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Te s t ü l e t i h í r e k

A képviselő-testület július 28-án tartotta évi rendes ülését,
amelyről Várszegi Csaba képviselő hiányzott munkahelyi elfoglaltsága miatt. A képviselők 22 napirendi pontot tárgyaltak meg.

Két testületi ülés között történt
Szlahó Csaba polgármester beszámolójában kiemelte, hogy július
2-án négy önkormányzat és két cég (Budapest XVIII. kerület,
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, Vecsés Város
Önkormányzata, Budapest Főváros Önkormányzata, Pest Megye
Önkormányzata, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt., valamint a magyar és európai légiközlekedés irányításában meghatározó állami vállalat, a
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. – lásd VT.
júl. 3. oldal) térségfejlesztési és gazdaságfejlesztési kettős funkciójú céllal megalakította a Ferihegy Klaszter-t. A társaság nyitott,
és már több gazdasági vállalkozás csatlakozott társszervezetként.
A polgármester úr jelezte, hogy augusztus első felében elkészült a
Petőfi iskolában a műfüves pálya, amit az MLSZ pályázatán nyert
el a város. Ennek keretében készült el korábban az Epresben is a
műfüves pálya. Szomorú bejelentéssel is élt a város vezetője.
Elmondta, hogy a német partnervárosból, Rheinstettenből érkezett
gyászhír szerint Rudi Lang, volt alpolgármester, a testvértelepülési kapcsolat kialakítója és gondos ápolója, július 22-én elhunyt.
Kiemelte, hogy személyében Vecsés egy igaz barátot és az együttműködés nagy támogatóját veszítette el.
(Írásunk a 3. oldalon – szerk.)

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet
módosítása
Az önkormányzat a 2013. évben hozott rendeletét módosította
az azóta bekövetkezett változások miatt. Így a módosítás rögzítette, hogy az önkormányzat képviseletében a Városgondnok
Kft. látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. Egy másik
pontja az elektronikus jelzőrendszerrel történt azonosító rendszer életbelépéséről szól. (Írás a 13. oldalon.)

Módosult a Közbeszerzési Terv
2015. évi Közbeszerzési Terv módosítását azért kellett megtenni,
mert a KEOP hulladék pályázat keretében a két kukásautóra kiírt
Közbeszerzési eljárás sikertelen volt. Így új eljárást kell indítani,
de a Közbeszerzési Tervben ezt az új eljárást is fel kellett venni.
Az új eljárás dokumentációja jelenleg a Miniszterelnökség
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályán van minőségbiztosításon.
Ha megkapjuk a tanúsítást, ki lehet írni az újabb eljárást.

Rövid hírek

- Vecsés Közművelődéséért Alapítványon keresztül az
Oktatási Bizottság 300 ezer, a Környezetvédelmi Bizottság 50
ezer és a Sport Bizottság 40 ezer forinttal támogatja az idei
Káposztafesztet, ami idén kétnapos lesz. (Írás az 5. oldalon.)
- Csurgó János 2004 óta volt a Vecsés Közrendjéért és
Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumának elnöke,
amelyről munkahelyi elfoglaltsága miatt most lemondott.
Helyére a testület ifj. Fekete Károlyt választotta meg.
- A Bálint Ágnes Kulturális Központban üzemelő Club Café az
önkormányzati alapítású Gasztro Kft. tulajdona. Az üzemelő személyére pályázatot írtak ki. Az új üzemelő a Mini Étterem Kft.
lett. A szerződés két évre szól, ami 3 évre meghosszabbítható.
- Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium fenntartója a Váci püspökség, hatáskörébe tartozik az intézményvezetői kinevezés. Az Ordinárius
Sztyehlikné Hegyi Krisztinát nevezte ki. Az önkormányzatnak
véleményezési joga van ebben a kérdésben. A testület egyhangúlag hagyta jóvá az egyház döntését.
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Rendelet a felsőoktatási intézmények hallgatóinak támogatásáról
A testület rendeletben évi 400 ezer forint keretösszegben
Önkormányzati Ösztöndíjat alapított, amelyre pályázni lehet.
Évente négy hallgató tíz hónapon át havi 10 ezer forint ösztöndíjat kap. A cél a Vecsésen élő fiatalok segítése, első diplomához juttatása. A feltételekről személyesen a hivatalban vagy a
honlapon elérhető rendeletből értesülhetnek.

Vecsési Települési Értéktár Bizottság létrehozása
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény rendelkezései szerint a települési önkormányzat települési
értéktárat hozhat létre. A Települési Értéktár Bizottság azonosítja a településen fellelhető nemzeti értékeket, létrehozza a települési értéktárat és nyilvántartás céljából megküldi azt a
Megyei Értéktár Bizottság részére. A képviselők Vadászi
Istvánné, Frühwirth Mihály és Gál István személyét szavazták
meg a bizottságba augusztus 1-jei kezdettel.
Tündérkert Óvoda - ősztől kevesebb csoport lesz
A Képviselő-testület 2011-ben úgy döntött, hogy a Vecsési
Halmi Telepi Általános Iskola régi épületének földszinti két termében 2 új óvodai csoportot működtethet 2011. szeptember 1jétől a Tündérkert Óvoda. Akkor az óvodáskorú gyermekek
száma a városban és leginkább az érintett óvoda körzetében
ugrásszerűen megnőtt az újonnan benépesült lakóparkok és új
építésű társasházak miatt.
Négy év elteltével ez a demográfiai hullám most az általános iskolák első évfolyamait érinti. A 2015/2016. tanévre a Vecsési Halmi
Telepi Általános Iskolába jelentkező első évfolyamos tanulók
száma alapján két első osztály indítására van szükség. Az iskola
megnövekedett létszáma és jelenlegi beépítettsége nem teszi lehetővé az első osztályok elhelyezését a fő épületben, ezért a két óvodai csoportnak átalakított helyiség ismét iskolai célokat fog ellátni.
Az egyik csoport az óvoda épületében lesz elhelyezve, a másik
óvodai csoport gyermekei pedig az intézmény fennmaradó nyolc
csoportjában –az intézményvezető és a szülők megbeszélése
alapján –kerülnek elhelyezésre. Az utóbbi évek alacsonyabb
óvodai létszámai és az előre vetíthető demográfiai adatok azt jelzik, hogy így az óvodai csoportok maximum 25-27 fővel fognak
működni. A változás másik sajnálatos következménye, hogy 2 fő
óvodapedagógus és egy fő dajka állása megszűnik. A döntést a
nevelőtestülettel és a szülők egyetértésével, nagy körültekintéssel kell végrehajtani. A testület egyhangú határozatot hozott.

Emlékműve lesz a „malenkij robotosoknak”
Kormányhatározat a 2015. évet a Szovjetunióba hurcolt politikai hadifoglyok és kényszermunkások Emlékévévé nyilvánította. A Belügyminisztérium február hónapban felmérést készített
arra vonatkozóan, hogy mely településeken tartanak megemlékezéseket, és van-e, vagy terveznek-e emlékhelyet létrehozni.
Az adatszolgáltatásban jeleztük, hogy a településen több mint
20 éve tart a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Kulturverein
Vecsés és az Óváros Plébánia Egyházközsége Hadifogoly misét
és találkozót (az idén október 4-én), illetve hogy tervezik egy
emlékmű kialakítását, melyhez forrással nem rendelkeznek. A
Német Nemzetiségi Önkormányzat az határozatában kezdeményezte az emlékmű állítását a Fő u. 49. szám melletti Hősök
Ligetében, és a feladatalapú támogatás terhére 200.000,-Ft
összeget el is különített erre a célra.
Az idei évben csak az emlékmű talapzatának felállítására kerülne sor, amely kb. 1,5 millió forint. Az önkormányzat 1 M Ft
összeggel járult hozzá az emlékmű talapzat felállításához.
A tervek szerint október 4-én lenne a fölszentelése több püspök
atya jelenlétében.
Szalontai János
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Elhunyt Rudi Lang

Német barátainkkal együtt gyászolunk

A vecsési Német Nemzetiségi Önkormányzat az alábbi közleményt juttatta el hozzánk:
„Mély fájdalommal értesültünk róla, hogy elhunyt Rudi Lang,
Rheinstetten korábbi alpolgármestere, akinek nagyon fontos
szerepe volt Rheinstetten és Vecsés közötti testvérvárosi kapcsolat létrejöttében és ápolásában.
2015. szeptember 12-én, szombaton a 18 órai misén a vecsési
Szent Kereszt templomban Rudi Langra emlékezünk.
Nyugodjék békében!”

A 2013-ban készült képen Rudi Lang (szemben) feleségével látható, amint a vecsésiek sátorában kóstolja a finom pörköltöt a
forchheimi falunapon.
Az alábbi írásból megismerhetjük Rudi Langot, az embert, akit
mindenki szeretett, a munkásságát, amivel mindenki tiszteletét
kivívta és Vecsés nagy barátját. A nekrológban Rheinstetten
polgármestere méltatja az elhunyt személyiségét, évtizedeken át
tartó tevékenységét. A fordítást Tófalvi Mónika, az NNÖK
elnöke készítette.

„Rheinstetten városa gyászolja a Német Köztársaság érdemrendjével is kitüntetett korábbi önkormányzati képviselőjét
Rudi Lang 1927. 11. 04. – 2015. 07. 22.

Rudi Lang személyében egy nagyra becsült önkormányzati
politikus, egy hírneves Rheinstetten-i személyiség távozott
közülünk. 1959 és 1999 között, 40 évig volt az akkor még önálló Forchheim-i önkormányzat képviselője, és az 1975-ös községegyesítés után Rheinstetten képviselője. Ezen túlmenően
Forchheimben 3 évig volt az önkormányzati SPD frakció elnöke, valamint 30 éven keresztül tiszteletbeli polgármester-helyettes Forchheim és Rheinstetten városában.
Ki kell emelnünk Rudi Lang elkötelezettségét, amelyet Mörsch
és Neuburgweier községek fúziójáért folytatott. Előrelátása,
nagy szakértelme és személyes elkötelezettsége hozzájárult a
sikeres átmenethez. Önkormányzati képviselőségének több
évtizede alatt tagja volt az Idősek Tanácsának, és részt vett számos községi határozat megalkotásában, amelyben előzékeny és
emberi jelleme a frakció határain túl is megnyilvánult. 1971 és
1989 között a Karlsruhe-i járás közgyűlésének is tagja volt.
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Rudi Lang különleges elismerést szerzett a Vecsés Várossal történő partnertelepülési kapcsolat építésében is. Ott volt a kezdeteknél, a barátság kezdeményezője volt, amely 1994-ben hivatalos testvérvárosi kapcsolattá vált. Szolgálataiért Vecsés
Városa Pro Urbe-díjjal tüntette ki.
Az egyesület élete, mint Rheinstetten-i identitásunk tartó oszlopa,
különösen fontos volt Rudi számára. Halálával elvesztettük egy
fő támogatónkat, aki 25 éven keresztül 83 éves koráig a
Forchheim-i városrész aktív egyesületi vezetőjeként tevékenykedett. Személyében az egyesület egy tettre kész szószólója távozott el, aki a közös városi érdekeket sem hagyta figyelmen kívül.
1985-ben, a társadalomért tett érdemeiért a Német Szövetségi
Köztársaság Keresztje érdemrenddel tűntették ki. 1995-ben a
Baden-Würtenberg-i Közgyűlés Aranytű kitűntetését, 2000-ben
a Városi Érdekképviseleti Tanács Díszkelyhét, 2004-ben pedig a
Baden-Würtenberg-i Érdekképviseleti Tanács Díszkitüntetését adományozta Rudi Lang részére a közösségi politizálási érdemeiért.
1985-ben a Baden – Pfalz Karneválszövetség a legmagasabb
Arany Oroszlán kitűntetést adományozta számára.
Rudi Lang személyében Rheinstetten egy kimagasló és különleges személyiséget veszített el, aki nagy lendülettel mindig a
közösség érdekében tevékenykedett, aki Rheinstetten fejlődésében jelentőségteljesen részt vett, formálta, képviselte azt.
Teljesítményeire nagy elismeréssel tekintünk vissza. Emlékét
hálával őrizzük.
Őszinte együttérzésünket fejezzük ki Felesége és Családja felé.
Sebastian Schrempp Főpolgármester
Rheinstetten városának nevében”

