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KöszöntjüK
a z é d e s a n yá K at
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
itt e földön senki sem szerethet jobban!
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

Dsida Jenő: Hálaadás

www.vecsesitajekoztato.hu
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Legutóbbi lapszámunk óta két testületi ülést tartottak. Március 24-én huszonöt napirendi pontot tárgyaltak, többek között jóváhagyták a város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepcióját. Az április 9-én megtartott rendkívüli ülésen a „Vecsési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” című pályázat eszközbeszerzésének közbeszerzési eljárásáról döntöttek, véleményezték az önkormányzat
által működtetett oktatási intézmények vezetői állásaira benyújtott pályázatokat. (Egyhangúlag támogatták Horváthné Nedreu Klára
pályázatát, a Halmi Telepi Általános Iskola és Rainer-Micsinyei Lászlót, a Vecsési Zenei Alapfokú Művészeti Iskola élére.)
Polgármesteri beszámoló
A március 24-én megtartott testületi ülés Szlahó Csaba polgármester beszámolójával kezdődött. A polgármester elmondta,
hogy február 26-án Gyálon a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás ülésén a BKK munkatársai tájékoztatást tartottak a lehetséges együttműködési formákról és a tömegközlekedés fejlesztéséről. A ProRégió Ügynökség beszámolt a közeljövőben megjelenő pályázatokról és pályázati forrásokról.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumából Vecsésen járt Kiss
Norbert sportért felelős államtitkár, aki személyesen bejárta a
tervezett tanterembővítés helyszíneit. Megnézte a Halmi és az
Andrássy iskolát, és ígéretet tett arra, hogy gyorsítják a projekt
előkészítését, és elképzelhetőnek tartotta, hogy a beruházások
önrészét jelentős mértékben csökkentik.
Március l3-án, pénteken Héjj Dávid miniszteri biztosnál járt a polgármester. A találkozón megígérték, hogy a Halmi Telepi Általános
Iskola energetikai felújításának projektjét mihamarabb lezárják.
Március 18-án Vecsésen járt Pápai Mihály gyáli polgármester és
megegyeztek abban, hogy Vecsést Gyállal összekötő kerékpárút
megvalósítását mindkét önkormányzat szorgalmazza. Ennek
aktualitást adott, hogy a Megyei Közgyűlés alelnöke, Szerenka
Tibor március 23-án ellátogatott mindkét településre és érdeklődött a régióban végrehajtható közös projektek felől. A kerékpárutat a Vagyongazdálkodási Osztály már évekkel ezelőtt megterveztette, ezt a dokumentumot kell frissíteni, és ehhez kell
támogatást szerezni.
Örvendetes hír, hogy hosszú tervezési fázist követően a megvalósulás küszöbéhez érkezett a Papst Hungary Kft. vecsési telephelyének (Mátyás u.) bővítése. Gyakorlatilag a meglévőnél
majd kétszer nagyobb gyártócsarnokot építenek, ami novemberre készül el. A gépjármű alkatrészgyártással foglalkozó vállalkozás 1200 új dolgozót foglalkoztat majd.
Szlahó Csaba tájékoztatójában elmondta, hogy az előkészítés
fázisába jutott a Petőfi téri iskolában a műfüves pálya.

A Quaestor botrány Vecsést is érintette, de a polgármester
kihangsúlyozta, hogy a város állampapírban lekötött 200 millió
forintja nem tűnt el. Vecsés régi ügyfele a Quaestor Csoportnak,
2006 óta 250 millió forint kamatnyereséget sikerült realizálni a
pénzintézeten keresztül. Ami jelenleg bizonytalanságot okoz,
hogy nem lehet tudni, mikor jut pénzéhez a város. A tájékoztatóban elhangzott, hogy az önkormányzatokat törvény kötelezi
az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére. A kérdéses
összeget január 6-án kötötték le három hónapra. A kirendelt felügyeleti biztosnál kérvényezte a város az állampapírok transzferálását, vagyis másik pénzintézethez való átutalását.
2014-ben negyvennyolc esetben jöttek a tűzoltók Vecsésre
Kristóf Sándor őrnagy, a Monori Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának vezetője beszámolójában
elmondta, hogy 2014-ben 48 esetben vonultak Vecsésre, ebből 34szer műszaki mentés miatt. A műszaki mentések magasabb száma
részben a tavaly decemberi ónos esővel magyarázható. Két
nagyobb tűz volt tavaly a városban. Október 17-én az Ady Endre
utcában egy 150 m2-es melléképülethez vonultak ki, míg október
29-én a Táncsics Mihály utcában egy 600 m2-es pékség égett.

A beszámolóból kiderült, hogy az egység működési területéhez
összesen 16 település tartozott, de tavaly december 1-jétől
Vecsést Budapest közelsége miatt már a fővároshoz csatolták, a
monoriak csak kiemelt riasztás esetén jönnek. A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette.

A Tündérkert Óvoda használhatja az „Ökoóvoda” címet
Óvoda nevelőtestülete olyan öko szemlélet megalapozását tűzte
ki célul, amelyben szerepel a vízkészlet, az energiaforrások, a
különféle anyagok felhasználása, a takarékosság, az újra hasznosítás, a hulladékkezelés, a flóra és a fauna védelme. Ezért az
intézmény vezetője a képviselő-testülethez fordult, hogy az
„Ökoóvoda” megvalósulásához szükséges, átdolgozott pedagógiai programhoz adja egyetértését. A képviselők egyhangúlag
támogatták az ökoprogram folyamatos megvalósítását, és jóváhagyták az „Ökoóvoda” cím használatát.
Támogatás a nyári napközis tábor költségeihez
Tárnokiné Törő Krisztina, a Családsegítő- és Gyermekjóléti
Szolgálat intézményvezetője kérte, hogy a nyári napközi lebonyolítására megállapított összeget emelje meg a képviselő-testület 550.000 Ft-tal. Ebből az összegből 20 fővel tudnák emelni
a gyermeklétszámot, jutna a többletköltségekre (pl.: több busz,
kézműves alapanyag, belépők) és alkalmaznának 1 fő pedagógust a megemelt gyermeklétszám miatt.

Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 2014. évi munkájáról
Nagy Eszter intézményvezető beszámolójából kiderült, hogy a bölcsődébe felvehető gyermekek száma 68 fő. Elhelyezésük 12 fős,
illetve 14 fős csoportban történik. A két éven aluli csoportban maximum 12 fő kisgyermek gondozható. Két éven felül helyezhetők el
a gyermekek 14 fős csoportokban. 2014-ben 42 új gyermeket tudtak felvenni. Sajnos helyhiány miatt 47 kérelmet el kellett utasítaniuk. Vecsésen a szülő elfoglaltsága idejére, néhány órára is kérheti
gyermeke felügyeletét hétfőtől péntekig reggel 8-tól délután 16-ig.
A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

Beszámoló a Szociális Bizottság 2014. évi munkájáról
A képviselő-testület 2014-ben több mint 28 millió Ft-ot biztosított hátrányos helyzetű, rászoruló családok támogatására pénzbeli és természetbeni önkormányzati segély formájában.
Az előző évhez képest a pénzbeli segély összege közel 26 %-kal
volt magasabb. Természetbeni juttatás formájában 500 karácsonyi csomagot osztottak ki rászorulóknak. A Szociális Bizottság
minden évben saját keretéből támogatja, azokat a szociálisan
hátrányos helyzetű tanulókat, akiket a képviselő-testület – létszámkeret hiánya miatt - nem tudott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesíteni. Tavaly
15 tanuló összesen 710 ezer forint támogatást kapott. Saska
Istvánné bizottsági elnök beszámolóját egyhangúlag elfogadták.
Polgár Gyula

Hőszigetelne? Válassza a legjobb megoldást, a cellulóz szigetelést!
Vállaljuk födémek, tetőterek befújásos hőszigetelését.

Bővebb infó: www.drtherm.hu; 0630-711-09-37
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KÖ Z L E M É NY
Vecsés Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülőket,
hogy városunkban az önkormányzati fenntartású óvodákba a
2015/2016. nevelési évre történő beiratkozás időpontja:
2015. május 11. és 12. (hétfő-kedd) napja (8.00-18.00 óráig)

Kérjük a Szülőket, hogy beiratkozáskor a következő iratokat
vigyék magukkal:
a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolványt (személyi igazolvány nem szükséges, csak a lakcímkártya)
a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2)
bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti (óvodaköteles gyermek), a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy
órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Amennyiben a szülő
óvodaköteles gyermekét a közleményben meghatározott időpontban az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Knt.) 49.§ (2) bekezdése alapján a felvételről az óvoda
vezetője dönt. A kötelező óvodai nevelésben való részvétel teljesítéséért a szülő a felelős (Knt. 72.§ (1) bekezdésének b) pontja).
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. Az
óvodák felvételi körzetéről az óvodák adnak felvilágosítást,
továbbá megtekinthetőek a www.vecses.hu honlapon.
A Falusi Nemzetiségi Óvoda és a Mosolyország Óvoda az alapító okirata szerint német nemzetiségi nevelést folytat.
Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb 2015. június 11-éig értesíti a szülőt. A szülő
a közléstől számított 15 napon belül eljárást indíthat a döntés
ellen. A fenntartó képviseletében a jegyző hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban benyújtott kérelem
tekintetében.
Az önkormányzati fenntartású óvodák elérhetőségei:
Falusi Nemzetiségi Óvoda - Dorfkindergarten Wetschesch
(2220 Vecsés, Fő út 83., tel.: 06-29/350-310
http://www.falusiovi.hu)
Mosolyország Óvoda – Lachenland Kindergarten
(2220 Vecsés, Kisfaludy u. 13-15. 06-29/350-554
http://www.mosolyorszagovi.hu)
Bálint Ágnes Óvoda
(2220 Vecsés, Toldy F. u. 31. tel.: 06-29/350-147
http://www.balintagnesovoda.hu)
Tündérkert Óvoda
(2220 Vecsés, Halmy József tér 1. 06-29/350-514
http://www.tunderkertovoda.hu)
Vecsés Város Önkormányzata

Munkájára igényes, leinformálható bejárónőt
keresünk budapesti XVIII. ker. családi házunkba, heti 1 alkalomra.
Fényképes önéletrajzát küldje
matyesztosz@citromail.hu címre.
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Lóti-Futi 2015.

Vecsés Város Önkormányzatának szervezésében 2015. május
9-én, szombaton 14 órától kerül megrendezésre a Lóti-Futi
futóverseny a Sportpályán és a környező utcákon. Nevezni előzetesen az iskolák testnevelő tanárainál és a Polgármesteri
Hivatal em. 7-es irodájában lehet, valamint a verseny napján, a
helyszínen 12.00 órától. Az önkormányzat támogatókat keres,
és megtisztelő örömmel fogadja a támogatás minden formáját.
Részletes tájékoztatást a versenykiírásról vagy a támogatás
formáiról a Polgármesteri Hivatal Protokoll csoportjánál a
7. sz. irodában, vagy a következő telefonszámokon:
0630-668-69-38, 0630-668-69-35 kérhetnek.
VT info

Itt a tavasz – lehet-e égetni?

Rózsa Balázs, a vecsési Polgármesteri Hivatal Közbiztonsági
és Környezetvédelmi osztályvezetőjének tájékoztatása szerint
március 5-étől változott az Országos Tűzvédelmi Szabályzat,
amely szerint országosan is tiltják a belterületi tűzgyújtást!
Kivétel, ha egyéb jogszabály azt megengedi (pl.: önkormányzati rendelet), de Vecsésen ez is tiltja a belterületi tűzgyújtást!
A kerti bográcsozás vagy sütés nem esik ennek hatálya alá,
hiszen azt fával, faszénnel végzik. Ilyenkor az állandó felügyelet és a tűzoltóvíz közelsége a feltétel. A tűzgyújtás külterületen szigorodott, mert a katasztrófavédelem felé bejelentés- és
illetékköteles lett!
A részletes információ kérhető:
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2220 Monor Péteri út. 25. - T: +3629 610 010
E-mail:monor.kk@katved.gov.hu
VT info

Tovább gazdagodik a szoborpark
a Megmaradás Emlékműnél

Az Orbán Balázs Erdélyi Kör egy tízalakos, nemzeti nagyjainknak emléket állító szoborparkot kíván felállítani a
Megmaradás Emlékműnél a városi önkormányzat képviselőtestületének teljes támogatásával. Az első szobor felállítása
2014. június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján megtörtént, és Attila nagykirályunk dicsőségét hirdeti. A kör szándéka szerint közadakozásból gyűjtik össze a szobrok felállítási
költségét, ami tavaly teljes sikerre vezetett. A talapzat elkészítéséhez vállalkozók felajánlását várták és várják. Tavaly a
Kunhegyesi Építő Kft. végezte el ezt a munkát.
Idén két szobrot szeretnének fölszentelni. A székelység mitikus
védelmezője, Csaba királyfi, és a hon visszaszerző Árpád fejedelem mellszobrának fölavatásával bővítik az emlékhelyet.
A kör az anyagi támogatások fogadására a Pátria
Takarékszövetkezet Vecsés Telepi úti fiókjában már tavaly
számlát nyitott, amelynek a száma: 65100091-11382573.
Megjegyzésben kérjük fölírni: Nemzeti Pantheon. Minden
támogató neve fölkerül arra a réztáblára, amit a szobor talapzatán helyeznek el.
VT info
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Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny
a Grassalkovich Antal iskolában

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, valamint
az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége
(ÉMNÖSZ) által meghirdetett és támogatott vers- és prózamondó verseny körzeti elődöntőjét rendeztük meg 2015. március 5én a vecsési Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és
Kétnyelvű Általános Iskolában. Már 10. éve rendezője és szervezője iskolánk az egyik körzeti elődöntőnek.
Budakalászról, Ceglédbercelről, Csömörről, Domonyból,
Gödöllőről, Ikladról, Kerepesről, Újhartyánból, a vecsési Petőfi
Sándor iskolából, illetve a vecsési Grassalkovich Antal iskolából vettek részt tanulók a versenyen. Ezen a rendezvényen az
iskolai szavalóversenyek győztesei képviselték iskolájukat, 1-8.
osztályos korosztályban, 4 korcsoportban. Német vers és próza,
valamint német nyelvjárás (Mundart) kategóriában versenyeztek a továbbjutásért, a szép kiejtésben, hangsúlyozásban, biztos
szövegtudásban, kiváló előadásmódban is jól felkészült, tehetséges tanulók.
A közös ünnepélyes megnyitón, a szervezők nevében Molnár
Hajnalka tanárnő köszöntötte a jelenlévőket és vendégeinket.
Vendégként volt jelen Tófalvi Mónika, az NNÖK elnöke,
továbbá a rendezvény zsűritagjai voltak: Szeltnerné Windhardt
Ildikó az ÉMNÖSZ szervezők részéről, Frühwirth Mihály a
Kulturverein elnöke, Dóróné Zemmel Katalin a Dorfbücherei
vezetője, illetve Füzesi Józsefné óvoda pedagógus. A versenyző
iskolák tanáraival közösen vettek részt az értékelésben.
Köszönjük munkájukat!

A vecsési elődöntő győztesei

Vers-próza kategóriában:
1-2. osztály:
Szabó Máté – Újhartyán, Csányi
Nikolett - Vecsés – Grassalkovich, Klag
Noémi - Vecsés – Grassalkovich, Kment
Ábel - Vecsés – Grassalkovich, Friz
Ingrid – Gödöllő, Varga Máté - Vecsés –
Grassalkovich, Rajszki Emma - Újhartyán
Felkészítő nevelők: Majer György,
Cserne Veronika (Újhartyán), Szőke
Nóra (Gödöllő), Molnár Hajnalka,
Zehetmayer Adrienn, Magyarné Kárpáti
Erzsébet (Vecsés – Grassalkovich)

3-4. osztály:
Illés Máté - Vecsés – Petőfi, Csányi
Barbara - Vecsés – Grassalkovich, Pintér
Veronika – Újhartyán, Párkányi Kende –
Gödöllő, Pámer Vince - Vecsés –
Grassalkovich, Varga Tamás - Vecsés –
Grassalkovich
Felkészítő nevelők: Bihalné Mező
Melitta (Vecsés – Petőfi), Gombosné
Simon Amanda, Molnár Orsolya,
Feketéné Kovács Viktória (Vecsés –
Grassalkovich), Lami Anita (Gödöllő),
Balogné Acsai Hajnalka (Újhartyán)

5-6. osztály:
Gömbös Hanna - Budakalász, Fekete
Zsófia - Újhartyán, Csobán Annamária –

A vendéglátás után az eredményhirdetésig a gyerekek filmvetítésen kapcsolódhattak ki, és egy rögtönzött táncházas programon érezhették jól magukat.
Az ünnepélyes eredményhirdetéskor minden versenyen résztvevő tanuló emléklapot, a győztesek oklevelet, valamint az
ÉMNÖSZ és az NNÖK által felajánlott ajándékkönyveket kapták. Az 1. helyezett tanulók elmondták verseiket, prózáikat a
nagyközönség előtt is.
A felkészítő nevelőknek egy szál rozmaringgal (a „magyarországi németek életvirágával”) köszöntük meg munkájukat.

