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2 Önkormányzat

A VECSÉSI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
VEZETŐJÉNEK KÖZLEMÉNYE

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E.
§ (1) bekezdésében foglalt jogkörömben megállapítom, hogy
Vecsés városban
Polgármesterjelölt állításához 300 fő
01. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 19 fő
02. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 21 fő
03. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 20 fő
04. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 20 fő
05. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 23 fő
06. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 20 fő
07. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 24 fő
08. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 24 fő
választópolgár ajánlása szükséges.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. §
szerint
„(1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt,
valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát
a területi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást
megelőző ötvennyolcadik napot követő munkanapon.
(2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a
választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző ötvennyolcadik napi adatai alapján kell megállapítani.
(3) A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.”
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. 9. § (1), (3) bekezdése szerint
„Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt
az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább
1%-a jelöltnek ajánlott.
(3) Polgármesterjelölt az, akit
a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a,
b) a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb
lakosú település esetén legalább 300 választópolgár,
c) a 100 000-nél több lakosú település esetén legalább 500
választópolgár jelöltnek ajánlott.
A központi névjegyzék 2014. augusztus 15. napi adatai alapján
Vecsés városban a választópolgárok száma 16831 fő volt.
Vecsés, 2014. augusztus 15.
Mohainé Jakab Anikó - HVI vezető

Helyesbítés

A városi sportvezetés ismét megtartotta a Bajnokok Vacsoráján
június 27-én, ahová a legjobb vecsési sportolókat hívták meg.
A listát az önkormányzattól kaptuk meg, ahonnan - sajnos hiányzott az ökölvívó Faragó Orsolya (felnőtt OB ezüstérem,
ifi Uniós EB és ifi VB résztvevő) neve. A magunk részéről
ezúton pótoljuk a mulasztást. Gratulálunk a sikerekhez, és
további eredményes pályafutást kívánunk!

VT info

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

A képviselők hogyan látják az eltelt négy évet, és mit gondolnak
a következő ciklusról?
Dr. Lugosi Mária (Lokálpatrióták Egyesülete):

A 4. számú választókerületben vagyok jelenleg képviselő,
mely Vecsés régi területén fekszik, a kertekaljai vasútállomás
két oldalán. Maga a vasútállomás a központja, legforgalmasabb területe választókerületemnek. Körzetemben számos
utca szilárd burkolatot kapott, és folyamatban van a kertekaljai vasútállomásnál, a sorompó mindkét oldalán a P+R parkoló megépítése. Mint az Oktatási Bizottság elnöke örülök, hogy
óvodáink, iskoláink folyamatosan megújulnak, és minden óvodás és iskolás gyermek nevelése megfelelő körülmények között
zajlik. Átadásra került a Bálint Ágnes Művelődési Központ a
megújult piactérrel.
A következő ciklusban, ha erre módom nyílik, körzetemben
szeretném folytatni az útépítést, a hozzá kapcsolódó vízelvezetés korszerűsítését, a járdaépítést. A MÁV állomás épülete is
sürgősen felújítandó, méltó környezetet teremtve az utazóknak.
Oláh László (MSZP), a Pénzügyi Bizottság elnöke:

2006-tól dolgozom a képviselő testületben. A jelenlegi felállásban
a 11 fős testületben egyedüli MSZP-s vagyok, így a döntéshozás
nemcsak rajtam múlik, mondhatnám, egyedül vagyok. Ennek ellenére több javaslatom, észrevételem megvalósult. A városvezetés
nem párt- munka, hanem a lakosság képviselete és a hivatal feladatainak, törvényeknek az összehangolása. Nem könnyű feladat.
2010-es ciklusban több megvalósult kivitelezés, felújítás, megoldott probléma kezdeményezője voltam. Például a Halmi téren
elöregedett nyárfák kivágását kértem lakossági megkeresés
után. A Dózsa György – Damjanich és a Lőrinci-Előd utcák
kereszteződésében gyalogos forgalomra felhívó KRESZ-táblák
kihelyezését kezdeményeztem. Több jelzésem és kérésem után
zebra került a Lőrinci utca vasútállomási bejáratához. Szakmai
körökben javasoltam a nagy óvodás létszám elhelyezési megoldásának a Halmi iskola régi épületének használatát. Éveken át
reklamáltam a Telepi út rendkívül rossz állapota miatt.
Többször jeleztem a Fő út kerékpáros sávjának elhanyagoltságát, és az ebből adódó veszélyes közlekedési helyzetet.
A felsoroltakat nem egyéni sikernek lehet vagy kell elkönyvelni, mert a képviselő-testület közös döntése után valósultak meg.
A közös munkához kell az egyetértés, az elfogadás függetlenül
a beterjesztő pártállásától, mert nekem vecsési képviselőnek a
lakosságot kell képviselnem.
Megoldandó feladat bőven van, mivel járás központ lettünk.
A megközelítésünk fontos, ezért támogatom a szomszéd településekkel összekötő kerékpárút építését. Vecsés jellegzetesen
kerékpározó lakossága joggal várja a biztonságos közlekedés
megoldását. Ehhez azonban a belterületi kerékpárút-hálózat is
megoldásra vár. A tömegközlekedés járáson belüli fejlesztése,
kialakítása is időszerű. A Lőrinci-Lincoln utca kereszteződése
sok baleset helyszíne, szeretném elérni, hogy ott körforgalom
legyen. A vecsési kulturális élet pezsdítése, rendezvények, fesztiválok, utcabálok igénye nagy a lakosság körében, nemes feladat vár ránk ebben is. Nem szabad megfeledkezni a fiatalokról,
kell megoldás arra, hogy itt Vecsésen találják meg a szórakozási, sportolási, szabadidős lehetőségeket. Fontos az épített környezet mellett a zöldövezetek bővítése, a meglévők gondozása.
Tehát van feladat a következő önkormányzati ciklusra is.
Köszönöm a vecsésieknek az eddigi bizalmat, hogy szavazataikkal képviselőjük lehettem, és ígérem, ha tagja leszek a következő testületnek, rám számíthatnak.
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TÁJÉKOZTATÓ

a választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek részére

A Köztársasági Elnök 2014. október 12. napjára tűzte ki a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását. A Nemzeti Választási Bizottság az 1128/2014.(07.29.)
NVB határozatában Vecsés városban kitűzte a német, lengyel,
roma, román települési nemzetiségi önkormányzati választást.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75.§ (1)
bekezdés b) pontjában nyert felhatalmazás alapján a jelöléssel,
ajánlással kapcsolatos tudnivalókról az alábbiakban tájékoztatom Vecsés Város választópolgárait:
Jelöltet csak nyilvántartásba vett jelölő szervezet állíthat, ezért
azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a
választás kitűzését követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a Területi Választási Bizottságnál vagy a Nemzeti
Választási Bizottságnál.
A jelölő szervezetet a képviseletre jogosult személy jelentheti be.
A nemzetiségi szervezet bejelentéséhez csatolni kell az alapszabályát, mely bizonyítja, hogy a szervezet megfelel a nemzetiségi szervezettel szemben a nemzetiségek jogairól szóló törvényben támasztott követelményeknek.
A jelölő szervezet bejelentéséhez a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a P3 jelű nyomtatványt kell
kitölteni, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán
a P4 jelű nyomtatványt. A nyomtatványok és a tájékoztató
letölthető a www.pestmegye.hu oldalról.
A Nemzeti Választási Iroda által készített, a Választási Füzetek
sorozatban 193. sorszámmal megjelent „Tájékoztató a jelöltek és
jelölő szervezetek részére” elérhető a www.valasztas.hu oldalon,
ahol valamennyi nyomtatvány is letölthető.
Ajánlás:
Egyéni választókerületi és polgármester jelöltet valamint nemzetiségi önkormányzati jelöltet ajánlani csak a Helyi Választási
Iroda által kiállított, hitelesített, sorszámmal és bélyegzőlenyomattal ellátott ajánlóíven lehet. Ajánlóívek igénylésére a jelölt
ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármester
választásán az A4 jelű formanyomtatványt, a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán az A6 jelű formanyomtatványt kell használni.
A Helyi Választási Iroda haladéktalanul, de legkorábban augusztus 25-én adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek. Érvényesen csak az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a
választókerületben lakóhellyel és választójoggal rendelkezik.
Ajánlani csak a lakóhelyszerinti választókerületben induló egyéni választókerületi jelöltet, polgármester jelöltet és megyei listát
lehet. A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet vagy listát
is ajánlhat, azonban egy jelöltet, illetve listát csak egy ajánlással
támogathat. A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a település alkot egy választókerületet.

A választópolgár ajánlását az ajánlóíven teszi meg, melyet a
név, személyi azonosító, lakcím és anyja neve feltüntetése
mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. Kérjük az adataikat az igazolvány, lakcímkártya adataival egyezően, pontosan leírni, ellenkező esetben az ajánlás érvénytelen!!
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a
választópolgár gyakorolhatja választójogát, aki 2014. szeptember 26. 16.00 óráig kérte, hogy nemzetiségi névjegyzékbe felvegyék. A névjegyzék vezetése folyamatos, aki 2014.
január 1. napját követően regisztráltatta magát, annak újra
nem kell felvetetnie magát a nemzetiségi névjegyzékbe.
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Ajánlást a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni
szándékozó választópolgár, illetve képviselője az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol gyűjthet, az alábbi kivételekkel:
- az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében,
- az ajánló munkahelyén munkaidejében,
- az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve munkavégzésre
irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
- az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
- a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati
helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
- tömegközlekedési eszközön,
- állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali
helyiségében,
- felsőoktatási és köznevelési intézményben,
- egészségügyi szolgáltató helyiségében.
A jelölt nyilvántartásba vételhez szükséges ajánlások számát
külön hirdetmény tartalmazza.
Az egyéni választókerületi jelöltet és a polgármester jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig kell bejelenteni az
E2 jelű nyomtatvány és a kellő számú ajánlást tartalmazó ajánlóívek egyidejű átadásával a Helyi Választási Bizottság részére.
A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb
2014. szeptember 8. 16.00 óráig kell bejelenteni a Helyi
Választási Bizottságnál az E3 jelű nyomtatvány és a szükséges
számú ajánlást tartalmazó ajánlóívek egyidejű átadásával.
Valamennyi ajánlóívet vissza kell szolgáltatni a Helyi Választási
Irodának szeptember 8. 16.00 óráig, amelyen aláírás szerepel.
Az üres ajánlóív visszaadási határideje: szeptember 9. 16.00
óra. E kötelezettség elmulasztása esetén a Helyi Választási
Bizottság hivatalból köteles bírságot kiszabni, melynek mértéke
minden be nem nyújtott ajánlóív után 10.000 forint.
Kompenzációs lista benyújtási határideje: 2014. szeptember
9. 16.00 óra, az L7 jelű nyomtatványon, a listán szereplő jelöltek személyi lapja: SZ4 jelű nyomtatvány.
Kompenzációs listát az a jelölő szervezet állíthat, amely az
egyéni választókerületek több mint felében jelöltet állított.
Azok a jelölő szervezetek, amelyek az egyéni választókerület
több mint felében közös egyéni jelöltet állítottak, közös kompenzációs listát állíthatnak.
A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014.
október 12. 19.00 óráig tart. További információkkal a Helyi
Választási iroda munkatársai munkanapokon 8-16 óra között
szívesen állnak a választópolgárok rendelkezésére.
Vecsés, 2014. augusztus 15.
Mohainé Jakab Anikó HVI vezető

A VECSÉSI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
VEZETŐJÉNEK KÖZLEMÉNYE

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának kitűzéséről szóló 1128/2014 NVB határozat mellékletében meghatározásra kerültek a képviselő jelöltséghez szükséges ajánlások
számai, amelyek Vecsés városban az alábbiak:
a német nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt állításához 20 fő
a lengyel nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt állításához 5 fő
a roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt állításához 5 fő
a román nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt állításához 5 fő
nemzetiségi szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár ajánlása szükséges.
Vecsés, 2014. augusztus 15.
Mohainé Jakab Anikó - HVI vezető
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Mi történt az elmúlt 4 évben?

II. Vecsési Murci Fesztivál

NNÖK Vecsés

A Vecsési Borbarátok Egyesülete és a Vecsési Hagyományőrző
Zeneegyesület az elmúlt években több emlékezetes rendezvényt
szervezett, amelyek a város meghatározó, kulturális értékei lettek. A Városi Borverseny és a Zeneegyesület karácsonyi hangversenye színvonalában és rendezésében a legkényesebb igényt is
kielégíti. Az utóbbi évek Káposztafesztjein is igényes külsővel és
tartalmas programmal kedveskedtek a kilátogató vendégeknek.
Most egy újabb színfoltot szeretnének elhelyezni a város kulturális életének palettáján. Ez volna a Murcifesztivál. Biztosan akadnak olyanok – ha kevesen is -, de nem tudják, mi a murci? Nos,
a murci az a nagyon kedves ital, amikor a szőlő lepréselt leve – a
must – éppen abban a fázisban van, amikor édes, pezsgő, nyelvet
bizseregtető, nagyon kellemes ital. Ez az állapota nem tart sokáig, hiszen elindul az erjedés, a borrá válás természeti csodája.
A két egyesület – néhány honi és külföldi példára gondolva – a
hagyományteremtés szándékával kívánja útjára indítani ezt a
rendezvénysorozatot. A vecsési borászok jó híre, országos versenyeken elért díjai jelentik a garanciát, hogy most is kiváló
murcit kóstolhatnak a vendégek, és természetesen lesz bor is, a
tavalyi nagyon jó évjáratból.
A II. Vecsési Murcifeszt teljes bevételét mindkét egyesület a Fő
út 60. alatti önkormányzati ingatlan kerítésének felújítására,
valamint az új kerítés falán Vecsés első községházájára emlékező emléktábla elhelyezésére ajánlja fel!
A végleges programot Vecsés Város honlapján (www.vecses.hu)
és a VT címlapján olvashatjuk. A bolhapiacra azokat a vecsési
gyermekeket, szülőkkel együtt várjuk, akik már megunt, kinőtt,
de egyébként használható, jó állapotban lévő játékaikat (baba,
puzzle, társasjátékok, stb.) el szeretnék adni, és várjuk azokat,
akik ilyen játékoknak nagyon örülnének és szeretnének igen
kedvezményesen vásárolni! Előzetes regisztráció az
orsolya.fazekas2@gmail.com elérhetőségen azért szükséges,
hogy a szükséges feltételeket biztosítani tudjuk. Már délelőttől
látható lesz a kézműves borászati eszközök kiállítása, tárlatvezetéssel! A délelőtti programok látogatása ingyenes!
A délutáni látnivalókat 16 órától tervezzük és a plakáton lévő
programhoz annyit tennénk hozzá, hogy látható lesz még látványkonyha, borkorcsolyák készítése, kaphatunk sommelier
tanácsadást. Az italhoz étel is jár, így elérhető lesz frissen főtt
debreceni - ahogyan a Vecsési Borbarátok készítik.
Kulturális programról a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület
zenekarai, kamaraegyüttesei, valamint vendégeik gondoskodnak. Az ország legkiválóbb nemzetiségi zenekara szintén garancia arra, hogy a kulináris élvezetek mellé a lélek is megkapja táplálékát. A várhatóan szép napot – stílusosan – 23 órakor János
áldás és az Il Silenzio dallamai zárják.
A szervezők nevében előre is köszönöm mindazoknak, akik
jelenlétükkel megtisztelik rendezvényünket és adományaikkal
támogatják a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület és a
Vecsési Borbarátok Egyesületének értékőrző munkáját, valamint a kerítés és az emléktábla elkészítését!
Felvilágosítás és jegyek asztalfoglalással elővételben kaphatóak
az alábbi helyeken:
Petz Márton Borháza (Malom utca 15.) – 06 20 9694 240
Harmónia Szépségszalon (Fő u. 32.) – 06 29 351 319
Borvár (Eötvös utca 4.) – 06 30 843 7687
Premier Italszaküzlet, Vinotéka (Ady Endre utca 18.)
– 06 30 255 3243, valamint a helyszínen!
Szervezők

Hagyományos rendezvényeinket (Strudlessn-Rétesevés;
Tojásfutás; megemlékezések a kitelepítésről és a két világháború halottairól, valamint a hadifoglyokról; közmeghallgatás)
minden évben megrendeztük és igyekeztünk újakkal bővíteni.
A Musikverein Wetschesch-el közösen szerveztünk táncházakat, ahol a résztvevők elsajátíthatták a német nemzetiségi táncok alaplépéseit. Kétnyelvű színházi előadást hoztunk Vecsésre
az óvodás és kisiskolás korosztály számára. Létrehoztuk a
Nemzetiségi Olvasókört, ahol a 4-8. osztályos tanulók ismerkedhettek a vecsési nemzetiségi hagyományokkal. Minden
évben jutalomkirándulásra vittük a résztvevő gyermekeket.
Több alkalommal szerveztünk „sütési-főzési továbbképzéseket”
a Grassalkovich iskolában, ahol az érdeklődők megismerkedhettek néhány jellegzetes sváb étel elkészítésével. A tájház 2011-ben
került átadásra, melynek létrehozását önkormányzatunk több millió forinttal támogatta. Azóta minden évben tavasszal egy nagyszabású rendezvénnyel emlékezünk meg a ház születésnapjáról.
Az udvarban megépített szín otthont adott már kiállításnak, bajor
sördélutánnak, baráti rendezvényeknek, de volt itt többször
„krumplisflekni” sütés is az olvasókörön résztvevő gyermekeknek. Örülünk neki, hogy nagyon sok óvodai és iskolai csoport is
felkereste már tájházunkat és nemcsak vecsésiek érdeklődnek a
Heimatmuseum iránt. Idén májusban adtuk át a felújított pincét,
ahol a Vecsési Borbarátok Egyesülete tartott borkóstolót.
Az Epresben található Kőkereszt állítását anyagilag is támogattuk, ennek létrehozásában együttműködtünk az Egyházközséggel
és a Kulturverein-nel. Az NNÖK minden évben részt vesz a
Káposztafeszt szervezésében, melynek lebonyolítását több százezer forinttal segítjük.
Folyamatosan együtt dolgozunk, és jó kapcsolatot ápolunk a
városban működő nemzetiségi óvodákkal, iskolákkal. Az intézmények vezetői rendszeresen részt vesznek üléseinken, az
NNÖK támogatja rendezvényeik lebonyolítását, az intézményekben folyó nemzetiségi munkát.
A Vecsésen létrejött nemzetiségi szervezetek, egyesületek, nemzetiségi kultúrát ápoló csoportok tevékenységét folyamatosan
figyelemmel kísérjük, néhányat anyagilag is támogattunk
(Musikverein Wetschesch, Wetschescher Nachtigallen, Vecsési
Tájházért Alapítvány, stb.) Legszorosabban jelölőszervezetünkkel, a Kulturverein-nel működünk együtt, közösen valósítottunk
meg számtalan célt, rendezvényt az elmúlt 4 évben.
Ebben az évben a települési nemzetiségi önkormányzatok a törvényi változásoknak köszönhetően nemzetiségi iskola fenntartására váltak jogosulttá megfelelő finanszírozási feltételek mellett, így kezdeményeztük a Grassalkovich iskola átvételét az
NNÖK fenntartásába. A kedvező miniszteri döntést követően az
átvétel reményeink szerint augusztus 31-éig lezárul. A fenntartóváltással elsősorban a kedvezőbb anyagi finanszírozást szerettük volna kihasználni, valamint bízunk abban, hogy az iskolában folyó nemzetiségi munkára is pozitív hatással lesz ez a
váltás. Ebben a ciklusban indult el felmenő rendszerben az iskola felső tagozatán is a kéttannyelvű képzés.
Önkormányzatunk a Kulturverein egyesület lelkes tagjaival és a
városi önkormányzat támogatásával igyekszik a Rheinstetten-i
testvérvárosi kapcsolat megerősítésén minél többet dolgozni.
Rendszeresen részt veszünk a testvérváros rendezvényein, illetve az onnan érkező vendégek, csoportok idelátogatása során is
segítünk a programok megszervezésében.
Köszönjük, hogy az önök szavazataival a vecsési német nemzetiség képviselői lehettünk az elmúlt négy évben!