Rendszeres járadékot igényelhetnek a volt hadiárvák

2015. július 3-án kihirdetésre került a hadigondozásról szóló
1994. évi XLV. törvény módosítása, amely lehetőséget teremt a
volt hadiárvák rendszeres járadékának megállapítására. A törvénymódosításnak köszönhetően a második világháborúban elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák árváinak anyagi
támogatás állapítható meg. A járadék az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a, 2015-ben 8550 Ft, amely
egyfajta nyugdíj-kiegészítés. A volt hadiárva járadékot a nyugdíjfolyósító szerv az esedékesség hónapjában a nyugdíjjal egyidejűleg folyósítja. A járadék megállapítása esetén az igény érvényesítését, tehát a kérelem előterjesztését követő hónap 1. napjától jár.
A rendszeres havi járandóságot a kérelmező lakóhelye szerint
illetékes megyei kormányhivatal járási hivatalában, külföldön élő
és Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatalánál
lehet kérelmezni a kapcsolódó anyagok közt is megtalálható
kérelem formanyomtatványon.
Amennyiben kérdése merülne fel, vagy kérelmet szeretne előterjeszteni, kérem, forduljon bizalommal a Kormányablak
(2220 Vecsés, Fő utca 246-248. Market Central) és a járási hivatal munkatársaihoz, ügysegédeihez.
Pest Megyei Kormányhivatal
Vecsési Járási Hivatala

Rövid hírek

- Első Vecsési Nóta és Operett Est címmel a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat programot szervez. A kisebbségi
önkormányzat 300 ezer önrészéhez a városi testület 500 ezer
forint támogatást nyújt.
- Augusztus első hétvégéjén rendezték meg a Dobrovitz
Lovasparkban a III. Motoros Fesztivált. A képviselők 300 ezer
forint támogatást szavaztak meg.
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Erdélyben jártunk…

Koncert Gyergyószárhegyen és fúvóstalálkozó Rétyen

Nagy örömünkre szolgált, mikor négy év elteltével, ismét meghívást kapott zenekarunk Erdélybe. Ahogyan négy évvel
ezelőtt, úgy most is kettős céllal vágtunk neki a hosszú, de felemelő élményeket adó útnak. Egyrészt első állomásunk idén is
Gyergyószárhegy volt, ahol barátainkkal találkoztunk a testvértelepülési kapcsolat jegyében. Másik célunk a Háromszéki
Réty volt, ahol a térség legnagyobb fúvóstalálkozójára voltunk
hivatalosak.

Az utazás napján, július 17-én örömmel érkeztünk meg testvérvárosunkba, Gyergyószárhegyre, ahol a közel teltházas kultúrház közönsége lelkes tapssal jutalmazta koncertünket, mellyel
tovább gazdagítottuk Gyergyószárhegy és Vecsés kapcsolatát!
Vendéglátóink szeretetteljes fogadása, vacsorameghívása után
buszra szálltunk, és folytattuk utunkat Rétyre. Igen késői órákban érkeztünk meg, de ezzel mit sem törődve a rétyi zenészek
szívélyes fogadtatásban részesítettek minket.
Az idei évben volt a 24. Nemzetközi Fúvóstalálkozó Réty és
Sepsiszentgyörgy rendezésében. Azonban ezek a napok most
többet is jelentettek, mind a helyi zenészeknek, mind az oda
érkező zenekaroknak is, hiszen együtt ünnepelhettük velük a
rétyi zenekar 80 éves fennállását. Egy zenekar életében nagy
szó kimondani azt, hogy 80 év, hiszen ezalatt több generáció
nevelkedett fel, úgy, hogy hangszert ragadott, és őrizte a fúvószene hagyományát, mi több, zenével mondta el mindazt, amit
gondolt, vagy érzett. Zenekarunk életében ez a turné több volt,
mint fellépések, koncertek sorozata, mindez részünkről egyfajta kultúrmisszió, melyben egyetlen anyaországi zenekarként
kifejezésre került a nemzeti összetartozás gondolata, a magyar
zenei kincsek ápolásának igénye és közösségeink célkitűzéseinek, munkájának szakmai és humán támogatása!
Másnap, szombaton délután, koncertet adtunk Sepsiszentgyörgyön a központi park pavilonjában. A nagy meleg ellenére is
nagyon sokan jöttek el meghallgatni műsorunkat, és akárcsak az
előző koncerten, a közönség tapsa itt is önmagáért beszélt.
Fellépésünk után házigazdáink egy kis városnézésre vittek bennünket, majd visszaindultunk Rétyre. A délután folyamán részt
vettünk a közös istentiszteleten, és megkoszorúztuk a rétyi
temetőben az elhunyt zenészek kopjafáját! Felemelő és megható érzés volt hallgatni a tiszteletes úr prédikációját, mely mindannyiunk számára értékes tanulságokkal szolgált! Köszönet
Fazekas Boglárkának, Gőz Anettnek és Brunner Bencének,
hogy a lányok énekükkel, Bence pedig harmonika kíséretével
tette még ünnepélyesebbé a megemlékezést!
Július 19-e, vasárnap volt a fesztivál legjelentősebb napja. A
nap első eseménye Kelemen Antal tanár úr mellszobrának
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koszorúzásával kezdődött, majd felvonulással folytatódott a
falun keresztül a rendezvény helyszínéig. A település központjában kialakított rendezvény-szigeteken a programon résztvevő
tíz zenekar, az összetartozást szimbolizálva, közösen muzsikált
három magyar indulót. A köszöntés után megkezdődtek a koncertsorozatok, melyek egészen kora estig tartottak. A forró napsütés ellenére is, sokan látogattak el meghallgatni a zenekarok
szabadtéri koncertjeit, melyeken felejthetetlen, szebbnél szebb
zenét hallhattak az odalátogatók.
Hétfői napunk már a pihenésről szólt, melyet hasznos és tanulságos kirándulásokkal töltöttünk el. Délelőtt folyamán elmentünk Kézdivásárhelyre, ahol egy nagyon szép és tartalmas idegenvezetést kaptunk, amit ezúton is köszönünk Bálint Szilárd
családjának és rokonainak! Bemutatták nekünk Kézdivásárhely
történetét, és a régen volt céheit, illetve a felújított Kultúrházat.
Ebéd után pedig helyi házigazdánk és idegenvezetőnk, Dálnoki
Alpár kalauzolt el minket egy rögtönzött idegenvezetéssel egybekötve, a falujuktól nem messze található székely emlékhelyre, mely 12 kapuból és egy hatalmas emlékműből állt. Mind
emellett, olyan szerencsés helyzetbe kerültünk, hogy bepillantást nyerhettünk egy helyi sajátosság, az „orda” elkészítésébe
is. Alpár nagyon szép és tartalmas előadását e sorokban ismételten szeretnénk megköszönni! Köszönet jár azért is, hogy ott
létünk utolsó estélyén vendéglátóink még arról is gondoskodtak, hogy egy szép és színvonalas búcsúesttel ajándékozzanak
meg minket. Kedden reggel Arad felé indultunk haza, ahol az
1849-es emlékműnél elénekeltük a Magyar Himnuszt és megkoszorúztuk a hősi emlékművet! Késő este értünk Vecsésre,
ahol szeretteink már nagyon vártak minket!

Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik gondot fordítottak
arra, hogy zenekarunk maradéktalanul jól érezze magát az ott
töltött idő alatt! Külön köszönet jár a szervezőknek: Fazekas
Boglárkának, Fazekas Orsolyának és Pleskovics Violának, akik
nélkül ez az út nem sikerülhetett volna! Ebben az évben a
Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. által, a testvér-települési kapcsolatok erősítésére kiírt pályázat is segítette a kiutazásunkat, amelyet Vecsés Város Önkormányzata nyert el.
Köszönjük a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit
Kft. segítségét a pályázati lehetőség kihasználásához, és Vecsés
Város Önkormányzatának támogatását.
Ezúton szeretnék meglévő és új zenészkollégáimnak is kellemes nyarat, kiadós pihenést kívánni a hátralévő időre, és további eredményekben gazdag felkészülést az új célok eléréséhez.
Záró gondolatként már csak annyit, hogy ugyan hosszú volt ez
az út, sok programmal és fellépéssel, de úgy érzem, hogy olyan
élményekkel gazdagodott mindenki, melyekre örömmel fog
visszaemlékezni.
Petőné Utasi Hajnalka - VHZ

Fotók: Katona Csaba
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I I I . Ve c s é s i M u r c i f e s z t i v á l
2015. augusztus 29-én, szombaton a Fő út 60-ban!

8:00-tól Zenés ébresztő a Vecsési Hagyományőrző
Zeneegyesület Fúvószenekarával,
(Zenés programajánló minden városrészben)!
10:00 – 12:00-ig Bolhapiac gyerekeknek,
12:00-kor friss mustkészítés és kóstoltatás a rendezvényre kilátogató gyermekek részére! A program közben reggeltől kézműves borászati eszközök kiállítása tárlatvezetéssel!
A délelőtti programok látogatása ingyenes!

A délutáni zenés programokon fellépnek tánccsoportok, fúvószenekarok, kamaraegyüttesek, lesz murci, zene, tánc! (A fergeteges hangulatról a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület zenekarai, muzsikusai és vendégművészei gondoskodnak!) A murcit Sárosi István úr, a
Vecsési Borbarátok Egyesületének vezetőségi tagja készíti.