Ceglédbercel,
Pekár Zoltán - Vecsés – Grassalkovich
Felkészítő nevelők: Bajkó Bálint
(Budakalász), Szabadosné Gogolák Kitti
(Újhartyán), Szeleczki Simon Ildikó
(Ceglédbercel), Fazekasné Gombár
Mónika (Vecsés – Grassalkovich)
7-8. osztály:
Gömbös Marcell – Budakalász, Szidor
Levente - Vecsés – Petőfi, Ablonczy
László – Vecsés-Grassalkovich,
Palkovics Vivien - Vecsés – Petőfi
Felkészítő nevelők: Németh Nikolett
(Budakalász), Madarász Krisztina
(Vecsés – Petőfi), Lahocsinszky Nóra
(Vecsés – Grassalkovich)

Német nyelvjárás
(Mundart) kategóriában
1-2. osztály:
Polónyi Lili – Ceglédbercel, Kári
Hanna, Frühwirth János, Kollár Maja,
Kiss Liza - valamennyi Vecsés –
Grassalkovich
Felkészítő nevelők: Dudás Petra
(Ceglédbercel), Hirschné Faragó Tünde,
Magyarné Kárpáti Erzsébet (Vecsés –
Grassalkovich)

3-4. osztály:
Fazekas Fanni, Székhelyi Lili, Kopó
Alexandra, Székessy Eszter, Saska Lilla,
Frühwirth Ádám, Bodnár Fanni

– valamennyien Vecsés – Grassalkovich
Felkészítő nevelők: Molnár Orsolya,
Magyarné Kárpáti Erzsébet - Vecsés –
Grassalkovich
5-8. osztály:
Lestyán Melinda, Bárány Hanna,
Eszenyi Lujza és Tóth Zoltán Örs –
Vecsés-Grassalkovich,
Moharos Boglárka - Iklad
Felkészítő nevelők: Madarász Kozecz
Nóra (Iklad), Fazekasné Gombár
Mónika, Magyarné Kárpáti Erzsébet
(Vecsés – Grassalkovich)

Massza Magdolna igazgatóhelyettes és
Magyarné Kárpáti Erzsébet német munkaközösség vezető voltak a verseny
főszervezői. Emellett köszönetet mondunk az alsós és felsős kollégáknak, akik
odaadó, segítőkész munkájukkal, maximális odafigyeléssel, a precízen ellátott
feladataikkal hozzájárultak a szavalóverseny sikeres lebonyolításához.
A versenyen továbbjutott tanulók, 2015.
április 17-én, Pilisvörösváron folytatják a
megmérettetést. Iskolánk diákjai közül az
idei évben is sokan továbbjutottak, bizakodunk a sikeres folytatásban a megyei
versenyen is. Gratulálunk mindenkinek
és további szép eredményeket kívánunk!
Magyarné Kárpáti Erzsébet
német munkaközösség vezető
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Német nemzetiségi hagyományápolás óvodánkban

Nemzetiségi óvoda révén fontos szerepet tölt be mindennapjainkban a hagyományőrzés. Március végén kolléganőimmel
megszerveztük a Tájház (Heimathaus) meglátogatását és az
Epresben megrendeztük a Tojásfutást is.
A Tájházba a csoportok lovas kocsikkal, traktorokkal mentek.
Frühwirth Misi bácsi lelkesen bemutatta a gyermekeknek a
falusi házat, minden csoportnak külön – külön, újra és újra
mesélt a régi szokásokról. Nagyon szépen köszönjük, hogy ránk
szánta a délelőttjét és fogadott minket!

mény. Két óvó néni vállalta a szervezést és a lebonyolítást. A
gyermekek reggel egy tojással érkeztek, a Tojásfutást az óvodánk előtti Epresben szerveztük meg. Mindent próbáltunk úgy
megrendezni, ahogy régen történt a „Kóbi” előtt. A gyermekek
nagy igyekezettel futottak a tojásokért, a csapatok csoki tojásokat kaptak a részvételért. Az idő is kegyes volt hozzánk. A gyermekek nagy élvezettel mesélték el otthon élményeiket. Mint
utólag kiderült, a húsvéthétfői Tojásfutás idén az időjárás miatt
elmaradt. Így örülünk, hogy mi gyermekeink részesei lehettek e
régi nemzetiségi hagyománynak.
Schiszlerné Bakk Katalin óvodavezető
- Falusi Nemzetiségi Óvoda

Könyvbemutató

A másnapi Tojásfutásra is nagyon készültünk. Füzesi Erzsike
óvó néni elhozta a padlásukról a régi „Kóbi Kocsma” cégtábláját, hiszen a legrégebbi időkben a „Kóbi” előtt zajlott ez az ese-

Március 3-án este egy érdekes könyvbemutatón vehettünk
részt a Grassalkovich iskolában. Marchut Réka történész doktori disszertációjának könyv formájában átdolgozott változatát
ismerhettük meg, melynek címe: Töréspontok. A tanulmány a
Budapest környéki németség második világháborút követő
felelősségre vonását és annak előzményeit vizsgálja és mutatja be hat település – köztük Vecsés – példáján.
A könyvet Somlai Péter Ferenc történész mutatta be és méltatta a közel 80 fős közönség előtt, akiknek nagy része vecsési
volt, de érkeztek érdeklődők más, elsősorban németajkú településekről is. A bemutatón lehetőség volt a témával kapcsolatban kérdéseket is feltenni az alkotónak. Vecsésen közel 1500
embert fosztottak meg szülőföldjüktől és telepítettek ki 1946
májusában, ennek a történelmi tragédiának a sebei még ma is
égnek az érintett családokban.

A szerző által a bemutatóra hozott példányokat hamar elkapkodta a közönség, ezért szükség volt további példányok utólagos megrendelésére is (összesen közel 70 könyvet vásároltak
meg a bemutató keretében az érdeklődők). Természetesen, aki
lemaradt róla, még nem késő a könyvet beszerezni, könyvesboltokban is kapható, illetve korlátozott számban a Német
Nemzetiségi Önkormányzatnál is lehet igényelni.
Köszönjük szépen Marchut Rékának ezt az egyedülálló alkotást, mely egy fontos és sokat vitatott történelmi témát dolgoz
fel, és mely által jobban megismerhetjük az okokat és okozatokat saját szűkebb környezetünk múltját illetően is.
Tófalvi Mónika
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Alsós Komplex Városi Verseny eredményei
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A verseny 2015. március 24-én 14.00-kor került megrendezésre a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskolában. A Vecsési Tankerület
megbízásából a zsűri elnöke Hídvégi Gáborné és Osztertágné Szeili Mariann lett. Vecsés Város Önkormányzatát Gál István, a
Vecsési Tankerületet a vezető, Dr. Hrutkáné Molnár Monika képviselte. A tanulók magyar és matematika tantárgyakból versenyeztek. Az első három helyezett könyvjutalomban és oklevélben részesült.
Eredmények - Magyar tantárgyból:
Eredmények - Matematika tantárgyból:
I. helyezett: Bodnár Fanni - Grassalkovich (képen jobbról)
Felkészítő: Molnár Orsolya
II. helyezett: Gubis Georgina Mária - Grassalkovich
Felkészítő: Molnár Orsolya
III. helyezett: Simon Eszter - Andrássy
Felkészítő: Kovácsné Gyetvai Györgyi
III. helyezett: Nemes Lili - Petőfi
Felkészítő: Szél Sándorné

I. helyezett: Soós Csaba - Petőfi (képen jobbról)
Felkészítő: Békefiné Fenyvesi Gabriella
II. helyezett: Susán Dávid - Petőfi
Felkészítő: Békefiné Fenyvesi Gabriella
III. helyezett: Cser Zsófia - Petőfi
Felkészítő: Békefiné Fenyvesi Gabriella
Gratulálunk a helyezetteknek és a felkészítő pedagógusoknak!
Bosznayné

fotók: Halmi iskola

Német versmondó verseny a Petőfiben

2015. február 27-én délután első alkalommal rendeztük meg iskolánkban
Gedichtfestival elnevezésű német versmondó versenyünket. Rendezvényünkkel
hagyományt szeretnénk teremteni, hogy
még inkább megszerettessük diákjainkkal a német nyelvet, újabb lehetőséget
adjunk nekik a megmérettetésre, és erősítsük kapcsolatainkat más katolikus

iskolákkal. Ez a verseny kollégáinknak is
jó alkalmat kínál a továbbfejlődésre,
hiszen sokat tanulhatunk más iskolák
tanáraitól, diákjaitól, ötleteket és tapasztalatot cserélhetünk. Reményeink szerint
a jövőben egyre több iskola képviselteti
majd magát versenyünkön. Örülünk,
hogy már az első alkalommal is ilyen
szép számmal jelentkeztek, és hálásak

A helyezések a következőképpen alakultak:
1-4. osztály: Mátyássi Virág (Pestlőrinc) és Nyalka Laura (Vecsés) I. helyezés
Végh Júlia (Vecsés) II. helyezés, Palkovics Olivér (Vecsés) különdíj
5-6. osztály: Kókai Adél (Cegléd) és Záhonyi Bori (Vecsés) I. helyezés
Lázár Lilla (Vecsés) és Záhonyi Anna (Vecsés) II. helyezés
Kovács Réka (Cegléd) és Nádházi Beatrix (Cegléd) III. helyezés
7-8. osztály: Kókai Laura (Cegléd) I. helyezés
Rajta Borbála (Cegléd) II. helyezés, Fekete Kitti (Cegléd) III. helyezés

vagyunk a részt vevő iskoláknak, hogy
megtiszteltek jelenlétükkel: a váci egyházmegyéből a ceglédi Szent Kereszt
Katolikus Általános Iskola és Óvoda, a
gödöllői Szent Imre Katolikus Általános
iskola, a nagykátai Váci Mihály
Katolikus
Általános
Iskola
és
Budapestről a Szentlőrinc Katolikus
Általános Iskola. A regisztráció után
Sztyehlikné Hegyi Krisztina igazgató
asszony köszöntötte a versenyzőket,
majd legkisebb tanulóink rövid műsort
adtak elő. Illés Máté verse után két csoportra oszlottunk. Két külön teremben 33 tagú zsűri előtt adták elő verseiket az 5.
és 6. osztályosok, valamint az 1-4. és 7.8. osztályosok. Az uzsonnaszünet alatt a
zsűri meghozta döntését. Minden résztvevő emléklapot és kis ajándékot kapott.
Mindenki nyertesnek érezhette magát,
hiszen szereplésével hozzájárult ahhoz,
hogy iskolája hírnevét öregbítse, miközben tudásban és lélekben saját maga is
gazdagodott. A szoros verseny miatt nem
volt könnyű a tanulókat rangsorolni.
Tanár kollégáinknak is köszönjük a felkészítést, reméljük, jövőre újra találkozunk.

fotó: iskola

Madarász Krisztina
idegen nyelvi munkaközösség-vezető
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Tanítványaink sikere a Matematika Verseny megyei fordulóján

A Grassalkovich iskolában évek óta kialakult jó gyakorlat szerint történik a matematikában tehetséges tanulók felkészítése az
országos tanulmányi versenyekre. Ennek köszönhető, hogy
tanítványaink már évek óta szép eredményeket érnek el a nagy
múltú Varga Tamás és a Zrínyi Ilona Országos Matematika
Versenyeken. A két verseny lényegesen különbözik egymástól.
Míg a Varga Tamás verseny a precíz, alapos, részletes feladatmegoldásra és indoklásra helyezi a hangsúlyt, addig a Zrínyi
Ilona feleletválasztós verseny gyors, kreatív, ötletes matematikai
gondolkodást igényel a tanulóktól.
Ebben a tanévben 49 tanuló vett részt az iskolai matematika versenyen. Az eredmények alapján közülük 10 diákot neveztünk a
Zrínyi megyei fordulójára, akik hónapokon át készültek a megmérettetésre.

3. osztály: Varga Tamás, Tokaji-Nagy Bence, Godó András
5. osztály: Magócsi Adina, Hadamcsik Emese,Varga Fanni,
Reményi Péter 7. osztály: Kertész Zsófia, Pálfi Bence
8. osztály: Filipszki Gábor
(Felkészítő tanáraik: Dömötörné Futó Molnár Mónika,
Feketéné Kovács Viktória, Madár Emőke, Dutkayné
Demetrovics Ágnes)

A Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny Megyei fordulóját
2010. február 20-án tartottak országszerte. Minden versenyzőnk
szépen megoldotta a feladatokat, és kimagasló eredmény is született. Filipszki Gábor 8. osztályos tanuló több száz versenyzőből 3. helyezést ért el a Dél-Pest megyei régióban. Tokaji-Nagy
Bence 3. osztályos tanuló ugyanitt korosztályában 16. lett.
Gratulálunk!
Reál Munkaközösség

Filipszki Gábor
(Felkészítő tanára: Dutkayné
Demetrovics Ágnes)

fotók: iskola

Tokaji-Nagy Bence
(Felkészítő tanára: Feketéné
Kovács Viktória)

Erdélyi diákok fogadása

2015. március 13-án a Szatmárnémeti
Református Gimnázium igazgatónőjét,
Szilágyi Éva tanárnőt, aki a Kárpátmedencei Magyartanárok Egyesülete
erdélyi szekciójának is vezetője, tanárait
és középiskolás diákjait fogadtuk nagy
szeretettel Vecsésen a Petőfi Sándor
Római Katolikus Német Nemzetiségi
Általános Iskola és Gimnáziumban.
E látogatás iskolánk tavalyi erdélyi kirándulásának viszonzása volt, amikor is a
petőfis diákokat látták vendégül
Szatmárnémetiben. A „Határtalanul”
pályázaton nyert anyagi támogatás biztosította költségeink fedezetét.
Három csodálatos, élményekben gazdag
napot töltöttünk együtt. Pénteken az iskola
kertjében munkálkodtunk közösen, illetve
készültünk a március 15-ei ünnepségre. A
fiúk magaságyást, komposztálót és balkonládákat barkácsoltak, a lányok virágokat,
fűszernövényeket ültettek és kokárdákat,
zászlókat készítettek a vasárnapi nemzeti
ünnepre. Este egy közös beszélgetéssel
zártuk a napot, amelyre ellátogatott Szlahó
Csaba polgármester úr, Alattyányi István, a
gazdasági bizottság elnöke, és Mihály atya
is, köszönteni a vendégeket.

Szombat délelőtt a gödöllői Grassalkovich
kastélyba, délután pedig az Országházba
látogattunk. Ezután budapesti városnézés
következett. Megtekintettük az Operaházat,
a Hősök terét, a csodálatosan felújított
Várbazárt és felmentünk a Várba. A
Köztársasági Elnöki Palota és a Mátyástemplom mellett gyönyörködhettek vendégeink a főváros elbűvölő panorámájában a Halászbástyáról. Már esteledett,
kigyúltak a város fényei, és a látvány
elvarázsolta vendégeinket.
A harmadik napon 9 órakor szentmisére
gyűltünk össze a Jézus Szíve templomban, 10 órakor pedig a Petőfi téren isko-

lánk udvarán a március 15-ei városi
ünnepség kezdődött. A műsort hagyományosan diákjaink adják, ezúttal azonban
kiegészültünk az erdélyi gimnazistákkal.
Kamarakórusuk és versmondójuk színesítette előadásunkat. Az együtt töltött felejthetetlen három nap után fájó szívvel vettünk búcsút egymástól. Tanárok és diákok
egyaránt tervezik a partnerkapcsolat folytatását, és a legközelebbi személyes találkozásig rendszeresen tájékoztatják egymást iskoláik fontosabb eseményeiről.
Csík Józsefné, Kárpáti Szilvia,
Osikoviczné Csendesi Mária

fotó: iskola
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Együttműködés a Praktikerrel!

Őstermelői piacot Vecsésen!

Együttműködési megállapodást írt alá A Vecsési Ipartestület
elnöke, Skribek Pál 2015. március 18-án a Praktiker Építésiés Barkácspiacok Magyarország Kft. képviselőjével KarlHeinz Keth ügyvezető igazgató és Dr. Ónodi Sándor gazdasági
igazgató úrral.
A megállapodás értelmében az Ipartestület tagjai 10 % kedvezménnyel vásárolhatnak a Praktiker vecsési áruházában az áruház által megadott alábbi időpontokban:
2015. május 7-8-9.
2015. június 11-12-13.
2015. július 9-10-11.
2015. augusztus 6-7-8.
2015. szeptember-10-11-12.
2015. október 8-9-10.
2015. november 12-13-14.
2015. december 10-11-12.
A kedvezmény akciós termékekre nem vonatkozik, viszont
nagy tételű vásárlás esetén az adott kedvezmény százaléka
emelkedhet! A kedvezmény igénybevételének feltétele hogy a
vásárló rendelkezzen a Praktiker által kibocsájtott sorszámozott, az Ipartestület pecsétjével ellátott, névre szóló, aranyszínű
Prémium kártyával.
A pénztárnál a kártya sorszáma alapján vásárláskor a pénztárgép automatikusan levonja a kedvezmény összegét. A kártya át
nem ruházható, a Praktiker munkatársai jogosultak ellenőrizni a
vásárló személyazonosságát.
A megállapodás határozott időre szól, és 2015. december 31-éig
érvényes!