2014. augusztus 30 szombat 8:00 órától
Helyszín: Fő út 60.
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Vecsés Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat idén szeptember 21-én a Falusi Búcsút követő hétvégén
már 14. alkalommal rendezi meg országos hírű rendezvényét, a
Vecsési Káposztafesztet. A tavalyi évhez hasonlóan a Riska
támogatásával a sörsátor előtti színpadon már szombat késő délutántól lesznek programok, este az ország ismert lemezlovasai
várják a bulizni vágyó fiatalokat.
A rendezvény előkészületei már kora tavasszal elkezdődtek, a
kézművesek, vendéglátók jelentkezésének elbírálása nyárig
megtörtént. Idén igyekeztünk az ország legkiválóbb kézműveskiállítóit felkeresni, törekedtünk arra, hogy valamennyi esetben
a készítőket, őstermelőket sikerüljön rendezvényünkre meginvitálni, és kisebb számban vegyenek részt hasonló termékeket
forgalmazó kereskedők. Vendéglátók kiválasztásánál szempont
volt az ételek széleskörű választéka és a kiszolgálás minősége.
Reméljük, ezzel is sikerült szélesítenünk a rendezvény kínálatát, a színvonalat tovább emelni. A feszt engedélyeztetése az
előző évhez hasonlóan rendben halad, azonban a rendezvény
méretét tekintve egyre több elvárásnak, előírásnak kell megfelelnünk, mely sok esetben a jelentkezőknek is plusz feladatokat
jelent. A rendőrség kérésének megfelelően az idei évben is számos forgalomkorlátozásra, elterelésre kell számítani a vasárnapi nap folyamán. Az egyeztetések a hatóságokkal jelenleg is tartanak, igyekszünk a lakosság és a vendégek számára is megtalálni a legideálisabb megoldást. Idén is számítani lehet a 400-as
főút teljes forgalomelterelésére, várhatóan a tavalyi útvonalra,
Ady Endre utca – Mátyás utca. Kérjük a lakosságot, aki teheti ezen
a napon az említett szakaszt kerülje, illetve lehetőség szerint a rendezvényre ne gépjárművel érkezzen. Parkolással kapcsolatban
igyekszünk egy központi helyet biztosítani, melyről bővebb információt a rendezvényt megelőző napokban teszünk közzé hivatalos facebook oldalunkon (http://www.facebook.com/vecsesikaposztafeszt),
valamint igyekszünk más fórumokon is minden érintetett tájékoztatni. Központi parkoló esetén a környező utcákban tilos
megállni, mivel az a forgalomelterelést is korlátozza, illetve az
ingatlan tulajdonosoknak is számos kellemetlenséget okoz.
A vasárnapi program idén is 10.30-kor kezdődő - terményáldással egybekötött - szentmisével veszi kezdetét a Falusi Ó-Plébánia
templomban, majd 11.30-tól a megszokott útvonalon látványos
felvonulása indul. Kérjük a felvonulás kísérőit, hogy a menetben
csak beöltözve vegyenek részt. A színpadhoz érkezve egy-egy
csoport zsűrire gyakorolt összképén is ronthat, ha idegen öltözetben a csoportban más is részt vesz, valamint a menet összképét
is negatív irányba befolyásolhatja.
Az idei főzőversenyre jelentkezni augusztus 15-31-e közötti
időszakban –a weblapról letölthető jelentkezési lappal– lehet, a
helyek kiosztása korlátozott számban érkezési sorrendben történik. A jelentkezési feltételek számos pontban megváltoztak,
ezért kérünk minden jelentkezőt, hogy az új feltételeket ennek
megfelelően nagyobb odafigyeléssel olvassa el. Az idei főzőverseny zsűri elnöke BUDAY PÉTER mesterszakács lesz.
Idén is látogatható lesz a Vecsési Tájház, valamint a Bálint
Ágnes Emlékház is. A két külső helyszínen, valamint az
Epresben a színpadon futó programokon kívül a téren helytörténeti kiállítás, kézműves foglalkozások, a Richter Gedeon
Nyrt. támogatásával ingyenes egészségügyi szűrések, folyamatos kézműves vásár, hagyományos Dirndl ruhabemutató,
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káposztapucoló verseny, valamint a tervek szerint a savanyítást
korabeli eszközökkel bemutató kis hely is várja majd az érdeklődőket. A Német Nemzetiségi Önkormányzat rengeteg káposztás finomsággal készül, megkóstolhatjuk a káposztás lángost,
valamint az igazi krumplis fleknit is. Idén is keressük a legjobb
vecsési savanyúságokat, valamint az ország legnagyobb
káposztáját is. Jelentkezni e-mailben vagy telefonon lehetséges.
Színpadi programok ebben az évben is két színpadon zajlanak
majd. A programról bővebben a Vecsési Tájékoztató következő
számában írunk majd, illetve facebook oldalunkon is folyamatosan teszünk közzé friss információt. Elöljáróban, idén biztosan a feszt vendége lesz a Magyar Köztársaság Érdemrend
tiszti keresztjével kitüntetett DEMJÉN FERENC, valamint élő
koncertet ad az ország számos fesztiválján bizonyító és külföldet is megjárt OCHO MACHO zenekar. Reméljük idén is mindenki megtalálja számításait a rendezvényen.
Szervezők

Pesthidegkút - Kaltenbrunn

Ismét Pesthidegkúton jártunk. Budapest II. kerületében, amelyet
1950-ben csatoltak Budapesthez. Az egykori sváb település 1711ben létesült. A budai oldal egyik legrégebbi német települése.
2011-ben voltunk először. Július 2-án ünnepelték a hidegkúti
templom búcsúját és ehhez kötötték a telepítés 300. évfordulóját. Az ünnepi mese után szép emlékművet avattak, és megemlékeztek a hidegkúti németek kitelepítésének 65. évfordulójáról
is. A templomtéren a Mosbachból érkezett tűzoltó zenekar szolgálta a zenei keretet. (A kitelepítettek közül sokan Mosbach
környékén leltek új otthonra, a kapcsolatot máig ápolják.)
A megemlékezést követően Láng Zsolt polgármester német
nyelvű utcanév-táblát avatott. Meglepetés volt számunkra,
hiszen az őslakosság igen kicsiny számban lakja ezt a városrészt,
a kerület önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzat mégis
20 táblát készíttetett. Az elöljáróság ezzel a gesztussal ajándékozta meg az Ófalu lakóit. Szép, követésre méltó példa is lehet.

Az idei esztendőben ismét felkerestük a II. kerületnek ezt a
városrészét. A búcsú ünnepére a német önkormányzat környékbeli kórusokat hívott meg. A templomkerti megemlékezésen
beszédet mondott Láng Zsolt polgármester. Méltatta az alapítók
szorgalmát, és dicsérte a hidegkúti németség ragaszkodását,
hagyományőrző törekvéset. Az ünnepségen jelen volt Varga
Mihály miniszter, a választókerület parlamenti képviselője.
Rövid beszédében ő is méltatta az itt élők példaértékű szorgalmát, elismeréssel szólt a nemzetiségi önkormányzat rendezvényéről, majd együtt koszorúzott a polgármesterrel.
Ebéd után ünnepi menetben vonultak a vendégek a Klebelsberg
Kulturális Központba. A nagyteremben meghallgattuk a vendégkórusok műsorát. Szép napunk volt!
Írás és fotó: Frühwirth Mihály
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Bálint Ágnes Kulturális Központ programajánlatai

Szeptember 17. 19:00
Piaf két arca – Sanzonok és pillanatok Edith Piaf életéből
Ez előadás egy monodráma és egy Piaf koncert bravúros ötvözete. A színpadon megelevenedik Edith Piaf ellentmondásos személyisége és zsarnoki diktatúrája magánéletében. A váltakozó
dialógusok és sanzonok az utolsó fellépése előtt játszódnak le.
Elővételben szeptember 12-ig 2200 Ft, Jegyár: 3200 Ft

Szeptember 24. 19:00
Csárdáskirálynő – operett két felvonásban

Kálmán Imre operett sikere mind történetében, mind zenéjében
klasszikusnak számít. A darab egy reménytelennek látszó szerelemről szól, azonban a történet végére mindenki boldog lesz
szíve választottjával. Az operettben a jól ismert dallamok közül
felcsendül: Hajmási Péter, Te rongyos élet, Jaj, cica, Szilvia
belépője…
Jegyár: 3600 Ft, (bérlettel augusztus 31-éig 2500 Ft)

http://www.kulturba.hu/events/esszencia-experidance/

Augusztus 8-án az Oldboys zenéjére bulizhattunk…
Fotó: Balogh Miklós

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, www.bnb97.hu
E-mail: besb97kft@vipmail.hu H.-Csüt.: 8-15h.
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Iskolák közötti sportversenyek eredményei

Minden évben megtartják az iskolák közötti sportversenyeket.
Alapvetően két formában történik a vetélkedés: csapat sportágakban és atlétikában. Idén kevesebb sportágban mérték össze
tudásukat a gyermekek, pontosabban a lányok, mert a kosárlabda és a röplabda bajnokság elmaradt számukra. Tarolt az
Andrássy iskola, mert hat számból négyet megnyertek, kettőben
pedig ezüstérmesek lettek.
Városi iskolák közötti bajnokság - lányok
Kézilabda - 5-6. osztály
1. Andrássy iskola - Edző: Czudorné Kabai Gabriella
Csapattagok: Gyulai Szonja 4.b, Kovács Dóra 5.a, Dominek
Virág 5.a, Fadhle Amna 5.a, Szőke Gyöngyvér 5.a, Csürke Kata
5.a, Pasqualetti Tímea 5.b, Tankó Zsófia 5.b, Dankó Fruzsina
6.a, Kis Csenge 6.b, Kárpáti Laura 6.b, Csapai Eszter 6.b
Ez a csapat a Diákolimpia körzeti döntőjét is megnyerte, a területi döntőn II. helyet ért el.
Kézilabda - 7-8. osztály
1. Halmi iskola
Csapattagok: Csővári Alexa, Gegő Vanessza, Gáva Alexandra,
Ganyu Boglárka, Szöllösi Boglárka 8.a, Hepp Viktória,
Földházi Eszter, Kiss Virág, Takács Noémi, Petővári Fanni,
Horváth Zsanett 7.a, Földházi Ágnes 5.a

Városi iskolák közötti bajnokság - fiúk
Labdarúgás - 5-6. osztály
1. Halmi iskola
Csapattagok: Hepp Viktória, Petővári Fanni, Képíró Péter,
Somogyvári Bence 7.a, Csővári Szabolcs, Paudics Noel,
Németh István, Novák Norbert, Sáfrány Balázs 6.a, Molnár
Rajmund, Máté Ádám, Czira Levente 5.a
Labdarúgás - 7-8. osztály
1. Andrássy iskola
(A csapat névsorát nem kaptuk meg.)
Kézilabda - 5-6. osztály
1. Andrássy iskola - Edző: Tarján Bence
Csapattagok: Hok Bence 6.b, Moldován Ákos 6.a , Tihanyi
Róbert 6.a, Korognai Bence 6.b,
Korognai Máté 5.b, Sági Bálint 6.a, Csákányi Péter 6.a, Lővei
Balázs 5.a, Fekete Richárd Bendegúz 5.a, Gáspár Kristóf 5.a,
Torma György 5.b, Fehér Tibor 5.b, Szász Imre 4.a
Kézilabda - 7-8. osztály
1. Andrássy iskola - Edző: Tarján Bence
Csapattagok: Kapitány Krisztofer 7.b, Kapitány Marcell 7.b,
Mogyorósi Gergely 7.a, Imre Márk 8.a, Gyulai Marcell 6.b,
Hok Bence 6.b, Moldován Ákos 6.a, Farkas Bence 7.b,
Patkós Botond 7.a
Atlétika verseny
I. helyezés - Vecsési Halmi Telepi Ált Isk.
Paudics Noel 6.a – 4 aranyérem
(távolugrás, kislabdahajítás, 100 m ill.400m síkfutás)
Csővári Alexa 8.a – 3 aranyérem
(távolugrás, 100m-es síkfutás, 4x100m-es váltó)
Takács Noémi 7.a – 2 aranyérem
(400m-es síkfutás, 4x100m-es váltó),
Molnár Rajmund 5.a (800m-es síkfutás),
Gáva Alexandra 8.a(4x100m-es váltó),
Hepp Viktória 7.a (400m-es síkfutás),
Petővári Fanni 7.a (4x100m-es váltó),
Kovács István 8.a(távolugrás),
Szécsényi Dániel 8.a(400m-es síkfutás),
Gegő Vanessza 8.a (kislabdahajítás)

Oktatás 7
I. helyezés - Grassalkovich
100 m futás: Papp Roland 8.a I. helyezett
4x100 váltófutás: I. hely
csapattagok: Prokop Gábor, Papp Roland, Pelle Tamás, Gényi Dávid

Egyéb sportsikerek
Az Andrássy iskola diákjai a Diákolimpia 5-6. korcsoport körzeti döntőjében I. helyezést értek el. Ugyanez a gárda a területi
döntőn bronzérmes lett.
Edző: Czudorné Kabai Gabriella
Csapattagok: Gyulai Szonja 4.b, Kovács Dóra 5.a, Dominek
Virág 5.a, Fadhle Amna 5.a, Szőke Gyöngyvér 5.a, Csürke Kata
5.a, Pasqualetti Tímea 5.b, Tankó Zsófia 5.b, Dankó Fruzsina
6.a, Kis Csenge 6.b, Kárpáti Laura 6.b, Csapai Eszter 6.b,
Kárpáti Vivien 7.b, Uhrin Csenge 7.b
VT összeállítás

Egy költô Vecsésrôl, tíz kötettel
Ádám Tamás (1954, Balassagyarmat)
költő, szerkesztő, újságíró. Szegeden
érettségizett, majd Budapesten folytatta tanulmányait. Vecsésen él. Több
mint féltucat lap főszerkesztője, szerkesztője. Újságíróként dolgozott a
Blikktől kezdve a Népszaváig számos
helyen. Verseit közölte az Élet és
Irodalom, a Kortárs, a Magyar Napló,
stb. Szinte valamennyi hazai irodalmi
folyóiratban publikált. Negyvenöt
kiadványt szerkesztett. Tíz könyve jelent meg. Legutóbbi kötete
Tetovált csuhébabák (összegyűjtött versek) címmel 2012-ben
látott napvilágot. Nagy Lajos-díjas (2008). A Magyar Írószövetség tagja. Jelenleg szabadúszó.
Ádám Tamás: Macskaszerdák

Ugyanúgy, ugyanolyan lelkiállapotban, kétségekkel
telve, különös pózban, összetörve. Kicsit roncsolva, mint
az erőszakolt mosoly családi képeken, betiltott
füstkarikás üzleti vacsorákon, pusztuló reptereken.
Háromesélyes szerelmek jöttekor: mi ketten, meg ez az
átkozott haza! Amikor porral kevert hamut szórunk
torkolat nélküli folyóba. Kiszámítható, mégis váratlan
pillanatokban, arcunkból szakadó napkitörések idején.

Fáradtan, üvegszilánkokkal tömött párnára dőlve.
Kegyelmi állapotban, amikor igazmondásra áll a száj,
s hazudni kényszerítenek. Meghatározva bizonytalan helyzetet:
fűrészhalak után dől a fa, és ég a csizmatalp.

Érzéketlenül, elengedve. Búcsúzva babakrémtől csúszós kezektől. Ellopott ünnepek után, mosni a moshatatlant:
a megadás fehér vászonkapcáit. Szédülve, ikonokat törve.
Szabadesésben, zuhanva fekete garbós toronyból.
Gondosan elrendezve, mint macskaszerdákon a repülés.

Hűtőgépek, fagyasztók javítása
helyszínen – garanciával
0630 8984 913
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Mi történt 2012-ben?

Már hagyományos, ahogyan a helyhatósági választás előtt áttekintjük az eltelt ciklus éveit, és felelevenítjük az önkormányzat
tevékenységét. Miután önkormányzati választás lesz, ezért csak
az ide tartozó eseményeket vesszük figyelembe. Az intézmények,
civilszervezetek színes és sokrétű cselekedeteit most mellőzzük.
Bár meg kell jegyezni, hogy ezekből is sok – Káposztafeszt,
Tavaszi Fesztivál, ünnepségek stb. – jelentős önkormányzati
támogatásból valósult meg.

Beruházások

Elkészült az új Semmelweis Bölcsőde!
Épületépítés és eszközbeszerzés a Semmelweis Bölcsőde számára című (KMOP-4.5.2-09-2009-0006) projekt. A projekt az
Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap és a Széchenyi Terv társfinanszírozásával valósult meg. A
projekt teljes elszámolható összege közel 235 mFt. Az Európai
Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege ennek
90%-a. A város önerős vállalása közel 23,5 mFt.(10%).
Gondos előkészítés (ingatlan vásárlás, tervezés, nyertes pályázat) után a közbeszerzési eljárás 2011 nyarán fejeződött be. A
13 ajánlattevő közül a nyertes Kunhegyesi Építő Kft.-vel
augusztus 8-án lett megkötve a vállalkozási szerződés.
December végén megtörtént a bölcsőde kiürítése. A csemeték
az építkezés idejére a Tündérkert Óvodába kerültek a felszerelésekkel együtt.
2012. február 1-jén 15 órakor ünnepélyes keretek között tették
le a leendő önkormányzati intézmény alapkövét.
2012. október 29-én volt a Semmelweis Bölcsőde új épületének
átadása. Szlahó Csaba polgármester és Bánné Nagy Eszter, a
bölcsőde vezetője vágta át a nemzeti színű szalagot.
A közel 800 négyzetméteres új épületben az 5 új csoportszobában 66 gyermek helyezhető el. A csoportszobák mellett egy
gyermekorvosi szobát is kialakítottak. Külön konyha is épült, a
szükséges alapanyag-raktárakkal és konyhai eszközökkel
együtt. Az emeleten fejlesztő szoba szolgálja az alapellátáson
túli, egyéb klub-jellegű tevékenységeket. Itt vannak az irodahelyiségek, a személyzeti öltöző és mosdók, valamint egy irattár.
Az energiatakarékosság érdekében az épületet korszerű szigeteléssel, nyílászárókkal látták el. A gyermekek érdekében mozgáskultúrát s szellemi fejlődést elősegítő játékokat, eszközöket is beszereztek.
Az udvaron zöldfelület van kerti játékokkal és egy játéktárolóval.
A hatóságok késedelmes ügyintézése végett a gyermekek csak
január első napjaiban vehették birtokba a létesítményt.

Öt szép utcával gyarapodtunk
A KMOP-2.1.1/B-09-2009-0037. azonosító számú útépítési
pályázaton az önkormányzat 2010-ben nyert a „Belterületi utak
fejlesztése ” pályázaton, így lehetőség nyílt öt utca aszfalt burkolattal történő kiépítésére. A terveket Zsilák Zoltán tervező
készítette. A pályázaton elnyert összeg 249 500 000,- Ft lehetett,
mely a projekt 65%-a.
A pályázat 2011-ben indult el a Magyar utca kiépítésével, és
2012-ben folytatódott. A 12 ajánlatadó közül a legkedvezőbb feltételeket ajánló Baranya Aszfalt Kft. nyerte el a munkát közel 116
mFt + Áfa értékkel, valamint összesen 5 évig tartó jótállással.
A beruházás során a József Attila utcában az útburkolás mellett
kétoldali kerékpársáv is készült 225 fm, valamint járda épült
181 fm hosszúságban. A Lévai utcában útépítés és 317 fm járdaszakasz készült el, valamint a Tó utcában az út szilárd burkolattal való ellátása mellett 59 fm járda és buszöböl is kialakítást
nyert. A leghosszabb útépítés a Klapka utcában valósult meg
776 fm-en. Május végén fejeződött be a két évet felölelő beru-
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házás. A hivatalos átvétel után 2012. június 23-án, szombaton a
Halmi-telepen a Klapka utcai kápolnánál vidám utcabulit rendeztek. Szlahó Csaba polgármester köszöntője mellett áldást
osztott Varga Péter plébános atya.

Kitérő után – befejezés előtt a Művelődési Központ
Vecsés városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése és rehabilitációja című (KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0013) projekt. A projekt
az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Több éves előkészítő és pályáztatási tevékenység után a közbeszerzési eljárás a 2010. év decemberében indult. A többfordulós
tárgyalás után az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó
HÉROSZ Zrt. és H-Vill Kft. (későbbiekben HÉROSZ Kft.)
konzorcium nyerte el a generál-kivitelezést 717 mFt + Áfa
összegért. A munkákat 2011. március 8-án kezdték meg.
Vecsés város anyagi forrásai rendelkezésre álltak, és miután
uniós források tették ki a nagyobb részt, minden esély megvolt
arra, hogy 2011 telére elkészül az új Művelődési Központ.
Október végén azonban a Hérosz Zrt. csődeljárást kezdeményezett saját maga ellen a hatalmasra duzzadt kintlévőségei miatt,
melyek gátolták őt az alvállalkozókkal szembeni teljesítésben.
Ez az eljárás hamarosan felszámolási eljárásra változott.
Ezt követően szerződésbontás történt, majd elszámoltak a felek
a végzett munka arányában. Az önkormányzat mindent elkövetett, hogy a folytatás egy gyors közbeszerzési eljárás után újra
elindulhasson. de a hatóság tétlensége miatt hosszú várakozás
következett. Végül 2012 tavaszán került kiírásra az új pályázat.
2012. augusztus 6-án 14:00-órakor a Városházán aláírta az
önkormányzat a közbeszerzési eljárásban nyertes kivitelezők
képviselőivel a kivitelezési munkálatok folytatásáról a szerződést. A közbeszerzési eljárás két részből állt. A kivitelezés befejezését és a színháztechnika megvalósítását a HUNÉP Capital
Bau Kft., a mobil lelátó és a karzat kiépítését a Kemotechnik
Kft., valamint a Vasalat Kft. nyerte el. A ház befejezésének
nyertes ajánlattevő által megajánlott összege nettó 419,8 millió
Ft, a mobil lelátó és karzat kivitelezésének megajánlott összege
nettó 29 millió Ft.
A munka elkezdődött. Év végén megállapítható, hogy 2013 első
negyedében átadásra kerülhet az új létesítmény, amely a képviselő-testület több döntése után a Bálint Ágnes Kultúrvár elnevezést kapta.
Az KMOP-5.2.1/B-2f-09-2009-0013 azonosító számú pályázat
által megvalósuló rehabilitáció az egész városközpontot érinti.
A projekt keretében 2011 őszére már megépült az Anna utcai
játszótér, 2012 tavaszán megújult a Miklós utca, valamint az
Eötvös utca egy szakasza és a Piac tér. A beruházáson belül a Fő
tér egészét térkövezték, parkosították, valamint parkolókat
alakítottak ki. A piac szeptembertől újra itt üzemel!

József Attila utca kerékpárút

Fotó: Kolonics Csaba
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Mi történt 2012-ben?