A rendezvényt a Vecsési Borbarátok Egyesülete és a Vecsési
Hagyományőrző Zeneegyesület tagsága rendezi! A III. Vecsési
Murcifeszt bevételét a Fő út 60. sz. alatti önkormányzati ingatlan kerítésének felújítására, valamint az új kerítés falán Vecsés
első városházára emlékező emléktábla elhelyezésére ajánljuk
fel! Eddig erre a célra 650 000 HUF adományt gyűjtöttünk, a
kivitelezés költsége pedig eléri az 1 900 000 HUF-ot!
A délutáni program belépődíja 1000 HUF (14 év alatti gyermekeknek ingyenes)! Délután folyamatosan folyik az adománygyűjtés, kóstolhatóak lesznek a Vecsési Borbarát Egyesület tagjai
által felajánlott érmes borok, murci és 12:30-tól a készlet erejéig virsli, borfalatkák, ahogy a vecsési borászok készítik!
Mindenkit szeretettel várunk, érezze jól magát, a jó hangulatot
mi garantáljuk! Előre is megköszönjük, hogy megtiszteli rendezvényünket jelenlétével, és adományával hozzájárul, hogy a
régi faluközpontban emléktáblával emlékezzünk Vecsés első
városházának épületére!
Amennyiben célkitűzésünkkel egyetért, és azt bármilyen
összeggel támogatná, adományát banki átutalással a helyi OTP
Banknál vezetett 11742283-20030243 számú bankszámlára is
utalhatja, a közleményben kérjük, adja meg a nevét és az adomány az emléktáblára célt!
Fazekas József VHZ MVW elnök

Káposztafeszt előzetes

Vecsés Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat az idén szeptember 26-27–én 15. alkalommal rendezi meg
országos hírű gasztronómiai fesztiválját, a Vecsési Káposztafesztet.
A fesztivál 2015-ben a jubileumi évre tekintettel 2 napos lesz.
A rendezvény előkészületei már kora tavasszal elkezdődtek, a
kézművesek, kiállítók jelentkezési határideje lejárt, a pályázatok
elbírálása folyamatban van. Az ország legkiválóbb kézműves
kiállítóit sikerült megnyernünk a rendezvényre, törekedtünk arra,
hogy a készítők, az őstermelők nagyobb számban vegyenek részt,
mint a hasonló termékeket forgalmazó kereskedők. A feszt engedélyeztetése rendben halad, az idei évben is számos forgalomkorlátozásra kell számítani a két napon. Igyekszünk a lakosság és a
vendégek számára is megtalálni a legideálisabb megoldást.
Az idei főzőversenyre jelentkezni augusztus 20-ától szeptember 10-éig a weblapról letölthető, valamint a kulturális központban és a könyvtárban hozzáférhető jelentkezési lapon lehet.
A helyek kiosztása, korlátozott számban, érkezési sorrendben
történik. A főzőverseny keretén belül évről évre egyre különlegesebb ételeket ismerhetünk meg, melynek egyetlen kritériuma,
hogy tartalmazza a messze földön híres káposztát. A főzőversenyen kizárólag káposztás főételek nevezhetők, mely kóstoltatásáról a résztvevőknek gondoskodni kell. Az idei főzőverseny
zsűri elnöke SÁGI SZILÁRD gasztrokibic lesz.

A fesztre látogat és fellép a SZÁRI NÉMET NEMZETISÉGI
TÁNCCSOPORT, valamint a LEÁNYVÁRI NÉMET
NEMZETISÉGI NÉPTÁCCSOPORT.
Idén is látogatható lesz a Vecsési Tájház, valamint a Bálint
Ágnes Emlékház. A színpadon zajló programokon kívül a téren
Frühwirth Mihály helytörténeti kiállítása látható, kézműves
foglalkozások, ingyenes egészségügyi szűrés, Dirndl ruhabemutató, káposztapucoló verseny várja majd az érdeklődőket.
Ebben az évben is keressük a legjobb vecsési savanyúságot,
valamint az ország legnagyobb káposztáját.
A színpadi programok ebben az évben is két színpadon zajlanak. A programról bővebben a Vecsési Tájékoztató következő
számában írunk majd, illetve a facebook oldalunkon is folyamatosan teszünk közzé friss információt. Programelőzetes a biztos
fellépőkről: REPUBLIC, HONEY BEAST, MYSTERY
GANG, SUPERNEM, PASO (Pannonia Altstar Ska Orchestra),
KELEMEN KABÁTBAN, LOHR KAPELLE.
Reméljük az idén is sokan ellátogatnak rendezvényünkre.
2015. 04. 23-án kiemelkedő nemzeti értékként bekerült a
MAGYAR ÉRTÉKTÁRBA a vecsési savanyú káposzta.
Szervezők
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Ezúttal a kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeket elért gyermekek nevét ismertetjük az iskoláktól kapott lista alapján.
Gratulálunk!

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium

ALSÓ - MAGYAR
Városi vers- és prózamondó verseny
1. hely: Matasdi Panna 3.a
2. hely: Végh Júlia Natália 2.b
3. hely: Bodor Boglárka 1.b
Egyházmegyei versmondó verseny
1. Nyalka Laura 2.b
2. Végh Júlia Natália 2.b
Városi alsós magyar verseny
3. Nemes Lili 4.b
Területi helyesíró verseny
1. Baranyi Zsófia 4.b
3. Gyuricska Dávid 4.b
Monori helyesíró verseny
3. Alexa Balázs 3.b

Aranytoll egyházmegyei helyesíró verseny
3. Gáspár Adrián 2.a
6. Szántó-Serege Noémi 1.a
6. Kiss Hanna 1.a
Szövegmanó megyei levelezős verseny
6. Barta Fruzsina 2.b
7. Szilágyi Kristóf 1.a
10. Uza Flóra 1.a
10. Rapcsok Boglárka 3.a (isk.1. hely)

Megyei alsós komplex tanulmányi verseny
4. Susán Dávid 4.b
9. Brünner Péter 4.b
MATEMATIKA - Városi alsós verseny
1. Soós Csaba 4.b
2. Susán Dávid 4.b
3. Cser Zsófia 4.b

Méhecske megyei levelezős verseny
3. Mayer Martin 2.a
5. Gyebnár Ádám 2.a, Brünner Péter 4.b
8. Chlepkó Zsófia 3.a (isk.1. hely)
10. Fekete Lorina 3.a (isk.2. hely)
Teki-totó levelezős verseny
Arany fokozat: Gerőcs Luca Sára 2.b

Orchidea matematika verseny, iskolai
1. hely: Fekete Lorina 3.a és Őszi
Zsombor 4.b
EgyéB - Iskolai papírgyűjtés
1. 4.b osztály (ősszel és tavasszal is)

KÖRNyEZETISMERET - Zöldbéka
megyei levelezős verseny
3. Fikó Dzsesszika 1.a
4. Sebestyén Petra 1.a
4. Szilágyi Kristóf 1.a
5. Brünner Péter 4.b
7. Soós Csaba 4.b

Egyházmegyei olvasóverseny, országos
1. Dienes Alexandra, Kiss Cintia,
Matasdi Fanni 8.a

SPORT - Lóti- futi
1. Berényi Dávid 1.a, Chlepkó Zsófia
3.a, Őszi Zsombor 4.b
2. Radvánszki Roland 4.a, Tóth Anna 4.a
3. Czinege Zsombor 1.a, Szanyi Szonja
1.a, Ihász Imre 4.a

Bendegúz országos nyelvész verseny,
megyei döntő
1. Pesti-Geiger Viktor 5.b
2. Pesti Bence 5.a
7. hely: Gőz Nóra 7.b

NyELV - Német Nemzetiségi szavalóverseny
1. hely Illés Máté 3.b

Ferihegy Sportakadémia DHL kupa
teremtorna
3. hely és a legjobb játékos: Czinege
Zsombor 1.a

Szanyi Szonja 1.a – eredményei
Budapest Duatlon Diákolimpia - 10. hely
Imre-Lőrinc futás 700 m - 6. hely
Mozdulj Soroksár 1 km futás - 6. hely
Mozdulj Soroksár családi duatlon - 2. hely
Országos Amatőr Táncverseny
3. Uza Flóra 1.a

Pest Megyei Diákolimpia úszás döntő
3. Palkovics Olivér 1.b
Mikulás-kupa sakkverseny
3. Szántó-Serege Noémi 1.a

RAJZ - Városi rajzverseny
Különdíj: Gáspár Adrián 2.a, Herbály
Amarilla 2.a, Kovács Kinga 2.a
3. Rapcsok Boglárka 3.a
Lóti-futi rajzverseny
1. Uri Anita Lívia 2.b

FELSŐ - MAgyAR - Városi vers- és
prózamondó verseny
1. Torma Ákos 5.a, Szidor Levente 7.b,
Matasdi Fanni 8.a
3. Vicze Fanni 6.b
Városi Kazinczy-verseny „Szép magyar
beszéd”
1. Károly Regina 6.a, Sztyehlik Anna 7.b
Országos Kazinczy-verseny
Bronzminősítés: Sztyehlik Anna 7.b

Simonyi Zsigmond helyesíró verseny,
városi
2. Gőz Nóra 7.b, 5. hely: Gőz Anett 7.b

Aranytoll egyházmegyei helyesíró verseny
3. Pesti Bence 5.a, Mezőfi Babett 6.b

Bendegúz országos nyelvész verseny,
országos
8. Pesti-Geiger Viktor 5.b

Országos levelező verseny
Arany fokozat: Teravágimov Virág 5.a
Bronz fokozat: Orosz Réka 5.a
MATEMATIKA- Városi verseny
3. Halgas Anna 8.b

Katolikus iskolák Dugonics András
matematika versenye
2. fordulóba jutottak: Mezőfi Babett,
Őszi Zalán, Váli Viktor 6.b
Országos Logo informatika verseny
25. hely Papp Csaba 7.a

NyELV- Német vers- és prózamondó
verseny, megyei
1. Záhonyi Bori 5.b
2. Záhonyi Anna 5.b
3. Lázár Lilla
5. Palkovics Vivien 7.b
6. Halgas Anna 8.b

Német vers- és prózamondó verseny,
országos
8. hely Szidor Levente 7.b

Országos Minősítő Német énekverseny,
kórus
Kiemelt arany fokozat, Gőz Anett, Gőz
Nóra, Nagy Blanka, Nagy Vanessza,
Palkovics Vivien 7.b és Nagy Tamara 9.ny
folytatás a 21. oldalon
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Nyári napközi 2015
Június 22. és július 31. közt Vecsés Város Önkormányzatának
jelentős anyagi támogatásával a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat ismét megszervezte az immáron hagyományosan hathetesre bővült nyári napközis táborát. Így jelentősen könnyíteni
tudtunk azoknak a családoknak a helyzetén, akik a nyári szünet
ideje alatt nem tudták volna megoldani gyermekeik felügyeletét. A helyszínt idén a Halmi Telepi Általános Iskola biztosította. Hat hét alatt kb. 300 gyermek kapcsolódott ki nálunk, és volt
ezzel egy időben szakszerű felügyelet alatt. Az idén megújított
jelentkezési feltételeknek köszönhetően egy gyermeket sem
kellett elutasítanunk, mindenki kapott helyet a szülők által legfontosabbnak ítélt heteken.

A hagyományos, gyerekek által közkedvelt és évről évre várt
programok mellett mindig készülünk újdonságokkal is számukra. Ebben az évben új elemként a csapatépítő foglalkozásokat vezettük be, ahol játékos formában ismerkedhettek meg
egymással és csoportvezető pedagógusukkal az egy csoportban levő gyerekek. A vicces ismerkedés mellett készültek csapatzászlók, csapatlogók, még saját indulót is írtak a gyerekek.
Hétfőnként a kézműves foglalkozásokon ügyeskedhettek,
keddenként a kalandfoglalkozások alkalmával „ellátogattak” a
zsonglőrök vagy az óriások világába, visszautazhattak népi
játékok segítségével száz évet az időben. Az egész napos
kirándulásokon a Szentendrei Skanzenben kenyeret sütöttünk,
a Mesemúzeumban saját mesét írtunk, voltunk az
Emeseparkban, Ócsán madarak gyűrűzésén vehettünk részt,
az Állatkertben pedig „Állati randevúztunk”. Csütörtökönként
a könyvtárlátogatás után az ugrálóvárban fáraszthatták ki
magukat a gyerekek. A pénteki vizes napon uszodába mentünk, de olykor vízipisztoly csatával a táborban is csináltunk
magunknak vizes napot a hőség enyhítésére. Hétzárásként a
Ki mit tud?-on saját produkcióval készülhettek a táborozók, az
előadásokat a pedagógusokból és családsegítős kollegákból
álló zsűri értékelte és jutalmazta. A szervezett programok mellett alkalom nyílt focizásra, kapitánylabdázásra, társasozásra,
rajzolásra is.
Azt, hogy ilyen sokszínű és változatos programokkal vártuk nap
mint nap a gyerekeket, köszönhetjük azoknak a pedagógusoknak és családsegítős kollegáknak, akik szívükön viselték a nyári
napközit, és amellett, hogy vigyáztak a gyerekekre, folyamatosan újabb és újabb programokat találtak ki számukra.
A táborlakó gyerekek leginkább a felhőtlen szórakozás miatt
voltak a nyári napköziben, de emellett célunk volt az is, hogy a
csavargás helyett alternatív kikapcsolódási lehetőségeket
mutassunk nekik. Szerettük volna megkönnyíteni a családok
helyzetét is azzal, hogy szakszerű felügyelet alatt tudhatták

gyermekeiket a nyári időszakban is. Azt, hogy a nyári napközi
céljának megfelelően működik, jelzi az a tény, hogy az évről
évre visszatérő gyerekek mellett egyre több „első táborozó” is
részt vesz a programjainkon.
Végezetül álljon itt az egyik csoport indulója, amely vicces
házirendje is lehetett volna a tábornak: „Mi vagyunk a kék csapat,/ Arcunk fénylik, mint a Nap./ A tanárunk a vezér,/ Minden
szava kincset ér./(fiúk éneklik: ) Tiszteljük a lányokat,/ Ha nem
sokat nyafognak./ (lányok éneklik: ) Tiszteljük a fiúkat,/ Ha nem
sokat frocliznak./ Megesszük az ebédet,/ Egy morzsát se
hagyunk meg.”
Ebben a szellemben várjuk szeretettel jövőre is a vecsési gyerekeket a nyári napköziben.
Kóródi Ágnes intézményvezető helyettes
Fotók: Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat
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Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola

Városi Vers- és Prózamondó Verseny
Alsó tagozatos, 1-2. évfolyam, versmondás:
I. Weiszháb Nóra (kupa),
felkészítő tanár: Timár Judit
Próza:
I. Tyukodi András,
felkészítő tanár: Deme Istvánné Kati néni
3-4. évfolyam, versmondás:
III. Somoskövi Dóra,
felkészítő tanár: Zumpf Anikó
Próza:
I. Preg Dorina (kupa), felkészítő tanár:
Steigerwald Lajosné Ági néni
Felső tagozat, 5-6. évfolyam,
vers kategória:
II. Kovács Dóra, felkészítő tanár:
Horváthné Gyurcsán Erika
Próza:
II. Balogh Eszter, felkészítő tanár:
Veszprémi Klára
7-8. évfolyam, vers:
IV. László Alexandra,
felkészítő tanár: Kiss Gábor
Próza:
II. Kányi Viktória,
felkészítő tanár: Kiss Gábor
Városi magyar verseny
I. Pongó Nikolett 8.a
II. Hacskó Viktória 8.a
IV. Gyöngyösi Árpád 8.a osztályos tanulók.
Felkészítő tanáruk: Veszprémi Klára
tanárnő

Városi Rajz Verseny és Kiállítás, alsó
tagozat
2. Bihal Panna 4.b, felkészítő tanár:
Dominek Tünde
1. Kovács Dóra 6.a, felkészítő tanár:
Raszlerné Szabó Etelka

Sporteredmények
III. korcsoport lány Kézilabda Diákolimpia országos elődöntő 3. helyezés:
Havas Panna, Kovács Dóra, Csürke Kata,
Fadhle Amna, Dominek Virág, Pasqualetti
Tímea, Jefcsák Renáta, Jefcsák Réka,
Gyulai Szonja, Fehér Lilien, Czudor
Sztella, Matheisz Melinda
Városi Kézilabda Bajnokságon a III. és
a IV. korcsoportos lányaink is elvitték az
I. helyezést.
III. kcs lány:
Havas Panna, Kovács Dóra, Csürke Kata,
Fadhle Amna, Dominek Virág, Pasqualetti
Tímea, Jefcsák Renáta, Jefcsák Réka,
Gyulai Szonja, Fehér Lilien, Czudor
Sztella, Matheisz Melinda, Czingler Leila
IV.kcs lány:
Cserép Fanni, Dankó Fruzsina, Csapai
Eszter, Kis Csenge, Havas Panna,
Kovács Dóra, Csürke Kata, Fadhle
Amna, Dominek Virág, Pasqualetti
Tímea, Jefcsák Renáta, Jefcsák Réka,
Gyulai Szonja

Városi matematika verseny
II. Pongó Nikolett 8.a, felkészítő tanár:
Stiller Judit,
IV. Vághy Levente 8.b, felkészítő tanár:
Simon Gyöngyi

Városi Kézilabda Bajnokságon a III. és
a IV. korcsoportban a fiúk is elvitték az
I. helyezést.
III. kcs.fiú: Havas Patrik, Fadhle Helmi,
Fehér Tibor, Fekete Bendegúz, Gáncs
Gergő, Gáspár Kristóf, Kuczi Levente,
Lővei Balázs, Szász Imre
IV.kcs. fiú: Kapitány Marcell, Hok Bence,
Farkas Bence, Mogyorósi Gergely,
Moldován Ákos, Havas Patrik, Fadhle
Helmi, Fehér Tibor, Fekete Bendegúz,
Gáncs Gergő, Gáspár Kristóf, Lővei Balázs,
Szász Imre, Sági Bálint, Patkós Botond
Városi Atlétika verseny – összetett csapat, II. helyezés
Városi Labdarúgás III. kcs. fiú III. helyezés
Városi Labdarúgás IV. kcs fiú IV. helyezés

Egyéb
- Pest megyei Német Versenyen bár
helyezést nem értünk el, de tanulóink
90% felett teljesítettek.
- Idén először került megrendezésre
2015. 04. 25-én az Andrássy-túra a Föld
napja alkalmából, melyen több mint 200 fő
vett részt - beleértve a Halmi Iskolából is
érkező, vállalkozó szellemű diákokat -, teljesítve a majdnem 7 km, illetve felsősöknek
10 km hosszú utat Vecsést bejárva,
különböző állomáshelyek feladatait
teljesítve. Főszervező: Kiss Gábor.

Alsós Komplex Városi Verseny
3. Simon Eszter 4.a, felkészítő tanár:
Kovácsné Gyetvai Györgyi
Körzeti Szép- és Helyesíró Verseny,
Monor
3. Radics Anna 4.b, felkészítő tanár:
Dominek Tünde

Bolyai Matematika Csapatverseny,
Dél-Pest megye 1., az országoson 19.
helyezés
Kovács Dóra 6.a, Fadhle Amna 6.a,
Lővei Balázs 6.a, Fekete Richárd
Bendegúz 6.a,
Felkészítő tanár: Simon Gyöngyi

Helyesbítés - Kárpáti Vivien

Minden évben nagy örömmel adjuk közre a kitűnő tanulók iskola által megküldött listáját.
Sajnálatos módon minden évben akad benne pontatlanság, ami érthetően nagy bánatot
okoz gyermeknek és szülőnek egyaránt. Most az Andrássy iskola listáját kell pontosítani,
amit még az is fűszerez, hogy testvérhúgával tévesztették össze. Helyesen tehát: Kárpáti
Vivien 8.b osztályos tanuló 8 osztályon keresztül minden évben kitűnő volt! Gratulálunk!
szajan
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Kelemen Bata Mária: TÁNC

Benke Mária: NYÁRI ÉRZÉSEK

Varjasi Béla: ŐRÜLET

Jó zenére a láb moccan,
cipő talpa kövön koppan.
Fiú a lányt táncba hívja,
a derekát átkarolja.

Nyári szellő bolondozik,
simogatva felborzolja a hajam,
a Nap a felhők közt bújócskázik,
melengeti arcom s én hagyom.
Álmodozva gyönyörködöm,
mily’ mesés is a természet.
Elborul az égbolt, s megkordul
a „gyomra” az égnek.
Egy kis zápor nem ártana,
hisz’ oly régen volt már eső!
Remélem, hogy a sötét felhőből
megered nagy cseppekben az öntöző.
Minden növény virágot hoz,
pompázik a természet.
Díszruhába öltözött
lomb és bokor evégett!
Kertekben is illatoznak
leanderek, muskátlik,
az utcákon és tereken
virágszőnyeg pompázik…
Jó, hogy nyár van,
virágot, termést érlelő.
Előbújik a földből
minden, ami évelő.
Ne feledjük soha,
hogy a felhők fölött kék az ég,
kiderül, süt miránk a nap még,
nekünk hoz bő termést s reményt!
Élvezzük hát, amíg lehet
ezt a csodás évszakot
ne engedjük búnak fejünk,
érezzük eső után a földszagot…

A huszadik század sok felfedezése
sejtetni engedte: jobb világ lesz végre.
Mobilitás, automatizáció:
reméltük, fényt hoz a civilizáció.
Jobb is lett a világ sok-sok tekintetben,
valami mégis csak megült a fejekben.
Elindult egy őrület, ISZISZ-nek hívják,
ami megmételyezte földünk több pontját.
Erőszak, öldöklés, fanatizmus jelzi:
szépet és jót tilt, csak Allahot éljenzi.
Nem az, mit iszlám papok mondanak nekünk,
hanem, ahogy a törökök bántak velünk.
Nem mind vallja, csak egy bizonyos terület,
kiket aljz indulat, vallási gyűlölet.
Jó érzésű többség ezt nem támogatja,
de sok tekintetben ki van szolgáltatva.
Jön emberáradat, akár népvándorlás,
kiszolgáltatottakat űz a pusztítás.
Életüket mentve menekülnek rendre,
életösztön által hajtva idegenbe.
Európára zúdulnak a tengeren,
Ezt váltja ki az erőszak, a félelem.
Nem lehet akadály sem tenger, sem határ:
pokol tornácáról elrohanni muszáj!
Határokon sok menekült, nagy csődület.
Mit hoz majd a jövőben? Tiszta őrület!
Nyilván azért teszik, hogy a bajt túléljék.
Senki sem tudja, a jövőt hogy reméljék?

Követik a zene „ szavát”,
együtt érzik a ritmusát,.
Húron feszül idegszáluk,
kecsesen jár táncos lábuk.
Víg arcukra mosoly derül,
a levegő egyre hevül.
Összebújnak szerelmesen,
így táncolnak önfeledten.
Ha bánatról szól a dallam,
együtt lépnek búsan, halkan.
Nehéz szívvel, borús arccal,
mégis együtt a dallammal.
Nekik a tánc szenvedélyük,
benne rejlik a kedélyük.
Áttáncolják életüket,
ebben lelik örömüket.
Szénási Sándor István: A LÉLEK TÜKRE
Rég elmúlt gyermekkoromban
mi sem voltunk gazdagok.
Láttam szegény embereket,
de nem voltak koldusok.
Sokan jöttek segíteni,
amikor építkeztünk.
Sok blokkot vertem salakból,
megtelt vele a kertünk.
Alig vártam, hogy felnőjek,
férfi legyek munkámban,
megmutassam mi rejtőzött
a kicsi Sanyikában.
Hogy szerettem, példaképem
bérma keresztapám volt!
Cowboyt viselt a kézfején,
Manchesterben focizott.
Hogy szerettem, hogy csodáltam
legkedvesebb szomszédunk,
Józsi bácsit, aki mesélt,
hogy élt túl egy háborút.

Sallay Gyula: ÍRJ
Burkold szavakba a tetteket,
már nem elég a szó, mely feledtet
Mutasd meg a zengő hangokon át,
mily kicsinyesen hazug a világ!
Mily szánalmas, hogy a lehetőségek felett
a mohóság ül Istenítéletet.
Mutasd meg, hogyan nő a nyomor nagy kosara,
mint veszik bele az isteni képmás maga:
mily alantas eszközökkel lehet
nyomorba dönteni embereket!
A trükk az ész és az apró betűs szövegek,
hogyan lesznek fejfák a sírhalmok felett.