Az Orbán Balázs Erdélyi Kör vezetője, Hompoth Zoltán javasolta, hogy keddi napon őstermelői piac legyen Vecsésen. A
Vecsési Ipartestület teljes mértékben egyetért ezzel a kezdeményezéssel, ezért a szervezésbe is bekapcsolódott.
A piacon 50 km-es körzetből lehetőséget biztosítunk az őstermelőknek termékeik eladásához, hogy a vecsési lakosság megfizethető áron jusson egészséges, friss, kiváló hazai termékhez.
A környező őstermelői piacokat meglátogattuk, megkérdeztük,
hogy hajlandóak-e az ottani őstermelők a vecsési piacon is árulni. Kedvezőek a tapasztalataink, több tucat őstermelő jelezte,
hogy szívesen jönne Vecsésre. A tapasztalatok alapján megkerestük a helyi önkormányzatot, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy
Vecsésen létrejöjjön egy őstermelői piac. Kedvező választ kaptunk. Most a lakosság véleményét kérjük az alábbiakra:
Igényelnek-e egy ilyen jellegű piac bevezetését (csak élelmiszer)?
Mely napon legyen (a mi javaslatunk: kedd)?
Milyen időpontban (a mi javaslatunk: délután 3 és 6 óra között)?
Milyen helyszínen legyen, a mostani piac területén vagy az
Epresben?
Kapjanak-e kedvezményt a háztáji felesleget értékesítő őstermelők (helyfoglalás)?

Az Ipartestület tagjai, vecsési mesteremberek és szolgáltatók
részére további lehetőség a PRAKTIKER-rel kötött MESTEREMBER-AJÁNLÓ együttműködés.
Az Ipartestület a Praktiker rendelkezésére bocsájtja (tagjai hozzájárulásával) munkát elvégző vállalkozók, mesteremberek,
szolgáltatók elérhetőségeit, hogy a Praktiker vásárlói már az
értékesítést követően szakszerű segítséget kapjanak a megvásárolt anyagok, termékek felhasználásához, beépítési, kivitelezési
lehetőségeihez.
Az áruház előterében hirdető táblát helyeznek el, ahol a vásárlók már ajánlást találhatnak építőipari vagy egyéb kivitelezést
elvégző szakemberről, mesterről, elkérhetik azok névkártyáját.
Az Ipartestület által ajánlott szakemberek megbízása esetén
kizárólag a szakember és az ügyfél között jön létre szerződéses
kapcsolat, amely szabad megállapodás tárgya. Az Ipartestület
által megadott gazdasági szereplők munkájáért sem az
Ipartestület, sem a Praktiker felelősséget nem vállal.
A szülők számára minden évben nagy gond kereskedő tanulók
kötelező nyári gyakorlati munkahelyének megtalálása. A
Praktiker vezetői ígéretet tettek arra, hogy ebben is segítségünkre
lesznek, és nyári szakmai gyakorlatra tanulókat foglalkoztatnak.
A közvetítő itt is az Ipartestület, várjuk és továbbítjuk a jelentkezőket.
Vecsési Ipartestület

Könyvelés-bérszámfejtés!

Te l j e s k ö r ű ügy vi te li szol gál ta tá sok,
A P EH ügyin té zés sel.

Te l . : 0 6 2 0 2 5 0 7 0 0 4
w w w. p e s z i k a . h u

Kérjük, hogy észrevételeiket, véleményüket minél többen
küldjék el elérhetőségeinkre:
Tel/fax: 06/29/350-163,
email: vecsés@tisztesipar.hu, hargita1956@yahoo.com,
illetve a Vecsési Ipartestület facebook oldalára.
Ha minden feltétel adott lesz, akkor május végén szeretnénk az
első piacot megtartani.
Hompoth Zoltán - Orbán Balázs Erdélyi Kör elnöke
Skribek Pál - Vecsési Ipartestület elnöke
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
szénási sándor István:
KIVándOROLnaK a FIataLOK

Kelemenné Bata Mária:
az éLet KInCse

Hajnalmadár ébreszti a Napot,
álmainkkal eloldalog az éj,
az örök titkot fölfedi a fény,
hogy mire ébredünk mi magyarok:
kivándorolnak a fiatalok.

Víz táplálja a testünket,
megöntözi földjeinket,
vele mosunk, tisztálkodunk,
kortyolgatjuk, ha szomjazunk.

Szobánk falán szép jövőkép lógott,
becsületesen, munkából élni,
és mindent ami szép tovább vinni.
Kép, amit tolvaj kéz leakasztott,
s kivándorolnak a fiatalok.
Nem elég már, hogy inad szakítod,
pénzed, időd nincs önművelésre:
csupán annyit kapsz, hogy maradj csöndbe’,
itt megélhetésért vívod harcod!
Kivándorolnak a fiatalok.
Szüleink teremtette otthonok
kofakézre kerültek ezrével,
fűtésre sem telik, ha nem mész el,
részvétlenek a milliárdosok,
kivándorolnak a fiatalok.
Itthon tanul, de külföldön alkot,
egy élete elvágyódik innen,
hol megbecsülik, ott van meg minden,
nem gond másutt termelni a hasznot,
kivándorolnak a fiatalok.
A tőke őserdővé vastagodott
szétzilált lelkületű világban,
a temetőkben mind több virág van,
dolgoznak s várják a nyugdíjasok,
tán hazajönnek a fiatalok.
Varjasi Béla: tárlaton
Amerre lépek, körülvesznek képek.
Színesek, érdekesek, szépek,
megelégedésére a kíváncsi közönségnek.
Íme, megnyílt ma egy újabb tárlat.
Kifejeződése a helyi művészvilágnak.
Érzékeltetni kívánják, hogy éreznek Ők,
a vecsési képzőművészetet kedvelők.
Ábrázolnak a képek madarat, tájat, virágot.
Ahogyan lelkükből ők látják a világot.
A mi feladatunk, hogy nézzünk jól körül.
A sok tehetségnek szívünk mindig örül.
Amikor úgy érzed, mindet jól megnézted,
nem csak láttad, a mondanivalót is érted.
Írjál értékelést majd a vendégkönyvbe,
csak nehogy elmossa a meghatottság könnye!
Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

Tavak, folyók, hűs tengerek,
vigyáznunk kell rá, emberek!
Kristálytiszta tükrös vízét
ne lepje el piszok, szemét!
Óvjuk benne meg a létet!
Virágzik majd medrén élet.
Virít rajta tavirózsa,
apró halat fog a gólya.
Nádasokban, partok mentén,
sok kismadár költ a fészkén.
Szívhez szóló az énekük,
vidámabb lesz bús életünk.
Mélyvizekben élnek bálnák,
delfinek,ráják és cápák.
Csodálatos vízi világ,
tenger mélyén korallvirág.
A víz nélkül nincsen élet,
földünk őrzi ezt a kincset.
Szemünk előtt ez lebegjen:
élet ragyog minden cseppben!
Óvjuk meg a jéghegyeket!
Ne fúrjuk a tengereket!
Tartsuk őket meg épségben!
Így élünk majd békességben.
sallay Gyula: eLMentéL
Feladom a reményt,
megtanulom az egyedüllétet,
és éjszakánként felidézlek Téged.
Aggódom, mert késő őszig
tán elvagyok a kertben,
ám az ünnepek és a tél,
mintha ellenem szövetkezne.
Még felpezsdít a tennivaló,
és az, hogy Te is látod,
igen látod, hogy mindent
ugyanúgy csinálok.
Ami eddig simán futott
a kavicsos úton,
szégyellem, de Nélküled
gyakran orra bukom.

Még a gyümölcsök a fákon állnak,
és a leveleken átfolyik a fény:
szemed nélkül nem világít
az éjszakai éj.
A nyár most is tikkasztó,
csak a szél borzolja a csendet,
a világ mindent úgy csinál,
mint aki elfelejtett.
A rigó most is kószál a kertben
s várja a magot, mit Te szórtál elébe.
Fogom magam, lassan bemegyek,
hiszen szóltál: „ Öreg, este lett!”
Igen, megyek! hiszen a Hold is
hátat fordított nekem,
pedig egyszer rólunk leste,
milyen a szerelem.
Benke Mária:
tIszteLet a KIVéteLneK
Ifjú korban délceg bókol.
Füledbe duruzsol, csókol.
Hamar levesz a lábadról,
eszed veszted, ha megcsókol.
Később egyre ritkábban
mond bókokat, csak futtában…
Néha, érdekből kedves,
szemed ettől nem lesz nedves.
Múlnak felette az évek,
haja hull, s fehér lesz.
Fogai is hiányosak,
pocakja egyre látványosabb.
Hiúsága határtalan,
eltitkolja, mennyi baj van.
Mogorva és félszeg,
hol van már a délceg?
Ha kérdezed mi a baj?
Mordul egyet, hogy ihaj!
Az élőfába is beleköt,
kritizál és romba dönt.
A nők elnézően megértik.
Pánikba estek a „férfik”
Az öregedés rájuk is hat,
nem hőhullám, ami izgat…
Öregszenek, töpörödnek,
lépten-nyomon zsörtölődnek.
Hiú nagyon minden férfi,
egy nő mosolyogva ezt megérti…

G. FeRenCzy HannáRa eMLéKezünK!
Május 13-án lenne 89 éves a névadónk. Tiszteletére IRODALMI ESTET rendezünk a KÖNYVTÁRBAN
2015. május 15-én pénteken 17 órakor. Közreműködnek a WATT Társulat és az IRODALMI KÖR tagjai. Minden érdeklődőt szeretettel várunk, a belépés díjtalan!
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Segítség a Városgondnok számláinak értelmezéséhez.
A számláink kinézetét a rezsicsökkentéshez kapcsolódó jogsza- A nagy tartozások kezelése.
bály határozza meg. Sokakat megtéveszt, hogy a rezsi megtaka- Utolsó kedvezményes lehetőséget biztosítunk tartozásaik
rítások nagyobb számokkal vannak írva, mint a fizetendő kiegyenlítésre ügyfeleinknek: aki április 30-ig tartozásának
összeg. A számla alapján fizetendő összeget a számla első és felét egy összegben befizeti ügyfélszolgálatunkon, az lehetőséharmadik oldalán is megtalálhatják. Az első oldalon a felső egy- get kap a fennmaradó tartozás részletekben való törlesztésére ez
harmadban, baloldalon, zöld alapon a második sorban.
év végéig. Erről levélben értesítettük ki az érintett ügyfeleinket.
(Ez az első képen az 1-gyel jelölt mező.)
A kedvezménnyel élő ügyfeleink 50 % előleget fizetnek be,
majd szerződésben rögzítetten a fennmaradó összeget havonta
személyesen törlesztik az ügyfélszolgálatunknál készpénzben.
Erről minden alkalommal nyugtát kapnak.
Azokat, akik ezzel a kedvezménnyel nem élnek, a Vecsési
Városgondnok Nonprofit Kft. leszerződött követelés kezelő
A számla első oldalán található, a befizetés szempontjából lényeges információk.
cége fogja megkeresni a tartozás kiegyenlítése érdekében.
A harmadik oldalon a SZÁMLARÉSZLETEZŐ-ben, alul, a Új nyomtatványt vezettünk be.
vonal felett betűvel és számmal is kiírva - „Eddigi egyenlegével Az egyértelmű tájékoztatás érdekében egy 3 példányos nyomtatkorrigált fizetendő összeg”.
ványt vezettünk be március 30-tól, amelyen a díjbeszedőink és a
(Ez a második képen az 5-tel jelölt mező.)
begyűjtő járatokon dolgozó kollégáink problémás esetekben tájékoztatni tudják ügyfeleinket, mi nem felel meg az előírásoknak.

A számla harmadik oldalán található, a befizetés szempontjából lényeges információk.

Kéréseink azokhoz, akik átutalással fizetnek:
- A befizetendő összeget utalják át számlánkra.
(A képen az 1-gyel és 5-tel jelölt mezők.)
- Az Önök saját érdekében az átutalás során a megjegyzés rovatban feltétlenül kérjük feltüntetni:
- A számla sorszámát (A harmadik oldalon keretben, a képen a
4-gyel jelölt mező)
- A felhasználó azonosítót (Az első oldalon a zöld mező melletti keretben az első sorban, a képen a 3-mal jelölt mező)
(Sok olyan átutalást kapunk, amin semmilyen adat nem szerepel, s az átutaló neve sem feltétlenül egyezik meg az ügyfelünk
nevével, s így nem tudjuk beazonosítani, hogy ki és miért fizetett. Az ügyfél számára ez extra kellemetlenséget jelent, hiszen
a befizetés ellenére a következő számlát úgy kapja, mintha nem
fizetett volna.)
Kérésünk azokhoz, akik akár csekkel, akár átutalással fizetnek:
- Kérjük betartani a fizetési határidőt! (Az első oldalon a felső
egyharmadban, baloldalon, zöld alapon a harmadik sorban,
a képen a 2-vel jelölt mező.)
A határidő után, késve befizetett számla esetén a következő
számlázási időszakban a rendszerünk automatikusan a késve
befizetett összeggel megnövelt számlát küldi ki. Ez Önöknek
kellemetlenséget, nekünk plusz munkát jelent.

Burkoltasson olcsón, gyorsan, precízen, szakemberrel!
Vecsésen és vonzáskörzetében vállaljuk ingatlana burkolását
(csempézés, járólapozás). Hívjon bizalommal! 0630-711-0937

A nyomtatvány arra is szolgál, hogy a probléma rendezését
meggyorsítsa. A másodpéldányt a problémát illusztráló fénykép
kíséretében az ügyfélszolgálatunk kapja, így amikor az ügyfelünk megkeres minket, az ügyfélszolgálat tudni fogja a nyomtatvány sorszáma alapján, hogy mi volt a gond, s hogyan lehet
kezelni. Ennek révén elkerülhetőek a félreértések, s így a felesleges viták is, ami az Önök számára és számunkra is előnyös.
Az értesítő alján szerepel az ügyfélszolgálat nyitva tartása és
összes elérhetősége, ami segít Önöknek, hogy a lehető legkönynyebben érjenek el minket.
folytatás a 13. oldalon

esküvői kiegészítők, fejdíszek, gyöngy,
swarovski és ásvány ékszerek tervezése,
készítése, értékesítése.
2220 Vecsés, táncsics Mihály u. 70/a
www.facebook. com/napgyongye
Munkájára igényes, kert szerető személyt keresünk
budapesti XVIII. ker. családi házunk kert ápolására,
heti 1-2 alkalomra.
Önéletrajzát küldje matyesztosz@citromail.hu címre.
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A Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. hírei
folytatás a 12. oldalról

Mi a teendő, ha értesítőt kaptak?

Az alábbi esetekben az értesítő tájékoztatásra szolgál, s azt kérjük,
hogy a tájékoztatásunknak megfelelően kezeljék a problémát:
- Tájékoztatom, hogy a fenti ingatlan elé kihelyezett gyűjtőedény sérült, kérjük gondoskodjon a cseréjéről: A gyűjtőedény
elöregedett, elhasználódott, ezért kérjük, hogy szerezzenek be
új kukát.
- A kihelyezett hulladékot nem szállítjuk el, mert nem szabványos gyűjtőedényben van a hulladék: Kérjük, hogy szerezzenek
be szabványos gyűjtőedényt például tőlünk. A nem szabványos
gyűjtőedény balesetveszélyes és nem illeszkedik a begyűjtő
jármű berendezéseihez.
- A kihelyezett hulladékot nem szállítjuk el, mert dolgozóink
egészségét/berendezéseink üzembiztonságát veszélyeztető
anyag van a gyűjtőedényben: Kérjük, hogy a veszélyes anyagot
távolítsák el a gyűjtő edényből, s legközelebbi begyűjtési időpontban úgy tegyék ki az ingatlan elé.
- A kihelyezett hulladékot nem szállítjuk el, mert nem „VECSÉSI
VÁROSGONDNOK Nonprofit Kft. ZÖLD HULLADÉK” feliratú biológiailag lebomló átlátszó gyűjtőzsákban van a zöldhulladék: Kérjük, hogy a zöld hulladékot a tőlünk megvásárolható
„ZÖLD HULLADÉK” feliratú zsákban helyezzék ki. A helyi
rendeletben szabályozott módon a zsák ára biztosítja a zöld hulladék kezelési, szállítási és feldolgozási költségeit.
- A kihelyezett hulladékot nem szállítjuk el, mert nem tiszta,
átlátszó műanyag zsákban van a szelektív hulladék kihelyezve:
Kérjük, hogy a szelektív hulladékot a tőlünk kapott halványkék
zsákban vagy tiszta, átlátszó műanyag zsákban helyezzék ki.
- A kihelyezett hulladékot nem szállítjuk el, mert nem csak hasznosítható hulladék van a szelektív gyűjtőzsákban: Kérjük, hogy
csak a szelektív gyűjtésbe bevont hulladékokat tegyenek a zsákba. Ami nem szerepel a zsákon található felsorolásban vagy a
tőlünk kapott tájékoztatóban, azt vegyék ki, és úgy tegyék ki a
zsákot a legközelebbi begyűjtő napon.
- A kihelyezett hulladékot nem szállítjuk el, megengedettnél több
kommunális „VECSÉSI VÁROSGONDNOK Nonprofit Kft.”
feliratú sárga gyűjtőzsák van kihelyezve: Kérjük, hogy gyűjtőedényenként csak egy sárga zsákot helyezzenek ki. A sárga zsák
árát és a kirakható zsákok számát a helyi rendelet szabályozza.
A korlátozás oka, hogy a zsák jelenlegi ára nem fedezi a többlet kommunális hulladék összes kezelési, szállítási és ártalmatlanítási költségét.
Az alábbi esetekben azt kérjük, hogy keressék föl ügyfélszolgálatunkat a probléma rendezése érdekében:
- A kihelyezett hulladékot nem szállítjuk el, mert nem az adatbázisnak megfelelő űrmértékű edényzetben helyezte ki: Kérjük,
hogy az ügyfélszolgálaton egyeztessen arról, hogy jelenleg
milyen gyűjtőedényt használ.
- A kihelyezett hulladékot nem szállítjuk el, mert Ön az adatbázisunk szerint szüneteltet: Kérjük, hogy az ügyfélszolgálaton
jelentse be, hogy a szüneteltetés véget ért.
- A kihelyezett hulladékot nem szállítjuk el, mert Ön nem jelentkezett be hozzánk, nincs benne az adatbázisunkban: Kérjük,
hogy az ügyfélszolgálaton jelentkezzen be. Ez a helyi rendelet
szerint minden vecsési háztartás és közület számára kötelező.
Ha olyan értesítést kapnak, hogy „a gyűjtőedény ürítés közben
megsérült, hamarosan megkeressük és cseréljük”, akkor Önnek
nincs teendője. A hibát mi követtük el, és ki fogjuk javítani.