Vecsés járásközpont lett!
2012. augusztus 13-án jelent meg a Magyar Közlönyben a
218/2012. (VIII.13) Korm. rendelet a járási (fővárosi kerületi)
hivatalokról, amelyben Vecsés város, mint járásszékhely szerepel, illetékességi területén Üllő, Maglód és Ecser településekkel.
2012. október 11-én sor kerülhetett a Pest megye 18. Vecsési
Járási Hivatal kialakításáról szóló megállapodás ünnepélyes
aláírására a vecsési Polgármesteri Hivatalban.
Az ünnepélyes eseményen megjelent dr. Tarnai Richárd, Pest
megyei kormánymegbízott, továbbá részt vettek a Vecsési
Járáshoz tartozó települések polgármesterei: Kissné Szabó
Katalin (Üllő), Tabányi Pál (Maglód) és Gál Zsolt (Ecser).
A nagyobb településeken ügyintézésre a járási hivatalok részeként működő, hétfőtől péntekig 8 órától 20 óráig nyitva tartó
kormányablakokban lesz lehetőség.
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A Kisfaludy utcában nyílászárók cseréje történt, a Tompa utcai
épület pedig teljes külső és belső rekonstrukción esett át.
- A Tündérkert Óvoda régi iskolában elhelyezett csoportjai megkapták a megígért játékokat, és elkészült a kerítés is. A Petőfi
iskolában a tornatermi részben a földszinti öltözők és vizesblokkok újultak meg teljesen. A Fő utca 60. szám alatt található épület - mely jelenleg a fúvószenekar próbahelyiségéül szolgál külső renoválása, a Dózsa György út 50. szám alatt található
háziorvosi rendelők vakolatjavítása és színezése is megtörtént.
- Megtörtént a Petőfi tér újraburkolása és a vízelvezetési rendszer korszerűsítése. Az ide lerakott köveket a KK Kavicsbeton
Kft. kedvezményes áron gyártotta le, mivel a jövőben a referenciamunkái között kívánja bemutatni az elkészült teret. A Petőfi
térről felszedett térkövek egy részét a Vashíd Andrássy-telepi
oldalán, a Rudolf közben tették le. Az így kialakított parkolók
szolgálják ki a közeli háziorvosi rendelőt, de a túloldali
Szakorvosi Rendelőintézetet is.
VT összeállítás

Épülünk-szépülünk 2014

Országzászló a körforgalomban
Az előző év novemberében átadott körforgalom (Dózsa György
út – Budai Nagy Antal út – Széchenyi István út) középpontjában helyezték el Szórádi Zsigmond szobrászművész alkotását,
az Országzászló zászlórúdját körbeölelő térplasztikát. Az alkotás fölszentelése 2012. augusztus 20-án, a nemzeti ünnepünkön
volt. Részlet Szlahó Csaba polgármester úr beszédéből:
„Az országzászlók a két világháború között a trianoni tragédiát, a megcsonkított ország lelki-szellemi egységét voltak hivatva jelképezni, ezért is engedték félárbocra őket. Mi is gondoltunk erre, de úgy látom, hogy a 21. században ennek a zászlónak sokkal inkább az összefogást, a nemzeti összetartozást kell
hangsúlyozni, azt, amiről Szent István álma is szólt, egy olyan
Magyarországról, ahol a közös hit összeköti, közösséggé formálja az ott élőket. Így a szándékaink szerint ez a nyolc méteres
rúdon lobogó zászló a város kapujában, egy Isten hozott, Isten
áldjon zászló lesz. Isten hozott hát minden jó szándékú embert
Vecsésen!”

Önkormányzati útépítések
A VETÜSZ Kft. kivitelezésében - 100 %-ban önkormányzati
finanszírozásból - elkészült négy (Gammel, Munkácsy, Tölgyfa
és Bokor) utca építése. Az utcákat betonszegéllyel és mart aszfalt alappal látták el és anyagi lehetőségektől függően kapnak
majd végleges burkolatot. Elkészült az aszfaltozása és átadták a
rendeltetésszerű használatnak a Külső-gyáli utcát.
- Befejeződött a Falusi iskolában a tornacsarnok vészkijáratának munkálata. A 8,5 mFt-ba kerülő nagyon fontos beruházásban az elkészült két nagy kijárattal elhárultak az akadályok a
tornacsarnokban megrendezhető rendezvények elől.
- A Mosolyország Óvoda mindkét épületében sikerült komoly
fejlesztéseket végrehajtani.

Fotók: Kolonics Csaba

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
ASZTALOS SZAKEMBERT KERESEK!
Nyílászárók, díszletek, bútorok gyártására önállóan,
rajzról dolgozni tudó több éves szakmai gyakorlattal rendelkező
komoly szakembert keresek vecsési asztalos műhelybe.
Érdeklődni: Saska István 0620 425 9097
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Kalandok a vecsési szigeteken - I.
- fényképes élménybeszámoló –

Ha kalandokra vágyik az ember, nem kell külföldre utaznia, sőt
még Vecsésről sem kell kilépnie, elegendő, ha felül a Vecsési
Városgondnok Nonprofit Kft. begyűjtő járatára és egy napot
végigcsinál a fiúkkal a szelektív szigeteken. Nagyon tanulságos
és nagyon elgondolkodtató. Ha megoldható lenne, szívem szerint minden vecsésinek javasolnám, hogy egyszer az életben
jöjjön el. Mivel ez lehetetlen, ezért ez a képes beszámoló próbálja meg az élményt átadni Önöknek.
Az első képen sajnos a megszokott látványt „élvezhetjük” újra.
A legtöbb sziget környéke 1-2 nap alatt elszomorító állapotba
kerül. Sokan sok mindent hordanak ki. Zsákokban vegyes szemét, csak úgy lerakva autó karosszéria darabok, tönkre ment
bútorok, mikor mi. Az is jól látszik a képeken, hogy hozzá se
lehet férni a „dobozokhoz”, ahogy a cég dolgozói hívják a szelektív konténereket. Emiatt eggyel többször kell körbejárni, először muszáj összeszedni a vegyes szemetet egy külön autóval,
hogy utána a szelektíven gyűjtött PET palackot és papírt különkülön be lehessen gyűjteni és az átvevő helyre vinni.
Valószínűleg ez az első kör az oka a városi legendának, hogy a
kukások mindent egybe borítanak, s ezért gondolják azt sokan,
hogy nincs is értelme a szelektív gyűjtésnek, mert úgy is minden a lerakóra kerül. Személyesen tanúsítom, hogy ez nem így
van. Ha a szelektív konténerek tartalma elég tiszta, akkor azt
külön szállítja el a Városgondnok, és ebből bevétele van a
városnak. Sajnos ott az előző mondat elején az a fránya „ha”.
Mert az is előfordul, hogy a szelektív konténerbe belenézve az
látszik, hogy tele van nem oda illő dolgokkal. Ezt illusztrálja a
következő kép. Ilyenkor sajnos sokak fáradozását teszik kevesek feleslegessé. Ha nagyon szennyezett a „doboz”, különösen,
ha szerves hulladékot (rothadó állati belsőségek, dögök) rejtenek bele, akkor nem szabad a szelektív autóba üríteni, mert a
teljes szállítmányt elszennyezi, s az egész válik értéktelenné.
Amikor én voltam egy hétfői kalandtúrán, akkor is előkerült 4
zsák rothadó állati valami a Lőrinci úti szigeten a PET-es konténerből. Felülről nem is látszott, a konténer súlya árulta el,
hogy valami nagyon nem oda való dolog van benne.
Kénytelenek voltunk telefonon odarendelni a kommunális szemetet gyűjtő autót, hogy a konténer alját ők ürítsék ki. A fiúkat
illeti a dicséret, hogy legalább a konténer felső felében lévő
palackokat megmentették, mert ügyesen csak félig ürítették ki a
dobozt. Egy zsák így is belecsúszott, de azt sikerült sérülés nélkül kiszedni. Nem volt egyszerű, mert komoly súlya volt, elég
képlékeny is volt a tartalma, így az a veszély fenyegetett, hogy
kiszakad.
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Mi következik mindebből?
A Városgondnok Nonprofit Kft. a miénk, vecsésieké. 100 %ban az önkormányzat a tulajdonosa, a bevételei a várost gazdagítják, a kiadásai minket szegényítenek. Nézzük ezt meg tételesen a fent leírt tapasztalatok fényében. Hetente háromszor azzal
kell kezdeni a begyűjtést, hogy külön körbe megy egy autó, és
eltakarítja a szigetek köré lerakott hulladékot, s azokat az edényeket is kiüríti, amelyek túlságosan szemetesek, ezért a tartalmuk nem adható le. Hogy jobban értsük, a papírgyűjtő konténerben lévő döglött állat nem csak annak a kukának a tartalmát
teszi felhasználhatatlanná, amelyikben belerakta valaki, hanem
az egész autó tartalma mehetne miatta a „bányába”, ha nem
vesszük észre időben. Ha csak leadáskor derül ki, akkor az átvevő kártérítést kérne, s joggal. Szóval első körben összeszedtünk
2-2,5 tonna szemetet. Ezért senki nem fizetett szemétdíjat, tehát
mi mindannyian fizetjük ki a közösből. Ez tehát veszteség
Vecsésnek, veszteség nekünk. Minden héten háromszor, ez évi
300-350 tonna kommunális szemét. Csak a lerakási díja 6 millió Ft, s ehhez jön még az összeszedés költsége.

Az a nagyon elszomorító, hogy ez annak ellenére van így, hogy
a többség nagyon rendesen csinálja a szelektív gyűjtést. Betartja
az előírásokat, azt teszi a konténerekbe, ami oda való. A tapasztalat szerint mindössze az emberek 5-10 %-a, esetleg még kevesebb az, aki belerondít a közösbe. Ez a réteg két csoportra osztható. Az egyik csoport simán a kommunális hulladékát viszi ki
a szigetekhez zsákokban és lerakja mellé. Ez sem korrekt, de ők
okozzák a kisebb kárt. Ami nagyon zavaró ebben, hogy tipikusan nem a legszegényebb emberek csinálják, hanem cégek is,
tehetős emberek is. Megspórolnak havi pár ezer forintot, ami
nyilván nem kevés, de számukra nem okozna gondot a kifizetése sem. Folytatjuk.
Írás és fotók: Almássy Tamás - Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.

Köszönet

Júliusi számunkban jelent meg Frühwirth Mihály úr figyelemkeltő felhívása, mely szerint nyugdíj-kiegészítést igényelhetnek, azok a malenkij robotosok, akiket a Szovjetunióba hurcoltak. Ők az ott töltött évek alapján különböző összegekre jogosultak: 1-3 év között 22 500, 3-5 év között 40 000 Ft-ra tarthatnak igényt.
Többek nevében küldött egy köszönetet Mezőfi Lászlóné
(szül. Krizinger Magdolna) egykori fogoly. Levelükben megköszönik azt a hathatós segítséget, amivel felhívta figyelmüket
erre a lehetőségre Frühwirth úr. Felkereste őket, segített a
nyomtatványokat kitölteni, ha tehette a Városházára is bevitte
őket a jegyzői ellenjegyzésre, és a gyors ügyintézés után már
sokan meg is kapták visszamenőlegesen a nyugdíj-kiegészítést, amit a későbbiekben havonta kapnak meg nyugdíjukkal.
VT info
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Varjasi Béla: Bőség

Kelemen Bata Mária: Nyáron

Sallay Gyula: Megszületett

Gondoltam egyet,
szedni kéne meggyet.
Oly bőven termett,
több lett, mint kellett.

Amikor nyárra vált a természet,
Nap aranyozza be az egészet.
Körbefonja az erdőt, a rétet,
ecset nélkül fest gyönyörű képet.

Csodás a természet.
Nem kér, csak ad néked.
Elvisel sok csapást.
Önző kizsákmányolást.

Madárdal harsan reggel az ágon,
víg koncertet adnak egész nyáron.
Hevesen izzik a lég a tájon,
zöld szoknyát lenget a szél a fákon.

Élteti az embereket.
Kiktől sosem kéregetett.
Szépségével gyönyörködtet
és osztogat sok-sok kincset.

Kósza szellő pengeti a hárfát,
táncoltatja a jegenyefát.
Nem sajnálja a Nap hő sugarát.
Tüzes kézzel végzi el a dolgát.

Világra jött ráncos kis bőrében
Hangosan üvöltött anyja közelében
Fájdalommal szült csöppnyi pici gyermek
Egy boldog anya mellett üvöltésbe kezdett
Vajh mitől fél óh az Istenadta
Hisz a világot éppen készen kapta
Látása halvány hallása épphogy
Étkezése biztos nem fenyegeti éhkopp
Mégis üvölt rí az Istenadta
Ijedt félelmét gyorsan hírül adja
Dehogy fél csak így jelez a lélek
Ismét újra itt van kezdődik egy élet

A gonosz tönkreteszi.
Máltósággal elviseli.
Sokáig nem bírja már.
Félő, - közel a határ.

Kék tó vizének hűsítő habján,
csillogva fürdik hömpölygő fodrán:
közben elszundít s nevet az álmán.
A Hold integet egy ócska bárkán.

Susogjátok el a szélben temetői nyárfák
botladozva élőknek a holtak bölcsességét,
hogy egy pillanatra se felejtsünk el csodálni
életet, éveket, amit a teremtő ránk mért.

Benke Mária: Nyári elmélkedés

Napról napra így múlik el a nyár,
Megenyhül az égető napsugár.
A színes ősz a kertek alatt jár,
Varjú madár azt szajkózza: kár, kár…

Istenünk ős ecsetjei temetői nyárfák,
ahogy égre festitek a hajnalt, napfényt, alkonyt szeretteink sírjánál a fájdalom színeit
keverő, életünk emlékkép festői vagytok!

Hrahovina András: Egérút

Leveleitek gyermekkezével szórjatok fényt
a létharc elől árnyékba menekült lelkekre;
alkotó embert emelje az elmúlás fölé,
mint virágot sírhanton, az alkotás öröme.

Elmélkedve sétálok a Balaton- parton,
tűnt idők múlását, s a víz csobogását hallom…
Megjelennek régi emlékképek,
a múlt megszépíti az egészet.
Volt ifjúságomat lázasan keresem.
Téged talállak mindenütt Kedvesem.
A víz tükre most is fénylik, csillog,
a Nap pompázik, káprázatosan villog…
Mézédes dinnyét ettünk a strandon,
vidám embertömeg hömpölygött a parton.
Szállt a színes labda, habzott a víz,
sok kis apró emlék mélázni hív…
Megváltozott minden, mi is változunk.
Jól vagyunk azért, mégsem kárhoztunk…
Keserédes emlék hatalmába kerít,
a múló idő, mint a tó, homályba merít.
Merengve nézegetek egy strandos képet.
Mosolygok. Ez én voltam? –ilyen az élet!
A tükör is mást mutat, no de sebaj!
Az öregedés nem fáj…nem is zavar…

Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

Bruce Willis:
ha az egéridőt
megszorzom
az egérsebességgel,
egérutat nyerek.
Honffy Gábor: Piac