Elszálltak a gyermekévek,
pillantás volt annyi év:
bármi vár rám a jövőben,
tócsákban is kék az ég.

Köny ve lés- bérszám fej tés!

Ma is építek, szépítek,
és örömmel alkotok,
verset írok s a sorok közt
lelkem tükre felragyog.

Tel.: 06 20 250 7004
www.peszika.hu

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

Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

Gammel József:
MŰVÉSZETI ÍRÁSAIM
/folytatás/
Nem elég a meglátott, avagy elképzelt tárgyi mondanivalónk, az eszményiség birtoklása, a tudatosság jelenléte, az intuícióban
megérlelt ihletnek átérzése, hanem mindezeket a harmónia egységében a legmegérthetőbben ki is kell tudnunk fejezni. Az
emberi arc a legkifejezőbb, mert rajta meglátjuk a megindult lélek érzéshullámait, a
feltörő indulatokat, a haragot, a gyűlöletet,
a negélyességet, a félelmet, a meglepetést,
a csodálkozást stb. Ezer és ezer arca van az
embernek, és egyik a másiktól különböző az
egyazon fajban. Más a művelt ember arca,
más a tanulatlané, és más a bűnözőé. Az
emberi arcok fajok szerint is
különbözők.Zselinszky Mária: Telepi út
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Meghosszabbítottuk a komposztálóláda igénylés határidejét

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel a komposztálóláda igénylés határidejét meghosszabbítottuk.
Aki eddig nem igényelt és szeretne komposztálóládához jutni,
adja le igénylését az ügyfélszolgálatunkon. Továbbá tájékoztatjuk
Önöket, hogy az eddig beérkezett igényeket augusztus végén teljesítjük. Az átadás-átvétel pontos idejéről később adunk tájékoztatást. A komposztáló ládákat telephelyünkön tudják majd átvenni igénylők személyi okmány bemutatásával. Az átvétel során
tájékoztató füzetet is kapnak a helyes komposztálásról. További
információval a honlapunkról (www.v-varosgondnok.hu) tájékozódhatnak.

A komposztálás titkai

A lebomlás az egyik legtermészetesebb folyamat a világon.
Nem kell semmit tennünk azért, hogy végbemenjen, sőt, éppenséggel szinte lehetetlen megakadályozni. Miért léteznek akkor
komposztálási tanácsadó füzetek mégis? Nos, azért, mert rengeteg variációja van a lebomlási
folyamatoknak, s ezek között
vannak olyanok, amelyeket el
szeretnénk kerülni.
Némi egyszerűsítéssel azt lehet
mondani, hogy 2 típus van:
- oxigén jelenlétében végbemenők (aerob lebomlás – korhadás)
- oxigén hiányában végbemenők
(anaerob lebomlás – rothadás)
Ezek közül a rothadást szeretnénk
elkerülni többek között azért, mert
rothadás közben olyan gázok
keletkeznek, amelyek hozzájárulnak az üvegházhatás növekedéséhez. Szerencsére minden attól
függ, hogy milyen körülmények
között megy végbe a lebomlás. Ha a komposztálónkban a környezeti feltételek nem kedveznek a rothadásnak, akkor a belerakott
szerves hulladék komposztálódni fog.

Mi kell a sikeres komposztáláshoz?

1. Egy árnyékos hely a kertben, ahol minket nem zavar a komposztáló jelenléte, s ahol a komposzt közvetlen, élő kapcsolatban van a talajjal.
2. Rengeteg oxigén, azaz hogy úgy rakjuk a komposztálandó
anyagokat, hogy az egész kellően vegyes szerkezetű legyen, át
tudja járni a levegő. Ha kerti és konyhai szerves hulladék kerül
a komposztálóba vegyesen, akkor ez általában automatikusan
megvalósul.
3. Sokféle tápanyag a mikroorganizmusok és a komposztban
lakó apró élőlények számára. A vegyesen rakott kerti és konyhai szerves hulladék ezt is biztosítja.
4. Elegendő nedvesség:
- se túl kevés, azaz ha hosszú kánikula van, amilyen most is,
akkor akár naponta meglocsolhatjuk a komposztunkat.
(Zárt komposztáló edényben ritkábban kell pótolni a nedvességet, mivel a zárt tér jelentősen csökkenti a párolgási veszteséget.)
- se túl sok, azaz jó, ha hosszú esőzések alatt letakarjuk a komposztunkat. (A zárt komposztáló edény letakarás nélkül is véd
az esőtől.)

Vecsési Tájékoztató 2015 augusztus

5. Elegendő idő. Ezzel nincs dolgunk. Mindössze kellő türelemmel ki kell várni míg az egymásra épülő lebomlási folyamatok mind végbemennek, azaz nagyjából egy évet.
A Városgondnoktól igényelhető Kompolyt komposztáló edény
esetén tehát a 4. feltétel majdnem automatikusan megvalósul,
ezért csak
- az edény elhelyezkedésére
- a belerakott szerves anyag vegyes összetételére
kell figyelni, és arra, hogy
- ne tömörítsük össze, amit belerakunk, mert akkor gátoljuk a
megfelelő oxigénellátást.

Mi a leggyakoribb probléma?

Ha egy kertben a keletkező szerves hulladék nagyrészt géppel
vágott fű, akkor ezt sajnos közvetlenül nem ajánlatos a komposztálóba rakni. A frissen vágott fű túl nedves, és a masszaszerű állaga miatt hajlamos a betömörödésre. Ha így berakjuk, be
fog rohadni. Mit tegyünk akkor vele?
- Használjuk fűgyűjtő nélkül a fűnyírót, s így a levágott fű szétszóródik a fűben. Pár nap száradás után összegereblyézve jelentősen csökken a veszélye, hogy berohad a komposztunk.
- A levágott füvet terítsük ki minél vékonyabb rétegben az udvaron, s időnként forgassuk meg, amíg kiszárad, s így tegyük a
komposztálóba.
- Hozzunk valahonnan a kerten kívülről kiegészítő szerves
anyagokat, amit földdel kiegészítve a levágott fű közé tudunk
rétegezni a komposztálóban.

Mi a komposztálás titka?

Az, hogy nincs titok. Egy kis odafigyelést igényel, pár egyszerű szabályt kell betartanunk, s megy az magától is. Sikeres
komposztálást Önnek is!

Ügyfélszolgálat nyitva tartása

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: 8.00-18.00, Csütörtök: ZÁRVA, Péntek: 8.00-12.00
Folytatás a 13. oldalon
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Chipes rendszer a Városgondnoknál

A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0024 számú „Vecsési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” című európai uniós pályázat
keretében az informatikai rendszer fejlesztésének szakasza kezdődött meg augusztus 3-án. Közel egy hét alatt 5523 db chip
felszerelése történt meg, ami azt jelenti, hogy a felszereltség
aránya 85 %-os.
Megbízottjaink minden háztartáshoz eljutnak, hogy felszereljék
a chipet. A jó lakossági együttműködés eredménye, hogy megfelelő ütemterv szerint halad a rendszer kiépítése.
Kérjük azokat a fogyasztókat, akiknél bármilyen ok miatt (nyaralás, stb.) a chip felszerelése nem történt meg, mielőbb jelezzék nyitva tartási időben személyesen az ügyfélszolgálaton,
vagy hívják a 06-29/350-563 telefonszámot.
Az automatikus azonosításhoz és adatközléshez használt technológia lényege az adatok tárolása és továbbítása RFID chipek
segítségével. Az adatokat az ide vonatkozó adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeljük. A rendszer használata reális
képet fog adni a hulladékgyűjtő edények ürítésének időpontjáról, az edényzet valós méretéről, a fogyasztói reklamációk
körülményeiről, és azok kezelése is könnyebbé válik, s a legfontosabb, hogy jó alapot biztosít a szemétszállítási díj korrekt
számlázásához.
A rendszer kiépítésével egy minőségi szolgáltatást szeretnénk
nyújtani, ezért nagyon sérült edényekre nem tudjuk felhelyezni a
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jeladókat. A sérülés mértékét munkatársaink a helyszínen döntik
el, így előfordult, hogy adott helyen, az edény nem lett megjelölve. Kérjük, gondoskodjanak ép, chippelésre alkalmas edényről.
Amennyiben szeretné lecserélni meglévő, rossz kukáját, úgy
nyitva tartási időben szintén megteheti ügyfélszolgálatunkon.
A közületi fogyasztók, a társasházak és a 70 év feletti időskorúak gyűjtőedényének chippel való ellátását a mai napon kezdtük
el, amelynek várható befejezési ideje augusztus 16.
Kérjük a fogyasztói névre kiküldött matricákat - amely tartalmazza a fogyasztó címét, azonosítóját, és az edény űrtartalmát
– mielőbb helyezzék fel az edényre, hogy a jeladó felrögzítése
az adatbázisunkban pontos legyen.
Pontatlanságot eredményezheti az is, hogy a megszokott helyre
(pl: sarokra) helyezték el az edényeket, ami nem köthető pontosan az ingatlanhoz. Ezeket a pontatlanságokat a rendszer indításakor finomítani fogjuk, de addig is kérjük, hogy az edényeket
az ingatlanhoz közel, (fogyasztói helyhez közel) beazonosítható módon helyezzék el.
Köszönjük az együttműködést, és kérjük, további kérdéseikkel
keressék ügyfélszolgálatunkat!
Összeállította:
Pallos gabriella,
Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.

Kis felfedezők nagy kalandjai a Tündérkert ÖKO Óvoda erdei táborában
Óvodánk ebben az évben is lehetőséget nyújtott 3 napos (2015.
június 08-10.)
nyári erdei táboroztatásra a visegrádi Mogyoró-hegyen található erdei óvodában. A táboroztatás célja a természeti környezet
értékei és szépsége iránti érzék kialakítása, erősítése, a növények, állatok, szeretete, tisztelete, védelme, környezeti értékek
megóvása – környezetvédelemre nevelés volt.

Mindezeken túl, hogy kis felfedezőink gondolkodva élő,
természetet szerető és - védő
utódnemzedékként a környezettudatos magatartás csíráival rendelkeznek és szűkebb,
tágabb környezetükre figyelnek, azért tenni képesek.
Természetismereti programjaink segítségével az erdei ÖKOtábor 3 napja alatt megismertük a tábor környékének növény- és
állatvilágát, jellegzetes élőhelyeit, természetvédelmi- és gazdálkodási viszonyait. A terepi foglalkozásaink mellett alkotó- és
szemléltető jellegű foglalkozásokat tartottunk: odúlakó és
fészekrakó madaraink életének megismerése; mikroszkópos
vizsgálatok - források, tó és esővíz vizsgálata; növényismeret;
fák-cserjék és az avar élővilága; vadismeret; kézműves foglalkozás; játék, és kürtőskalácssütés a tábortűznél.
Amit az erdei óvoda nyújtott az nem más, mint hogy az élménypedagógiai módszerek és kooperatív technikák alkalmazásával,
gazdag és tevékenységközpontú, manipulatív programok nyújtása közben jól érezhették magukat gyermekeink.

Csizmadiáné Izeli Anikó
óvodapedagógus

Testületi hír

Július 28-án, a képviselő-testületi ülés egyik napirendi pontja a
Városgondnok Kft. támogatásával foglalkozott. A kft. ügyvezetése nagy erőket mozgósít az a gazdaságosabb gazdálkodás irányába, azonban több tényező (lerakási illeték, kintlévőségek stb.)
okoz fejtörést. Az önkormányzat - a korábbi évekhez hasonlóan – most is működési támogatást nyújt saját vállalkozásának.
A képviselők 7 millió forintos támogatásról döntöttek.
VT info
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Kiemelkedő teljesítmények

Ezúttal a kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeket elért gyermekek nevét ismertetjük az iskoláktól kapott lista alapján.
Gratulálunk!