Olvassa a honlapunkat:www.vecsesitajekoztato.hu
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Zöldhulladék begyűjtés, lomtalanítás.

Újfent felhívjuk rá a figyelmüket, hogy
- A zöldhulladék begyűjtése a szokásos rend szerint ápr. 14-től zajlik.
- a vasúttól északra kedden 7 órától.
- a vasúttól délre csütörtökön 7 órától.
- A lomtalanítás a vasúttól északra ápr. 18-án lesz.
- A lomtalanítás a vasúttól délre ápr. 25-én lesz.
Figyelem, változás! Lomokat csak péntek este 18 óra és szombat reggel 7 óra között szabad kirakni.
Ezekről a szolgáltatásokról részletes tájékoztatást adtunk a
Vecsési Tájékoztató márciusi számában. Ha kérdésük van, kérjük, hogy forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz.
Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:
info@v-varosgondnok.hu és a 06/29-350-563 telefon.
Ügyfélfogadás: Hétfő: 7.00-16.00, Kedd: 8.00-16.00,
Szerda: 8.00-16.00, Csütörtök: ZÁRVA, Péntek: 8.00-12.00
Összeállította: Almássy Tamás, Vecsési Városgondnok
Nonprofit Kft.

2220 Vecsés, Fő u. 191. Lakótelepi üzletsor
GRUnd InVest Ingatlaniroda

GeneRaLI Biztosító

Ingatlanközvetítés
Biztosítás
Értékbecslés
Nyugdíj program
Energetikai tanúsítvány
Hitel, Fundamenta
Praktikeres kedvezmény
UEB utasbiztosítás
Tel.: 06-30/996-2643, 06-70/389-5651 Tel.: 06-29/350-327, 06-70/948-2884
E-mail: podett@freemail.hu
E-mail: ginvest003@gmail.com
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Túraszakkör a Petőfiben

Március 21-én reggel három felnőtt és 34 diák indult el a Petőfi
iskola túraszakkörének első útjára, amelynek során az országos
Kéktúra útvonal egy 16 km-es szakaszát tervezték bejárni. A
túra kiindulópontja Nagymaros volt, ahonnan a Hegyes-tető és
Török-mező érintésével Kóspallagig mentek. A csoport tagjai
sok, szép élményben részesültek útjuk során. Az iskola 3 éve
tagja az Országos Ökoiskola Hálózatnak, ezért a szakkör a jövőben további kirándulásokat tervez.
H. K.

Szép siker!

Vecsési Zenei Alapfokú Művészeti Iskola testvérpárja,Hegedűs Ágoston és Hegedűs Emília - a fotón jelzett siker mellett még harmadikok lettek a térségi négykezes zomgoraversenyen, amellyel bejutottak az országos döntőbe.
VT info

fotókollázs: zeneiskola

fotó: iskola

Vecsésen is akcióba lendül a
Hulladékkommandó
2015. április 1-jétől együttműködési megállapodás keretében
megkezdi Vecsésen is működését a Százhalombattai
Hulladékkommandó Járőrszolgálata. Fő célkitűzés az illegálisan lerakott hulladék elleni harc és ezáltal a környezetünk
védelme. Szeretnénk elérni, hogy Százhalombattához hasonlóan pár éven belül Vecsésen is jelentősen csökkenjen az illegálisan lerakott szemét mennyisége, így az erre fordított önkormányzati kiadást is értelmesebb dolgokra költhessük. Az illegális hulladék elleni tevékenység két fő részből áll: egyfelől a
járőrözés alatt felkutatott szemétben bizonyítékok keresése és
ezek alapján eljárások lefolytatása, másfelől pedig rejtett megfigyelés a kritikus helyeken.
A Hulladékkommandó munkáját az együttműködő társhatóságok (rendőrség, közterület felügyelők, mezei őrszolgálat, polgárőrök) szoros bevonásával végzi. Komoly hangsúlyt fektetnek a nyilvánosság tájékoztatására, bevonására is, előnyt kovácsolva a nyilvánosság visszatartó erejéből. Az együttműködési
megállapodás része még, hogy itt létük során helyi önkéntes
környezetvédőket tanítanak be az e téren nagy tapasztalattal
rendelkező százhalombattaiak. Kérjük, aki elhivatott az
ügyben, az jelentkezzen a Kispatak Természetvédő
Egyesületnél, hogy minél több vecsési is bekapcsolódjon a
küzdelembe! Felvettük a kapcsolatot helyi iskolákkal is, hogy
interaktív előadásokat tarthassunk az iskolásoknak a környezettudatos gondolkodásról, valamint a Hulladékkommandó
munkájáról, és minél több fiatalt szeretnénk bevonni a kommandó munkájába.
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály

RUHATISZTÍTÓ FELVEVŐHELY!

(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.

Mónika: 0630-3978019
Köszönjük!

A VECSÉSI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY kuratóriuma
köszönetét fejezi ki mindazon adófizető állampolgárnak, aki a
2013-as SZJA 1 %-ának felajánlásával támogatta alapítványunkat. Folyószámlánkra az így átutalt 311.236 ft-ot a
Mosolyország Óvoda nevelőmunkájának támogatására - vizuális eszközök, játékok, sporteszközök, bútorok, berendezések és
informatikai eszközök vásárlására, karbantartására, sport
tevékenység támogatására, művészeti nevelés fejlesztésére kívánjuk fordítani.
További támogatásukra is számítunk.
Köszönettel, az alapítvány Kuratóriuma

Vecsési Tájékoztató 2015 április

Pusztuló értékeink

Köztudott, Vecsés természeti szépségekben szegény, azt sem becsüljük, amink
van. Gondolok itt a vecsési rét Kárpátmedencében védett virágjára, az orchideák családjába tartozó vitéz virágra, a kosborra. Ezzel kapcsolatban 15 évvel
ezelőtt pályázatot nyújtottam be a minisztérium által kiírt felhívásra, ahol munkámat III. díjjal és pénzjutalommal ismerték
el. De semmi sem történt. Pedig szép
arborétumot lehetne kialakítani a területen. Védelem nélkül pusztul a növény.
Most az épületekkel kapcsolatban fogtam
tollat, mert lassan azok is elpusztulnak.
Teljességre nem törekedhetek, de írásom
talán valahol meghallgatásra talál.
Mindig megfogott Ráday Mihály
Városvédő műsora, amelyekben felhívta
a figyelmet a műemlékvédelem fontosságára, értékeink megmentésére. Több
alkalommal fordultam hozzá tanácsért, s
minden alkalommal válaszolt is, tanácsait, észrevételeit örömmel fogadtam el.
Fájó szívvel látom néhány régi épület
bontását, mert ilyenkor mindig múltunk
egy darabkája megy veszendőbe.
Rengeteg régi parasztház semmisül meg,
pedig odafigyeléssel néhányat meg lehetne menteni az utókornak, és akkor nem-

csak a „Tájházat” lehetne megszemlélni.
Hála Istennek, azért vannak, akik nem
rombolnak, hanem megóvják a múltat,
újjávarázsolják házukat. Ilyenre láttam
nagyon szép példát a Város utcában.
Sajnos, a tulajdonos nem engedte lefényképezni, pedig milyen szépen mutatott
volna egymás mellett a régi és a felújított! Stílusjegyeit megtartva korszerűsítették a régi házat. Csak gratulálni lehet,
és követendő példának állítani.
Vannak épületek, amelyeket mindenképpen meg kellene óvni az utókornak. Ha
emlékezetem nem csal, a Kertekalja vasúti megálló épületét 1909-ben építették,
tehát több mint 100 éves. Szemünk előtt
pusztul, pedig külső helyreállítás után,
kisebb belső átalakítással - ha szükséges be lehetne rendezni egy kis vasúttörténeti
múzeumot, illetve egy nagy terepasztal
építésével a vasúti közlekedést bemutatni.
Talán önfenntartóvá is lehetne tenni.
Németországban járva láttam ilyesmit.
Két márka bedobásával kb. 2 percig jártak
a vonatok. A gyerekek körében biztosan
nagy sikert aratna! A jövőt illetően pedig
lenne egy javaslatom is. A Vashíd, bármennyit szidják is, összeköttetést teremt a
településrészek között. Ez is több mint
100 éves. Ipari műemléknek is felfogható.
Ha tetszik, ha nem, előbb-utóbb el fogják
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bontani. Meg kellene menteni, valahol
felállítani, alá egy kisebb vasúti kocsit,
netán mozdonyt elhelyezni. Mindezek
üde színfoltjai lehetnének Vecsésnek. A
Nagyállomás épülete is túl van a 140.
évén. Mindezeket legelőször a MÁV-val
kellene lerendezni.
Évekkel ezelőtt írtam Varga Ferenc gépipari, Mankovcs Tibor ipartörténeti gyűjteményéről. Hiába. Gyönyörű állandó kiállítást
lehetne szervezni a gyűjteményekből, a
100 éves vecsési sport képeiből, serlegeiből, versenyzők érmeiből. Csodájára járhatnának az idelátogatók. Egy éve látogattuk meg a Halmy-család Budapesten élő
leszármazottját. Megmutatta a kutyabőrre
írt oklevelet, bizonyítványt, óragyűjteményéről készült képeket, saját szememmel
láttam a hatalmas családfát, antik bútorokat. Milyen szép lenne múltunk, ipari alkotásaink darabjainak, és a mások által kidobott, de értő szemnek értékes muzeális tárgyak összegyűjtése, és kiállítás formájában
történő bemutatása. Erre - vagy legalább a
felsoroltak egy részének kiállítását bemutatni - alkalmas lenne a Lőrinci úton álló
épület.
Tegyünk valamit, ameddig értékeink nem
vesznek el!
Gál István

Tisztelt Lakosság!

A lakossági tüdőszűrés 2015. április 21. napjától 2015. május
15. napjáig kerül lebonyolításra, hétfőtől – péntekig 8,00-tól
18,00 óráig.
A szűrés helye: Vecsés, Fő u. 112. (régi falusi iskola épülete)

A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet tájékoztatása alapján a szűrés modern korszerű géppel történik.
A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat. A
szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal
továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi
alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700.-Ft, mely az
OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik.
A 14 – 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló
és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által
kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az
oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.
A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben
történő felismerésére.
Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB
kártyáját, valamint - ha van - az előző évi tüdőszűrő igazolást.
Panasz nélkül is lehet beteg.
A lehetőség adott! Éljenek vele!
Vecsési Polgármesteri Hivatal

HÉVÍZEN apartman KIADÓ
egy hétre 6 fő részére: még április hónapban,
vagy 05. 16. - 05. 23-ig vagy 09. 05. - 09. 12-ig.

Érdeklődni: 06-30-315-9797, 06-29-415-455
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Vers-és Prózamondó Verseny 2015

Íme, az eredmények korcsoportonként:

1-2. évfolyam:
Vers: Weiszháb Nóra, Andrássy iskola, 2.o.
K. László Szilvia: A zebracsikó / - KUPA
Próza: Tyukodi András, Andrássy iskola, 1.o.
Janikovszky Éva: Velem mindig történik valami (részlet)
3-4. évfolyam:
Vers: Matasdi Panna, Petőfi iskola, 3.o.
Bodor Melinda: Hópehely
Próza: Preg Dorina, Andrássy iskola, 3.o.
Nógrádi Gábor: Denevér / KUPA

5-6. évfolyam:
Vers: Bánkuti Ákos, Halmi iskola, 5.o.
Kányádi Sándor: Az elveszett követ
Próza: Torma Ákos, Petőfi iskola, 5.o.
Nógrádi Gábor: Segítség ember! - A Sün - / - KUPA
7-8. évfolyam:
Vers: Matasdi Fanni, Petőfi iskola, 8.o.
Erdős Virág: Pesti mese / - KUPA
Próza: Szidor Levente, Petőfi iskola, 7.o.
Bálint György: A szavak felkelése

Gimnazisták Vers: Nánai Erika, monori József Attila
Gimnázium és Szakközépiskola 11.o. - Wass Albert:
Emlékezés egy régi márciusra / KUPA

Gyermek rajzverseny

Korábban a József Attila Művelődési
Ház, manapság a Bálint Ágnes Kulturális
Központ szervez a város diákjainak rajzversenyt. Görög Béla, művészeti vezető
minden évben egy téma köré igyekszik a

25 évvel ezelőtt, 1991 áprilisában a Költészet Napja alkalmából a
Fidesz rendezésében lezajlott a rendszerváltozás utáni első verseny, amelyet azután sorban követte a többi. Közben a Fidesz felkérte az önkormányzatot, hogy vegye át a rendezést, és természetesen a vele járó kiadásokat is. Ennek megfelelően 1995-ben még
közösen rendeztük a versenyt, majd 1996-tól csak az önkormányzat. Az Oktatási Művelődési és Sport Bizottság hatáskörébe került
a rendezés, és ez így van a mai napig. 25 év távlatából elmondhatjuk, hogy sok neves színészt, előadóművészt hívtunk meg zsűri
elnöknek. A teljesség igénye nélkül: Bánffy György, Bitskey
Tibor, Bubik István, Hűvösvölgyi Ildikó, Gregor Bernadett, és
még sok más neves színész. Közülük nem egy Kossuth-díjjal
kitüntetett művész. A 25 évfordulós rendezvényen a zsűri elnöki
tisztet Magyar Attila látta el. Gál István köszöntötte a vendégeket,
a sort a gimnazisták csoportja zárta. Nagyon sok szerző művét
hallhattuk, élvezhettük. A gimnazisták versenyét nyerő monori
leányt hallhatjuk a városi ünnepünkön, június 14-én.
Gál István

gyermekek fantáziáját összpontosítani.
Ezúttal „Tavaszi kert” címen hirdették
meg a vetélkedést. Március 21-én a
Kiállító-teremben volt az eredményhirdetés és akkor nyitották meg a legjobb alkotásokból készült tárlatot.
Alsó tagozatosok között a nyertes pályaművet Bányai Stefánia (bal oldali képen) készítette. Második Bihal Panna és harmadik
Rapcsók Boglárka lett.
Felső tagozatnál a győztes alkotásnak
járó elismerést Kovács Dóra (jobb oldali
képen) kapta. Utána Czeilinger Dorina és
Szuromi Boldizsár a sorrend.
A zsűri különdíjjal honorálta Báder Dóra,
Madura Dzsesszika, Langó Szaffi,
Pintácsi Benedek, Tani Kitti, Mama

fotók: Katona Tünde

Karina, Juhász Áron, Miskolczi Luca,
Martin Izabelle, Kis Laura, Frühwirth
Kitti, Majdanics Tibor, Kányi Vikica, Kiss
Réka, Tüske Janka, Aschenbrenner Petra,
Nagy Bianka, Gáspár Adrián, Herbály
Amarilla és Kovács Kinga rajzát.
VT info
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A vecsési Kisspista Színház minden évben előrukkol egy olyan színházi előadással, ami
a legkényesebb igényeket is kielégíti. Ez vonatkozik egy szép mesejátékra (Az elvarázsolt egérkisasszony) vagy egy rockoperára (Hajléktalan musical) vagy a legújabb
sikerdarabra, A nagy viszályra. Varsa Mátyás igazgató-rendező több klasszikus görög
drámát gyúrt eggyé, és dramaturgiáját megtoldotta annyival, ami maivá, élővé tette a
mondanivalót. Február 14-én, majd március 14-én láthatták az előadást az érdeklődők.
Az alábbi vélemény-csokor – reméljük - felkelti sokak kíváncsiságát, és eljönnek a legközelebbi előadásra.