Szénási Sándor István: Temetői nyárfák

Temetői fák, éji lombkoronátok fészke
a csöndszárnyú csillag-madárrajnak, mit fölriaszt
sírkövek gránitjain csendülő hajnali fény,
és a mai feladat ránk ragaszt egy falragaszt.
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Nagypolitika- kis (helyi) politika
Augusztus 15-e és 20-a. Nagyboldogasszony Napja és Szent István
király ünnepe. 1038. augusztus 15-én kérte királyunk Isten Anyja,
Szűz Mária Nagyboldosasszony Anyánk, Napbaöltözött Babba Mária
közbenjárást a magyar nemzet oltalmazásáért. Ezen a napon halt meg
István, és 45 évvel később augusztus 20-án avatták szentté, első
keresztény királyunkat. Ebből az alkalomból mindig feltámadnak a
viták kereszténység és pogányság, István és Koppány, az istváni életmű témaköreiben. Az elmúlt évtizedek vitáinak annyi termékenysége
volt, hogy addig szentnek gondolt dolgokról már nem esik szó, mert
már nem voltak tarthatóak. Ilyen volt az, hogy pogányok voltunk.
Ugyan még sok a vita a 9.-10. századi magyarság vallásáról, de azt
már senki sem vitatja, hogy Gézától kezdődően – 970 utáni években
- az uralkodói család már keresztény volt, így István és Koppány is.
Hogy melyik utat járjuk? Bizánc vagy Róma? Ilyen kérdés a ma
emberének is ismerős. Németbarátság – a következő vád. Valóban
sokan voltak az udvarban, talán többen, mint kellett volna, de azért
1030-ban Bécsig veri ki a betolakodó németeket. A Szent István által
ránk hagyott életmű kérdése már izgalmasabb, és bizonyosan árnyaltabb a kép, mint az eddigi felfogás. Ha Imre herceget nem éri a végzetes vadkan-tragédia (sok bajunk volt történelmünk során a vadkanokkal, és valahogyan sok királyunk halt meg nem természetes halállal…), akkor egy teljes, és mindenki számára tökéletes életmű lenne
Szent István uralkodása. Ő ugyanis át akarta adni a világi hatalmat fiának, és vissza akart vonulni Isten szolgálatára. A tragédia meggátolta
ebben, sőt külső-belső támadásokat kellett legyűrnie beteg lelkületével. Az kétség nélküli, hogy ő maga is úgy látta halálát érezve, hogy
ezt az országot isteni erő kezébe kell adni, mert nagy szüksége lesz rá.
Ami nem vitatható, az az állam- és egyházszervezés műve volt. Azért
nem vitatható, mert 1920-ig, a trianoni csonkításig, ez volt a magyar
közigazgatás alapja. Az egyházrendszere még tovább élt, azt II. János
Pál pápa szüntette meg. Törvénykönyveit, intelmeit a világ második
alkotmányának tekintik tudományos körökben.
Igaz, hogy műve fennmaradjon, ahhoz Szent László király kellett!
Megkockáztatható, hogy ha ő nincs, akkor István műve elporlik, és
most aligha beszélhetnénk ezeréves államiságról. Kicsit háttérbe szorul személye, pedig a magyar történelem legnagyobbjai közé tartozik.
Miután István-ága kihalt, így a megvakíttatott, száműzetett Vazul-ágra
várt az ország megmentése, az Árpád-ház uralkodásának folyamatossága. Szent László keresztényi nagyságát misem bizonyítja jobban,
mint az, hogy mindezek dacára ő kezdeményezte István szentté avatását. Államférfiúi nagyságát egy sor cselekedete igazolja: az egyház,
az állam szervezetéhez nem nyúlt hozzá, sőt tovább erősítette, és a
Magyar királysághoz csatolta Horvátországot, így lett a 64 vármegyéből 72. Daliás termete, lovagi természete, kegyes és igazságos uralkodása legendák sorát termelte. Gondoljunk a tordai-hasadék keletkezésének mondájára, vagy a kunok elleni csaták mitikus alakjára.
Számtalan templom freskója őrzi ezt. A legteljesebb Szent László
legenda ábrázolás a Kézdivásárhely melletti Gelence parányi templomában látható. Ez a kilencszáz éves templom nem véletlenül a világörökség része, ott van a legvédettebb száz kulturális örökség között.
Balogh András tanárbarátom sok vecsésinek mutatta be apró részleteit ennek a muzeális csodának. Szent László alapozta meg a magyar
királyság jövőjét, itt Európa közepén. A néplélek nem véletlenül őrizte meg személyét, tiszteletét. Feljegyzik, hogy a török kiűzése idején
– hatszáz évvel halála után – a magyar katonák hozzá fohászkodtak:
„Szent László, segíts!” A magyar királyság területén 19 település vette
fel Szent László nevét, ebből 6 Erdélyben, de van ilyen település
Horvátországban, sőt Szlovéniában is.
A magyar nemzet nagy szerencséje – vagy égi patrónájának hathatós
közreműködése – , hogy válságos időben mindig akadtak olyanok,
akik a nemzet megerősödésén fáradoztak, a nemzeti függetlenség
visszaszerzése volt a céljuk. Most augusztus 20-a előestéjén érdemes
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azon elgondolkodni, hogy milyen a nemzet állapota, milyen a nemzettudat? Fontos-e a nemzetté maradás kérdése? Ha igen, akkor mi
lehet annak az útja?
1920, de sokkal inkább 1947 után veszélyes helyzetbe került hazánk.
Nemcsak a nemzetcsonkítás miatt, sokkal inkább a ránk törő – szovjet
mintájú – vörös őrület miatt. Ennek egyik lényegi eleme volt, hogy
nemzetről ne beszéljünk, arról, hogy a határon túl élnek magyarok milliói, pláne szó ne essék. A nemzetköziség jegyében ne bántsuk szomszédjaink érzékenységét ismételgették, ezért mondhatta Illyés Gyula:
nemzetlakókból országlakók lettünk…A rendszerváltozás idejére odajutottunk, aki kiejtette a nemzet szót, azt lehordták mindennek.
Az ébredés és az építkezés idejében vagyunk. Ma sokkal jobb a helyzet
e téren, de azt is látni kell, hogy a nemzetköziség most globalizmus címszó alatt teljesen új eszközökkel, de legalább olyan fojtogató rendszert
akar létrehozni, mint a korábbi elődei. Minden országban igyekeznek
hídfőket kiépíteni, így van ez Magyarországon is. A köztársaság hívei
sem az ezeréves történelemben gondolkodnak, számukra 1918-cal kezdődik az élet, de emlékezhetünk 2006-ra is, amikor a főváros utcáin elég
volt egy alapos veréshez az, ha nemzeti lobogót fogtál a kezedben.
Jellemző, hogy mindenütt liberális és baloldali erőket találunk a globalizmus hívei mögött. Azonban azt is látni kell, hogy éppen a mi kárunkra létrejött országok minden erővel igyekeznek nemzetté válni. A románok éppen a „Kárpátok géniusza” alatt váltak azzá.
Reményik Sándor a kisebbségi létben pontosan látta, hogy mi kell a
határon túli magyarság megmaradásához, és ennek tudatában jajdul
fel: „Ne bántsátok a templomot, a templomot és az iskolát!” Persze, a
többségi nemzet is tudta ezt, ezért igyekezett ezeket a jogokat, lehetőségeket csorbítani számunkra, és gőzerővel épített templomokat, iskolákat! Erre legjobb példa a román és az ukrán állapot, érdemes egy
rövid kirándulást tenni odaát ilyen optikával. Maradva az ősei földjén
kisebbségi sorsba taszított magyarjainknál, ahol sokkal nehezebb
körülmények között is magyarok tudtak maradni, akkor a hazai állapotok javítására miért nem használjuk ezt a receptet? A mai kormány
nagy érdeme, hogy éppen ezt látta meg és deklarálta: a nemzet egy,
még akkor is, ha több országban él, amire gyógyszer a kettős állampolgárság lehetősége. A továbbélés másik fontos eleme a keresztény
gyökerű alaptörvény, az egyházak támogatása. A harmadik az oktatás
reformja, a pedagógus életpálya megvalósítása, mert csak így oldható meg, hogy a kistelepüléseken iskola, és ezzel, élet maradjon. Talán
itt kereshető a polgári kormány tartós sikerének a titka is, ami az
ország nemzettudatának térnyerését is igazolja. Vecsésen talán jobb a
helyzet az országos átlagnál. Köszönhető ez annak, hogy még a régi
rendszerben is minden gyülekezetnek épültek templomok, hála a
kitartó és alkotó papjainknak. Iskolák is épültek, bővültek, ma egy
korszerű, jól felszerelt oktatási rendszere van a városnak. Az óvodai
neveléshez pedig az intézmények színvonala az országos elithez tartozik. Ha mindehhez azt is hozzátesszük, hogy egyházi nevelő és
oktató intézményeink is vannak, akkor Vecsés jó úton jár a
Reményik-recept beteljesüléséhez.
Az Orbán Balázs Erdélyi Kör – más civil szervezetekkel együtt – sokat
tett és tesz a nemzeti gondolat ébrentartásáért, a kultúra és hagyományok ápolásáért. Fontos az emlékmű és az ünnepség, de az összetartozás gondolata nem valósulhat meg a személyes kapcsolatok nélkül. A
nyolcvanas évektől számítva már túl vagyok a századik határon túli
rövidebb-hosszabb, egyénileg vagy csoportosan tett szomszédolásnál.
A csoportos utak esetén ezeket a gondolatokat járjuk körbe, és mindig
megható, ha valakinél az ébredést látjuk. Csak az utolsó három tavaszi
fesztiválnál Szárhegyre több mint száz embert vittünk ki, és fogadtunk
ugyanennyit Vecsésen. Jóleső érzés, amikor ezekből egyéni kapcsolat
alakul, oda-vissza utazásokkal. Az első alkalomnál egy kedves házaspár is vállalt gyermekek ellátását, csak aggályoskodott: hogyan fogunk
velünk beszélgetni, beszélnek ők magyarul?
Ők is, mi is nagy utat tettünk meg, de sok van még előttünk.
Szalontai János
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Egy vecsési kislány a Magyar Rádió
Gyermekkórusában
Emlékszem, még az 1980-as években minden reggel egy Vecsés
kertekaljai aprócska, iskolás kislánnyal utaztam a vonaton, aki
a Magyar Rádió Gyermekkórusában énekelt. Aztán évtizedek
múlva az Andrássy-telepi, Erzsébet téri római katolikus templomban találkoztunk újra egy ökumenikus alkalmon, amikor
már csaknem akkora gyermekeit terelgette, mint amilyen ő volt,
amikor a vonaton megismertem. A minap úgy hozta az élet,
hogy egy másik vecsési, Halmi-telepi 13 éves kislánnyal
beszélgettem, aki ugyancsak a Magyar Rádió Gyermekkórusába – jelenlegi nevén MR Gyermekkórusba - jár énekelni. Ő így
beszélt magáról, családjáról:
- Édesapám kamionos, és járja Európa országait. Életünk nagy
részét így Édesanyámmal töltjük, aki pénzügyi területen dolgozik. A zene szeretete mindig benne volt a családunkban, azonban kiugró zenei tehetség nem volt a felmenőim között. Mivel
az egyik ágon zalai-hevesi, a másik ágon gombai református
felmenőkkel rendelkezünk, kezdetben a tiszta forrás révén a
népdalok közelebb álltak hozzám. Van egy nővérem, Balázs
Dorottya Szilvia, aki szintén tagja volt a Gyermekkórusnak.
A minap tett konfirmációs vizsgát 20 másik vecsési és erdélyi
református fiatallal és felnőttel együtt. Zeneileg is tehetséges, a
génjeiben sokat kapott Istentől a zene iránt, és felvételt nyert a
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola hegedű, majd
szolfézs szakára, ahol a tanárai nagy reményeket fűznek hozzá.
Ő gyakran kíséri hegedűvel a Vecsési Zeneiskola igazgatójának
orgonajátékát a vecsési református templomban. Bizonyára neki
is szerepe volt abban, hogy én is érdeklődtem a zenetanulás
iránt. 6 évesen engem is felvettek a Rádió Gyermekkórusába, és
én is a Marczibányi téri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános
Iskola, Gimnázium és Zeneiskola tanulója lettem. A kórus tagjainak kötelező ebbe az iskolába járni. Erre azért van szükség,
mert a tanórák, a kóruspróbák és a kötelező hangszertanulás így
egy épületen belül lehetséges. Az iskolánk ebben az évben ünnepli alapításának 60. évfordulóját, amelyre a Zeneakadémián jubileumi hangversennyel emlékeztünk – mondta Balázs Sarolta Luca.
A fellépésekre sokat próbálnak, gyakorolnak. Előfordul, hogy a
szereplő keretbe nem fér bele a teljes kórus. Ilyenkor a karvezetők: dr. Matos Lászlónak és Kabdebó Sándor válogatja ki a szereplőket. A vecsési kislány, amióta a nagykórus tagja, minden
szereplésen ott volt.
- A Gyermekkórus valósággal megváltoztatta az életemet, mert
csodálatos zenei és társasági élményeket kaptam ebben a közösségben. A kórussal komolyzenei darabokat és népdalfeldolgozásokat is éneklünk, ami lélekmelengető számomra. Jártunk már
az MR Gyermekkórussal a Felvidéken és Erdélyben is, ahol óriási sikert arattunk a csíksomlyói Nagyboldogasszony
Kegytemplomban. Felléptünk már a Mátyás-templomban a
Zeneakadémián a Művészetek Palotájában, a Magyar Rádió
Márványtermében. A Papp László Budapest Sportarénában énekeltünk a Ghymes 30 Újévi Jótékonysági koncerten, ahol sikert
arattunk. Több rádiófelvételen vettünk már részt, ami beépült a
Magyar Rádió műsoraiba és hangtárába. Bár az iskola és a fellépések nagy terheléssel járnak, én mégis nagy alázattal és Isten
iránti hálával viselem ezt. Reggel fél hétkor indulok Vecsésről
és általában este hat körül érek haza, vagy még később. Ennek
ellenére négyes-ötös az átlagom. A zenetanulás és a kórus megtanított arra, hogy az időmet be tudjam osztani. A kutyámra is
kell időt fordítanom, mert különben megsértődik. Igyekszem,
hogy közben a tanulmányi eredményeim se romoljanak és
anyunak is tudjak segíteni. Mivel a nővérem most konfirmált, és
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én jövőre fogok konfirmációs vizsgát tenni a gyülekezet előtt, a
vecsési református fiatalokkal május végén részt vettem
Cegléden Dömötör Norbert lelkipásztor és felesége Molnár
Krisztina által tartott ifjúsági táborban is, ami jól sikerült.
Minden zenei irányzatot szeretek a rockzenétől a komolyzenéig. 6 éve tanulok furulyázni, szívesen játszom Telemann és
Loeillet darabjait – mondta Sarolta Luca, majd így folytatta:
- Nagy örömömre szolgált, hogy az idén a VI. „Együtt muzsikálunk” tanár-diák kamarazenei találkozón a furulyatanáraimmal:
Stadler Vilmossal, Kecskeméti Lászlóval és öt diáktársammal
együtt léphettem fel, s kiemelt első helyet és aranyérmet nyertem. Ez nagy lendületet adott, de nem bízom el magam.
Szívesen zenélek és énekelek, de nem a zenei pályán képzelem
el az életemet. Gimnáziumba fogok jelentkezni, s az érettségi
után valamilyen diplomát szeretnék szerezni és meghálálni a
szüleimnek, tanáraimnak, lelkészünknek és feleségének azt a
sok-sok törődést és fáradtságot, amivel lelki és zenei fejlődésemet segítették – mondta végül Balázs Sarolta Luca, az MR
Gyermekkórus vecsési tagja.
Orosz Károly

Akire büszkék vagyunk a Vecsési Halmi Telepi Általános iskolában
Versenyeken elért eredmények:
1.a - Olajos Adrienn - Városi rajzverseny I. helyezett
2.a. - Vetró Benedek- Városi szavalóverseny III. hely
2.b. - Bíró Kata- Városi szavalóverseny II. hely
3.a. - Kelemen Kitti - Megyei Zöldbéka Verseny VII. helyezés
- Takács Zsuzsanna - Megyei Szövegmanó Verseny VIII.
helyezés
- Zinovjev Heléna - Megyei Szövegmanó Verseny VIII.
helyezés
- Molnár Milán - Lóti-futi I. helyezés
4.a. - Katona Gergely- Megyei Zöldbéka Verseny IX. helyezés
- Dányi Luca- Városi komplex tanulmányi verseny II. helyezés
4.b. - Cseszlai Marietta: Lóti-futi II. helyezés, Megyei komplex tanulmányi verseny I. helyezés, Szólánc (megyei) VI. helyezés, városi atlétika 800m III. helyezés
- Tóth Bettina- Méhecske (megyei) VI. helyezés
- Bánkuti Ákos- Városi szavalóverseny III. helyezés
5.a - Fagyal Nikoletta: városi vers- és prózamondó verseny
2. helyezés
- Jánosa Fanni: Szólánc megyei nyelvtan, helyesírás verseny
5. helyezés, Arany János országos nyelvtan verseny 8. helyezés
- Kállai Zsanett: Pest megyei angol nyelvű vers- és prózamondó verseny 3. helyezés
5.b - Erdei Zoltán: Pest megyei angol nyelvű vers- és prózamondó verseny 3. helyezés
- Katona Alexandra: városi rajzverseny 1. helyezés, Titok
angol nyelvű országos verseny 7. helyezés
- Vetró Bernadett: városi vers- és prózamondó verseny
3. helyezés, Pest megyei angol nyelvű vers- és prózamondó verseny 2. helyezés, Kazinczy Ferencről elnevezett szépkiejtési
verseny területi forduló 3. helyezés
7.a - Gallen Gábor: városi vers- és prózamondó verseny
1. helyezés
8.a - Somogyvári Antónia: városi vers- és prózamondó verseny 1. helyezés, és a vándorkupa elnyerése
VT info
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A repülôtér fejlesztése mindenekelôtt a
közlekedés kialakításán múlik

Vecsés Város Önkormányzata immár második éve együttműködik a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc és Pestszentimre
Önkormányzattal az airLED európai uniós projekten, mely,
mint ismeretes a repülőtér környezetének a gazdasági fejlesztésével foglalkozik. A projekt keretében egy regionális gazdasági
stratégiai terv kerül kidolgozásra, mely összefoglalja azokat a
kiemelt tényezőket, mely lehetővé teszik a repülőteret övező
térségen belül egy kiemelt gazdasági egység, az ún. „Airport
City” létrehozását. (Az Airport City modell azon alapul, hogy
ma már a repülőterek jóval több szolgáltatással bírnak, mint
egyszerű közlekedési csomópontok és beépítik tevékenységükbe
a nem repüléssel kapcsolatos kereskedelmi és egyéb szolgáltatásokat és bevételi forrásokat).
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Olyan távlatokban fenntartható feltételeket kell kialakítani, hogy
azok kedvezőek legyenek a befektetések számára, továbbá olyan
fejlesztéseket kell végrehajtani, melyek a turizmus és a kulturális beruházások fejlődésére is pozitív hatással legyenek.
Nagy figyelmet kell fordítani továbbá a környezetvédelemre és
a fenntartható energiák alkalmazására is.
Az airLED projekt zárókonferenciájára 2014. szeptember 23-án
a Liszt Ferenc repülőtér II. terminál főépületében kerül sor.
Írás és fotó: Práczki Péter

Akire büszkék vagyunk a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskolában

Városi Alsós Magyar Verseny
Balogh Eszter 4. b. 1. helyezés, felkészítő tanító: Deme Istvánné
Czalbert-Halasi Nikolett 4.a 3. helyezés,
felkészítő tanító: Dudás Laura
Városi Alsós Matematika Verseny
Juhász Kristóf 4.b 1. helyezés, felkészítő tanító: Deme Istvánné
Az átfogó airLED gazdasági stratégia kidolgozásánál figyelembe
vettük a külföldi és hazai, így természetesen a vecsési gazdasági
szakemberek véleményét is, akik idén júniusban az airLED szakértői fórum keretében a Hotel Stációban szervezett konferencián,
kerekasztal beszélgetés, ill. kérdőíves formában kifejthették a repülőtér és környezetének fejlesztésével kapcsolatos véleményüket.
Néhány gondolat az airLED konferencián elhangzott a repülőtérrel kapcsolatos visszajelzésekről:
A résztvevők a repülőtér szolgáltatási tevékenységei közül a
gyors elérhetőséget tartották a legfontosabbnak. Átfogóan
fogalmazva, ennek érdekében a repülőtérre ill. onnan
Budapestre való közlekedési lehetőségeket szükséges mielőbb
megváltoztatni. Ilyen például a repülőtéri útvonal korszerű
kiépítése, és más közlekedési (vonat, busz, egyéb) rendszerek
kialakítása, hogy a Liszt Ferenc repülőtér minél gyorsabban és
többféle útvonalon is elérhető legyen.
A résztvevők véleménye szerint a repülőtér bővítését is a hatékonyabb közlekedési kapcsolatok kialakításával tudnák elképzelni. Mindannyian egyetértettek az Airport City strukturális
megvalósításával az hiányzó infrastrukturális fejlesztések érdekében. A kérdőívben megadott választási lehetőségeken túl a
jogi környezet javítását is igen fontosnak ítélték meg.
A résztvevők szerint a legrosszabb szolgáltatás, amelyet már
tegnap fejleszteni kellene a repülőtéren, az a parkolási lehetőség, azaz hosszabb időtartamot kellene biztosítani az utasok, a
gépjárművek, valamint a taxik ki- és beszállásaira.
Ebből következik, hogy nem csupán új közlekedési lehetőségekre van szükség, hanem a már meglévő szolgáltatásokat is
jelentős mértékben átgondolni és fejleszteni kellene.
A konferencián megjelentek szerint a turizmus, illetve a repülőtéri területi előnyök kereskedelmi, ipari és logisztikai kihasználása, illetve a kultúra lehetne a legjobb módja annak, hogy a
repülőtér és térségének a kialakítása vonzóbb legyen a térség
üzleti forgalma számára.

Rajzverseny - Vecsési Kiállító terem
Kósa Lili 7. b. 1. helyezés, Bihal Panna 3.b 3. helyezés
Különdíjasok: Czalbert-Halasi Nikolett 4.a, Bihal Sára 7.a,
Titz Olívia 8.b, Kovács Dóra 5.a, Ormándi Lilla 7.b, Kányi
Vikica 6.b, Somoskövi Dóra 2.b, Fényi Anna 1.c, Balatincz
Boglárka 4.b, Kiss Rebeka 8.a
Felkészítő tanárok: Raszlerné Szabó Etelka, Dudás Laura,
Dominek Tünde, Zumpf Anikó, Deme Istvánné, Udvaros Gyula

Városi Magyar Verseny
Összetettben: 1. helyezés.
Egyéniben: Fehér Dóra Eszter 8.b 3. helyezés,
felkészítő tanár: Veszprémi Klára
Városi Matematika verseny
Összetettben: 3 helyezés, felkészítő tanár: Stiller Judit

Városi Vers- és Prózamondó Verseny
Az elvihető 8 első helyből négyet, a 4 legjobbnak járó kupából
hármat szereztünk meg!
Preg Dorina 2.a: 1-2. o. – próza: 1. helyezés + kupa.
Felkészítő tanár: Steigerwald Lajosné.
Weiszháb Nóra 1.b: 1-2. o. – vers: 1. helyezés + kupa.
Felkészítő tanár: Timár Judit.
Simon Eszter 3.a: 3-4. o. – próza: 1. helyezés.
Felkészítő tanár: Kovácsné Gyetvai Györgyi
Kányi Viktória 6.b: 5-6. o. – próza: 1. helyezés + kupa.
Felkészítő tanár: Kiss Gábor.
Kányi Nikolett 8.b: 7-8. o. – próza: 3. helyezés.
Felkészítő tanár: Kiss Gábor
Pongó Nikolett 7.a: 7-8. o. – vers: 3. helyezés.
Felkészítő tanár: Veszprémi Klára

TEKI-TOTÓ Országos Matematika Tanulmányi Verseny
Czeglédi Zsigmond 1.b, Tóth Maja 2.a, Papp Marcell 2.b
arany fokozatot, Mészáros Bence 3.a ezüst fokozatot ért el.
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Készüljünk a 700 éves Vecsés megünneplésére!
2010 decemberében, az újratelepítés ünneplésére készülve vetődött fel, hogy 2018-ban ünnepelheti Vecsés fennállásának 700.
évfordulóját. Vecsés neve ugyanis 1318-ban fordult elő okleveles
említésben. 1996-ban Kertekalján az ásatások során előkerült
Vecsés középkori templomának az alapja, valamint körülötte, a
hajdani cinteremnek nevezett területen 9 sír. Soha nem felejtem
el, amikor Tari Edit, a feltárást vezető régész így kiáltott fel:
”Megtaláltuk Vecsés középkori templomának alapját” Mint az
már előző cikkeimben is írtam, sikerült azt is megtudni, hogy a
templom a Mindenszentek titulusát viselte. A régésznővel történt
beszélgetés során elhangzott a következő: az lehet, hogy Vecsés
első okleveles említése 1318-as keltezésű, de attól sokkal régebbi a település. Általában peres ügyek során kerültek a nevek az
oklevelekre. A régészeti feltárások során bizonyságot nyert, hogy
a hajdani templomtól a mai Zrínyi utca felőli részen helyezkedhetett el a település. A régészeti térképen a templom kiemelkedő
dombocskán helyezkedett el, ami lehetett természetes, de összehordott is. Ami Halomegyháza templomát illeti, az Vecséstől
délre, a Vasadi főcsatornától mintegy 500 méterre egy 121 méteresnek jelölt kiemelkedésen (térképen jelölve) foglalt helyt. Mind
a két területen találtak Árpád-kori töredékeket. A II. József korabeli katonai felméréseken még szerepel Vecsés elhagyott temploma „pusztatemplom” jelöléssel. Azóta mintegy 220 - 230 év telt
el, s a templom pusztult, egyre pusztult, napjainkban alapjának
egy kis részét sikerült feltárni. 1996-ban szó volt róla, hogy a
területet az önkormányzat megveszi, és emlékpark került volna
kialakításra. A terület árát egyre emelte a tulajdonos és a tervből
nem lett semmi. Egyik ismerősöm keresztet szeretett volna felállíttatni a templom helyén. Mondtam neki, semmi nem lesz belőle. Hitetlenkedett, nem hitte el. A kereszt elkészült, de nem a neki
szánt helyre került, hanem az Erzsébet kápolna kertjében került
felállításra. Mikor rákérdeztem miért nem az elgondolt helyre
került, az mondta: igaza volt tanár úr, oda nem lehetett felállítani.
Pedig milyen jól mutatott volna egy kis park közepén a kereszt,
amely múltunkra emlékeztetett volna. Idegenforgalmi látványosság is lehetett volna. Sajnos mind addig, amíg úgy vélekednek
egyesek, hogy és idézem a szöveget „igen van ott néhány kő”
nem is lesz semmi. Talán majd utódaink másképpen fognak gondolkodni! Magáról a templomról Dr. Tari Edit régész készített
egy rekonstruált rajzot, ami megtalálható a Vecsési
Kalendáriumban, s a rajz mellé írt kísérő, magyarázó szöveget is.
Úgy gondolom, senki nem vonhatja kétségbe Vecsés középkori
létezését. Jöhet bárki ilyen-olyan szöveggel, hogy de elnéptelenedett. Üllő település is egy időre elnéptelenedett, ennek ellenére megünnepelték fennállásuk több száz éves évfordulóját. Csak
rajtunk vecsésieken, és néhány, valóban lokálpatrióta egyénen
múlik a dolog.
Nagyon szép és felemelő volt az újratelepítés 225. évfordulójára írt a „Fal nem épül ember” nélkül című rockopera színpadra
állítása, szervezése, bemutatása. Megmutattuk mi vecsésiek,
hogy egy nemes cél érdekében össze tudunk fogni, együtt
tudunk dolgozni. Hozta mindenki a maga tégláját, amiből a
Vecsés házat felépítettük. Nem az számít ki mikor költözött
Vecsésre, milyen nemzetiségű, mennyi ideje lakik Vecsésen,
hanem az, mennyire veszi ki részét abból a munkából, amit
Vecsés felvirágoztatása érdekében végzünk. Magyarán nincs
előjoga senkinek. Itt él, ennek a településnek a lakója.
Szép évforduló a 225 év, méltóképpen meg is ünnepeltük, s ez
így van rendjén. Eleink is megünnepelték a 150. 175., és a 200.
évfordulót. Most egy nagyobb évforduló megünneplésére
készülhetünk, melynek dátuma 2018. Milyen szép lenne össze-
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kapcsolni a 700 éves évfordulót június 14-ével! Emlékezhetnénk
középkori eleinkre, és az újratelepítés nehéz időszakára. Egyet
azonban le kell szögezni: senki nem hivatkozhat különböző előjogokra. A 225 éves évforduló megünneplése sikeresnek mondható, az is volt. Ennek ellenére voltak negatív visszhangok, de ez
természetes is. Nem ezek, hanem a pozitív hangok voltak többségben. Megünnepeltük egy rockopera megírásával, színrevitelével, s az anyag könyv formájában is megjelent. Tehát eleinkhez hasonlóan könyv megjelentetésével is tisztelegtünk a jeles
évfordulónak. A közelgő 700-adik évfordulóra való készülődést
már napjainkban el kell kezdeni, hogy 2018-ra minden elkészüljön. Dicsekvés nélkül írhatom le, én elkezdtem a munkát. Ehhez
nagy segítséget adott Dr. Tari Edit könyve, a Vecsési
Kalendárium, a rendelkezésemre álló CD, a lelőhelyeket tartalmazó anyag, valamint a régésznő által adott útmutatás. Ezek
alapján elkészítettem a hajdani vecsési Mindenszentek templomának arányos nagyságú makettjét egy 50 X 85 cm-es táblán.