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola

Városi Matematika Verseny
Filipszki Gábor 8.a osztályos tanulónk I.
helyezést ért el.
Zrínyi Ilona Országos Matematika
Verseny Dél-Pest megyei régió
Filipszki Gábor 8. osztályos tanuló több
száz versenyzőből 3. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Dutkayné Demetrovics
Ágnes
Tokaji-Nagy Bence 3. osztályos tanuló
ugyanitt korosztályában 16. lett.
Felkészítő tanár: Feketéné Kovács
Viktória
Városi tanulmányi verseny magyar
nyelv- és irodalom
1. Bodnár Fanni 4. b,
Felkészítője: Molnár Orsolya

„Tavaszi kert” címmel indította rajzversenyét a Bálint Ágnes Művelődési
Központ. Az alsó tagozatosok között a
nyertes pályaművet Bányai Stefánia 3.b
osztályos tanuló készítette. A zsűri
különdíját Majdanics Tibor 3.b,

Frühwirth Kitti 1.c, Miskolczi Luca 1.a
osztályos tanulók kapták. A felkészítők:
Gombosné Simon Amanda, Gáborné
Bárány Ágnes, Mák Klára.

A Pest Megyei Német Nyelvi Tanulmányi
Verseny, Isaszeg
Hadamcsik Emese 5.a, 1. helyezést ért el.

A Landesrat Országos Ifjúsági
Kórusminősítő Versenyén (Mözs):
- az iskolai nagykórus ARANY minősítést
- a felsős kamara kórus ARANY minősítést

éMNÖSZ megyei énekversenyen
(Biatorbágy):
Szóló kategóriában:
- Zsichla Dorka 2.b
ARANY
- Rózsahegyi Dorka 4.b ARANY
- Fazekas Fanni 4.b
ARANY
minősítést kaptak
Fazekas Fanni megkapta a szóló kategória legjobbjának járó különdíját is
Alsós és felsős nagykórusaink:
ARANY minősítésben részesültek
Felkészítő nevelők: Fazekasné Gombár
Mónika, Molnár Orsolya

Az éMNÖSZ által meghirdetett vers- és
prózamondó verseny körzeti fordulójából
24 tanulónk jutott a megyei fordulóba:
- Fazekas Fanni 4.b, KÜLÖNDÍJ
Felkészítő: Fazekasné Gombár Mónika
- Saska Lilla 3. a és Kári Hanna 2.a osztályos tanulók, megyei 1. és 2. helyezést
értek el, így képviselhették iskolánkat az
országos döntőben
- Az országos döntő, nyelvjárás kategória: Kári Hanna 3. helyezés, Saska Lilla
12. helyezés.
Felkészítő: Magyarné Kárpáti Erzsébet
Sport - Atlétika
Kislabda hajítás: Vékey Luca I. hely
100 m futás - Tóth Kata I. hely, Prokop
Gábor I. hely, 800 m futás - Romhányi
Levente I. hely, 4x100 m váltófutás –
fiú csapat: I. hely (Prokop Gábor; Pelle
Tamás; Csiszár Attila; Pálfi Bence)
Felkészítő tanárok: Maár-Bárány Anikó,
Gombos Csaba
VT összeállítás

Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola

Területi szépen-helyesen író verseny:
- Barta Emma (3.b) III. helyezés
- Takács Zsuzsanna és Zinovjev Heléna
(4.a) IV. helyezés

K&H vigyázz, kész, pénz pénzügyi vetélkedő regionális középdöntő:
Dányi Luca, Kiss Fruzsina, Gér Tamás
és Katona Gergely 5. évfolyam,
csapat III. helyezés
Kazinczyról elnevezett „Szép magyar
beszéd” területi verseny
Dányi Luca (5.a) II. helyezés

Területi népdaléneklési verseny
Katona Alexandra, Pusztai Adrienn, Agbo
Ngene Comfort Hillary, Jánosa Fanni,
Erdei Zoltán, Radóci Barna, Kállai
Zsanett, Csécsei Alexandra, Vetró
Bernadett, Kiss Fruzsina, Fagyal,
Nikoletta csapatban III. helyezés

Országos honismereti verseny
- Jánosa Noémi (2.a) megyei II. és
országos VIII.,
- Jánosa Fanni (6.a) megyei IV.,

- Vetró Bernadett (6.b) megyei VI.
helyezést ért el.
Szólánc megyei nyelvtan-helyesírási verseny
- Vetró Bernadett (6.b) IV. helyezés
- Cseszlai Marietta (5.b) VI. helyezés
- Jánosa Fanni (6.a) VII. helyezés
TITOK London Bridge Országos angol
tesztverseny
Vetró Bernadett (6.b) VII. helyezés

Városi Vers-és Prózamondó Verseny
I. helyezett vers kategóriában
Bánkuti Ákos (5.b)
II. helyezettek: Havasi Virág (2.b),
Vetró Benedek (3.a), Juhász Martin (3.b)
III. helyezettek: Vetró Bernadett (6.b),
Gallen Gábor (8.a)
Különdíj: Szendi Bernadett (1.b)
TITOK Herman Ottó országos természetismereti verseny:
Vetró Benedek (3.a) IX: helyezés

Sportverseny eredmények
Labdarúgás 5-6. osztály I. helyezés
Hepp Viktória, Csővári Szabolcs, Jakab

Pál, Molnár Rajmund, Máté Ádám,
Loboda János, Loboda Ferenc, Czira
Levente, Agbo Ngene Daniel Wisdom,
Gér Tamás, Lukács Kristóf, Molnár Milán
Labdarúgás 7-8. osztály I. helyezés
Hepp Viktória, Horváth Levente, Gulyás
Dávid, Iván János, Szomjas Dylan,
Somogyvári Bence, Csővári Szabolcs,
Balogh Levente, Novák Norbert, Molnár
Rajmund, Máté Ádám
Lány kézilabda 7-8. osztály III. helyezés
Fiú kézilabda 5-6. osztály III. helyezés
Atlétika
1. hely: Távolugrás 5-6.o - Molnár
Rajmund, Távolugrás 7-8. o - Földházi
Eszter, Paudics Noel, Kislabda hajítás
7-8. o - Paudics Noel, 400m-es síkfutás
5-6. o - Molnár Rajmund
VT összeállítás

Vecsésen kiadó-el a d ó
családi házat,
vagy lakást keres e k ,
lehet felújítandó i s .
Hívását előre is köszönöm.
Tel.: 06-20 3974 0 5 5
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Prágai Nemzetközi Folklór fesztivál, 2015. július 23-26.

A vecsési Labdarózsa Népdalkör és Citerazenekar meghívást
kapott a 2015. július 23-26. között Prágában megrendezett
Nemzetközi Folklórfesztiválra, amely egyben Közép-Európa
legnagyobb folklórtalálkozója is. A rendezvény 9. alkalommal
várta a 19 országból, Európából, sőt még Ázsiából is (Kína,
Izrael) érkező, összesen 72 hagyományőrző, néptánc, népzene,
népdalcsoportot. A csoportok létszáma közel 2000 fő volt.
Magyarországot idén két együttes, a Szárról érkező német nemzetiségi tánccsoport, valamint a Labdarózsa Népdalkör képviselte. Egy ilyen nagyszabású rendezvényen a részvétel lehetőséget teremt arra, hogy tapasztalatokat, ismeretségeket szerezzünk, megmutathassuk magyar népi kultúránk, hagyományaink
értékeit. Bennünket is ezek a célok vezéreltek a cseh fővárosba,
a száztornyú, arany Prágába.

Július 23-án jókedvű csapatunk kora reggel busszal indult neki
az előttünk álló útnak, amely sajnálatos módon 13 órát vett
igénybe, a torlódások, útlezárások miatt. Délután fél hatra
érkeztünk meg Prága külvárosába, a szálláshelyünkre, ahol már
várt bennünket a rendezvényt szervező cég magyar nyelvű tolmácsa. Ő segítette a későbbiekben is programjainkat.
Elhelyezkedés és rövid pihenő után többen városnézésre indultunk. Lenyűgöző látványban volt részünk az éjszakai Óvárosban, áthaladtunk a Szent Vencel téren, majd a főtéren Husz
János szobra körül pezsgő élet fogadott bennünket, fiatalok,
turisták százai beszélgettek, bábjátékosok mutatványokkal szórakoztatták a közönséget, melyhez misztikus díszletet adtak a
tér patinás, kivilágított épületei, a Városháza, a híres középkori
Óratoronnyal, az Orlojjal s a felújított Tyn templommal. Késő
éjszaka volt, amikor fáradtan, de élményekkel telve visszaérkeztünk hotelünkbe.
Másnap, pénteken korai felkelés, bőséges reggeli után izgalommal készültünk első fellépésünkre, amelyre az Óváros egyik
evangélikus templomában, a San Salvator templomban került
sor. Domaházi, Bihari, Palóc népdalcsokraink mellett templomi
énekek is szerepeltek műsorunkon, amelyeket szólóénekeseink
adtak elő. Elragadó énekük könnyeket csalt mindenki szemébe.
Előadás közben örömmel láttuk, hogy egyre többen térnek be
meghallgatni előadásunkat.
Népdalkörünk képviselői ezt követően a történelmi
Városházára indultak, ahol Prága polgármesterének köszöntője
után reprezentatív ünnepség keretében vehették át a részvételről
szóló „Diplomát”. Mi is átadtuk ajándékainkat: saját CD-kel s
magyar borokkal kedveskedtünk vendéglátóinknak.
Csoportunk közben ismerkedett az Óváros nevezetességeivel,
átsétáltunk a Károly-hídon, majd a Moldva partján sétahajó várt
ránk, amelyről felejthetetlen látványt nyújtott a naplementében
csillogó város. A vacsora után fergeteges mulatság vette kezdetét a hajó fedélzetén, észtek, németek, litvánok s mi, magyarok
együtt roptuk a táncot.

Szombaton már délelőtt megkezdődött az Óváros utcáin a parádés felvonulás, minden csoport népviseletbe öltözve, hangszerekkel és egyéb hagyományőrző tárgyakkal jelent meg. A színes
kavalkád a főtérről indult, s egy nagy kört tett meg az Óváros
utcáin. A szebbnél szebb és különleges népviseletekbe öltözött
együttesek szájáról felcsendültek a népi dallamok, táncoltak,
zenéltek a közönség s a turisták nagy örömére. A mi csoportunk
is végigénekelte a felvonulást, többször megállítottak bennünket, megcsodálták székely népviseletünket, tapsoltak, fényképeztek. Mi pedig büszkén lépdeltünk transzparensünk mögött:
Labdarózsa Népdalkör, Vecsés, Hungary.
A nap hátralévő részében megtekintettük a prágai várnegyed látnivalóit, elámultunk a Szent Vitus templom égbe törő csúcsíves
tornyain, sétáltunk a királyi kertekben, megcsodáltuk a
Kolozsvári-testvérek Sárkányölő Szent György szobrát. A hirtelen ránk szakadt zápor bekergetett bennünket az árkádok alá,
ahol rögtönzött előadásunk nagy sikert aratott a turisták körében.
Este 6 órakor került sor a következő fellépésünkre a Vár előtti
téren, ahol előadásunkat kiegészítettük boros népdalcsokorral
és székely csárdással is. A közönség is jókedvre derült, többen
táncra perdültek, jó érzés volt látni, ahogy a fiatalok próbálgatták a csárdás lépéseit, éljeneztek, tapsoltak. A mozgalmas napot
a fesztivál többi csoportjával közös díszvacsora zárta a több
évszázados Sztrahovi Kolostor éttermében, ahol a finom étkek
után ismét zene és tánc következett. Vasárnap, a délelőtti órákban elindultunk hazafelé, ám nem hagyhattuk ki KutnaHorát,
ahol megcsodáltuk a gótikus Szent Barbara székesegyházat és a
híres Csontkápolnát.