Visszhangok:

„Felejthetetlen és csodálatos élményben
volt részem, és mindazoknak, akik megnézték a Varsa Mátyás által rendezett „A
nagy viszály” című görög trilógiát a
Kisspista Színház tagjainak előadásában.
Ragyogó és mélyen átélt volt a szereplők
játéka, kitűnő alakításoknak lehettünk
szemtanúi. A közönség mély és csendes
áhítattal hallgatta végig ezt a gyönyörű,
drámai előadást. Mindezekért szívem
mélyéből hálás köszönetet mondok valamennyi szereplőnek és a Concerto
Harmonia Énekkar minden tagjának.
További előadásokat remélve és várva:
Mérai Józsefné - nyugalmazott óvónő”
„Elgondolkodtató és felkavaró, profi

Katona Patrik kiállítása

színházi élményben részesültek azok,
akik március 14-én láthatták a Bálint
Ágnes Kulturális Központban A nagy
viszály című különlegesen eredeti produkciót.” (Régió újság, 2015. március Bolcsó Gusztáv)

„Fantasztikus volt...!” (Vadászi Istvánné
Marika – könyvtárvezető)
„Az előadás, amit láttam, lenyűgözött.”
(Horváth János – gépészmérnök)
„Csodálatos volt. Én félek a drámától,
mert már nem vagyok fiatal, de ez az előadás maradandó élményt okozott nekem.”
(Dénesné Kári Éva – nyugdíjas)
„Erre az előadásra büszkének kellene lennie Vecsésnek... A zászlóra kellene tűzni!”
(Vas-Zoltán Iván - színész-rendező, a
Komáromi Színház művészeti tanácsadója)

A Vecsési Tájékoztató olvasói már hosszú évek óta találkoznak
az újságban Katona Csaba fotóival. Nem csoda, hogy fia,
Katona Patrik „sem esett messze a fától”, és szintén fotóz.
Jelenleg a Debreceni Egyetemen biológus alapképzésén hallgató. A természetfotózás iránti fogékonysága a gimnáziumi éveiben erősödött meg benne. Rahmé Nikola, budapesti természetfotós-ékszerészmester vezette be a fókuszsorozatos fotózás
(focus stacking) rejtelmeibe. Ezzel a technikával különböző
élességi síkokon több felvétel készül egy témáról, amelyek
egyesítése után egy nagyon éles és részletgazdag képet kapunk.
(A kiállításon látható fotók egy része is így készült.)
Már jelentek meg fényképei a Turista Magazin több számában,
és egy fotója a Taiwani Tudományos Oktatási Központ rovarokról szóló kiállításán is, továbbá a Magyar Madártani Egyesület

A képen Vas-Zoltán Iván (Agamemnón),
Pintér Alexandra (Íphigeneia) és Major
Ivett (Klütaimnésztra) látható.

„Mindent értettem. Még akkor is, amikor
nem hallottam a szavakat. Ismertem ezeket a
darabokat, de most értettem meg, hogy miről
szólnak. Szóljatok, mikor játsszátok legközelebb, mert másokat is el akarok küldeni.”
(Lázár Kati - Kossuth-díjas színművész)
„Olyan volt, mint egy igazi színház... Csak
nem olyan unalmas.” (Petrovicz Zsolt Biztosító Társaság, regionális vezető)

Legközelebbi előadás: május 22
(péntek) 18 óra. Bálint Ágnes
Kulturális Központ
VT info

fotók: Katona Csaba

Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya 2014-ben Az év legszebb fényképének díját is neki ítélte oda.
VT info

fotó: Katona Tünde
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VÍz-, Gáz-, FŰtésszeReLVény szaKüzLet
CsŐszeR áRUHáz

Fülbelövés

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.
Allergia mentes sminktetoválás: szemöldök (szálltechnika, satírozott)
szemhéj, száj satír. 0620/53-53-530
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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Rendelő:
2220 Vecsés,
Kölcsey u. 15.
Mobil: 06-20/926-1129
06-20/4148-610
tel.: 06-29/354-633
Új Rendelési és nyitvatartási idő:
Rendelés: hétköznapokon 900-1000 és 1630-1830
Szombaton: 900-1100
Egész napos nyitvatartás 830-1830-ig
Ezen idő alatt kutya-, macska tápok, konzervek,
vitaminok, gyógyszerek, pet-shop termékek, bolha-,
kullancs ellenes szerek , egyéb
készítmények kiszolgálása.

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
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G o n d o l a t o k . . . H ú s vé t u t á n . . . ( 2 0 1 5 . á p r i l i s )

Az egyház mintha még nem akarná, hogy
eltávolodjunk a húsvéttól, ott marasztal
minket a feltámadás napján. János apostol írja le: „Mária Magdolna a hét első
napján - vagyis vasárnap - kora reggel,
amikor még sötét volt, a sírhoz ment és
látta, hogy a kő el van mozdítva a sírbolttól. Elfutott tehát Péterhez...” „Elvitték
az Urat a sírból és nem tudjuk, hogy hová
tették!” Péter és János a sírhoz futottak,
János ért oda előbb, de Pétert engedte
előre bemenni a sírboltba és látta, hogy a
sír üres, látta lerakva a gyolcsokat és
összehajtva a kendőt. „Akkor bement a
másik tanítvány is, aki először érkezett a
sírhoz, látta és hitt!”

„Még sötét volt”... A lelkekben is, mert
Nagypéntek eseményei emberileg feldolgozhatatlanok voltak. Képtelenség volt
elfogadni, hogy az a csodálatos Jézus, aki
halottakat támasztott fel, aki parancsolt a
tengernek és a gonosz szellemeknek, aki
ezreket lakatott jól pár árpakenyérrel, aki
betegeket gyógyított és úgy tanított, mint
akinek hatalma van, aki Isten Fiának vallotta magát, és azt is mondta, hogy az
Atya - ha ő akarná - angyal légiókat küldene megmentésére, az nem tett saját
érdekében semmit, s így az emberi
gonoszság és a halál győzelmet aratott emberileg - felette.
Hogy a sötétség, a reménytelenség elmúljon, még a tanítványoknak is szükségük
volt fizikai tapasztalatra. Péter és János

látta az üres sírt, az összehajtott kendőt és
hitt! Ugyanis eszébe jutottak Jézus szavai
és a próféták jövendölései. Tamás apostol, amikor társai mondták, hogy látták az
Urat, megjelent nekik, akkor így szólt:
„Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát és kezemet az oldalára nem helyezem, én nem hiszem.” Aztán amikor
Jézus ismét megjelent és oldalába helyezhette ujjait, csak ennyit tudott mondani:
„Én Uram, én Istenem!”
Jézus szenvedése, kereszthalála és feltámadása egybe tartozik. Együtt kell értelmezni. Ha nem „így” teszünk, nem tudjuk megérteni isten szeretetének nagyságát és mélységét. Az emberi gondolkodásmód tiltakozna és érthetetlenül állna e
szent titkok előtt - hit nélkül. A húsvét
minden tanítvány és követő számára az
újjászületés ideje kell, hogy legyen. A
Mester azt akarja, hogy a feltámadás
örömhírét a tanítványai - és mi is - vigyék
hírül másoknak is. Mert a gonosz mindenre képes, hogy ne terjedjen a felszabadító örömhír: az élet győzött a halál
felett! Naponta tapasztaljuk, hogy a halál
kultúrája újra és újra felüti fejét és utat
talál magának. Ez a kultúra ölt alakot
akkor, amikor azt sugallják, csak
magunkkal törődjünk, ami egyenes út
ahhoz, hogy közömbösen tekintsünk
mások szenvedésére. „A halál kultúrája
elkábítja, eltompítja, elállatiasítja az élőket, hogy őt szolgálja: mintegy felhatal-

Miért kellett egy új alapítvány?

Évek óta látom: nincs igazi eredmény összefogás nélkül.
Összefogni a jó célok érdekében mindenkivel. Ne akarjunk
csak egyházi közösségünkön belül „jól” meglenni! A körülöttünk élőknek szükségük van a keresztények hitére, jelenlétére,
munkálkodására. Nagyobb eredmény csak akkor lesz,
- ha együtt teszünk valamit a rászorulókért, a hit terjedésért,
- ha együtt cselekszik több egyházi közösség, és együtt az egyházi közösségeken kívül lévőkkel.
Ez az alapítvány, amit több év gondolkodás után, nagy reményekkel alapítottam meg plébániánk címén (Erzsébet tér 2.),
egy lehetőség, hogy a nyitott és tettre kész emberek több jót
tudjanak tenni. Ez az alapítvány tehát nem csupán egy közösség érdekeit célozza meg, hanem a nagyobb célokat... Hogy jól
fog-e működni? Már nagyrészt nem rajtam fog múlni.
Első akciónk különleges: az emberek lelki felemelkedését
célozza meg. Aki már ismeri a Krisztusfüzér, Élet gyöngyei c.
könyvet, az tudja, hogy milyen segítséget kapott. Ugyanezzel
a címmel jelentetjük meg a CD-nket, melyen fantasztikus
dalok és egy szép történet hallható. Köszönjük bárki segítséget
első akciónkban, vagy a későbbiekben:
Varga Péter katolikus plébános
Részletes információk: www.eljvele.hu/alapitvany
Varga Péter római katolikus plébános

mazza az embert a halállal való kereskedésre, elrejti az ételt az éhezők elöl, kábítószert ad a céltalanul tengődőknek, fegyvereket ad el a haragosoknak.” (Vincenso
Paglia) A húsvét evangéliuma világosan
megmutatja: az üres sír, az összehajtott
leplek elegek arra, hogy a halál kultúráját
felülírják, a Jézus feltámadásából fakadó
szeretet-áramnak utal engedve. Milyen
reményt adó számunkra is az emmauszí
tanítványok esete. A két tanítvány
reménytelenül
ballag
hazafelé
Emmauszba, a nagypénteki tragédia után.
Közben egy Idegen csatlakozik hozzájuk.
Beszélgetni kezdenek. Olyan elkeseredettek, hogy nem ismerik fel az idegenben Jézust még akkor sem, amikor ő a
próféták jövendöléseit kezdi magyarázni.
Amikor marasztalásukra Jézus betér hozzájuk, és vacsorázni kezdenek, a kenyértöréskor ismerik fel őt és - Jézus ugyan
eltűnik közülük -, lángolni kezd a szívük
az örömtől. Milyen könnyen megadjuk
mi is gyakran magunkat, beletörődünk
abba, hogy semmi nem változhat és a két
tanítványhoz hasonlóan visszatérnénk
saját foglalatosságainkhoz, személyes
érdekeink bezárt világába. De ha a szívünk nyitott, hozzánk is csatlakozhat
ilyenkor egy „Idegen”.... A két tanítvány
azonnal visszaindult, hogy vigyék az
örömhírt. S mi???
Nagy István Elek

Köszönetnyilvánítás

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett Férj, Édesapa Bánvölgyi Attila 2015. március 14-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. Utolsó útján, akaratának megfelelően szűk családi körben, Budapesten az Avilai Nagy Szent
Teréz Plébánia altemplomában helyeztük örök nyugalomra.
Hálás szívvel köszönjük mindazok részvétnyilvánítását, akik
kifejezték együttérzésüket.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretettünk Kubinszky
Vilmos 2015. március 10-én elhunyt. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték, gyászunkban és fájdalmunkban osztoztak.
Kubinszkyné Horváth Zsuzsanna és a család

INGYENES RUHA-ÉS JÁTÉK TURI

Április 25-én 9-12 óráig a Vecsési Református Gyülekezet
gyülekezeti házában (Árpád u. 9.).
Várjuk a rászorulókat, és várjuk a ruha és játék adományokat,
melyeket a Czövek Olivér Református Óvodában adhatnak le
munkanapokon 8-17 óra között.
Segítségüket előre is köszönjük!
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Jézus hét szava a kereszten a Concerto Harmonia előadásában

Mindig nagy öröm egy gyülekezet számára, ha olyan csoport
vendégszerepel templomában, amelynek az előadása közvetlenül vagy indirekt módon is segítheti a jelen levők keresztyén
hitének megerősítését. Különösen így volt ez Nagyböjt idején,
amikor a vecsési Concerto Harmonia énekkar szerepelt a reformátusok között. Tény, hogy az utóbbi időben kevesebbet olvashattunk, hallhattunk erről az énekkarról, pedig ők teszik a dolgukat, és tovább működnek. Sőt több új, fiatalabb korosztályú
hölgyet és fiút is beépítettek a kórusukba.

A legnagyobb változás mégis az, hogy mintegy három éve az
alapító Bimbóné Hersch Krisztinától Kresznerits Ádám, a Varsa
Mátyás által rendezett A nagy viszály c. görög drámában
Achilleust nagyszerűen alakító fiatalember vette át a karmesteri teendőket. Nemcsak a karmester, de a Concerto Harmonia
énekkar is fellépett az említett görög drámában és nagy szerepe
volt abban, hogy fekete gyászt öltve megénekelték Trója ’bekövetkezett’ pusztulását. Nem zárkózik el azonban az énekkar a
vecsési kulturális közélettől sem, hiszen az idei Március 15-ei

nemzeti ünnepünkön is szerepet vállaltak a városi műsorban.
Virágvasárnap előtt pedig a nagyböjti istentisztelet keretében
Heinrich Schütz: Jézus hét szava a kereszten c. zeneművét énekelték németül és magas színvonalon a református templomban.
Mondhatná bárki, hogy a reformátusok között kevesen értik a
német nyelvet, ami igaz is lehetne, azonban az énekkar erre is
gondolt. A kiosztott passió szöveg bal oldalán németül, s a jobb
oldalán mintegy tükörképet alkotva magyarul is olvashatták az
istentisztelet résztvevői a passió szövegét. Nagyon szép hangzással énekelte meg az énekkar Jézus végső, a világ bűneiért
elszenvedett gyötrelmeit a golgotai kereszten. A tisztán csengő
szoprán szólót Czellaó Ildikó, az alt szólót Katulin Izabella énekelte, Jézus szerepében Merényi Péter tenor remekelt, sőt a karmester Kresznerits Ádám maga is szóló éneket vállalt az evangélista szerepében. A zenemű cselekményéhez és korához
illeszkedő csembalós kíséretet Tatai Dániel, a református egyházközség kántora biztosította. S amint Jézus szájából elhangzott az Éli, éli, lama sabakthani, vagyis Én Istenem, Én Istenem,
miért hagytál el engem? – panasz, majd az is, hogy Szomjazom,
s végül az, hogy Elvégeztetett, tehát Jézus a világ bűneiért tökéletesen kifizette az árt, és ártatlan Bárányként sok kínt elszenvedve meghalt a kereszten. Mindenki számára szól azonban a
húsvéti biztatás, hogy Krisztus feltámadott, s Szentlelke által
ma is köztünk van és munkálkodik.
Ahogy Heinrich Schütz Jézus hét szava a kereszten című művének a végén, úgy a Concerto Harmonia énekkar műsora végén
is hallhattuk a konklúziót, vagyis következtetést: aki tiszteli
Krisztus, a Megváltó halálát és a kereszten elhangzott szavait, s
vallja feltámadását, azt Isten az életben kegyelmének gazdagságával árasztja el, már itt a földön és ott fönn az öröklétben is.
Írás és fotó: Orosz Károly ny. mérnök-újságíró

nyílt nap – Iskolakóstolgatók a Petőfiben

Iskolánkban március 26-án nyílt napot tartottunk a leendő kiselsősök szüleinek.
Sztyehlikné Hegyi Krisztina igazgatónő köszöntötte a vendégeket, s bemutatta iskolánkat. Tájékoztatta a kedves szülőket intézményünk életéről, az itt folyó oktató-nevelő munkáról, a különféle tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozásokról, lehetőségekről
stb. Egyúttal bemutatta a leendő első osztályos tanítókat is: Fekete- Part Gabriellával,
Szél Sándornéval az iskolaotthonos (angol), Bendiákné Szabó Tündével pedig a napköziotthonos (német) osztályban találkozhatnak szeptembertől a gyerekek.
A tájékoztatón dr. Huszka
Mihály atya, iskolánk lelkipásztora beszélt katolikus iskolánk lelki életéről, a hittanórákról és a nevelés fontosságáról.
Ezek után nyelvi órákat és a
leendő elsős tanítók óráit (katolikus hittan, magyar, testnevelés) látogathatták a szülők.
Március 31-én és április 9-én
Iskolakóstolgató foglalkozásokon vehettek részt a leendő kiselsősök, akiket az alsós
tanítók nagy szeretettel fogadtak. Első alkalommal a tornaterem egyik részében a
néptánc alaplépéseit sajátíthatták el a gyerekek, a másik részben pedig vidám tornafoglalkozáson vehettek részt. Másik alkalommal rejtélyes feladatokat oldhattak meg
a kicsik és kézműveskedhettek is. Örömünkre nagyon sok érdeklődő jelent meg ezeken a délutánokon!
Rendezvényeinkkel szeretnénk megkönnyíteni a kedves szülők döntését az iskolaválasztás kérdésében.
Petőfi iskola alsós munkaközössége

fotó: iskola

Irgalmasság ünnepe

A lengyel Fausztyna nővér látomásaiban
párbeszédet folytatott Jézussal, melyben
Jézus kívánsága, hogy a húsvét utáni
első vasárnap legyen az isteni irgalmasság napja. II. János Pál pápa 2000. április 30-án hirdette ki az isteni irgalmasság
ünnepét, s ezen a napon szentté avatták a
nővért, akinek egy ereklyéje a vecsési

Erzsébet téri templomban van. Április
12-én a szentmisét Kozma Imre atya, a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója és vezetője tartotta. Az ünnepi szentmise alkalmából körmenet is volt a
templomot zsúfolásig megtöltő hívek és
zarándokok részvételével.
VT info
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Könyvelőiroda
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!