Külsőleg a régésznő által papírra vetett rekonstruált rajzra
hasonlít, de a belsejét korabeli templomokból vett képek alapján rendeztem be padokkal, asztalokkal, feszülettel és néhány
képpel. Maga a makett egy 16 darabból álló sorozat, a MINI
VECSÉS 3. darabja. A teljes sorozat a 700. évfordulóra fog
elkészülni. Feltéve, ha fönt is úgy akarják! Hazánk több településén - Kisbéren, Szarvason - felépítették a Mini
Magyarországot, én elkészítem az említett sorozatot. Ez persze
egy ilyen jeles évfordulóhoz kevés, de a semminél több.
Fogjunk össze, mint tettük azt a 225 éves évforduló kapcsán!
Így adózhatunk eleinknek, és példát mutathatunk utódainknak.
Gál István

Köny ve lés- bérszám fej tés!

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

Tel.: 06 20 9928 885
www.peszika.hu
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Akire büszkék vagyunk - a Grassalkovich
Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvû
Általános Iskolában

Iskolánk 2012-ben Grassalkovich-díjat alapított, melyet a
nevelőtestület döntése alapján Maár Dorina Alexandra kapott,
a 8 év alatt tanúsított kitűnő tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért.
Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny
Megyei fordulóján a legjobb helyezést Pálfi Bence 6.b osztályos tanulónk érte el, aki jutalmát a megyei eredményhirdetésen
vehette át. Ugyanitt szép eredményt ért el Varga Fanni 4.b osztályos tanulónk is.
Varga Tamás Országos Matematika Verseny
Filipszki Gábor 7.a osztályos tanuló a megyei fordulóban
eredményesen szerepelt. Felkészítő tanárai: Dutkayné D. Ágnes
és Massza Magdolna
Herman Ottó Országos Biológia Verseny
A megyei fordulóján Abonyi Dóra és Maár Dorina 8. osztályos tanulók eredményesen képviselték iskolánkat és városunkat. Felkészítő tanáruk: Csúziné Németh Judit

Városi Matematika Verseny
Kovács Kornél 8.o 1. helyezést, Maár Dorina 8.o 2. helyezést
ért el. Csapattagok voltak: Dobrovitz András és Abonyi Dóra.
Felkészítő: Dutkayné D. Ágnes
Városi Magyar Verseny
Abonyi Dóra 8.a 2. helyezés, felkészítő: Erdélyiné Cs. Németh
Orsolya
Alsós tanulmányi verseny:
magyar nyelv és irodalom: Varga Fanni 4. b 3. helyezett, felkészítők: Gáborné Bárány Ágnes, Fentorné Mák Klára
matematika: Reményi Péter 4. b 2., Varga Fanni 4. b 3. helyezett, felkészítők: Gáborné Bárány Ágnes, Fentorné Mák Klára,
Mongerné Zsolnai Zsuzsanna

Városi vers- és prózamondó verseny:
Barabás Dániel 4.a 2. helyezett, felkészítő: Fentorné Mák Klára
Pekár Zoltán 4.b 3. helyezett, felkészítő: Gáborné Bárány Ágnes
Zsolnai Szonja 5.b különdíj, felkészítő: Polovics Éva
Vághy Péter 6.b 3. hely, Hegedűs Emília 7.b különdíj, Zeke
Dávid 7.b különdíj, felkészítő: Erdélyiné Cs. Németh Orsolya

Német nyelv – versenyek, eredmények
Isaszegen, az országos szintű német levelezős tanulmányi versenyen vettek részt az 5., 6., 7. évfolyam tanulói.
Bruder Dávid - 3. helyezés, Felkészítő: Konda Orsolya
Ablonczy László különdíjban részesült.
Felkészítő: Lahocsinszki Nóra

Az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége
/ÉMNÖSZ/ által szervezett megyei szintű ének versenyen –
Biatorbágyon – négy kategóriában indultak iskolánk tanulói:
Kiscsoportos kánon kategóriában, a 3-4. osztályos korcsoportban ARANY MINŐSÍTÉST ért el iskolánk kiskórusa: Bodnár
Fanni, Fazekas Fanni, Pámer Vince, Gubis Georgina,
Székhelyi Lili, Rózsahegyi Dorka, Lábas Nikolett, Ondrik
Veronika. Felkészítő: Molnár Orsolya.
Kétszólamú ének kategóriában a felső tagozatos, kiscsoportos
kórusunk EZÜST MINŐSÍTÉST kapott: Décsei Dorina,
Hámor Dominika, Keserű Nadin, Lestyán Melinda, Szilágyi
Éva, Rajnai Lili, Hegedűs Emília. Felkészítő: Fazekasné
Gombár Mónika.
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Kétszólamú kórus kategóriában együtt indult az alsó és a felső
tagozat énekkara, és EZÜST MINŐSÍTÉST kaptak: Bodnár
Fanni, Fazekas Fanni, Gubis Georgina, Pámer Vince,
Székhelyi Lili, Rózsahegyi Dorka, Lábas Nikolett, Gliba
Boglárka, Polyák Petra, Hadamcsik Emese, Ondrik
Veronika, Varga Fanni – az alsó tagozat 3-4. osztályos tanulói
és Décsei Dorina, Hámor Dominika, Keserű Nadin, Lestyán
Melinda, Szilágyi Éva, Rajnai Lili, Hegedűs Emília, Károlyi
Kata – a felső tagozat diákjai. Felkészítő: Fazekasné Gombár
Mónika.
Tájszólásban előadott népdal kategóriában az egyéni versenyzők között Fazekas Fanni 3. b osztályos tanuló ARANY
MINŐSÍTÉST kapott.
Iskolánk több éve szervezi az ÉMNÖSZ által, a német nemzetiségi iskolák számára meghirdetett, német vers- és prózamondó verseny körzeti fordulóját. A különböző korcsoportokból
iskolánk 11 tanulója jutott győztesként a megyei szavalóversenyre: Kári Hanna 1a, Varga Tamás 2.c, Frühwirth Ádám
3.a, Székhelyi Lili 3.b, Kopó Alexandra 3.b, Pekár János 3.b,
Fazekas Fanni 3.b, Bárány Hanna 4.a, Vékey Luca 5.b,
Lestyán Melinda 6.a, Ablonczy László 7.b
Felkészítő nevelők: Feketéné Kovács Viktória, Molnár Orsolya,
Virrasztó Gyöngyi, Fazekasné Gombár Mónika, Magyarné
Kárpáti Erzsébet
Külön gratulálunk Fazekas Fanni 3. b és Ablonczy László 7.
b osztályos tanulóknak, akik a megyei versenyen elért 5. helyezésükkel képviselhették iskolánkat az országos német nemzetiségi szavaló versenyen. Felkészítő: Fazekasné Gombár
Mónika.
A Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya rajzpályázatán „Az én iskolám” címmel három csapatunk különdíjas lett.
Csányi Barbara és Kállai Szonja 2.b - Fényes Zöld Gyémántok
csapata
Barabás Dániel, Juhász Ferenc, März Richárd, Veres Máté 4.a Gombfesték csapata
Benik Bálint, Romhányi Levente, Kovács Domonkos 5.a Loripops csapata

Akire büszkék vagyunk - a Petôfi Sándor
Római Katolikus Német Nemzetiségi
Általános Iskola és Gimnáziumban

1.a
Gáspár Adrián: Lóti-futi 3. hely (2006)
Balogh Álmos: Lóti-futi 3. hely (2007)
Papírgyűjtés: ősszel 2. hely, tavasszal 2. hely. Föld napi plakátkészítés: 1. hely
1.b
Uri Anita: rajzpályázatok 1. és 2. hely, városi vers-és prózamondó verseny 2. hely
2.a
Chlepkó Zsófia: „Az én iskolám” rajzpályázatán művészeti
különdíj, Lóti-futi 2. hely
Rapcsok Boglárka: Városi rajzverseny 2. hely
Fekete Lorina: Lóti-futi 3. hely
Matasdi Panna: Lóti-futi 6. hely
Berényi Erik: Lóti-futi 6. hely
Az ÉMNÖSZ szervezésében a Grassalkovich Antal Német
Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskolában kiválóan szerepelt az osztály tánccsoportja a Klatschmohn.
folytatás a 17. oldalon
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Akire büszkék vagyunk - a Petôfi Sándor
Római Katolikus Német Nemzetiségi
Általános Iskola és Gimnáziumban
– folytatás a 16. oldalról

2.b
Illés Máté: német vers- és prózamondó versenyen bejutott az
országos döntőbe
Juhász Adél és Szieber Krisztina: Német Nemzetiségi
Regionális Énekversenyen ezüst minősítés
Az osztály a Káposztafeszt főzőversenyén 3. helyezést érte el,
valamint szerepelt a március 15-ei városi ünnepségen.
3.a
Ihász Imre: Lóti-futi 6. hely
Falusi János: Lóti-futi 5. hely
Ács Péter: LOGO számítástechnikai verseny iskolai forduló
3. hely
3.b
Brünner Péter: Zöldbéka levelezős verseny, megyei döntő
2. hely
Kovács Gergely: Zöldbéka levelezős verseny, megyei döntő
6. hely
Brünner Norbert: „Az én iskolám” rajzpályázatán különdíj
Őszi Zsombor: Lóti-futi 2. hely
Kocsis Gergely: Lóti-futi 3. hely
Az iskolai papírgyűjtésen ősszel és tavasszal is 1. hely.
4.a
Pesti Bence: Monoron a megyei Komplex tanulmányi versenyen 3. hely
Torma Ákos: Zöldbéka levelezős verseny, megyei döntő 3. hely
4.b
Záhonyi Bori: Zöldbéka levelezős verseny, megyei döntő
3. hely
Monoron a megyei Komplex tanulmányi versenyen 8. hely
Záhonyi Anna: német szavalóverseny országos döntő 13. hely
Pesti-Geiger Viktor: Bendegúz tudásbajnokság megyei döntő,
környezetismeret 2. hely, nyelvtan 3. hely, szövegértés 8. hely
5.a
Károly Regina: Kazinczy szépkiejtési verseny 2. hely
Fazekas Ákos: Bendegúz versenyen tovább jutott
Káposztás Lilla: Meseíró verseny 1. hely
Fazekas Ákos: Megyei nyelvész verseny
Werner Denis, Fazekas Ákos, Ruscsák Dávid, Varga Regina,
Károly Regina, Molnár Anna sportban jeleskedtek.
5. b
Mezőfi Babett: Dugonics András helyi matematika verseny
1. hely, Kazinczy szépkiejtési verseny 3. hely
6.a
Papp Csaba: LOGO országos informatikai verseny 10. hely,
Orchidea matematika és Bolyai csapatverseny részvétel
Kovács Péter: Városi vers- és prózamondó verseny 2. hely,
Orchidea matematika és Bolyai csapatverseny részvétel
Dienes Alexandra: LOGO informatikai verseny megyei részvétel, Orchidea matematika verseny részvétel
Imreh Kíra: német vers-és prózamondó verseny városi részvétel
Tóth Noémi: Nemzetközi Diákolimpia, úszás 6. hely
Forgó Fanni: MLTSZ Magyar Bajnokság, tánc 3. hely
Teravágimov Vince: Úszás 6. hely
6.b
Gőz Anett: Orchidea matematika iskolai verseny 1. hely
Sztyehlik Anna: Városi vers- és prózamondó verseny 1. hely
Végh Nóra: Bejutott a megyei vers-és prózamondó versenybe,
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Kazinczy szépkiejtési verseny iskolai 1. hely és városi 2. hely,
Bendegúz levelezős versenyen több tantárgyból aranyminősítés
7.a
Molnár Ágoston: Lóti-futi 3. hely
Matasdi Fanni: Városi német szavalóverseny Mundart kategória 1. hely, Városi vers-és prózamondó verseny 2. hely,
„Regősök húrján” országos válogató szavalóverseny 3. hely,
Országos szavalóverseny 4. hely
Pintér Cserne: Városi vers és prózamondó verseny 2. hely
Pusztai Ádám: Lakatlan sziget rajzverseny 3. hely
7.b
Kállai Fanni: Városi tanulmányi verseny, magyar 3. hely
Petrovics Eszter: Kazinczy szépkiejtési verseny városi 3. hely,
„Regősök húrján” országos válogató szavalóverseny 2. hely
Béky Dominik: városi atlétika verseny 1. hely
Halgas Anna és Kovács Evelin: Hevesy György országos kémia
verseny megyei fordulójába bejutott.
8.a
Ujvári Márton: Városi tanulmányi verseny matematika 3. hely
Deschelák Barnabás és Ujvári Márton: Hevesy György országos kémia verseny megyei fordulójába bejutott.
Baranyi Ádám, Deschelák Barnabás, Seres Tamás és Ujvári
Márton a Lego robotverseny budapesti fordulóján csapatban 2. lett.
8.b
Kaszás-Tóth Szintia: Városi tanulmányi verseny magyar 1. hely
11.ny
Somogyi Eszter: megyei rajzverseny 2. hely
Falvai Katalin: Kazinczy szépkiejtési verseny 2. hely
11.o
Czeilinger Dorina: „Tervezz mozaikot” rajzverseny 2. hely
13. ny
Szaniszló Petra: Kazinczy szépkiejtési verseny 1. hely
Móricz Eszter: Kazinczy szépkiejtési verseny 3. hely

Biatorbágyi Német Nemzetiségi Énekversenyen ezüstminősítést kapott iskolánk kórusa:
Gőz Anett, Gőz Nóra, Nagy Blanka, Nagy Tamara, Nagy
Vanessza, Palkovics Vivien, Végh Nóra 6. b és Nagy Tamara 8.a
Nemzetiségi hon-és népismereti vetélkedő 1. hely: Ferencz
Nikolett, Ujvári Márton 8.a, Nagy Regina, Gábos Sándor,
Simó Norbert Stark Dániel 8.b

A megyei OKTV fordulóba jutottak informatika versenyen
Szakos Edit 10.o, Tóth Sára 10.ny és Gál Kristóf 10.ny

Lángész kerestetik MOL verseny, kiskörzeti 3. hely, országos
11. hely: Nagy Melinda, Gábos Sándor, Stark Dániel 8.b
VT info

Gólyahír

Áldott állapot után napvilágra érkeztem!

Nagy örömmel tudatom, hogy szüleim:
Szalontai Ildikó és Ballai Attila,
valamint nagyszüleim boldogságára
2014. július 31-én megszülettem.
Puszi mindenkinek: Ballai Dániel
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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

KONTÉNER
SZÁLLÍTÁS

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,
- érintésvédelmi és villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok végzését.

Hívjon! Vállalom! Mennyiért?
A bírság sokszorosan többe kerül!
Fodor Biztonságtechnika Kft.
2220 Vecsés, Bulcsú utca 3. Tel.: 06 20 961 6901

sitt, szemét, sóder, homok, termőföld
szállítás és gépi földmunka (BOBCAT)
3, 4, 8 m3-es konténerrel.
Márta Ervin: 06 – 20 – 9849 242
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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Fk.ny.sz.13-0484-05

Studium Nyelviskola
és Oktatási Központ

ü NYÁRI INTENZÍV nyelvtanfolyamok
egész nyáron!
ü 2 és 4 hetes junior és felnőtt tanfolyamok
ü előkészítők vizsgalehetőséggel

Rendelő:
2220 Vecsés,
Kölcsey u. 15.
Mobil: 06-20/926-1129
06-20/4148-610
Tel.: 06-29/354-633

Angol nyelvi MAGÁNÓVODA
ü beiratkozás még korlátozott számban!

Rendelési idő:
Hétköznap: 1630-1830,
H. és Cs.: 9-től 10-óráig is
Szo.: 9-11

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

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

w w w.studium- oktatas.com
Vecsés, Fő út 226.
Ügyfélszolgálat: H-P:10-18 óráig
T: 29 352 967, 06 20 5 852 852
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Gondolatok... Július 17.: Szent Elek hitvalló
Tulajdonképpen júliusban szerettem volna Szent Elekről pár
mondatban beszámolni, de az Anna nap nagyobb és általánosabb ünnep, az „övé” volt az elsőbbség. Azért emlékezem meg
róla - késve is - mert nagyon kedves szentem, és azért is, mert a
naptárak is elfelejtkeznek mostanában róla és szinte nem is
lehet olvasni róla. dr. Diós István szerkesztésében készült kétkötetes „Szentek élete” c. munkában nem is említik meg.
A „Szentek képes enciklikája” műben sincs róla szó, csak
Falconieri Szent Elekről, aki 1310-ben halt meg. Ő világi testvérként csatlakozott egy remeteközösséghez. Ez a csoport a
„Hét Alapító” kolduló rendet alapította, ők voltak a Szűz Mária
Szolgái, vagyis a „Szerviták Rendje”. Ünnepe: február 7-én
van. (A Szerviták temploma Budapesten, a Vörösmarty téren
található.)
Szent Elek hitvalló életéről nem sokat tudunk. A középkor
kedvelt szentje volt. Csodálták Krisztus iránti határtalan szeretetét, aki kész volt mindent elhagyni Krisztus szeretetéért.
Rómában élt a IV-V. században, gazdag szülők gyermekeként. Felnőtt korában, nősülésekor azt érezte, hogy Krisztus
iránti szeretetből mindenkit el kell hagynia, és zarándokútra
kelt. Majd visszatért Rómába és gazdag szülei házában élt 17
éven át, mint ismeretlen koldus. Ott halt meg szülei házában
417-ben, és kezei között talált cédulából tudták meg szülei és
volt menyasszonya, hogy tulajdonképpen ki is volt az a koldus majd két évtizedig, aki meghúzta magát ismeretlenségben
a ház egyik zugában.
A múlt században még szerepelt a római misekönyvben július
17-én. A mise szövege az „Os justi meditábitur sapientiam
(Bölcsességet beszél az igaznak szája)”. A mise könyörgése:
„Isten, ki Szent Elek hitvallód évenkénti ünnepével örvendeztetsz minket, engedd kegyesen, hogy akinek születésnapját
ünnepeljük, istenszeretetét is utánozzuk.”
Nagy István Elek

Harsányi Lajos (1883-1959) győri papköltő, a „Csillagos ég” c.
kötetében a 100 szonett között Szent Elekről is megemlékezik egy
gyönyörű szonettel:

Szent Elek

A nász házban ittak és daloltak,
A szép menyasszony: lángoló igézet,
Az ifjú férj a szép arára nézett
s kiment, hogy lássa künn a tiszta holdat.

És nem ment vissza többet: Várta atyja,
és várta ifjú párja éveken át.
Beszéltek róla, élcet és legendát.
Aztán családja végleg elsiratta.

De egy napon megtért az ősi házba.
Magát szemérmes koldusként alázta,
s helyet kapott egy zugban, mint a szolga.

Holt ujja között fakó írás sötétlett:
és megtudták ki volt. - Az emberélet
sokszor kemény titok. Az Isten dolga.

Kép: Monostory Viktória ikonfestő: Szent Elek
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„Nem búcsúzunk, csak elmegyünk
kit az úr hová rendel,
emlékezni fogunk egymásra
sok-sok szeretettel.”

A Czövek Olivér Református Óvoda most búcsúzó Maci csoportja – gyermekek, szülők, nevelők együtt - július elején tartott
egy vidám összejövetelt, ahol utoljára találkoztak egymással.
Az eltöltött szép éveket az alábbi vers bizonyítja, amely „Ópanátloz” művésznév alatt érkezett hozzánk.
Búcsú az óvodától

Nem volt régen mikor jöttünk,
dobogott is kicsi szívünk.
Mi lesz velünk, mivé leszünk?
Ha majd mindent meg is teszünk.
Volt itt játék és tanulás,
tornaóra, felolvasás,
festettünk és kockát raktunk,
feladatot megoldottunk.
Volt ám móka, munka minden,
de sosem volt a dolog ingyen.
Kaptunk sok-sok dicséretet,
biztattatok, ahogy lehet.
Simogatás buksi főre,
elég sosincsen belőle.

Kaptunk hitet, szeretetet,
lelki, testi kenyereket.
Elmegyünk, de lelkünk tiszta,
mindig vágyunk ide vissza.
Megtanultunk jónak lenni,
másokkal jót cselekedni.

Voltak bizony meghitt percek,
dalok, nóták és a versek,
nagykönyvből az idézetek,
amit soha nem feledek.