Hosszú és fárasztó, de élményekben gazdag utazásunk késő este
ért véget Vecsésen. A közösen átélt élmények és sikerek még jobban összekovácsoltak bennünket, s reméljük, hamarosan újabb
lehetőséget kapunk arra, hogy magyar népdalkincsünk gyöngyszemeit még több helyszínen bemutathassuk a jövőben, mivel
Toscanába és Franciaországba is kaptunk előzetes meghívást.
Köszönjük minden „labdarózsás” lelkes, odaadó részvételét,
művészeti vezetőnk, Pavella Krisztina színvonalas felkészítő
munkáját, Orbán Évának, a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar
Kultúrája Ápolásáért Alapítvány elnökének az utazás megszervezését, valamint minden hozzátartozó és támogatónk segítségét.
A fesztiválról készült képek és videók a Labdarózsa Népdalkör
Facebook oldalán tekinthetőek meg.
Írás és fotók: Pálmai Márta, Labdarózsa Népdalkör
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„Éjjel-nappal képekben gondolkodtam”
emlékezés Gammel József festőművészre

„Nagyon szeretem a természetet, a száz és ezerféle alakzatjait, a szint, a formát, az igazat, a szépet. éjjel-nappal képekben gondolkodtam. A zene mindenkor nagy hatással volt festészetemre, mert érzésvilágom kitágult és kifinomult. Utjaimon arcokat, mozdulatokat, színelváltozásokat figyeltem meg és azokat hasznosítottam.” Így vall magáról egyik önéletrajzi visszaemlékezésében a
több mint negyven éve elhunyt vecsési festőművész, Gammel József. De ki is volt ő?- ez a nehéz sorsát derűsen viselő, alkotói és
személyi szabadságához végsőkig ragaszkodó, múzeumok, galériák féltetve őrzött kincseit megalkotó, ízig-vérig művészember.

Az 1893. február 25-én, Budapesten polgári családban született gyermekhez már kora ifjúsága óta
leginkább a zene, a festészet, és az irodalom állt legközelebb. A szülői ház művészetet pártoló miliője ellenére édesapja „tisztes megélhetést” biztosító foglalkozást szánt fiának. Az agrártudományok felé irányított ifjút azonban, a természet szerelmesét, gyenge testalkata miatt az egyetem
„fura ura” eltanácsolta kiszemelt hivatásától. Így lett statisztikus, és mert a latint anyanyelvi szinten ismerte, csaknem ötezer betegség nevét fordította le a statisztikai hivatalba érkező orvosi jelentésekből. Bár munkájával tökéletesen meg voltak elégedve, számára ez a monoton hivatali ténykedés lassan elviselhetetlenné
vált. Történt azonban egy szép
napon, hogy a szabad idejében
minden energiájával a festészetben elmerülő fiatalember,
valami leküzdhetetlen sugallattól vezérelve, saját festményeivel
cserélte ki munkahelyi dolgozószobájának falain a hivatalosságok által felaggatott képeket, beleértve Vitéz nagybányai Horthy
Miklós Kormányzó portréját is. Mindebből akkora botrány kerekedett, hogy még aznap délutánján felmondtak neki. A lelke
mélyén győzelmet aratott, immár „egykori” tisztviselő nem
tagadta meg önmagát. Másnap a Statisztikai Hivatal bejáratával
szemben állította fel festőállványát, hogy most már a neki való
helyen alkotva néhány pillantást vessen „sanyarú sorsú” kollégáira, amint munkába érkeznek - nélküle.
A zenei konzervatórium hegedű tanszakának elvégzése mellett
figyelme teljes egészében a festészet felé irányult. A reneszánsz, a
németalföldi és spanyol festészet nagy ismerőjeként hazai részről,
-mint önéletrajzában említi - Rudnay, Derkovits, Csontváry munkássága érintette meg. Autodidakta művész lévén nincsenek főiskolai évek a háta mögött, de rajongó szeretettel emlékezik kedves
barátjára, tanárára, nagy mesterére, Szabados Jenőre.
Gammel József 1926-ban mutatkozott be először szűkebb pátriája,
Vecsés közönségének. Derűs, napfényes, színpompás koloratúrában ragyogó képei meghozzák számára az áhított sikert. A zene
bűvöletében munkálkodó festő eszközei folyamatosan gazdagodtak, világa kiteljesedett.1935-ben a budapesti Nemzeti Szalonban
állított ki. Tagja lett a Balaton Társaságnak, majd a
Képzőművészeti Alapnak. Alkotó éveinek teljében érte a második
világháború és életének nagy tragédiája. Egy gránátszilánk találata miatt bal kezét amputálni kellett, a közeli robbanás eredményeként hallását elveszítette. Mindent legyőző lelki és testi erővel sikerült talpra állnia, de palettájának színeit egyre inkább a sötétebb
árnyalatok váltották fel. A téma is változott. A befelé fordulás, az egy kézzel festett holdas esték, faluvégek, szomorkás öregember portrék évei ezek. A személyes sorscsapásokon való felülemelkedés, a kitartó alkotói munka, a háborút követő nehéz évek ellenére is, de
meghozza gyümölcsét. Pest megyei képzőművészeti tárlatokon már rangos társa a legkiválóbbaknak is. Barcsay Jenő, Dániel Kornél,
Miklósovits László, Mizser Pál, Czóbel Béla nagyszerű műveinek társaságában találkozhatunk alkotásaival. Budapesten, Szentendrén,
Vácott elért sikereiről beszámol a sajtó, a szakma elismeréssel említi. Termékeny életművéből a Magyar Nemzeti Galéria 40, a Ceglédi
Kossuth Múzeum mintegy 113 Gammel alkotást őriz, de a váci Vak Bottyán Múzeumban is fellelhető néhány kiemelkedő vászna.
Mátraszentimrei tájképei, Szentendre zegzugos utcáiról készült
ÁLLÁSAjÁNLAT
sorozata mellett egyéni látásmódjával örökítette meg az akkori
Vecsés életét. Utcarészletei, piacokat és búcsúkat ábrázoló festmé- Vecsési JÁRMŰMOSÓ CENTRUM keres kamion
nyei az itt lakó emberek karakterisztikus portréi akár évtizedek
és személyautó mosóba
távlatából is, rólunk, hozzánk szólnak. „Falusi búcsú”c. nagymérejárműtakarítókat, jó kereseti lehetősséggel,
tű olajfestménye, mint egyik leghíresebb fő műve, nagy becsben
azonnali belépéssel.
tartott alkotásként, jelenleg is városunk tulajdonában van.

Folytatás a 17. oldalon

Érdeklődni a +36 30-897-3375
telefonszámon lehet.
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„Éjjel-nappal képekben gondolkodtam”
emlékezés Gammel József festőművészre

Az idők múlásával a művész látása erősen
megromlott. A holdas esték festője végleg
letette ecsetjeit, a velencei terpentin
fanyar illata is elillant picinyke, műteremként használt szobájából. Egyszerűbb eszközökkel, de folytatódott a munka.
Megszülettek az „Ember arca százféleképpen” sorozat ceruzával készített portréi. Több mint félszáz aforizma tanúskodik arról, hogy nyughatatlan szelleme
valamit mindig keresett, kutatott.
Magányos, fél kézzel leélt hétköznapi

küzdelmei sohasem győzték le.
Sokunknak mutatott példát arról, hogy
reménytelen helyzetekben, testi-lelki
megpróbáltatások során is mindig van
kiút. Bölcs életszemlélete, nyugalmat
árasztó derűje, nemcsak önmagán tudott
segíteni, de a hozzá közelállóknak is sokat
jelentett. Sziporkázó humorával hallgatóságát gyakran könnyekig megnevettette.

Utolsó, 1973. december 22-én, a monori
Vigadóban megrendezett kiállítása nem
úgy zajlott, ahogy azt ő és sokan reméltük. A rendezőség minden igyekezete
ellenére sem tudta biztosítani a Vigadó
feletti nagy kiállító termet, annak pillanatnyi alkalmatlansága miatt. Helyette
egy kamarateremnek is kicsi, szobányi
helyiségbe kerültek a darabszámban is
lecsökkentett olaj, akvarell és pasztell
képek. A régóta dédelgetett terv, hogy
egy nagy gyűjteményes kiállítás mutassa
be évtizedek munkásságának egy-egy
meghatározó alkotását, nem jöhetett
létre. E sorok írója, aki jelen volt a fent
említett csonka tárlat megnyitóján, talán
most tapasztalhatott először kétségbeesést, igazi csalódást az idős mester arcán.
Néhány nappal a megnyitó után családomnál is felkeresett bennünket, tele
panasszal a meg nem valósult álom szá-

mára kimondhatatlan fájdalmával.
Távozáskor, mint mindig, kedves, udvarias modorával, de most feltűnően hoszszasan, nagyon hosszasan búcsúzott.
Tél volt. Jött Szilveszter, és eljött az új
év. És jött a hír: Gammel József január 2án otthonában 81 éves korában elhunyt.
Egyik aforizmájában írja: „Aki tudja,
hogy merre tart, annak léte fényárban
úszik akkor is, mikor életét felhők árnyékolják be...”
Képek és szöveg: Fekete József

In memoriam Hrachovina Lajos (1940-2015)

A Hrachovina név jól cseng a vecsésiek fülében, és a színjátszást juttatja
eszünkbe. Idős Hrachovina Lajos és felesége, Kovács Cica a vecsési színjátszás alapítói, nagyjai voltak. Vecsés színházszerető közönségének agyontapsolt sztárjai voltak. Egy-egy bemutatóra készülve az egész család ott ügyködött, segített, amiben tudott. Így történt ez gyermekükkel, az 1940-ben született Lajossal is. Amikor a Jókai utcai szabadtérit kialakították – egy kitelepített sváb család portájából 1955-ben – akkor Lajos ifjúként már ott segédkezett a Csárdáskirálynő bemutatója sikerén fáradozva. Innen indult, de fiatalként belekóstolt a kézilabda szépségeibe, és a zene-tánc igézetébe is. Innen a
becenév: Szambi. Később előadóművész lett, és mindenhol ott volt, ahol színjátszás volt. Az ő élete is egybefonódott a vecsési színjátszással, akár a Jókai csoportról volt szó, akár Varsa Mátyás színi tanodájáról, akár a Patkós József vezette-rendezte
Mesterdetektív előadásáról, akár a Mester József által megálmodott János vitézről. A vecsési kultúra egyik alapja, masszív
talapzata volt Lajos barátunk. Lehetett számítani rá esküvőn vagy ünnepségen, ha egy szép szavalatra volt igény. Felejthetetlen
volt tőle Márai: Mennyből az angyala, vagy Illyés: Egy mondata. Zengett mély orgánuma. Egyszerűen csodálatos volt. Még súlyos betegsége után is, amíg ereje engedte,
mindig engedett a csábításnak, ha csak egy vers erejéig, de vonzotta a pódium. Méltán
kapott 2006-ban Pro Urbe-díjat, mert ő sokat tett a városért, a város kultúrájáért.
A név fennmarad, mert András fia, szintén ismert a vecsési közéletben. Kicsit másképp, mert újságíró, költő, öblös hangján kiváló énekes, de szép a verselése is. Nomen
est omen – Andris, a név kötelez, generációk figyelnek rád odafentről.
Vecsés kitűnő művészétől búcsúzik, nyugodjék békében. Mély együttérzéssel osztozunk a család fájdalmában.