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

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 2015 Ft/hó!
Bérszámfejtési díjunk

3 hónapig 2015 Ft/hó/fő!
szolgáltatásaink
KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS, CÉGGONDOZÁS,
ADÓTANÁCSADÁS, MUNKA ÉS TŰZVÉDELEM,
HACCP-ÉLELMISZERBIZTONSÁG, 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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„Amikor a kút kiürül, akkor tapasztaljuk meg igazán a víz értékét.“
- Franklin Benjamin - Gondolatok a vízgazdálkodás körül

A környezetvédelmi rovatban ezúttal a
vízgazdálkodásról lesz szó, miután a víz
az egyik legfontosabb érték számunkra.
A felnőtt ember testének 60-70 százalékát víz képezi, és ennek az aránynak a
szervezet részéről való a fenntartása kiemelten fontos, mert a folyadék néhány
százalékos visszaesése jelentős egészségügyi problémákat okozhat. A víz ezért
szervezetünk kiemelt alkotóeleme,
de ennek ellenére sajnos nem
bánunk vele úgy, mint ahogy
azt fontossága megkívánná
tőlünk. Steve Fleischli-t egy
amerikai
vízgazdálkodási
egyesület vezetőjét idézem:
„Számtalan helyen úgy gondolják, hogy a víz elérhetősége természetes, és mindig is így lesz.”
Pedig sajnos ez már ma sincs így, miután
ENSZ adatok alapján a világban mintegy
1,1 milliárd ember nem jut hozzá naponta tiszta vízhez, és a szennyezett vízzel
terjedő betegségekben becslések szerint
naponta 20-30 ezren halnak meg.
Kiemelten fontos továbbá, hogy a lakosság odafigyeljen a napi folyamatos vízfogyasztásra. Erre már az iskolában fokozottan fel kellene hívni a gyerekek figyelmét, hogy nemcsak akkor szükséges inni,
amikor már szomjas az ember, hanem a
nap folyamán megfelelő beosztással
folyamatosan. Ezt leginkább úgy képzelném el, hogy az órákon kötelezően ott
kellene lennie a szükséges víznek, és a

diákoknak a tanárokat kellene ösztönözniük a folyamatos vízfogyasztására.
Fontos a fiatalok tájékoztatása is a vízgazdálkodásról bemutató előadások megtartásával, mint pl. azt tavaly az EU-s
„Comenius projekt” keretében a Petőfi
Sándor Római Katolikus Német

Nemzetiségi Gimnáziumban tartottunk,
melyet Vecsés város polgármestere,
Szlahó Csaba nyitott meg. Legutóbb
éppen Abony városában a Polgármesteri
Hivatal szervezésében rendeztünk szemináriumot ezúttal már a lakosság
részére a város szennyvíztisztító telepének a korszerűsítéséről, melyet
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester is megtisztelt jelenlétével. Kiemelten
fontos továbbá a folyamatos vízfogyasztáson túl, hogy a lakosság kövesse a vízgazdálkodás hazai helyzetét, melyet az
országba érkező vízmennyiség alapján

egyszerre jellemez vízbőség és hiány.
Felszín alatti vizeink kihasználtsága
igen magas, mintegy 70%-os, mely a
jövőben minden bizonnyal növekedni
fog, és nagy óvatosságra int bennünket
továbbá az a tény, hogy az éghajlatváltozás miatt készleteink akár rövid úton a
felére is csökkenhetnek. Az EU bevezette az ún. Vízkeretirányelveket (VKI),
mely a fenntartható vízhasználat
biztosítását helyezi előtérbe. A
VKI bevezetőjében rögzíti,
hogy a víz nem hagyományos
kereskedelmi termék, hanem
közös örökség, amit ennek
megfelelően óvni, védeni és
kezelni szükséges.
Magyarországon a lakosság
többsége úgy gondolja, hogy a vízgazdálkodás terén valójában gondoktól
mentes ország vagyunk, ugyanakkor a
szennyezések miatt a vízfolyásainknak
csupán nyolc, az állóvizeknek a tizenhét
százaléka éri el a VKI által megfogalmazott jó ökológiai állapotot. A mai
környezetvédelmi rovatot Greg Delzer
(Geological Survey) idézetével zárnám:
„Megérteni azt, hogy a víz, melyet
naponta használunk, honnan ered és mit
tegyünk ennek megvédése ügyében,
közös felelősséget jelent mindannyiunk
számára.”
Práczki Péter
praczki.peter@upcmail.hu

A Víz világnapja a Falusi Óvodában

Az ENSZ 1994-ben nyilvánította március 22-ét a Víz Világnapjává, azóta világszerte ezen a napon ünneplik egyik legféltettebb kincsünket, a vizet. Idén óvodánk is csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, melynek célja az volt, hogy a kisgyermekekben, a jövő
generációiban tudatosítsuk a víz szerepének fontosságát és védelmét. Március 23-án, hétfőn reggel minden gyermek és az óvoda
összes dolgozói kék színű pólóban érkeztek az óvodába. A gyermekek kék kartonból kivágott vízcsepp formájú nyakláncot kaptak
a nyakukba, amelyre a különböző állomásokon, a feladatok elvégzése után pecsétet kaptak.

Ezen a napon az ovisok számos érdekes játék és foglalkozás során ismerkedhettek meg a víz fontosságával,
jelentőségével. Foglalkozhattak játékosan, országunk legnagyobb folyójával,
a Dunával. Végigjárhatták papírcsónakokkal a tornaterem méretű folyót a
Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig.
Közösen összegyűjtött köveket, kavicsokat festhettek be, halacskákat, teknősbékákat színezhettek ki, majd az
elkészült alkotásokat elhelyezhették az
óvodánk aulájában kiállított tavacskába. Megismerkedhettek a
víz körforgásával, a régi idők takarékos vízhasználatával.
Kipróbálhatták a házilag főzött szappannal való kézmosást
zománcos vödörből és lavórból. Meghallgathatták a „Minden
csepp számít” című mesét óvónői előadásban, melyben játékosan megismerkedhettek a víz védelmének a fontosságával.

Horgászhattak a Nagy ho-ho-horgásznál mágneses halakkal, és nézegethették a vízben úszkáló aranyhalakat is.
A nap végén minden gyermeket megajándékoztunk egy-egy buborékfújóval, melyet a szorgalmasan összegyűjtött pecsétekért kaptak.
A víz világnapja lehetőséget biztosított arra, hogy megálljunk egy pillanatra, és másképp tekintsünk a Föld
természeti kincseire, s azok nélkülözhetetlenségére.
Mennyi információ maradt meg a gyermekekben? Talán csak
egy „cseppnyi”. De minden tenger először egy cseppecske
volt. Mit is kívánhatnánk magunknak, minthogy tudjunk
minél több cseppecskét tölteni a gyermekek poharába.
Falusi Nemzetiségi Óvoda Nevelőtestülete

fotó: óvoda
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A türelem és a megértés „szobra”…

Csongrádi Lőrincné Margó
néni 1923. december 13-án,
Luca napján jött a világra
Verpeléten, szülei első gyermekeként. Szülei földműveléssel, gazdálkodással foglalkoztak. Három leány és egy
fiúgyermekük
született.
Boldogan mondja, hogy mind
a négy testvér ma is él és
egészséges. A hat elemi iskolát Tarnaszentmárián járta ki,
ott lakott és dolgozott a családja. Már 12 éves korában munkakönyvvel dolgozott a helyi kertészet-szőlészetben.. Ott a munkaidő hajnalhasadástól napnyugtáig szólt a hét hat napján.
Vasárnap délelőtt pedig misére, délután litániára mentek.
Szórakozási lehetőség nem volt a faluban, vasárnap délután a
barátnők sétálgattak a falu főterén. A legények is itt sétáltak, így
némi ismerkedési lehetőség adódott.
Az édesanyja hamar férjhez akarta adni a lányait, s lehetőleg
tehetős jómódú gazdák gyermekeihez, hogy könnyebb életük
legyen a gyerekeknek. A maga módján jót akart a lányainak...
Margó néni 17 éves volt, amikor egy jóképű, jómódúnak mondott fiatalembernek a szeme - aki ott teljesített katonai szolgálatot - megakadt rajta. Egyszer beállított és fogadkozott, hogy
első látásra szerelmes lett belé és feleségül kérte. Az édesanyja
nem kérdezte Margó nénit, hogy akarja-e ezt a fiatalembert
vagy nem. A jóképű, négy évvel idősebb férfit hozzáillő férjnek
gondolta, és fél éven belül megtartották az esküvőt. Nemsokára
áldott állapotba került, és megszületett a kislányuk. A fiú
háromévi katonaság után leszerelt és otthon maradt. Hónapokig
nem dolgozott, csak töltötte az idejét. Nem bizonyult jó férjnek,
apának sem… Közben a férje családjának közelében építkezni

Ön mire költi a pénzét?
A piacon fellelhető leghatékonyabb méregtelenítő és tisztító készítmény,
természetes összetevőkkel: gyomor- és bélrendszer helyrehozatala,
fájdalmak elmúlása, jó közérzet, élő példával bizonyított tartós fogyás.
Csorba Lászlóné okl. reflexológus - 0630 236 7556

Igazi házi tepertő, füstölt kolbász,
szalámi, sonka, szalonna, hurka,
disznósajt kapható!
Tel.: 06 20 440 9742
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kezdtek. A ház még nem volt teljesen kész, de azért beköltöztek. Kitört a háború és ismét elvitték katonai szolgálatra, ahol
fogságba esett, csak 1947-ben jött haza. A házasságuk soha nem
volt felhőtlen, de Margó néni nevelte a közös gyermeküket, dolgozott és csendben tűrt.
Sok megpróbáltatás következett, majd egy év után visszaköltözött a falujába a szüleihez, és kérte a válást. A kislánya már ott
kezdte meg az első osztályt, Ő egy gyárba ment dolgozni, ahol
megismerte a második férjét, akivel 16 évig élt békességben, de
sajnos, balesetben meghalt. Ő 38 évesen már elvált és özvegyasszony volt…
A kislányát felnevelte, aki felköltözött a fővárosba, ott dolgozott,
majd férjhez ment, és egy hármas társbérletben lakást kapott. A
boldogság nem tartott sokáig, mert Margó néni vejét is baleset
érte és meghalt. A lánya nagyon nehezen viselte az egyedüllétet,
Ő felköltözött hozzá, segítette mindenben, amiben csak tudta.
Margó néni később megismerte a harmadik férjét, akivel boldogan éltek 33 évig. Először a fővárosban, majd amikor a húga
Vecsésre költözött, ide is követték. Egy ideig nála laktak, de
később vettek egy házat. Lánya is újra férjhez ment, és ők is hozzájuk költöztek. Amikor az édesapja meghalt, az édesanyját is
magához vette, ápolta, gondoskodott róla türelemmel, szeretettel.
Az élete mindig munkával, gondok-problémák megoldásával
telt, de soha sem panaszkodott, ahogyan ma sem. Kedves,
mosolygós, 92. életévében van, még megműveli a kertjét, rendben tartja a háztartást és mindent megcsinál.
Kedves, csendes, kiegyensúlyozott ember, a türelem szobrát
róla lehetne megmintázni. „A munka, a hit fontos, és az, hogy
jól érezze magát az ember a bőrében…” – vallja.
Büszkén meséli, hogy 90. születésnapján a város polgármestere
virággal, ajándékkal köszöntötte, ami nagyon jól esett neki…
Írás és fotó: Benke Mária

Tájékoztató

A Williams Televízió működésének 15 éve után, 2015. május
5-étől (analóg adás helyett) digitálisan szolgáltatja adását a
nap 24 órájában.
Ez a változás csak a UPC előfizetőkre vonatkozik, a DIGI és
a T-Home csatornára nem. Ettől az időponttól a Williams
Televízió műsora a digitális csatornán jelentkezik a már megszokott műsorrenddel. Az átállással kapcsolatban weboldalunkon, a www.williams.hu oldalon bővebb felvilágosítás, és
beállítást segítő videó is megtalálható lesz április végén.
Ezzel kapcsolatos észrevételeket a UPC Magyarország Kft.
elérhetőségein tudják továbbítani. (Levelezési cím: 1462.
Budapest Pf.: 477. Telefonos elérhetőségük belföldről: 1221)
Williams info

d ugulás 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
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Az Indul a bakterház és Vecsés
A vecsési 196-os vasúti őrház és a története (3.)

1902-ben a felvidéki Trencsén-Tepliczről
Vecsésre helyezték állomásfőnöknek
Goldmann Vilmost és a vecsési indóházban született meg a fia: Goldmann
György, aki később szobrászművészként
nemzetközi hírnévre tett szert. Sajnos, a
Halmi-telepi iskola előtti, 1929-ben
készített Munkás c. szobrának élethű
másolatát és a vasútállomás falán 1974ben elhelyezett emléktábláját a rendszerváltás idején ismeretlenek eltulajdonították, és azóta sem került elő.
Az I. világháború kitörésének évében
Goldmann Vilmost kinevezték a Nyugati
pályaudvar állomásfőnökévé. Így a
vecsési vasútállomás élére a háború kezdetén új állomásfőnök, Kiss Ernő vasúti
főtiszt került, a 196. számú őrházhoz
pedig az Indul a bakterház c. filmből
ismert Szabó István sorompókezelő. Az ő
két lányunokája és a leszármazottai
Vecsésen, a Lehel utcában ma is élnek, a
lánya pedig Hollandiában apácaként több
mint 100 évet élt meg. A 196-os őrház
körüli tiszta levegő, a naponta fogyasztott
tehén és kecsketej, a dolgos, de szép
gyermekkor tehát a bakter és gyermekei,
unokái életére sem volt rossz hatással,
hiszen többen is meghaladták a 100 évet.
Miután a háború kezdetére Szabó bakternek már két apró gyermeke volt, az új
állomásfőnök hozzájárult, hogy egy szolgálót vegyenek fel segítőnek a 196-os
őrházhoz. Így került Szabó bakterékhez
Regős Bendegúz, alias Rideg Sándor kiscselédnek.

Abban az időben a bakter jó kapcsolatra
törekedett az elhaladó mozdonyok masinisztáival, akik olykor egy előkészített
zsák szenet is ledobtak télen a bakter háznépének. 1997-ben a néhai Várszegi
Gyurci bácsi nyugalmazott mozdonyvezető és az időközben elhunyt Debreczy
Zoli bácsi elmondták, hogy a fővárosi
vagy távolabbi vasútállomásokról indított
vonatok gőzmozdonyai a Pest-Szolnok
fővonalon először Vecsés állomáson tudtak a szerkocsiba vizet vételezni és salakolni, így a masiniszták sok vecsési
emberen tudtak szénnel segíteni. A segítés érdekében olykor a vasutasok a szigorú vasúti utasítások merev értelmezésétől
is eltekintettek.

A 196. számú egykori vasúti őrház tehát
nemcsak az Indul a bakterház című film
által volt híres. Tény, hogy a filmbeli és a
vasúti arcképes igazolvány-képen látható
Szabó bakter, akit a valóságban Szabó
Istvánnak hívtak, sokoldalú, vidám, jó

humorú ember volt, de a hagyomány
szerint olykor sok bonyodalmat is okozott a sorompó késői kezelésével. A 4.
sz. úton közlekedők sok panaszlevelet
írtak a vasút vezetőinek a sokáig zárva
tartott sorompók és az ott előforduló
balesetek miatt.

1953. június 26-tól Vecsés MÁV Állomásra az ugyancsak Felvidékről,
Zólyomból származó Endrei Lajos vasúti
főtisztet nevezték ki állomásfőnöknek,
aki Marika lányával együtt nemcsak
maradandóan beírta nevét a vecsési kultúra történetébe, de nagy tekintélyt és
becsületet vívott ki magának és a vasutasoknak is. Az akkori állampolgári fegyelem és a mindenre kiterjedő állomásfőnöki figyelem mellett elképzelhetetlen volt,
hogy nagyobb vonatsűrűség és elegyáramlás mellett az állomás és a várótermek falait a graffity-t kedvelő fiatalok
felelőtlenül és következmények nélkül
elrondítsák. Endrei Lajos közéleti és kulturális munkája mellett mindenekelőtt
nagyobb fegyelmet teremtett a vasútállomáson a vasutasok és az utasok között is.
Lépésről-lépésre szigorúbban ellenőrizte
a bakterek munkáját is, de a lezárt sorompók miatti panaszok nem nagyon csökkentek. És ez a helyzet máig tetten érhető Vecsés életében, hiszen a 100-as vasúti
fővonal szinte kettévágja a várossá, járási központtá fejlődött Vecsést, amelynek
területén három szintbeli vasúti kereszteződés van.