Óvó nénik, dada szívek,
hogy férhetünk mind-mind bele?
Majd ha múlnak is az évek,
tekintetünk el-elréved,
meglátjátok, visszajövünk,
mindent sorra elmesélünk.
Fotó: Katona Csaba

VT infó
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Elôkészületek a Petôfi-ben az iskolakezdésre
Minden tanév új kihívást jelent az intézmény számára. A
2014/2015-ös tanévben vezetőváltásra kerül sor a Petőfi Sándor
Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és
Gimnáziumban, ugyanis Sztyehlikné Hegyi Krisztina személyében új igazgatót nevezett ki a fenntartó az iskola élére Csík
Józsefné közelgő nyugdíjba vonulására tekintettel.
A kolléganő tíz éve dolgozik az intézményben, magyar szakos
tanárként és osztályfőnökként már bizonyította alkalmasságát a
pályára. Éveken át vezette a magyar munkaközösséget, szervezte
és rendezte az iskolai ünnepségeket, eredményesen készítette fel
diákjainkat közép- és emelt szintű érettségire, valamint különböző
versenyekre. Vezetői gyakorlatra is szert tett, hiszen a 2013/2014es tanévben igazgató helyettesként kipróbálta már magát az irányításban. Közben kitűnő eredménnyel elvégezte a vezetőképzőt
is, felkészült az iskola működtetésére. Munkáját segíti majd Csík
Józsefné helyettesként, ezzel biztosítva a folytonosságot.
Megújulás és a jól bevált eredményes tradíciók továbbvitele
lehet a záloga az iskolánkban megszokott, MAGAS
SZÍNVONALÚ oktató- nevelő munka folytatásának. Digitális
táblák, projektorok, számítógépek vásárlására került sor.
Korszerű informatika terem, terepasztal és számos egyéb AVeszköz beszerzésével biztosítjuk azt a technikai hátteret, amelylyel tanáraink színessé, változatossá, érdekessé tehetik a tanulást a diákok számára és a legkorszerűbb tudás birtokába juttathatják őket.
Fontosnak tartjuk, hogy kulturált, esztétikus környezet vegye
körül diákjainkat, hiszen ez is motiválja őket. Tesszük ezt azért,
hogy jól érezzék magukat a Petőfiben, szeressenek ide járni,
hiszen a SZERETET kulcsszó egy katolikus iskolában. Festés,
mázolás, linóleumcsere az egyes osztályokban, az ebédlő bútorzatának cseréje, a bejárati- és az udvari kijárati ajtók hőszigeteltre való cseréje szerepelt költségvetésünkben. Tervezzük a napközis udvar további részének díszburkolattal való borítását is.
A 2013/2014-ben betervezett katolikus kerettantervek alapján
folytatjuk keresztény szellemiségű oktató-nevelő munkánkat.
Erkölcstan tantárgy keretében az egyes osztályokban hittan
oktatása folyik, diákjaink felekezeti hovatartozása szerint. A
mindennapos testnevelés kiterjesztésével már kilenc évfolyamon heti öt órában sportolnak, táncolnak (magyar és német
nemzetiségi táncot), mozognak diákjaink. Az alsós évfolyamokon az úszásoktatás anyagi támogatásával szeretnénk elérni,
hogy minden Petőfis kisiskolás tanuljon meg úszni.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően kiemelt fontosságú
intézményünkben a NYELVOKTATÁS (német és angol nyelv)
illetve az érettségi tárgyak (magyar, történelem, matematika)
magas szintű oktatása. Az idegen nyelvek gyakorlására minden
rendelkezésünkre álló eszközt felhasználunk. A korszerű AVeszközök mellett élünk a diákcserék, a külföldi vendégtanár
fogadásának és nyelvi versenyeken való részvétel lehetőségével. Folytatjuk a Comenius programban való részvételünket;
német, francia és olasz diákokkal való együttműködés keretében. Tanáraink és diákjaink jártak már Németországban, fogadtuk a külföldieket és az előttünk álló tanévben utaznak tanulóink Francia- és Olaszországba nyelvgyakorlásra. A tavalyi évtől
eltérően az idén német tanárjelöltet fogadunk; az előző tanévben angolul beszélő brazil egyetemista segítette iskolánkban a
nyelvoktatást nagy sikerrel.
A gimnázium nyelvi előkészítő osztályaiban a szigorodó jogszabályi előírásoknak kívánunk megfelelni; azaz diákjaink
80%-ának emelt szintű érettségi vizsgát kell tenniük a választott
idegen nyelvekből.
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Tudjuk, hogy nincsenek kész utak, az utakat az ember saját
magának és másoknak is építi. Az iskola vezetése és tanárai
ehhez biztosítják a feltételeket diákjaink számára. A munka, a
felkészülés már a nyári szünetben elkezdődött.
Iskolavezetés

Szûcs Sándorné Cservinka Ildikó
tanárnô emlékére
Tar Györgyné Dr. Fodor Etelka 2013 évben a Petőfi Sándor
Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és
Gimnázium Stúdium Alapítványának jelentős összeget adományozott azzal a céllal, hogy a nemrég elhunyt és mindenki által
szeretett és tisztelt tanárnő: Szűcs Sándorné Cservinka Ildikó
tiszteletére évente támogassa azt a tanárt és diákot, aki a Petőfi
iskolát az adott tanévben a legméltóbban képviselte.

A 2013/2014-es tanévben a kuratórium döntése alapján
Madarász Krisztina német-történelem szakos középiskolai
tanárra esett a választás, aki 1999 óta dolgozik iskolánkban, 15
éve oktatja és neveli diákjainkat igen magas színvonalon.
Osztályfőnökként nagy lelkesedéssel foglalkozik a rábízott
közösséggel. Hétvégeken számos alkalommal szervezett szabadidős programokat, színházba, múzeumba, túrázni járnak
együtt. Tanítványai és szüleik megbecsülését, tiszteletét bírja.
Sikeresen készíti fel a diákokat nyelvi versenyekre, nyelvvizsgára és emelt szintű érettségire. A diákcsere programokban is
részt vesz, többször vezetett csoportot Hollandiába,
Lengyelországba és Németországba. Külföldi vendégdiák fogadását koordinálta és vezeti a nyelvi munkaközösséget.
Munkáját elhivatottan és nagy odaadással végzi. Számos teendője mellett marad ideje szakmai megújulásra, rendszeres résztvevője a pedagógus továbbképzéseknek.
A támogatott tanuló pedig Madarász László, aki tanulmányait
13 éve kezdte meg intézményünkben. Eredményekben gazdag
általános iskolai évei után a gimnázium nyelvi osztályába iratkozott be. Öt éven át tartó példamutató magatartásával, kiváló tanulmányi eredményeivel érdemelte ki évről-évre a nevelőtestület
dicséretét. A gimnáziumi évek folyamán német és angol nyelvből
emelt szintű érettségi vizsgát tett, és mindkét nyelvből felsőfokú
nyelvvizsga bizonyítványt szerzett. Többször megmérettette
magát tanulmányi versenyeken, iskolai és városi rendezvényeken. Kiemelkedő közösségi munkájával segítette mind az osztály
életét, mind pedig iskolánk tanórákon kívül szervezett programjait, legyen szó sport-rendezvényekről iskola napokról, diákcserékről vagy akár vendégtanárunk számára való tolmácsolásról.
Köszönjük Tar Györgyné Dr. Fodor Etelka adományozónak,
hogy iskolánk tanárainak és diákjainak lelki, szellemi és erkölcsi neveléséhez anyagi támogatásával hozzájárul!
Stúdium Alapítvány Kuratóriuma

2014. szeptember 1-jei kezdéssel informatika vagy
informatika – bármilyen szakos, középiskolai tanárt
keresünk, teljes állás betöltésére.
Jelentkezni lehet: Petőfi Sándor Római Katolikus
Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium
2220 Vecsés, Petőfi tér 1. - Om: 201791
Igazgató: Sztyehlikné Hegyi Krisztina
Telefon elérhetőség: 06-30-668-6981
Iskolatitkár: Czinege Anikó 06-30-668-6985
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K A I S E R A U T Ó S B O LT
A L K AT R É S Z E K R A K T Á R R Ó L
ÓRIÁSI KEDVEZMÉNNYEL!
kaiserautosbolt@gmail.com

CSALÁDI FOGÁSZAT

Magánrendelés:

Báthory u. 16. sz.:

L
JÓ

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

JÓ
T

2220 VECSÉS, FŐ ÚT 175. 06-29-350-255, 06-20-9-674-314

dr. Csorba

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

Bejelentkezés: 06 - 20 - 999 62 61

MEGNYÍLT!
FÜGGÖNYBOLT
Vecsés Lakótelepi üzletsoron, a Fő úton!

Ajánlataink:
különleges függönyök és kellékei
sötétítő és dekorfüggönyök,
karnisok, abroszok, ágytakarók
Szolgáltatásaink:
függöny varrás (hozott anyagból is)
helyszíni felmérés, tervezés
karnis gyártás, szerelés
római roló és lapfüggöny készítés
Nyitva tartás: H-P: 10-18 h, Szo: 9-13 h
Telefon: 0630 2595 338, 0629 738 518
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Könyvelőiroda
Új vállalkozása van? Elégedetlen könyvelőjével?
Úgy gondolja, nincs megfelelőképp tájékoztatva vállalkozása
aktuális lehetőségeiről? Keressen meg bennünket!

Most kedvezményesen vállaljuk újonnan
belépő ügyfeleink könyvelését, bérszámfejtését,
munka,- és tűzvédelmi feladatok ellátását.

Új ügyfeleinknek az első havi
könyvelési díj 2014 Ft/hó!
Bérszámfejtési díjunk

3 hónapig 2014 Ft/hó/fő!
Szolgáltatásaink
BÉRSZÁMFEJTÉS
MUNKA ÉS TŰZVÉDELEM
CÉGGONDOZÁS KÖNYVELÉS
HACCP
ADÓTANÁCSADÁS
SZABÁLYZATOK KÉSZÍTÉSE
2200 Monor, Mátyás király u 13 E-mail: ecofact@ecofact.hu
Tel.: 06-29/613-620
Web: www.ecofact.hu
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Testületi hírek

Vecsés Város Képviselő-testülete július 29-én tartotta rendes
ülését, ahol valamennyi képviselő megjelent.
Állattartási rendelet
A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el az Állattartási
Rendeletet, amely a város honlapján megtekinthető. A rendelet
részletesen szabályozza, hogy a város településrészein milyen
állatot, milyen darabszámmal, milyen feltételek mellett lehet
tartani. A bonyodalmak elkerülése végett ajánlatos utánanézni,
a körülményekről pontosan tudakozódni.
A Búcsú közterület-használati díja
Az Óplébánia templom (Jókai Mór u.) fölszentelése a Szent
Kereszt Fölmagasztalásának tiszteletére történt még 1800 szeptemberében. Ünnepe szeptember 14-e, ekkor van a templom
búcsúja is. A háromnapos búcsú helyszíne az Epres, amelynek
jelentős részét az önkormányzat egy tételben adja ki a bérlő, a
Szórakoztató és Vidám-Park Országos Egyesülete számára. A
bérlemény összege nem változott a tavalyi évhez képest, maradt
2,2 mFt. A kaució is változatlanul 400 000,- Ft lesz. Az Epres
egyéb területeit az önkormányzat értékesíti.
A Káposztafeszt támogatása
A testület évente jelentős összeggel támogatja a Káposztafeszt
megszervezését. Idén is 2,5 millió forintot kap a rendezvény,
amelyet a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány számlájára
utalnak, felhasználásáról és elszámolásáról az alapítvány kuratóriuma, a fesztivál szervezőbizottságával közösen dönt.
Beszámolók
A képviselők meghallgatták és elfogadták a Vecsés
Egészségügyéért Közalapítvány és a Vecsés Tájékoztatásáért
Közalapítvány elmúlt évről szóló beszámolóját.

OLCSÓ GÁZOLAJ!

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

RUHATISZTÍTÓ FELVEVŐHELY!

(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.

Mónika: 0630-3978019

VT info

ALMAVÁSÁR SZEDD MAGAD ÁRON!
az Almapír Kft. gyümölcsösében,
szeptember 6-ától
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:
120 Ft./kg.
rétesalma: 80,- Ft./kg.
Kapható: natúr almalé 1500,- Ft./ 5 l-es doboz
Hulló alma: lovaknak, cefrének 60,- Ft./kg.

Egyedi, méretes női ruhák tervezése
és kivitelezése Üllőn
Igényes női ruhák készítése különleges alkalmakra:

bálokra, estélyekre, esküvőre, táncosoknak, stb.
Egyedi igényét megvalósítom rajz
vagy fotó alapján is.
Keressen bizalommal, nagy gyakorlattal,
magas szakmai színvonalon, különleges
anyagokból is,- elkészítem gyönyörű ruháját!
Tiszteljen meg bizalmával, keressen:

Fonyóné Belkó Anikó
2225 Üllő, Medikus u. 1.
tel.: +36 20 983 1080, +36 (29) 267 959
e-mail: belkoaniko@gmail.com

Telefon: 0620-9429404
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Életem a sport

A vecsési Sárkány Vivien, a Kőbánya SC versenyzője, kettő egyéni és
kettő csapat aranyérmet szerzett a 2014. június 13-14-én
Bulgáriában megrendezett SUMO Európa Bajnokságon. Az eredmény nem meglepő, mert 2012-ben Hong Kongban világbajnok lett.
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A sport az életem egyik legfontosabb része, amit a fentiekben
kifejtettem, további bizonyítást nem igényel, ezt köszönöm
Péteri Andrásnak és Rovnyai János edzőimnek és édesanyámnak, családomnak.
Írás és fotó: Albert Beáta

Darts

A sikerekről és a versenyekről Sárkány Vivien így vall:
- A sikerhez vezető utam az áltagosnál - talán - könnyebb volt.
Kisgyermek koromban nem is gondoltam volna, hogy valaha a
birkózást követően a Magyarországon annyira nem ismert
sumo-val is sikereket érek el. 2007-ben kezdődött el a sportpályafutásom egy jó szemű általános iskolai testnevelés tanárnő
bíztatására. Első „versenyem” a grund-birkózás volt, minden
tapasztalat nélkül és nyertem. Ezután fedezett fel Péteri András,
a Kőbánya SC birkózó szakosztályának edzője.
Az edzéseken hamar rá kellett jönnöm, hogy a nyers erő ide
bizony kevés. A birkózás kereteit „kinőttem”, a versenyzést
abba kellett hagynom ebben a sportágban. Edzésekre tovább is
jártam, de kerestem a lehetőséget, hogy tovább folytassam a
versenyzést, mert aki egyszer megtapasztalta a sikert, annak
nehéz lemondani már a verseny légköréről is.
A véletlen vagy a vakszerencse vagy ki tudja mi, megismertetett a
sumo-val, valamint az ebben a sportágban tevékenykedő edzőkkel
(Rovnyai János, Bárdosi Sándor) és versenyzőkkel (Makai Erika,
Libor Dezső, stb.). Néhány alkalom után éreztem, hogy az új
sportszerelmem a sumo lesz. A sumo olyan japán eredetű sport,
ami hagyományokra épül, és rituális jellege van a küzdésnek,
kevés közös vonása van a hagyományos birkózással. Itt a versenyzőknek minden versenyen meg kell küzdeniük az elért rangjukért.
Felsorolni is nehéz, mi mindent köszönhetek a sportnak.
Levezeti a feszültséget, növeli az állóképességet, jó kondícióban tart, kitartásra tanít, pozitív életszemléletet ad. Egészséges
életmódra szoktatott, megváltoztak a táplálkozási szokásaim,
megtanultam beosztani az időmet. A versenyek sikereivel, az
utazásokkal, az élményekkel gazdagabbá váltam.
Megkaptam Édesanyámtól a maximális támogatást, sok-sok időt
töltött azzal, hogy edzésre, versenyre kísért, biztosította számomra a sportoláshoz szükséges feltételeket. Támogatásával,
következetes nevelésével hozzájárult az eredményeimhez.
(Néhány érem Őt is megilletné!)
Nevelőegyesületem, a Kőbánya SC sem engedte el a kezemet, a
fejlődés és haladás érdekében a szakosztály felvételét kérte a
Magyar Sumó Szövetségbe, azért, hogy szélesebb versenyzési
lehetőséget teremtsen versenyzőinek.
2014-ben jó eredményeket elérve kivívtam a válogatottságot,
U18 és U21-ben Országos Bajnok lettem, így jutottam el a
Bulgáriában megrendezett SUMO Európa Bajnokságra, valamint kivívtam a lehetőséget az indulásra a Kaohsiung Taipei
(Kína) világbajnokságon. A korábban elért eredményeimet idén
is szeretném elérni, dicsőséget szerezve egyesületemnek,
Kőbányának, Vecsésnek és Magyarországnak.

Augusztus 10-én rendezték meg a Budapesti Darts Szövetség,
valamint az Acél Darazsak kezdeményezésére kiírt Amatőr
Csapat Bajnokság első fordulóját, aminek ők voltak a házigazdái is. A kellemes körülmények között zajló jó hangulatú verseny bővelkedett izgalmas, színvonalas összecsapásokban.
Ezekből bőven kijutott a mi csapatunknak is. Kezdődött a csoportmérkőzésen, ahol a házigazdákkal játszott döntetlen miatt
az utolsó percekig izgulhattunk, hogy vajon sikerül-e csoportelsőként az első helyért küzdenünk. A másik ágról az akadályokat
biztosan vevő dömsödiek várták az ellenfelet. A Noiret csapatának köszönhetően, akik 9-7 re legyőzték a házigazdákat, mi
játszhattuk a döntőt.
Tudtuk, hogy nem könnyű összecsapás vár ránk, de arra, hogy
pillanatok alatt 5-1-re elhúznak, azt még álmunkban sem gondoltuk. Mi sem mutatja jobban, hogy igazi csapat voltunk, mint
az, hogy innen - egy kis fejmosás után - 9-7 arányban mégis mi
nyertük meg a döntőt. Köszönöm ezt az izgalmas és szép napot
a csapat minden tagjának.

Írás és fotó: Massza Sándor szakosztályvezető

Ökölvívás - 40. Sóstó Kupa

Ha augusztus, akkor Nyíregyháza és Sóstó Kupa. Évek óta részt
veszünk a Thermálfürdő területén megrendezett viadalon, ahol
idén 12 klub 65 ökölvívója nevezett. A vecsési csapat 5 versenyzővel utazott a versenyre:
Serdülő 48 kg-ban Uhrin Csenge jól használta ki magasságbeli fölényét és hosszú egyenes ütéseivel sikerült megvernie hazai ellenfelét.
Ifi 60 kg-ban Kanalas János a hazaiak válogatott versenyzőjét
kapta, és hamar egyenlőtlen küzdelem alakult ki, így Kertész
Henrik edző inkább kivette a vecsési fiút a ringből.
Ifi 75 kg-ban Papi Bence mindkét napon öklözött, egy kicsit.
A debreceni ellenfelei még egy menetet sem bírtak ki ellene.
Ifi 91 kg-ban Végh Kristófnak hatalmas ereje van, amivel még
a fedezéket is átüti, így folyamatosan bombázta szét a helyi versenyzőt. A második menetben egy pontos jobbhorog aztán véget
is vetett a küzdelemnek.
Elit 54 kg-ban Szűcs Szabina menetről menetre jobb teljesítményt mutatva megfordította és megnyerte a meccset.
Edzők: Seres Attila, Kertész Henrik
vecsesbox.hu
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Életelve, a munka szeretete…