Tény, hogy az 1960-as évek legvégétől
ezt a vonalat és Vecsés MÁV Állomást is
villamosították, és a korszerűbb biztosító
berendezések révén a sorompók előtt már
kevesebbet várakoztak a közúton közlekedők. 2002-2003-ban pedig EU-s támogatással, tovább korszerűsödött Vecsés területén a vasút. A régi teljes sorompók helyett a
négy- és félvágányúvá átépített vecsési
állomáson és Kertekalján is korszerű, félkarú fénysorompókat építettek. Eltűntek a
196-os és 198-as őrházak, az állomási víztorony, a magasrakodó és az áruraktárak,
Vecsés állomáson és Kertekalja megállóban is magas peronok, az állomási vágányok alatt gyalogos aluljáró épült.

2002-től – vagy talán már korábbi kezdéssel - sajnálatos folyamat is kezdetét
vette a vasúton, és az egész országban.
Az akkori vasúti vezetés által erőltetett
outsourcing, vagyis a bármi áron történő
kiszervezés és létszámcsökkentés óriási
károkat okozott a vasútnak és az országnak is. Ennek szembetűnő jeleit láthatják
a vonaton utazók Szemere-telepen,
Vecsésen, Kertekalján, Üllőn és az egész
vasúthálózaton. A vecsési és kertekaljai
magas-peronokon az utasok számára 12
eső és szél ellen védő beállót létesítettek
a beruházók, amelynek 72 tábla edzett
üvegéből mára írd és mondd, mindössze
2, azaz két táblaüveg maradt épségben, a
diszkóban nagyon „megbátorodott” fiatalok mind ’szétrobbantották’. Lerugdosták
és tönkretették a beállók és az aluljárótető esőcsatornáinak elvezető csöveit,
amit a vasút vascsövekre volt kénytelen
cserélni. Tönkretették a mozgássérültek
lépcsőn történő közlekedésére EU-s forrásból létesített berendezéseket, világítótesteket, kapcsolószekrényeket.
Az aluljáró a graffity-vel üzengető fiatalok morbid üzenő táblájává vált, és az
utasok az aluljárót egyszerűen csak a
pokol tornácának neveztek. A sok panasz
miatt 2014 őszén festették újra át, de
azóta ismét láthatók a falon a festett üzengetések. Kertekalja megálló épületében is
megszűnt a pénztárszolgálat, és a várótermet italboltnak adták bérbe, ahol egy
ideig vasúti jegyet is lehetett a kocsmai
pultnál venni. Aztán a magas bérleti díj
miatt az Állomás Söröző is bezárt, s ma
levasalva várja a jobb időket VecsésKeretekalja megálló épülete. 2013-tól
Vecsés nagyállomáson is bezárt az egykori anyapénztár, a számadó pénztár, sőt az
állomási restit helyettesítő vállalkozás is
feladta a magas bérleti díj miatt a küzdelmet, s inkább elbontotta az árudát. Aki
tehát Vecsésen menetjegyet akar venni, az
is csak a két jegykiadó automatánál próbálkozhat a P+R parkolóban. Mintegy
168 évvel a vasútvonal üzembehelyezése
után tehát már nincs az egykori 1849-es
nagysallói hős: Bobich János honvédezredesnek, vecsési vasúti pénztárnoknak mai
utódja. A MÁV végleg kihúzta alóluk az
automatákkal a jelképes szőnyeget.
Orosz Károly ny. mérnök-újságíró,
helytörténeti kutató

Hűtőgépek, fagyasztók javítása
helyszínen – garanciával
0630 8984 913
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Emlékek, töredékek a vecsési mozi történetéből

Nem éppen szívderítő látvány fogadja az érdeklődőt, ha a
Vértesi Nándor - Eötvös utca sarkán éktelenkedő, egykor
szebb napokat látott mozi épületét keresi. Pedig a ma elvadult
növényekkel körbenőtt, félig bontott, félig renovált épülettorzó néhány évtizeddel ezelőtt Vecsés egyik igen közkedvelt kulturális, szórakoztató központja volt. S, hogy mindjárt feledjük
is a jelen, bizony szívfájdító valóságát, tekintsünk inkább a
„hősi korszakra”, mely immár történelmi távlatokba, egészen
a háborút megelőző évekig vezet.

kek között. És láss csodát, egy napot sem kellett tovább várni, a
gázsi végre kiegészült némi igazgatói morgás kíséretében.
Másnap már minden úgy ment, mintha mi sem történt volna.
A kedves történet után lépjünk tovább, hiszen a múlt század
negyvenes éveinek elejéről eddig nemigen ismert fejleményekről értesülhetünk. 1943-ban tulajdonosváltás következtében
idősebb Fenyvesi (Fischer) Bernát úri szabómester megvásárolja az akkor eladásra felkínált vecsési mozit. A homályba vesző
régi történetnek ma már csak egyetlen élő hírnöke van, az unokája: Fenyvesi Bernát (Berci), aki a meglévő dokumentumok
Akkortájt a mozi, a megelevenedett látvány újdonságával egy mellett híven megőrizte azoknak a családi beszélgetéseknek is
olyan elementáris erővel ható, ma már elképzelhetetlen élmény- az emlékét, melyek a mozi kapcsán Vecsés történelmi, kulturáforrás volt, mely nap, mint nap kíváncsi tömegeket vonzott. lis múltjához tartoznak. Mint megtudhattuk, nem is tehetett
Vecsés község apraja-nagyja ott tolongott, ha tehette minden másként, hiszen az 1962-ben a Kecskeméti Piarista
alkalommal, jegyeiket előre megvásárolva, hiszen az előadások Gimnáziumban a legjobbak között végzett, és kis híján egyházi
telt házzal futottak. Tanárok, orvosok, mérnökök, az akkori pol- pályára lépő ifjú olyan kitűnő tanároktól ismerhette meg törtégári réteg színe-java találkozott itt rendszeresen, egy-egy régó- nelmi múltunk ápolásának „kötelező” szeretetét, mint az akkor
ta várt film kapcsán. Ha az iparossegéd vagy a csizmás gazda- ott tanító Dr. Jelenits István szerzetes-teológus írótól. Fenyvesi
ember valami másra, valami eddig nem látott dologra vágyott, Berci, a piarista öregdiák segítségével, így áshatunk hát egyre
útja bizonyosan ide vezetett. A hangosfilm ebben az időben már mélyebbre Vecsés „mozgó fénykép üzemének” háborút megelőjórészt általános volt, de még bőven
ző és azt követő történelmében.
vetítettek amerikai burleszket vagy
Idősebb Fenyvesi Bernát úri szabómás némafilmes produkciókat. A
mester az 1943-as vásárlást követőfilmek cselekményét ilyenkor a
en 1944-ben „Mozgóképüzemi
moziban előadott élőzene kísérte.
Üzemvezetői” tanfolyamon szakKevesen tudják, hogy a Vecsésen
vizsgát szerez. Kitűnő, a szakmáélő és alkotó Gammel József festőban egyedülálló kapcsolatai révén a
művész az akkori időkben, mint
Metro-Goldwin-Mayer amerikai
fiatal hegedűművész édesanyjával filmstúdióból Budapestre érkező
a szintén kiváló zongoristával - egy
szállítmányokból elsőként kapja
kétszemélyes zenekart alkotott. E
meg az akkoriban futó sikerfilmek
sorok írója, aki a hetvenes években
kópiáit. Nekünk, vecsésieknek
atyai jóbarátként tisztelhette, az
filmtörténeti esemény mindez,
Képünkön legifjabb Fenyvesi Bernát
elesettségében is derűs, az életet
hiszen országos viszonylatban ezála mozi történetének hű őrzője
bölcsen szemlélő idős mestert,
tal az akkori községben egy minmost egy olyan mozis történetről számolhat be, melyet maga a dent és mindenkit megelőző premier mozi működhetett, közön„falu festője” nyáresti beszélgetésekkor oly sokszor felidézett.
sége nem kis örömére. A háborús események kapcsán hosszabb
Történt ugyanis, hogy az ifjú festő és hegedűművész édesanyja üzemszünet következett, sőt a harci cselekmények során az épüa fentebb említett némafilmek zenés kíséretét elvállalva, estéről let és a gépészeti felszerelés komoly károkat szenvedett. Az alig
estére a vetített képek hangulatát követve - szomorú jelenet szo- 2-3 éve a Fenyvesi-család tulajdonába kerülő mozit helyre kelmorú zene, vidám jelenet vidám zene - rendben eljátszotta. A lett állítani. Nem csekély anyagi erőfeszítések árán, új építészetulajdonos korábban fizetésemelést is ígért, hiszen a teltházas, ti tervek alapján ez meg is történt, sőt az akkor Magyarországon
élőzenés mozielőadások szépen hoztak a konyhára. Anya és fia fellelhető technikai szintet jóval meghaladó angol vetítőberenhetekig, hónapokig vártak, de csak nem nőtt a gázsi a beígért dezések kerültek a régiek helyére.
módon. Egy este váratlan ötlettől vezérelve, a cél szentesíti az Ez idő tájt, 1943-tól 1949-ig krónikásunk édesapja, a mozit
eszközt, ősi mondást szem előtt tartva tréfás cselhez folyamo- megvásárló úri szabómester fia, az 1982-ben a Budapesti
dott a furfangos duó.
Filmmúzeum főgépészeként nyugdíjba vonuló Fenyvesi Bernát
A nagy nevettető Charlie Chaplin egyik korai kópiája forgott a vetített, kezelte a drága gépeket.
vetítőteremben. A pótszékekkel is kiegészített publikum már az Az 1945 utáni új rendszer, lassan-lassan szemet vetett a jól
első percekben a hasát fogva harsányan kacagott, mikor zené- működő intézményre. Elindultak a hatósági gáncsoskodások.
szeink akcióba léptek. A hegedű talán soha nem sírt olyan meg- Egy 1947-ben keltezett, a Magyar Államrendőrség Monori
hatóan, olyan keservesen, szelíden, s egy akkord a zongorától Járási Kapitánysága által kiadott határozat szerint: „A Magyar
csak vigasztalta ezt a végtelen fájdalmat. Egyszer csak változott Belügyminiszter 155.479/1945.IV. számú rendeletével értesía kép a vásznon, most Chaplin botladozó, szánalmas, az életben tem Fenyvesi Bernátot, hogy a moziengedély iránti kérelmét
és szerelmében csalódott vigasztalásra szoruló figurája tűnt fel, nem teljesítette, mert kérelmezett helyiségre másnak adomákönnyeket csalva elérzékenyülő hölgyek és finom urak szemé- nyozott mutatvány engedélyt.” A sokszor érthetetlen vádakat
be. De nem ám a félhomályban zenélő páros szemébe! Ők önfe- ekkor még sikerült elhárítani, de már valami rosszat sejtető
ledten olyan örömzenét produkáltak, hogy annak ördögi lendü- érezhető volt a levegőben. A Premier filmek világának, így a
letét csak ott a nézőtéren keletkezett spontán zűrzavar múlhatta vecsési mozitörténelem egy neves korszakának az 1949-es állafelül. A mozi igazgatója is ott termett, értetlenkedve kérdezte: - mosítás vetett véget.
Maguk megbolondultak? Mi volt ez? Hát, az elmaradt ígéret, a
fizetésemelés? - hangzott a viszontkérdés, most már az üres szé- Kép és szöveg: Fekete József
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Labdarúgás - Pest Megyei I. osztály
Elhullajtott pontok, de a cél az ezüst

Hévízgyörk SC - Vecsési FC 0-3 (0-1)
Gólszerzők: Czimermann P. (9’), Petruska Cs. (76’), Tell T. (89’)
A hamar megszerzett vezetés tudatában nyugodt és határozott
játékot mutattunk az első félidőben. A második játékrészben
még egy kicsit nagyobb sebességre kapcsolva, a tökéletes csapatmunkának köszönhetően sima győzelmet arattunk a
Hévízgyörk ellen.
Vecsési FC - Gödöllői SK 2-1 (0-0)
Gólszerzők: Piros G.(79’), Novák M.(87’)
Nagyon szoros mérkőzésen a hajrában tudtunk felülkerekedni a
vendégeken.

Taksony SE - Vecsési FC 1-0 (1-0)
A vezető edző értékelése a mérkőzésről: „Az első félidőben
egy óriási kapushiba miatt hátrányba kerültünk, ami egyáltalán
nem volt benne a mérkőzés forgatókönyvében. A második félidőben nagy erőket mozgósítottunk, hogy megfordítsuk az ered-
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ményt - amire volt is lehetőségünk - de az ordító helyzeteinket
mind elhibáztuk. Egyáltalán nem érdemeltünk vereséget.
Vecsési FC - Örkény SE 5-0 (3-0)
Gólszerzők: Novák M. (32’,54’), Kiss K.(34’), Petruska
Cs.(45’), Tárkányi G.(69’)
Ennek a győzelemnek az az értéke, hogy sokszor a papírforma
győzelmek születnek meg a legnehezebben. Ez most másként
volt, mert jó játék párosult eredményességgel.

Pilisi LK - Vecsési FC 1-1 (1-1)
Gólszerző: Tárkányi G.(28')
Az élmezőny állása:
1. Érd 54 pont 2. Dabas-Gyón 47, 3. Tura 46, 4. Vecsés FC 46
Czibolya Zoltán elnök: Az akarással nincs baj, jó a küzdőszellem, de egy rossz döntés a végén gátolja az eredményességet.
Így volt ez Pilisen is, ahol a hazaiak durva játéka kizökkentette
a fiúkat. Most bánhatjuk az elhullajtott pontokat, mert azokkal
teljesen másként festene az élmezőny. A hátralévő hét fordulóban nagyon fontos mérkőzések lesznek, még sok minden lehetséges. Mi fényesebb érmet szeretnénk, mint tavaly…
VT info (vecsesfc.hu)

Szép gondolat volt az emléktorna
Skribek Zoltán képviselőként 1994 és 2009 között meghatározó alakja volt a vecsési
képviselő-testületnek, elévülhetetlen érdemei vannak a város fejlődésében. Emlékére,
2015. március 14-én a falusi iskola tornatermében, hat csapat részvételével labdarúgó
tornát rendeztek. Alattyányi István kedves, baráti, megemlékező szavaival nyitotta
meg a rendezvényt. Skribek Norbert, Zoltán 23 éves fia kezdőrúgásával indult a mérkőzés sorozat, hajtott a győzelemért sok régi sporttárs és barát. Mérkőzéseket vezetett
Szlahó Csaba polgármester, de eljött Szűcs Lajos országgyűlési képviselő (a megemlékezést is támogatta), Tábori Ferenc alpolgármester és Czibolya Zoltán, a Sport
bizottság elnöke is.

A kupát a KRAKKÓ FC csapata nyerte meg, de minden csapat kapott valamilyen
ajándékot, alkalomhoz illő emléket Zoltánról.
Eredményhirdetés után a család vacsorával és innivalóval köszönte meg a fáradt negyveneseknek és minden jelenlévőnek, hogy részt vettek a Zoltánról történt első megemlékezésen. A torna ötlete és megszervezése elsősorban Zehetmayer József érdeme,
amelyért Zoltán családja külön köszönetét fejezte ki!

VT info

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

Fogatsport

Elismerések vecsési fogatosoknak

Február 21-én a Magyar Lovassport
Szövetség díjátadó gáláján a fogathajtó
szakágban versenyző Dobrovitz József,
a négyesfogat kategória országos bajnokaként különdíjat vehetett át.
Tisztújítás
volt
a
Fogathajtó
Szakágban. Ennek során Szakbizottsági
tag lett id. Dobrovitz József.
A németországi Aachenben 2015
augusztusában kerül megrendezésre az
5 szakágat érintő Európa-bajnokságra.
A szervezők az EB mellett 2015.
május 30-31-én látványos Lovas
Fesztivállal örvendeztetik meg a
közönséget. A rendezvényen a 3 tradicionális szakág - díjugrató, díjlovas és
négyesfogathajtó - versenyei kerülnek
lebonyolításra. A négyesek versenyére
hazánkból Dobrovitz József kapott
meghívást.
Dobrovitz József: „Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy a Lovas
Fesztivál Szervező Bizottsága meghívott a rendezvényre. Boldog vagyok,
hogy részt vehetek, mert az aachen-i
versenyeknek mindig különleges hangulata van, és örömmel versenyzek ott.
Minden tőlem telhetőt meg fogok tenni,
hogy jó eredményt érjek el, ami nem
lesz könnyű, hiszen a következő hétvégén (június 4-7.) rendezzük meg a
hagyományos Vecsési Nemzetközi
Fogathajtó Versenyt, ami egyben
CAIO4*-os négyesfogathajtó verseny is
lesz.”
VT info
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Kézilabda - NB. II. Déli csoport - Nôk
Biztató játék és biztos bennmaradás

Dunavarsányi TE – Vecsés Kombi Express 24 - 31 (8 - 17)
Az első félidő kemény vecsési védekezést hozott, s Kovács O.
Zsófia ismét hozta kiváló formáját a kapuban. Támadásban
kifejezetten sok ziccer maradt kihasználatlanul, de ennek ellenére is 17 találatot jegyezhetett VSE együttese Sirály-Csenki
Judit (7) és Bűcs Vivien (9) jóvoltából.
Úgy tűnt, sima lesz a második játékrész. A mieink úgy gondolták, hogy már megvan a meccs, s a hibákat látva a hazai gárda
vérszemet kapott, és folyamatosan csökkentette a különbséget. A
védekezés kezdett széthullani, amikor Kovács O. Zsófia visszaállt, és ott folytatta, ahol abbahagyta, akkor vált biztossá a győzelmünk, de ehhez Csenki Judit igen fontos góljai is kellettek.
junior - Dunavarsányi TE – Vecsés Kombi Express 19 - 40 (7 - 15)
A mérkőzés inkább edzésre volt jó a vecsési együttesnek, hiszen
a hazaiak más színvonalat képviseltek. A junior együttes ezzel a
győzelemmel tartja a dobogó 3. helyét.