Egy nagyon aktív ember vendége
voltam. Természetesen Ő is nagy
galambász, postagalamb tenyésztő-versenyző, de most SCHMID
JÓZSEF úr életét szeretném
bemutatni Önöknek.
1936. szeptember 2-án látta meg a
napvilágot Budapesten, pontosabban Kőbányán. Szülei gazdálkodással foglalkoztak, házasságukból egy fiú és leánygyermekük
született. Az akkori Kőbánya még
egy faluhoz hasonlított, sok megművelhető földterülettel. Józsi bácsi és húga is a családdal egy
udvaron építkezett, egymás közelében élték az életüket.
Szorgalmas, összetartó család volt az övék. Józsi bácsi elvégezte az általános iskolát és tovább akart tanulni, ezért
Kiskunfélegyházára ment a Mezőgazdasági és Állattenyésztési
Technikumba, ahol jó eredménnyel technikusi végzettséget
szerzett 1955-ben. Onnan még egy évi gyakorlatra küldték
vidékre, hogy megkaphassa a bizonyítványt. Gyermekkorát sok-sok éven át - nyáron a rokonoknál Vecsésen töltötte, innen
eredt a vonzalma az akkori szép sváb falunk iránt. Az iskolái
elvégzése után 18 hónapra bevonult katonának Jászberénybe.
Már kora gyermekkorától fogva futballozott, és a postagalamb
tenyésztés iránt érdeklődött, mindkettőt művelte is…
Nagy volt benne a tudásszomj és az energia, ezért mindennel
intenzíven foglalkozott, de a szórakozás sem maradt ki az életéből, ugyanis nagyon szeretett táncolni, iskolában még táncversenyt is nyert. Kőbányán egy svábbálban ismerte meg a feleségét, szerelem lett első látásra, két és fél évig udvarolt neki, mire
megkérte a kezét, és szülői beleegyezéssel, s az ő gyámság vállalásával 1960 szeptemberében feleségül vehette. Azért kellett
mindez, mert még nem töltötte be a leányzó a 18. életévét. Hogy
jól választott, azt bizonyítja a házasságban együtt töltött 54 boldog év, valamint a 25. és az 50. házassági évfordulójukon megerősített fogadalom tételük Kőbányán a Szent László templomban, ahol megesküdtek. Számtalan fotón mutatják a boldogságuk tanúbizonyságát. Házasságukból 1963-ban egy fiúk született, aki felcseperedett, megnősült, és három szép unokával
örvendeztette meg a nagyszülőket… Kőbányáról kiköltöztek
Vecsésre a „Krakkó”-ba, ma is itt élnek.
Józsi bácsi a katonaságtól való leszerelés után munkát vállalt
előbb az Orionnál, később a Vörös Csillag Traktorgyárban.
Ezeken a helyeken még nem a szakmájában dolgozott, hanem
diszpécser volt 13 évig. Később a Phylaxia Oltóanyag gyárba
került, hamarosan jó munkája, megbízhatósága jutalmául
művezetővé nevezték ki. Egészen a nyugdíjazásáig, 25 éven át
ott dolgozott. Mindig lehetett rá számítani, megbízható munkaerő volt, ezért nyugdíjazása után régi ismerősei hívták a Richter
Gedeon Gyógyszergyárba dolgozni. Másfél hónap nyugdíjas lét
után nem bírta tovább otthon a tétlenséget, és elvállalta a felajánlott munkát. Még nyugdíjasként 13 évig ott munkálkodott.
A Kőbányai szülői ház udvarán építkeztek, majd később, mikor szegény szülők elmentek, a húgáékkal lakták a nagy házat, de felmerült bennük, hogy el kellene adni, és vidékre költözni. A gondolatot
tett követte, érdeklődtek Pest környékén, de mivel a fiúk Vecsésen
lakott, így erre a szép helyre esett a választásuk. Több házat is megnéztek 15 évvel ezelőtt, végül a jelenlegi otthonukat választották,
ami egy régi öreg lerobbant ház volt. Józsi bácsinak mivel a munka
volt a mindene, megvették, s boldogan nekiláttak a rendbetételéhez,
amiben felesége mindig partner volt, társa jóban-rosszban….
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Fél év múlva rá sem lehetett ismerni a házra, majd a kert következett, ami olyan mint Gül Baba rózsakertje… Csodálatos
pázsit övezte rózsák, leánderek, tuják: öröm náluk a kertben
sétálni és gyönyörködni a szépen gondozott növényekben.
De ne feledkezzünk meg galambászatról, mert életük egyik
meghatározója a postagalamb tenyésztés és versenyeztetés…
Józsi bácsi, mivel jó tanuló volt és minden fontos dolgot kitanult, elvégezte a galambászattal kapcsolatos összes iskolát is. A
tenyésztés, a versenyeztetés, a bíráskodás és minden egyéb
szakmai bizonyítványait sorra megszerezte, és kisebb kihagyásokkal - a tanulást, katonaságot leszámítva - 1949-től a Magyar
Postagalamb Szövetség tagjaként foglalkozik a madarakkal.
Versenybírói végzettsége révén postagalamb kiállításokon is
bíráskodik, ezért az A-48-as egyesületben megválasztották a
versenybizottság elnökévé. 1960-tól a kőbányai, majd 15 év óta
az A-48-as vecsési szervezet tagjaként űzi ezt a csodálatos
sportot vagy hobbyt. Bár ez több annál, ahogyan már korábban
is írtam a galambokkal foglalkozókról, hogy ez egy szerelem.
Büszkén meséli a sok-sok helyezést, díjat, amiket elértek a
galambjai, még aranyérmes is van köztük, és azt hittem, ezt már
nem lehet fokozni, de lehetett. Megtudtam, hogy olimpiát is rendeznek e csodás teremtményeknek, és Józsi bácsi egyik galambja
még az olimpián is jól szerepelt. Megcsodálhattam őket a rózsakert végében szépen rendben tartott galambházban, ahol Józsi
bácsi gondozza, takarmányozza őket és gyönyörködik bennük.
Boldog ember, aki mindig tevékeny, a házuk előtt olyan élő
sövény van, ami beillenék egy arborétumba…
Mi a hosszú és boldog élet titka? Ő nevetve a feleségére néz, és
szeretettel azt mondja, hogy az állandó tevékeny élet, életcélok
kitűzése, megvalósítása és a szeretet. Ők ketten eszerint élnek
és boldogok. Kívánjuk, hogy még hosszú évekig így legyen!
Írás és fotó: Benke Mária

Születésnapi köszöntô

Bizonyára sokan emlékeznek a fényképről ránk mosolygó Muci mamára
(Hegedűs Zoltánné, sz. Szekeres Anna).
Így szólítottuk mindannyian, gyerekek és
felnőttek a Károly utcai gyermekkönyvtárban. Ez úton köszönöm áldozatos és
önzetlen munkáját, a rengeteg segítséget,
mellyel több, mint tíz éven keresztül,
minden péntek délután támogatott a
gyermekkönyvtári kézműves foglalkozáson, a szeretetet és végtelen türelmet, mellyel tanította a gyerekeket mindenféle technikára. Budapestre járt kreatív tanfolyamokra továbbfejleszteni
tudását. Mindig nagy örömmel hozta az újabb és újabb ötleteket, mintákat, soha nem fogyott el a lelkesedése. A
Káposztafeszt rendezvényein is jelen volt a kézműves sátorban.
Az általa megálmodott remek alkotásokat készíthette el és
vihette haza gyermekek sokasága éveken keresztül.
Számomra példaértékű az ő élete, ahogy felnevelte a fiait,
ahogy játékosan tanította unokáit, ahogy gondozta és ápolta az
édesanyját, ahogy ápolja és fenntartja a kapcsolatot a barátaival,
rokonaival, szomszédjaival. Példaértékű az önzetlen szeretete,
az akaratereje, munkabírása, tettrekészsége, életvidámsága, a jó
kedélye és humora, a lankadatlan érdeklődése ezer dolog iránt.
Köszönöm a szeretetét és a barátságát, mellyel körbe vesz
engem és a családomat is. Kedves Muci mama! Tisztelettel és
szeretettel köszöntelek születésnapod alkalmából, kívánok jó
egészséget és sok szép alkotó évet.
Nagy Éva nyugdíjas gyermekkönyvtáros
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Emlékmozaikok…- 43 éve írták
Megbocsátottak a fecskék

Városunk utcáin, terein sétálva számos olyan helyszínnel találkozhatunk, melyek mára, a mai generáció számára talán semmit
nem mondanak. Egy ilyen régi, szép emlékeket rejtegető hely a
Kertekalja vasútállomás. Az akkori, közel fél évszázados múltban, egy mindig frissen ápolt virágoskerttel övezett „békebeli”
bakterházra lelünk, pirosra festett padsorokkal. Jöttek, mentek
az akkor még gőzmozdony vontatta szerelvények, de egy valaki, az évtizedekig itt szolgáló állomásfőnök maradt. Neki állít
emléket Megbocsátottak.... címmel az 1971-ben megjelent
rövidke újságcikk.
„A Vecsés-Kertekalja vasútállomásra tengerentúli messzi útjáról megérkezett egy kedves fecskepár. Hangos csiviteléssel röpködték körbe-körbe a kisállomás épületét, beköszöntek a várótermekbe, a bakterházba.
„Mi bajod van, páros fecske, hogy sírva szállsz az ereszre?” így zengte a költő és tovább így, hogy: „Megvan még az ősi
fészek, mit bántani, tudod, vétek.”

Zrínyi utca, itt volt a bakterház
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meleg Afrikába. Azt hittem, soha többé nem jönnek vissza...És
most itt vannak. Vagy húsz helyen próbáltak fészket rakni és
közben mindig visszaszálltak a régi fészekhez. Végül az egyik
sarokban vertek új tanyát. - Megbocsátottak-mondja Vargyas
István.”
Fekete Gizella írását felhasználva, összeállította és a fényképet
készítette: Fekete József

Volt egyszer egy strandfürdô
Az idei nyár bőven ontotta a forró napokat, aki csak tehette,
akár belföldön agy messzi tengerpartokon, de víz mellett keresett felüdülést. Volt idő, mikor nekünk vecsésieknek nem okozott gondot a nyári kánikula, hiszen a Fő út menti strandfürdő
hűsítő menedéket nyújtott kicsiknek, nagyoknak egyaránt. A
hely, amit ma mogorva-magas téglafal vesz körül, egykor a
vidámság, az önfeledt kikapcsolódás oázisa volt.
A múlt század 20-as, 30-as éveiben Budapestről egyre többen
látogattak ki Vecsésre. Voltak, akik gyógyulás céljából érkeztek,
mivel a Gellért-heggyel megegyező tengerszint feletti magasság, a fővároshoz képest elenyésző gépjárműforgalom tiszta,
ózondús levegőt nyújtott légúti betegségek enyhítésére. Sokan
ezért ide is költöztek az akkor már zajosan nyüzsgő füstös metropoliszból. Júniustól szeptemberig a pesti nyaralók kedvelt
célpontja volt az akkori község, főként Felsőtelepi része. Ez idő
tájt épült fel a strand, kiegészítendő a nyári szórakozásokat.

Fotó: Kolonics Csaba

Bizony itt nincs meg az ősi fészek. A terasz felett, a mennyezeten nyíló padlás vasajtójára rakták tavaly tavasszal, fiókákat
költöttek benne. Különösen örült nekik, védte, istápolta a több
mint húsz éve ott szolgáló vasutas, Vargyas István. Szolgálati
időn túl is vigyázta, le ne verje valaki. Mert történt már
ilyen...És eljött a szeptember. A költözés láza már látszott a
madarakon. Búcsúzkodva csapongtak ide-oda. Azután történt
valami...Leltározó bizottság érkezett. A padlás is sorra került.
Nincs irgalom! Nem lehet irgalom. A padlásajtó zárjára rakott
fecskefészket le kellett verni-mondja Vargyas István. - Én
magam tettem. Alig tudtam leverni, nemcsak azért, mert alaposan meg volt építve, hanem, mert úgy röpködtek körül, hogy
beléfájdult a szívem. Még két hétig „méltatlankodtak”. A szomszéd fecskepár adott otthont számukra, azután elröpültek a

Ma már se utasok, se fészkelő fecskepárok a régi váróteremben.

A 60-as években cseperedő iskolás gyerekek évről évre türelmetlenül várták a vakáció beköszöntét, hiszen ott volt a strand,
ahová csak néhány forint volt a belépő. S, ha estefelé, mikor a
fürdőzők zajos serege napbarnítottan hazatért, ugyanitt, most
már tükörként feszülő víz mellett nyáresti zenés táncos rendezvény kezdődött. A kabinok előtti betonra asztalok, székek kerültek. Pincérek elegáns mozdulattal bambit, hűsítő seritalt, süteményeket szolgáltak fel. Jónevű szalonzenekarok Tom Jones
szívbemarkoló számait játszották, de ha a táncoló párok és a
hangulat is úgy kívánta, Bakacsi Béla és Ambrus Kyri vidám
dalai is felcsendültek. Amolyan randevúzós esték voltak ezek,
ahová a legaggályosabb szülők is elengedhették felnőtté váló
lányaikat.
A hőségtől pihegő nyári éjszakában sokszor felcsendült a dal:
„Hol van az a nyár? Hol a régi szerelem?”
Bizony, hol van az a strand? Hol vannak azok a régi esték?
Kép és szöveg: Fekete József
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Fali kulcstartó a romantika jegyében

Lakásunk egy-két egyedi aprósággal igazán otthonossá varázsolható. Miért is ne kezdhetnénk ezzel a helyes kulcstartóval?
Az első dolog, amit megpillanthatunk, mikor belépünk otthonunkba. Ajándéknak is kiváló és tuti siker. Mindenkinek jó
munkát kívánok hozzá!
Szükséges alapanyagok: (megvásárolhatók a Hangulat
Ajándékkuckó és Kreatív Hobby üzletében)
falap, díszes fémakasztó, szalvéta, csipkeszalag, csillámpaszta,
kulcstartó akasztó, dekopázsragasztó, alapozó festék, pici barna
és fehér akrilfesték
Segédanyagok:
ecset, ragasztó, olló, stencil, spatula

Ezt a kedves kulcstartót együtt is elkészíthetjük egy tanfolyam
keretében szeptember 24-én 18 órai kezdettel. Érdeklődni lehet
az alábbiakban leírt elérhetőségekben.

Hangulat Ajándékkuckó és Kreatív Hobby
Cím: Vecsés 2220 Károly u. 2
Nyitva tartás: H-P.: 9:00-17:00 - Sz.: 9:00-13:00 - V.: ZÁRVA
Tel: 06/30 326-1988 vagy 06/30 457-3576
Email: feher.jepke@gmail.com
Facebook: Hangulat Ajándékkuckó és Kreatív Hobby
Munkamenet:
Első lépésként dekopázsoljuk fel a szalvétánkat a falapra.
A száradást kővetően készítsünk sarok díszeket a csillámpaszta
segítségével. Ehhez használjunk stencilt és spatulát.
Ezután picit antikolhatjuk a széleket például barna festékkel.
A kulcsakasztókat csavarjuk a helyükre. Ezután csipkeszalaggal
megbolondíthatjuk az egészet. Én úgy ragasztottam fel mintha
terítő lenne az asztalon.
A díszes fémakasztónkat fehér festékkel fessük meg és miután
megszáradt ragasszuk fel a kép tetejére.
El is készültünk. Utolsó tennivalónk, hogy az előszobában megtaláljuk neki a legjobb helyet, és felakasszuk rá kulcsainkat.

Volt egyszer egy kereskedô…
Bors (Burst) Lőrinc kereskedő, boltos, akit csak Lenci-ként ismertek
Vecsésen. 1914. szeptember 14-én
született Vecsésen és itt is hunyt el
2004. május 14-én. Fiatal korában
Dr. Kemenesi (Kellner) Mátyás doktorék Anna utcai otthonában főzött,
mosott, takarított, s afféle mindenhez
értő emberként elvégzett minden ház
körüli munkát. A II. világháború után
évtizedekig a Halmi-telep egyetlen,
de messze földön híres Bem utcai
fűszerboltjának, az egykori kefegyár épületében nyitott vegyeskereskedésnek volt a vezetője, amit a Lőrinc keresztnév svábos
becézéseként Lenci-boltként emlegettek. Jól választotta meg a
csapatát, akikből már csak Mogyorósiné és Szentesiné él. A
kereskedés és az emberek szolgálata volt az élete, amit nagy
alázattal, és a vásárlók érdekeinek és jogainak tiszteletben tartá-

sával végzett. A Hangya-boltokhoz hasonló rendszerű Lenci
boltban a rajzszegtől a petróleumig, a gerslitől a kimért tejig,
ecetig, a falvédő papírokig, a pékáruig minden élelmiszer és
szatócsáru kapható volt. Idős visszaemlékezők szerint a Lenci
bolt előtt még a Rákosi-rendszerben megszokott sorban állások
idején sem szabadultak el az indulatok. Az akkori vásárlások
könyvébe sokszor nagyobb összeget rögzített, hogy segítsen az
embereken. Fizetési napokon különös figyelemmel volt az idős
és nagycsaládos vásárlókra, s nem ritkán a sokat vásárló nagymamáknak, édesanyáknak a boltos a saját biciklijén maga tolta
haza a bevásárolt holmit. Buzgó katolikusként az első áldozások, bérmálkozások idején a szülők kérésére ő irányította az
akkori Martinovics téri plébánián az egyházi személyeknek a
főzést és feltálalást. Soha sem gazdagodott meg, a sűrű fillér,
ritka forint elvet vallotta, és a kereskedést a vásárlók, az emberek szolgálatának tekintette. Nyugdíjazása után még több éven
keresztül a piacon is árusított. Az egykori Lenci-bolt hosszú
épülete ma családi házként szolgál.
Orosz Károly
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Labdarúgás - Pest Megyei I. osztály
Kezdődik a 2014/2015-ös bajnoki idény...

Sikeresen túl van a csapat a felkészülési mérkőzéseken. Az újjáalakított gárda az NB II-es Szigetszentmiklós kivételével mind a
hét ellenfelét legyőzte. Az edzéseken kapott komoly terhelés ellenére, jó és eredményes játékkal tették ezt a játékosok. A felkészülési mérkőzések eredményeiből nem szabad messzemenő
következtetéseket levonni, de azért jó volt látni a küzdeni akarást. Az „urbániszemléletet” láthatóan átvették és magukénak
is érzik a csapat tagjai.
Urbán Flóri vezetőedző elmondása szerint a keret kialakult és
véglegesnek tekinthető. Hozzátette a mester azt is, hogy a két
sérült (Kiss Krisztián a Magyar Kupamérkőzésen törte az ujját,
míg Király Milánnak a REAC ellen tört el a lába) kivételével
mindenki egészséges, és jó hangulatban várja a bajnoki rajtot. A
kezdésig heti 4-5 edzéssel hangolnak a nyitányra.
A teljes keretet 20 mezőnyjátékos és két kapus alkotja:
Botlik Dániel, Gendur László kapusok - Király András,
Mészáros Roland, Radnai György, Király Márk, Molnár Dániel,
Molnár István, Tell Tamás, Kalderás Dávid, Zalaegerszegi
Roland, Králik Balázs, Piros Gábor, Petruska Csaba, Szabó
Sándor, Ádám Erik, Segesdi Attila, Barta Dávid, Bernáth
György, Kiss Krisztián, Király Milán, Tárkányi Gergő
Együtt készülnek a csapattal a Ferihegy Sportakadémiából kettős játékengedéllyel szereplő utánpótlás játékosok is. Dőlt betűvel az új szerzemények olvashatóak.
Az idény első tétmérkőzésén is túl van a csapat, hiszen bemutatkoztunk a Magyar Kupában. Idegenben a Fűzfői AK csapata
ellen 6:0-ás magabiztos győzelmet arattunk. Nagy várakozással
tekintünk a következő forduló párosításai elé, hiszen Fortuna
keze bárkit kisorsolhat (akár egy NB I-es csapatot is) ellenfélként. Várjuk a hasonlóan jó folytatást a kupában és a kezdődő
bajnokságban.

Az előttünk álló idényről kérdeztük Czibolya Zoltánt a Vecsési
FC elnökét.
- Hamarosan elkezdődik a
2014/2015-ös bajnoki évad. Hogy
sikerült a felkészülés?
- Úgy gondolom időben, már július elején elkezdtük a felkészülést.
A mester úgy gondolta kell hatnyolc hét ameddig a csapat összeáll. A csapatnál történtek változások, egy pár játékostól megváltunk
- sok sikert kívánunk nekik új csapataikban -, de folyamatosan történtek helyükre az új játékosok
beépítése. Most véget ért az átigazolási időszak és a felkészülés
is. Úgy gondolom, hogy az igazolások jól sikerültek. Azért sajnos még nem teljes az örömünk, hiszen egy nagyon jó támadónak, Király Milánnak, akit a Hévízgyörkből igazoltunk, történt
egy sajnálatos balesete a leigazolása után. Az álkapcsa tört el és
a felkészülés során sokat ki kellett hagynia. Aztán amikor már
újra pályára lépett az egyik edző mérkőzésen, úgy megrúgták,
hogy a lábfeje eltörött. Volt nyolc felkészülési mérkőzés, abból
hetet megnyertünk. Ebben volt NB II-es csapat és NB III-as is,
és volt megye II-es is. Arra törekedtünk, hogy lehetőleg erősebb
csapatokkal játszunk magasabb osztályokból. A célunk is a
magasabb osztályba való kerülés. Muszáj erősebb csapatokkal
játszani, mert így tudjuk lemérni mire vagyunk képesek.
Nekünk most nem a megye I-es osztály a cél.
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- Hogyan tudunk támaszkodni az utánpótlásunkra?
- Az utánpótlásból már itt volt nálunk Barta Dávid és Szabó
Sándor is. Fölkerült hozzánk Könczey Balázs, aki egy nagyon
jó kis belső védő. Tehetséges játékosoknak tartom őket, és a cél
hogy minél több ilyen jó játékost beépíthessünk a nagycsapatba. Ez igazán a mester dolga. Ő látja és figyeli a játékosokat, és
ha megfelel az a tudás, ami a nagycsapatba kell,akkor beépülnek a csapatba. A lehetőség adott, és el is várom, hogy minél
többen szerepeljenek, de a szakmai szempontok alapján természetesen a mester dönt.
- Jól látható Urbán Flóri munkája, ahogy a csapat naprólnapra egyre jobban összeáll. Jönnek is az eredmények. Most a
felkészülés alatt is meggyőző volt a játék. Komoly szakmai
munka folyik a klubnál. A nyugodt munkához az anyagi háttér
biztosított az önkormányzat és a támogatók által?
- Így van. Én azt tudom mondani, hogy az önkormányzat maximálisan kiáll a csapat mellett és támogatja. Apróbb támogatások
is jönnek. Úgy gondolom ez teljesítményfüggő. Ha van teljesítmény, van támogatás is. Ha nincs teljesítmény, akkor nincs
miről beszélni. Az az időszak elmúlt már, amikor csak beletettünk pénzt és teljesítmény meg nem volt.
- Az eddig látottak alapján várható, hogy a bajnoki címért fog
harcolni a csapat?
- Úgy gondolom, hogy rengeteg munka van a felkészülésben.
Mindenki megtett a nyolc hét alatt minden tőle telhetőt. Én köszönöm a játékosoknak és a mesternek, Urbán Flórinak a rengeteg
munkát. Szerintem jól sikerült a felkészülés. A megye I-ben már
van egy érmünk, egy bronzérmünk. Nem lennék elégedett sem
egy második, sem egy harmadik hellyel. Én egy sokkal fényesebb
érmet tudok elképzelni a csapatnak ebben a szezonban.
- A Magyar Kupában sikerrel vettük az első akadályt. A Fűzfő
csapatát idegenben sikerült 6:0-ra legyőzni. Elégedettek lehetünk ezzel az eredménnyel.
- Minden mérkőzés nagyon fontos. Nagyon örülök ennek a
kupa győzelemnek. A Balatonfűzfő szintén harmadik lett tavaly
a Veszprém megyei első osztályban, ahogy mi is. Tehát erős
ellenfélről beszélhetünk. Ennek ellenére erőnlétileg, technikailag és fizikálisan is felülmúltuk őket. A cél az, hogy minél
messzebb eljussunk a Magyar Kupában. A legjobb 64 között
vagyunk. A következő fordulóban jó lenne, ha hasonló képességű csapattal kerülnénk össze, hogy még tovább juthassunk.
Nagyon örülnék, ha itt, a vecsési pályán egy NBI-es csapattal is
összemérhetnénk az erőnket. Egy jó teljesítménnyel a kupában
bármi megtörténhet.
- Már az előző szezonban is látszódott Urbán Flóri munkája.
Szép eredmény volt a csapattól a harmadik hely. Ennek ellenére a nézők kicsit elfordultak a csapattól. Egyre kevesebb néző
látogatta a mérkőzéseket. Mik a tervek, hogy visszacsalogassuk
a nézőket?
- Több pozitív jelet is látok. A honlapunkat tekintve egyre
nagyobb az érdeklődés, és a felkészülési mérkőzéseken is annyian voltunk kint, mint egy bajnoki mérkőzésen az előző szezonban. Nagyon remélem, ha a csapat a teljesítményt hozza, és az
elvárást teljesítik, akkor a nézők is szívesebben kijönnek a mérkőzésekre. Szeretném, ha minél többen kijönnének, és nagyon jól
éreznék magukat. A honlapon meg lehet nézni, hogy hányan
tekintik meg az oldalt, és volt olyan nap, amikor több ezren látogatták. Lassan ezer körüli a napi átlagos látogatottság. Ez nagyon
jó előjel és azt jelenti, hogy érdeklődnek a csapat iránt, kíváncsiak a vecsési focira. Az biztos, hogy nemcsak vecsésiek látogatják
a honlapot, hanem az ellenfeleink is tájékozódnak rólunk.
Írás és fotó: Berta József
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Kézilabda NBI.B Nyugati csoport
Megerősödött kerettel elkezdődött a munka