Vecsés Kombi Express – Dunaújvárosi KKA II 28 - 32 (18 - 18)
A DKKA gárdája listavezetőként érkezett, míg mi a 8. helyet
foglaltuk el a mérkőzés előtt.
Ennek megfelelően játszódott le az első 10-15 perc, a vendégek
igencsak lerohanták ellenfelüket, a lelket Tóth Enikő tartotta csapatában kiváló védéseivel. Egy időkérést követően Csenki Csilla
lányai el kezdtek kézilabdázni. Igen jó lapot húzott trénerük,
átálltak két beállóra, és ezzel a dunaújvárosiak egyszerűen nem
voltak képesek megbirkózni, ennek eredménye volt, hogy már az
első félidő végére döntetlenre zárkózott fel a hazai csapat.
A második játékrészben pedig ott folytatták, ahol abbahagyták.
Tóth Enikő továbbra is csodálatosan védett, s minden vecsési
támadásban érződött az ötlet, az akarat és az energia.

A végjátékot azonban a vendégek bírták jobban. Vecsés egyetlen hátránya a hajrában az erőtartalékok hiánya volt, hisz abban
a hatalmas munkában, amelyet véghez vittek a lányok, a végére elkészültek erejükkel, s ezt kihasználva a DKKA fiatal csapata a végén behúzott pár gyors gólt, ezzel az utolsó pillanatban
megmentették saját becsületüket, s elvitték a két pontot. A
Vecsés Kombi Express csapata ismét nagyot küzdött, s ezek a
jelek igen bíztatóak!
Junior - Vecsés Kombi Express – Dunaújvárosi KKA II 20 - 28
(11 - 15)
A vecsési fiatalok nehéz feladat elé néztek, hiszen a bajnokság
kiemelkedő csapata, a biztos bajnokesélyes Dunaújvárosi KKA
II juniorjai érkeztek vendégül.
Az első játékrészben megszámlálhatatlanul sokat hibáztak a
hazaiak, úgy tűnt, tartanak ellenfelüktől, s ezt a vendégek ki is
használták, bár ők is sokat hibáztak. A szoros félidő még nyitva
hagyta a meccs végkimenetelét. A második játékrészre azonban
teljesen kipukkadt a VSE együttese, egy percig sem volt kérdés,
hogy hova fog kerülni a két pont. Ezzel a DKKA II továbbra is
100%-os, míg a juniorjaink lecsúsztak a dobogóról.
VSK Tököl - Vecsés Kombi Express 35-29
Tököl nem tűnt legyűrhetetlennek, de Vecsés rengeteg ziccert
hagyott ki, és a kemény védekezés is elmaradt. A szoros félidőt
gyenge folytatás követett.
Innentől már csak az eredmény után futott Vecsés, s bár továbbra is tartják a 9. helyet, ha ilyen hullámzó marad a teljesítményük, akkor még kerülhetnek szorult helyzetbe.
Junior: VSK Tököl - Vecsés Kombi Express 20-32
Egy másik színvonalat képviselő csapattal mérkőztek meg, s elég
volt körülbelül 20 percnyi játék ahhoz, hogy sima győzelem szülessen. A második játékrész sem alakult másképpen, így továbbra is versenyben maradt a Vecsés a dobogóért folyó küzdelemben.
Molnár Péter

Országos élmezőnyben a VSE Ökölvívó szakosztálya
Szűcs Szabina és Papi Bence kapott kitüntetést

2014-es évben a nyolcadik helyen végzett az országos ranglistán a Vecsés SE Ökölvívó Szakosztálya, így már harmadik éve szerepelünk az élmezőnyben. A ranglistára a több mint 160 ökölvívó egyesületből 69 került fel. A ranglistára kerülés feltétele legalább
egy magyar bajnoki pont megszerzése volt. A vecsési ökölvívók 13 magyar bajnoki érmet gyűjtöttek, ami 28 pontot ért. A legjobb
egyesület a DVSC (89 pont) és a KSI (82 pont) lett.
A Vecsés SE sportbálján díjazták a 2014-es év legjobb vecsési sportolóit. Az ökölvívók részéről Szűcs Szabina és Papi Bence
vehette át a serleget. Szabina 2014-ben felnőtt magyar bajnok lett, illetve a felnőtt világbajnokságon is képviselte hazánkat. Bence
ifjúsági korcsoportban lett magyar bajnok, illetve részt vett az ifjúsági világbajnokságon és az EB-n is. Gratulálunk mindkét versenyzőnknek, hiszen több évnyi kemény munka eredménye ez a díj.
(forrás: www.vecsesbox.hu)

S Z O L G Á LTATÁ S
Elektromos háztartási gépek,
szivattyúk, betonkeverők,
benzinmotoros fűnyírók,
láncfűrészek (láncélezéssel),
kerti kapák, fűkaszák JAVÍTÁSA.
Lézernyomtató kazetták töltése és cseréje.

Földváry Tibor
0620 946 7302
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Kézilabda - NB. I/B. Nyugati csoport - Férfi
Váci KSE – Vecsés SE ÉL-TEAM 38-23 (16-12)
A VSE ÉL-TEAM igen nehéz mérkőzés elé nézett, hisz a mindössze 1 vereséggel és 17 győzelemmel rendelkező, listavezető
Vác otthonába utaztak, s, hogy még inkább nehéz legyen a dolguk a kettős igazolások sem tudtak csatlakozni a csapathoz.
Ennek ellenére egészen jól kezdtünk, hosszú percekig képesek
voltunk tartani a vezetést, köszönhetően leginkább Uzonyi
Bencének, aki Vecsés góljainak javát szerezte. Az első félidő
közepére azonban a Vác bemelegedett, s átvette a vezetést.
A 16 – 12-es állásnál akár szorosabb eredmény is születhetett
volna, de csapatunk számtalan ziccert kihagyott.
A második játékrész változást hozott, mert együttesünk azzal a
tudattal jött ki a pályára, hogy semmi esélyük. Ezt Vác ki is
használta, s annyit lőttek, amennyit nem szégyelltek. Így
Vácnak a mérkőzés egy könnyed edzőmeccs lett, ahol Molnár
József is lehetőséget tudott adni minden játékosának.
junior: Váci KSE – Vecsés SE ÉL-TEAM 24-28 (12 - 9)
A tabella sima vecsési győzelmet ígért, azonban a hazai körülmények között játszó Vác szinte végig vezetett. Az utolsó percekre megemberelte magát Vecsés, és hatalmas akaraterővel
megfordították az állást, s végül elhozták a két pontot.

Vecsési SE ÉL - TEAM – Alba Regia KSE 26 - 27 (13 - 18)
Nem volt kicsi a tét, hiszen elléphetett volna az alsóháztól a
hazai gárda, ha sikerül 2 pontot szereznie. Az első 10 perc után
már nagyon kétségesnek tűnt a pontszerzés, mert Vecsés csak a
12. percben szerezte első gólját, s ekkor a vendégek már 9-et
lőttek. Az egész együttes bent maradt az öltözőben, egyedül a
kapuban Varga Ádám tudott hozzátenni valamit a játékhoz,
miután Róth Ádámot váltotta. Az első hazai találatot követően
némi fellendülést mutatott a csapat, s a félidő végére a 9! gólos
hátrányukat sikerült lefaragni 5-re.
A második játékrészben már más felfogásban jött ki Vecsés.
Varga Ádám kiváló védései és Horváth Csaba – kifejezetten
érdekes körülmények között történő – kiállítása lendületet
hozott a hazaiak játékába, s mind közelebb kerültek
Székesfehérvárhoz. Hosszú perceken keresztül tartották magukat 1-2 gólos különbségen a vendégek, de az utolsó 6 percre
eljött az a pillanat, amikor Vecsés nemcsak kiegyenlíthetett
volna, hanem akár a vezetést is magához ragadhatta volna. De
négy támadást sem sikerült találattal befejezni, miközben az
ellenfél is hosszú percekig gólképtelen volt, így az utolsó pillanatokban már csak a döntetlenért támadhattunk. Itt illik megjegyezni, hogy a két bíró nemhogy hazai pályát fújt volna, hanem
ott hátráltatták a VSE lendületet, ahol csak tudták. Ezért is
dicséretes, hogy Vecsés együttese megmutatta, hogy van tartása, és sosem adja fel. Ennek ellenére az utolsó támadást nem
sikerült szerencsés módon befejezni, így maradt az 1 gólos
különbség és a 0 pont.
Az Alba Regia megérdemelten vitte magával a két pontot, és
ismét borsot törtek a VSE orra alá.

junior - Vecsési SE ÉL - TEAM – Alba Regia KSE 37 - 21 (21 - 11)
A juniorok ismét egy nyertes meccs elé néztek, hiszen ellenfelük a tabella sereghajtója volt. Az első játékrészben még
tapogatóztak a csapatok, de már kialakult egy erőteljes
hazai fölény. A második játékrész már csak a különbség
mértékéről szólt. Igazi örömjátékot mutattak be a vecsési
fiatalok. Ezzel a győzelemmel a fiúk tartják a helyüket a
dobogó 3. fokán.
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Tatai AC – Vecsési SE ÉL - TEAM 29 - 23 (13 - 10)
Némi aggodalomra adhatott okot, hogy a védelem közepéről
Horváth Csaba hiányzott. Ez meg is látszott a védőfalon,
ugyanis a hazai csapat sokszor úgy jutott el a ziccerig, mintha forrókéssel szelnénk a vajat. Tóth Patrik némi színt
hozott a játékba, és döntetlen is volt már az állás, de amint
Vecsés közel került, a hazaiak azonnal reagáltak, és növelték előnyüket.
A második játékrész így teljesen nyitott volt. De ekkor a bajnokság egyik velejárójaként megint, közbeszólt a már-már fél
amatőrnek tűnő játékvezetés, amelyben a legnagyobb problémát nem is a nevetséges ítéletek jelentették, hanem az, hogy
ezektől nem „csakazértis” hangulat lett úrrá a gárdán, hanem a
teljes letargia. A végére úgy tűnt, már bele is törődtek a helyzetükbe, így elszenvedték újabb vereségüket, amivel két helyet
rontottak a táblázaton. A bírók pedig ismét elégedetten távozhattak a pályáról, s idézhették Vörösmarty sorait: „Ez jó mulatság, férfi munka volt!”
junior - Tatai AC – Vecsési SE ÉL - TEAM 31 - 27 (11 - 17)
A vecsési fiataloknak nemcsak a két pont, hanem a dobogós helyük
is veszélyben forgott a mérkőzésen. Matuz edző ezt nyomatékosította is bennük, és a sok hiányzó ellenére az első félidőben már
magukénak érezhették a mérkőzést. Okos játékkal folyamatosan
növelték előnyüket, amely szünetre már 6 gólosra duzzadt.
A második játékrészt azonban a teljes összeomlás jellemezte.
A hatalmas hibák végleg felhozták Tatát, s miután átvették a
vezetést, már nem volt visszaút. Ezzel a vereséggel már nemcsak rajtuk múlik, hogy az év végére meg lesz-e a dobogós hely.
Vecsés SE ÉL-TEAM – Budaörs-Tatabánya U23 24 - 19 (11 - 10)
A bajnokság végéhez közeledve, az utolsó 3 helyezettet kivéve,
összezsúfolódott a mezőny. Éppen ezért volt igen jelentős a
mérkőzés, mert 2 pont a végelszámolásnál nagyon fontosnak
bizonyulhat.
A kötelező győzelem tudatától ideges Vecsés játékán ez meg is
látszott a meccs elején. Sok hibával játszottak, a védekezés egyáltalán nem találta az összhangot, amelyet a vendégek ki is használtak volna, de Varga Ádám ismét kiváló formát nyújtva életben
tartotta a hazai reményeket. Támadásban is voltak problémák,
sok hiányzó is volt, így Molnár József nem tudott igazán változtatni. Gálli Krisztiánnak azonban ez jól jött, s az első játékrészben
javarészt az ő teljesítményének volt köszönhető a vecsési vezetés.
A második játékrész elején még úgy tűnt van sansza az ellenfélnek, de pár perc elteltével végül összeállt a hazai védelem,
Varga tartotta formáját, így a hátralévő időben a vendégek
már csak az eredmény után futottak. A győzelemmel visszakerült a 8. helyre a VSE ÉL-TEAM. Azonban nem nyugodhatnak meg Molnár József fiai, mert, ha figyelembe vesszük
a hátralévő ellenfeleket, a megszerezhető pontok számát
(Dabas i, Csurgó o, Balatonfüred i, Szentendre o), akkor kellene egy bravúr is.
Molnár Péter

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.

EZ AZ OLDAL IS AZ ÖNÉ!
Nézzük együtt!

A Vecsési Magazin - az önkormányzat hivatalos televízió
műsora - a UPC, a T-Home és a DIGI Kft. hálózatán a WTV
(Williams Tv) csatornán fogható. A műsorral kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat az alábbi elérhetőségeken:
Tel./Fax: 06-29-352-362, illetve williams@williams.hu email
címen, és a 0620-985 6914 mobil számon várják.

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 INGYENESEN hívható zöld számunkat!

Közvetlen telefonszámok a rendőrséghez
Vecsés Város Önkormányzata és a Vecsési Rendőrőrs közötti megállapodás
alapján, az önkormányzat egy mobiltelefont biztosít a rendőrség részére,
hogy a járőr közvetlenül elérhetővé váljon a lakosság számára.
A rendőrjárőr éjjel-nappal elérhető mobilszáma:

06-30-948-1438
A telefon használata ALAPDÍJAS! A járőr közvetlen számát a lakosság minden olyan esetben hívhatja, amikor rendőri segítséget vagy közbeavatkozást tart szükségesnek.
VECSÉSI KÖRZETI MEGBÍZOTT:
06-70-492-0773 (alapdíjas szám)
A körzeti megbízottat szolgálati időben elsősorban rendőrségi jogi felvilágosítás ügyében, családi veszekedéseknél lehet hívni!
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály

Központi ügyelet

A Szakorvosi Rendelőintézetben lévő ügyelet minden nap 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.
Szent Ferenc (Market Central) – ápr. 20-ával,
Halmy (Halmy tér 20/A.- 350 270) – ápr. 27-ével,
Hanga (Károly u. 20. – 350 353) – máj. 4-ével,
Borókás (Kinizsi u. 2. – 356 326) – máj. 11-ével,
Fekete Gyopár (Telepi út 28. – 350 120) – máj. 18-ával kezdődő héten ügyeletes.

A hétvégi ügyeleti rend:
Minden szombaton 8 órától 20 óráig a Szent Ferenc Patika, a
Hanga Patika 8 órától 14 óráig tart nyitva! Este az ügyeletes
patikát kell keresni vasárnap délelőtt 10 óráig.
Minden vasárnap délelőtt 10 órától 18 óráig ismét a Szent
Ferenc 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 – E-mail: polgarmester@vecses.hu
Páratlan héten csütörtök: 9-12-ig (egyeztetés szükséges)
MOHAINÉ JAKAB ANIKÓ jegyző
Tel: 555-211, 555-206 - E-mail: jegyzo@vecses.hu
Minden csütörtök: 9-12-ig
TÁBORI FERENC alpolgármester (1. vk.)
Tel: 0630-648-5819 - E-mail: taborif@vecses.hu
Páros héten csütörtök: 9-12-ig

FRÜHWIRTHNÉ HALÁSZ MELINDA (3. vk.)
Tel: 0630-649-4539 - E-mail: Fruhwirth.Melinda@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.
DR. LUGOSI MÁRIA (4. vk.)
Tel: 0630-649-4538 - E-mail: lugosim@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

VÁRSZEGI CSABA (5. vk.)
Tel: 0630 8437687 - E-mail: Varszegi.Csaba@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.
SASKA ISTVÁNNÉ (6. vk.)
Tel: 0630-668-5552
Előzetes egyeztetés szerint.

CZIBOLYA ZOLTÁN (7. vk.)
Tel: 0670-323-8264 - E-mail: czibolya620508@gmail.com
Előzetes egyeztetés szerint.
ALATTYÁNYI ISTVÁN (8. vk.)
Tel: 0630-648-5820 - E-mail: alattyanyi@t-online.hu
Előzetes egyeztetés szerint.
OLÁH LÁSZLÓ
Tel: 0630-579-5478 - E-mail: OlahL@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

SZABÓ ATTILA
Tel: 0670-771-5085 - E-mail: szabo.attila69@jobbik.hu
Előzetes egyeztetés szerint.
TÓTH JUDIT
Tel: 0630-2522797 - E-mail: TothJ@vecses.hu
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