A férfi együttes erőnléti felkészüléssel indított augusztus első
két hetében, hogy a szünetből visszatérők újra elérjék azt a fizikai állapotot, amely a bajnokság kezdéséhez szükséges.
Augusztus második felében elkezdődtek a labdás, technikai
edzések, s közben a bajnokság kezdetéig edzőmérkőzések várnak az együttesekre.
Beszélgetés Molnár József vezetőedzővel
Elkezdődött a felkészülés. Másfél hónappal ezelőtt még nem
szerettél volna nyilatkozni arról, hogy kik jönnek, kik mennek.
Most már gondolom nagyjából letisztázódott a helyzet. Milyen
változások történtek a csapatban?
Ha minden jól megy, akik már itt vannak és velünk edzettek,
azok a következők. Dóczi Dávid Balassagyarmatról, az NB1/Bből jött, bal átlövő, irányító. Őt gyerekkora óta ismerem.
Nagyon sok mindenre tudjuk használni, mert megoldja a feladatokat akár támadásban, akár védekezésben. Varga Ádám a kapuban, szintén Balassagyarmatról jött. Őt lehetett látni a négyes
döntőben, a Magyar Kupában. Ott emlékezetes teljesítményt
nyújtott, végig nagy szerepe volt abban, hogy a Balassagyarmat
bent maradt. Most kap egy komoly kapusedzőt, amiben
Gyarmaton nem volt része. Nagyon sokat várok tőle és a másik
két kapustól. Komoly versenyhelyzet fog kialakulni, amiből
csak nyertesen jöhetünk ki.
Dr. Kiss Istvánt nem kell nagyon bemutatnom, a Dabas balszélsője volt, aki kétszer nagyon megszórt minket. Ő egy intelligens,
nagyon jó fizikumú igazi balszélső, aki elvállalja a helyzeteit és
döntő többségében jó százalékkal fejezi be a támadásokat. Így
Wieszt Zsoltival a két szélen két tapasztalt játékosunk van.
Maradt Bujdos Dávid, a fiatalság, a lendület, akinek tavaly
megpróbáltunk nagyobb lehetőséget adni, és most majd jól
kiegészítik egymást Pistivel. Szakács Józsi öccse érkezett még
hozzánk, ő balkezes jobbszélső a Pler-ből, így Balogh Marcival
és Zsolttal együtt ott hárman már egész jó balkezes brigádot
tudnak alkotni.
Kovacsevics mellett maradt Martin Gábor, mellé keresünk még
egy jobb átlövőt, akit úgy néz ki majd a Pler-ből tudunk megoldani kettős igazolással. Ott egy ötfős kontingenst sikerült leigazolnunk kettőssel, amiből mindig két ember jön játszani. Még
várható egy beállós Csurgóról, Hárai Kristóf. Nagyon nagy
reményeket fűzök a most érkezőkhöz.
Nagyon széles spektrumban tudunk majd dolgozni, rendszeres
erőnléti edzés is lesz ősztől, van kapusedzőnk is, még egy gyúrót keresek, hogy minden rendben legyen a csapat körül. Ha
minden sikerül, akkor óriásit léptünk előre. Próbáljuk az anyagi
lehetőségeinket a lehető leghatékonyabban kihasználni. Ezt
Antal Zoltánnak és Czudorné Kabai Gabriellának köszönhetjük,
akik ismét kitettek magukért az elmúlt két-három hónapban. Le
vannak fixálva a felnőtt együttes edzésidőpontjai, a felszerelés
is biztosítva van, tehát most úgy néz ki, hogy minden feltétel
adott a céljaink eléréséhez.
Ahogy hallgatom, javarészt átalakulhat a VSE kezdő kerete.
Hova érhet így el ez a csapat ebben a bajnokságban, azt is
figyelembe véve, hogy nagyon megerősödik a Nyugati csoport?
Ezt nem tudom megmondani. Azt tudom elmondani, hogy hova
szeretném, hogy érkezzenek.
Azt, hogy hol fogunk végezni, az nagyban függ a játékosok teljesítményétől, erőállapotától, sérülésektől, hogyan tudjuk beintegrálni őket. Van egy bizonyos bázis, mag, amire lehet számítani, amely mellé most új emberek érkeztek, akiknek fel kell
venni a ritmust, a harcot. Mindenki megpróbál megküzdeni a
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helyéért. Idő kell ahhoz, míg mindent összerak az ember. S, persze nem szabad elfelejteni a szerencse faktort sem. Az utolsó
része pedig az, hogy az ellenfelek mennyire erősödtek meg. Mi
még mindig ott vagyunk, hogy egy bizonyos keretből gazdálkodunk, és ebből próbálunk hatékonyabban működni, s ez nem
feltétlen azt jelenti, hogy a legdrágábbakat és a legképzettebbeket tudjuk megvásárolni. Mi csapatjátékosokat keresünk adott
posztra, adott személyiségeket, akik megfizethetőek számunkra. Na, most, hogy ez mire lesz elég, azt nem tudom, de nekem
és a vezetőség vágya a középmezőny. De ehhez brutálisan meg
kell szenvedni, hiszen a Győr és a Vác kiesett az NB1-ből, és
sorolhatnám azok nevét, akik tavaly még a felsőtáblán játszottak. Nem magyarázkodás, nem félelem beszél belőlem, csak a
realitásokat mondtam el.
Tavaly sokszor emlegetted, hogy a csapat tanulja az NB1/B-s
bajnokságot. Úgy látom, hogy a vezetőséggel is hasonló volt a
helyzet, hiszen idén sokkal magabiztosabban, felkészültebben
indultok neki a bajnokságnak.
Ez egyértelműen így van. Minden ember megpróbálja a lehető
legjobbat nyújtani, viszont minden évben a tapasztalatokat
összegyűjtve tudja azt, hogy mire kell figyelnie, minek van
nagyobb szerepe, mikből kell erőt kovácsolnia. Jelen pillanatban úgy gondolom, hogy a tanulási folyamat megtörtént. Tudják
már a szövetségben ki az az Antal Zoltán, ki az a Czudorné Gabi
és tudják, hogy mi saját erőből, nem ígérgetve, nem fellengzősen csináltuk a dolgunkat. Az önkormányzat megint mellénk
állt, az egész vecsési kézilabda mellé, és próbálnak a lehetőségeikhez mérten úgy segíteni, hogy még előrébb tudjunk menni,
és kinyilvánították, hogy tetszik nekik az, amit itt csinálunk a
szakosztályokban.
Játékos keret:
Gálli Krisztián, Hegedűs Zoltán, Bujdos Dávid, Martin Gábor,
Szilágyi Péter, Szabados Péter,
Kovacsevics Attila, Kovács Ádám, Varasdi Szilárd, Gazdag
Máté, Balogh Márton, Wieszt Zsolt, Tóth Ervin Vince, Dóczi
Dávid, Dr. Kiss István, Nagy Martin Adrián, Róth Ádám Gábor,
Varga Ádám

Villámnyilatkozatok

Dóczi Dávid: Régről ismerem Molnár Józsit, csapattársak voltunk. Szimpatikus volt a környezet és ezért jöttem ide. Nagyon
jó a hangulat! Pörgős edzéseket tart Józsi, de erre számítottam
is. Várom a többi edzést is, mert kell egy kis idő, hogy felvegyem a ritmust. Szerintem valamelyest előbbre tudunk lépni
ezzel a kerettel. Idén a 8. hely már mindenképpen reális, de
bármi lehet, mert eléggé átalakult a Nyugati csoport. Majd meglátjuk mire lesz jó ez a csapat.
Dr. Kiss István: Molnár Józsi hívott fel miután kiderült, hogy
Dabason befejeztem a pályafutásomat. Július végén keresett
meg, és végül is hamar meg tudtunk egyezni, és már el is kezdtük a közös munkát. A fiúk nagy részét nem ismertem még.
Wieszt Zsolt csapattársam volt a korábbi évekből. Remélem,
hogy könnyebb lesz az idei év Vecsés számára. Bár nem túl jók
az előjelek, hiszen hétről hétre hallani az erősítéseket a többi
együttesnél is. Úgy gondolom, hogy az elmúlt 10 év legerősebb
Nyugati csoportja jött össze. Egyelőre még nem tudom felmérni a mi csapatunk erősségét, de szerintem a biztos bent maradás
lehet a cél, és ezért mindent meg fogunk tenni.
A bajnokság szeptember 14-én kezdődik Százhalombattán. Egy
hét múlva Üllőn Pécs együttesét fogadjuk.
Molnár Péter
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Kézilabda - férfi szakosztály

A csapat és a kapusok
Gábor Péter, a Vecsés SE Kézilabda Szakosztályának kapusedzője a fővárosban él, de már régi vecsésinek számít. Kapusként sok
nagy siker részese volt. Családi ősei pedig a Ferihegy névadói
voltak. A beszélgetés első felében a tavalyi szezon elemzésére kértük őt, majd a rövidesen induló őszi esélyekről érdeklődtünk.
Felemás érzéseim vannak. Volt egy őszi szezonunk, amelynek
az NBII-es bajnoki csapatunkkal vágtunk neki. Mivel jó pár
évet már eltöltöttem a kézilabdában, ezért úgy gondolom, hogy
egy bajnokcsapat megerősítés nélkül olyan sorsra jut, amelyre
mi jutottunk ősszel. Ezt a klubvezetés belátta télen, és a játékosállomány erősítésébe fogtunk, amelynek meg is lett az eredménye. Bár, ha összességében nézzük, még ez is kevés volt, mert
sajnos felettünk húzták meg a vonalat. Matematikailag kiestünk, de a diplomácia eldöntötte, hogy végül bent maradunk.
Beszéljünk a kapusokról, hiszen te foglalkozol velük. Úgy láttam, hogy az év nagy részében sikerült azt a teljesítményt nyújtaniuk, amely elvárható volt tőlük. Volt egy-két alkalom, amikor
elmaradt a teljesítményük önmagukhoz képest. A közönség is
értékelte a munkájukat, hiszen a női szakágat is belevéve az év
végi szavazáson a négy játékosból három díjazott kapus volt.
Ennek fényében mondhatod, hogy meg vagy elégedve a munkáddal és a játékosaiddal?
Erről szó sincs. Nemcsak azért, mert maximalista vagyok,
hanem azért, mert lehetett volna jobb is. A kapusok teljesen
kiszolgáltatott helyzetben vannak a védekezés által. Az őszi
szezonban voltak nagyon megalázó mérkőzései a férfi csapatnak, tavasszal is volt egy-kettő. A kapusok ezeken a mérkőzéseken a rengeteg ziccer és a könnyű gólok hárításában nem jeleskedtek. Egy idő után látták, hogy újra és újra egyedül jön az
ellenfél, és ebbe belefáradtak. Nem hajtották végre azokat a
mozdulatokat, amelyeket nemcsak elsőre, hanem mondjuk
tizennyolcadikra is meg kellene csinálni. Kis túlzással a mérkőzéseken belül többször is feladták. Próbáltam ezeken a meccseken kisebb célokkal motiválni őket, hogy például az utolsó 10
percben ne kapjanak 2-3 gólnál többet. Amit nagyra értékelek,
hogy ez többször sikeres volt. Molnár József vezetőedzőtől
olyan szabadságot kaptam a kapusok terén – már dolgoztam jó
pár edzővel első- és másodosztályban, de sehol sem kaptam
meg ezt a lehetőséget –, hogy én döntöm el ki kezdjen, ki
hányadik percig van a pályán, mikor cserélünk, stb. Nagy részében elfogadja, de azért egyszer-egyszer megkapom a jóindulatú
megjegyzését, de ez teljesen belefér a kapcsolatunkba.
Hogy látod, a kapusok hozták azt a szintet, ami kellett a jobb
helyezéshez akár a férfi, akár a női szakágban?
Egy vallomással tartozom. A lány csapat mérkőzéseit nem tudtam
teljes mértékben követni, nem tudtam mindig ott lenni a mérkőzéseken. A család, a privát munkám, a férfimérkőzések időpontütközései miatt nem tudtam teljes mértékig figyelni a lányokat. De
edzettem velük, és az nem kérdés, hogy Tóth Enikő kimagaslik
ebben az osztályban, szerintem már magasabb osztályban kellene
szerepelnie. Lehet, hogy a szakmai vezetés meg fog haragudni
rám, de már többször beszélgettem Enikővel erről, hogyha a vecsési egyesület nem tudja feljebb vinni egy magasabb osztállyal, akkor
csapatot kellene váltania. Kovács O. Zsófi játékát nem tudtam
nagyon értékelni, hiszen keveset láttam játszani, de az internetes
szavazáson nyert, amihez gratulálok neki. A fiú juniorban Nagy
Martin megint nem kérdés, hogy ő a saját csapatában nagyon
ügyes. A juniorban 40-50 perceket védett, és utána a felnőtt csapatnál is meg tudta mutatni, hogy már NB1/B-s kapus. Róth Ádámmal kapcsolatosan vannak hiányérzeteim, mert szerintem ő jobb
teljesítményre is képes lenne. Nem tett meg minden védésnél minden mozdulatot úgy, ahogy azt elvártam tőle. De ezt átbeszéltük, és
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nem egyszer a döntő szituációkban sikerült véghezvinnie. Ha ezt
mindig megcsinálná, és így is belövik, akkor megdicsérjük az
ellenfelet, hogy ilyen kapusteljesítmény mellett is be tudja lőni. Ha
nem tesz meg mindent, akkor valami nem stimmel.
Eljött a felkészülés kezdete. Mi a véleményed az új játékosokról
és az új kapusról?
Molnár József és Antal Zoltán jó háttérmunkával olyan játékosokat hozott Vecsésre, akikkel szerintem sikeresebb évet fogunk
zárni, mint tavaly. Szerintem ezekkel az igazolásokkal tudjuk biztosítani pontszámban is a tagságunkat a másodosztályban.
Kimondottam, ami rám tartozik, hogy kapusposzton kaptam egy
feladatot tavasszal, hogy kikkel, milyen kapusokkal szeretnék
együtt dolgozni. Én írtam egy listát és leadtam a vezetőségnek.
Varga Ádám – de Ádám névre nem hallgat, ezért „Daddy” – a listámon az első helyen szerepelt. Szerintem a legjobb korban lévő
- 27 éves - kapusról van szó. Biztos, hogy tud segíteni a csapaton
és társain is. Komoly versenyhelyzet fog kialakulni a három fiú
között, és az én felelősségem lesz, hogy megtaláljam azt, aki
éppen azon a napon kimagasló teljesítményt tud majd nyújtani.
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Varga Ádám: Gábor Petivel voltam kapcsolatban már régóta.
Másfél éve keres, hogy jöjjek Vecsésre. A nyár elején már egyezkedtünk, most jött el az a helyzet, hogy Balassagyarmatról el
tudtam jönni, mert nem tudták vállalni azt, amit ígértek, így a
sokadik alkalomra, de szívesen mondtam igent Peti invitálására.
A fele csapat régebben játékostársam volt, hisz már én sem
vagyok túl fiatal. Mondhatom, az együttes 80%-át ismerem legalább látásból. Azt tudni kell, hogy a Nyugati csoport idén
nagyon erős, erősebb, mint tavaly volt. Úgy, hogy kellett is az
erősítés ennek a csapatnak. Remélem, hogy Molnár József és
Gábor Péter jól összegyúrja a gárdát, és azt gondolom, hogy ez
a keret alkalmas arra, hogy a középmezőnyben ragadjon. Nem
a kiesés ellen kellene küzdeni, inkább azt szeretném, hogy egy
erős középcsapat legyünk, azért is jöttem ide.
Az, hogy három jó kapus van, abból egy egészséges versenyhelyzet fog kialakulni. A két edző fogja eldönteni az edzésmunka alapján, hogy ki fog védeni. Az eddigi csapataimban is, ahol
ketten vagy hárman voltunk kapusok, nem volt kimondva, hogy
ki a kezdő kapus. Szerintem az a jó, hogyha mindig valamelyikünk jól véd, és mérkőzés közben kiegészítjük egymást. Egy
kapusnak kijöhet, hogy 60 percen keresztül jól véd, de ez
nagyon ritka. A meccset meg kell osztani, hogy folyamatosan jó
teljesítmény legyen a kapuban. Ekkor lesz esélye Vecsésnek is.
Varasdi Szilárd: Akik eddig jöttek biztosan hozzá fognak tenni
a tavalyi teljesítményünkhöz. Azt várom, hogy a kiesési zónát
messziről elkerüljük, és a középmezőnybe kerülünk. De, ahogy
hallottam a Nyugati csoportban résztvevő csapatok is erősítettek, úgyhogy nehéz lesz ez a szezon is. Úgy vélem, meglehet a
középmezőny, ha a tavalyi lendületünk megmarad, és, ha az új
srácok is hozzá tudnak tenni. Az előző idény is jobb lehetett
volna, de a döntő szituációkban mindig alulmaradtunk.
A hangulattal és a csapattal sosem volt gond. Nagyon jó a szellem, ez már az első edzésen is látszik. Tóth Dániel távozása
nagyon érzékenyen érinti a csapatot, mert meghatározó szerepe
volt védekezésben és támadásban is. De Németországba ment,
még fiatal, előtte van az élet! Ha tudjuk pótolni, akkor csak a
személye fog hiányozni, mert nagyon jó srác volt.
Ha tudok edzésre járni, akkor szerintem nem lesz gond azzal,
hogy játszom-e vagy nem. Ha másként hozza az élet, akkor marad
az epizód szerep. Nekem már nincsenek olyan nagy terveim, de
szeretnék tenni a csapatért, szeretnék teljesíteni, bizonyítani.
Molnár Péter
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HVB, HVI hivatali helyiségének címe:
2220 Vecsés, Szent István tér 1. telefon: 06/29-555-211
e-mail: titkarsag@vecses.hu fax: 06/29-352-009
Vecsés, 2014. augusztus 15.
Mohainé Jakab Anikó HVI vezető

ÖNKORMÁNYZATI ZÖLD SZÁM: 06-80-981-121
Bűncselekmény észlelése, szabálysértés vagy önkormányzati hatósági
ügyekben (csendháborítás, közösségi együttélés elleni vétség, randalírozó fiatalok, stb.) hívja az éjjel-nappal hívható zöld számunkat!
Közvetlen telefonszám a rendőrjárőrhöz

Vecsés Város Önkormányzata és a Vecsési Rendőrőrs közötti
megállapodás alapján, az önkormányzat egy mobiltelefont
biztosít a rendőrség részére, hogy a járőr éjjel-nappal elérhető legyen. Mobilszám: 06-30-948-1438
A telefonszámot a lakosság minden olyan esetben hívhatja, amikor rendőri segítséget vagy közbeavatkozást tart szükségesnek.
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály

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.
Halmy – aug. 25-ével
Hanga – szept. 1-jével,
Borókás – szept. 8-ával,
Fekete Gyopár – szept. 15-ével,
Szent Ferenc – szept. 22-ével kezdődő héten ügyeletes.
Hét közben az ügyelet este 18 órakor kezdődik és másnap
reggel 8 órakor végződik.
Minden szombaton 8 órától 20 óráig a Szent Ferenc Patika
tart nyitva! Este az ügyeletes patikát kell keresni vasárnap
délelőtt 10 óráig.
Minden vasárnap délelőtt 10 órától 18 óráig ismét a Szent
Fe-renc Patika van nyitva! Este az ügyeletes patikát kell
keresni hétfő reggel 8 óráig.
VT infó

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜGYFÉLFOGADÁSA
SZLAHÓ CSABA polgármester (2. vk.)
Tel.: 555-211, 555-206
Páratlan héten csütörtök: 9-12-ig
(egyeztetés szükséges)
MOHAINÉ JAKAB ANIKÓ jegyző
Tel.: 555-211, 555-206
Minden csütörtök: 9-12-ig
TÁBORI FERENC alpolgármester (1. vk.)
Tel.: 06/30-648-5819
Páros héten csütörtök: 9-12-ig
PÁVEL BÉLA alpolgármester - Tel.: 06/30-212-0661
Előzetes egyeztetés szerint.
DABASI JÁNOS (3. vk.)

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 VT korábbi kiadásai is olvashatóak

a www.vecsesitajekoztato.hu és a www.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