Szalontai János
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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!
Pestkörnyéki Munkabiztonsági 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

Mobil: 06-20-9448 372. Email: harcsageza@freemail.hu
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JELENTKEZZ MOST
ANGOL és NÉMET TANFOLYAMAINKRA!
Őszi kurzusainkra
augusztus 31-ig
10% kedvezménnyel
iratkozhatsz be.
Információk a weboldalunkon:
www.studium-oktatas.com
Várunk személyesen is:
Studium Nyelviskola, Vecsés, Fő út 226.

Tel.: 29-352-967, 06-20-5-852-852

Clormész, Trisó, darázs és hangya irtó, hosszabbítók
grill gyújtó, locsoló tömlő méterre is, fűnyíró damil,
pormaszk, védő szemüveg, sósav, hígítók, vasgittek
Hétköznap: 6-17, szombat: 7-13 óráig 29/ 742-576
Vecsés, Fő u. Lakótelepi üzletsor 2/7. Fő út 214.

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

gyermek és felnőtt tanfolyamok,
kommunikációs tréningek,
felkészítés vizsgára, külföldi munkára,
cégekre szabott képzések
fknysz:13-0484-05
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Gondolatok…Prágai (Árpádházi) Szent Ágnes (2015. augusztus)

A következő alkalmakkor szeretnék egyegy magyar, magyar vonatkozású szentet
bemutatni. Olyanokat főleg, akikről
keveset tudhatunk, de életpéldájuk hasznos lehet számunkra.

Most Prágai (Árpádházi) Szent Ágnesről
elmélkedjünk. Prohászka a lánglelkű,
szentéletű püspök az 1900-as évek elején
egyik legkedvesebb szentjének tartotta.
Így ír:
,,Szent Ágnes ma van a napod. Te vagy
egyike az én ideális szentjeimnek, te
rajongó szerető királyleány. Csupa virágillat és virágszín a te emléked. életed
nem veszett el, tetteid emléke örökös,
örök tavaszban állsz és szépséged vonásait a századok el nem törölték. Fejtsd ki
az én buzgalmamat is rózsává, hogy
éljem az igazi életet. Ámen”. És Ágnessel
kapcsolatos elmélkedésében a következő
csodás gondolatot találjuk: ,,Az aranyat
élettel mérik. Hát az életet mivel mérik?
Az életet Istennel mérik. életem annyit ér,
amennyi isteni van benne! Amennyi isteni
jóság, szépség, igazság, erény, törvény,
harmónia van benne, mert ezek mind isteni értékek.” (Nekem is egyik legkedvesebb szentem.)

De ki is volt Prágai – vagy, ahogy
Prohászka nevezi: Árpádházi - Szent
Ágnes?
III. Béla királyunk leányának, Konstancának és I. Ottokár cseh királynak a
leánya. Születési dátuma: 1205. A minél
nagyobb hatalomra törő apa - I. Ottokár –

minden eszközt megengedettnek tartott
arra, hogy a német birodalomtól egyre
függetlenebbé tegye országát és a kis
Ágnest sakkfiguraként mozgatta ide-oda
jellemtelen politikai játékaiban. Először
eljegyezte a gyermeklányt Henrik sziléziai herceggel, aki egy vadászaton meghalt. Ágnes ekkor a jövendő férje édesanyjának - a későbbi Szent Hedvignek –
gondjaira bízták, aki a trebnitzi cisztercita
nővérek kolostorában helyezte el. Az a
három év, amelyet Ágnes a magas
műveltségű, szentéletű nővéreknél töltött,
döntőhatással volt egészéletére. Ezután a
becsvágyó apa elígérte Ágnest II. Frigyes
császár trónörökösének, a későbbi VII.
Henrik királynak, és nevelésének befejezésére Ausztriába küldte. Hamarosan
azonban mindenféle kifogással felbontotta az eljegyzést, mert most már felnőtt
lányáért az angol király, III. Henrik, és
maga – az idő közben megözvegyült - II.
Frigyes császár is versengett. Ágnes apja,
I. Ottokár cseh király egyáltalán nem
törődött semmit leánya ellenkezésével,
aki mindenáron apáca akart lenni. Az
esküvő előtt azonban - 1230-ban –
Ottokár váratlanul meghalt. Ekkor IX.
Gergely pápa segítségével sikerült Ágnesnek rávenni Frigyest arra, hogy visszaadja szabadságát.
Ágnes ekkor 25 éves volt. Királyi öltözékét azonnal durva darócra cserélte fel, és
Prága városszegény negyedébe, egy kisházba költözött, ahol ferences szellemben
közösséget hozott létre néhány társával.
Atyja halála után minorita szerzetesek

Gábor atya elbúcsúzott a vecsésiektől
Július 22-én, szerdán a
Szent Erzsébet Kápolnában
szentmisét mutatott be
Hefler Gábor atya. 19891991 közötti években volt ő
a plébánosunk. Később
Gyálon teljesített szolgálatot, ahonnan most áthelyezték Szobra. Ezen az alkalmon búcsúzott el Gábor atya a vecsési Irgalmas Jézus Plébánia
híveitől.
Rövid vecsési szolgálata alatt a hívek nagyon megkedvelték és
sok minden történt a templomban. Ekkor lett kifestve az
Erzsébet téri, Szeplőtelen Szűz-Máriáról elnevezett Templom,
és kaptak a padok fűtést. Felépítettük első Közösségi házunkat,
ekkor találtuk meg elásva a háború után itt elásott faragott oszlopokat, amelyeket a templomba helyeztetett el. A kápolna
bővítése is erre az időre esett. Ifjúsági misét mutatott be minden
vasárnap 11 órakor, s a fiatalok szívesen vettek rész rajta.
Istennek legyen hála Vecsésen eltöltött szolgálataiért!

gáspár Csaba

Fotó: Koncsik Sándor

érkeztek Prágába és Ágnes rávette testvérét, Vencel királyt, hogy építtessen nekik
kolostort és templomot (Szent Jakab
templom). A minorita szerzetesek ajánlották be Szent Klárának, aki öt nővért
küldött neki Assisiből. Ágnest is nagyon
megkedvelte, a ,,lelke felének” mondta.
Négy szeretetből Ágnesnek íródott levél
is fennmaradt Szent Klárától.
A kolostor körül hamarosan kórházak,
árvaházak, menhelyek és lepratelepek
egész koszorúja épült. Ágnes három
templomot is építtetett: Szent Ferenc,
Mária Magdolna és Borbála tiszteletére.
Ágnes szeretete, ragaszkodása megmaradt a családja iránt. Közbelépett tapintatosan, okosan és a szükséges eréllyel is,
és békét szerzett Vencel király és lázadó
fia, Ottokár között. Ágnes vagyonát arra
fordította, hogy életét alázatos apácaként
a szegények, betegek, leprások ápolásának szentelhesse. Hetvenhét éves korában, 1282.március 2-án halt meg.
Tisztelete halála után hamarosan elterjedt
Csehországban és Magyarországon egyaránt. II. János Pál pápa avatta szentté
1989. november 11-én. Ünnepe: június 8.
„Urunk és Istenünk, aki Prágai Szent
Ágnesnek megadtad, hogy lemondva a
királyi pompáról, alázattal vállalja a
keresztet, kérünk, taníts minket arra,
hogy megtegyük akaratodat, és az ajándékoknál jobban szeressük ajándékozó
Jóságodat!”
Nagy István Elek

Katolikus misék rendje

jézus Szíve Plébániatemplom
- 2220 Vecsés Petőfi tér 1.
Hétfő: 18:00 óra, Első Péntek: 18:00 óra
Vasárnap: páratlan hét 09:00 óra
Vasárnap: 18:00 óra
Szent Kereszt Templom
- 2220 Vecsés jókai Mór u. 70.
Kedd: 18:00 óra, Szombat: 18:00 óra
Vasárnap: páros hét 11:00 óra

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Templom
- 2220 Vecsés Erzsébet tér
Péntek: 16:30 óra, Vasárnap: páros hét 09:00 óra

Szent Erzsébet Templom
- 2220 Vecsés Halmi Telep
Szerda: 18:00 óra, Vasárnap: páratlan hét 11:00 óra
Azokon a vasárnapokon, amikor - a páros/páratlan heti beosztás miatt - délelőtt nincs szentmise, igeliturgiát tartunk a mise
időpontjában.
www.vecsesvaciegyhazmegye.hu
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Kiemelkedő teljesítmények

Ezúttal a kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeket elért gyermekek nevét ismertetjük az iskoláktól kapott lista alapján.
Gratulálunk!

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium

GIMNÁZIUM

Emelt szintű érettségit tettek
Angol nyelv: Boros Ágota, Guzsvány
Vivien, Kéméndy Dóra, Mikulás Bence,
Morvai Adrienn, Szűcs Zsófia 13.ny
Történelem: Holló Bence 13.ny
Testnevelés: Molnár Mónika, Pál István
13.ny, Bulyáki Krisztián 12.0

Történelem
A nagyhatalmak koncertje,
A Szent Szövetség kora Európában
Országos történelem verseny, Eger
2. hely Hepp Krisztián, Gyarmati Gergő,
Uszkai Zsolt 12.ny
Felkészítő tanár: Kaposi Gábor
Nyelv
Mezzofanti Országos nyelvi verseny,
angol
6. Nagy László 11.ny
7. Somogyi Eszter 12.ny
Sport
Coca Cola Kupa megyei, fiú foci
2. hely (területi 1. hely)

2015. évi Fedettpályás Felnőtt Női
Magyar Bajnokság, páros verseny
1. hely Papi Claudia Sylke 11.ny

Hip-hop Európa Bajnokság, Hollandia
6. hely Palotai Bernadett 11.ny
Hip-hop Magyar Bajnokság, felnőtt és
junior csapat
2. hely Palotai Bernadett 11.ny
Budapest Bajnokság, ökölvívás
1. hely Pap Zsófia 11.ny
Magyar Bajnokság, ökölvívás
2. hely Pap Zsófia 11.ny

Queens cup, Németország, ökölvívás
3. hely Pap Zsófia 11.ny
Városi rajzverseny
2. hely Czeilinger Dorina 12.o

Olvass és alkoss! országos verseny
Könyvjutalom Tóth Sára 11.ny
Könyvjutalom, oklevél Somogyi Eszter
12.ny

folytatás a 8. oldalról
Egyéb
Vízgazdálkodási innovációs verseny,
Baja
Elismerő oklevél Debreczeni Diána 9.ny
Sport – Általános iskola
Lóti- futi
2. hely Molnár Ágoston 8.a
1. hely Béky Dominik 8.b
3. hely Varga Fruzsina 8.b

Lány kézilabda iskolák közötti verseny
3. hely csapatban III. korcsoport
4. hely csapatban IV. korcsoport
Fiú kézilabda iskolák közötti verseny
2. hely csapatban III. korcsoport
3. hely csapatban IV. korcsoport
Fiú foci iskolák közötti verseny
3. hely csapatban III. korcsoport
3. hely csapatban IV. korcsoport

Atlétika iskolák közötti verseny
1. hely Petőfi Sándor Római katolikus
Német nemzetiségi Általános Iskola és
Gimnázium csapata
1. helyezést ért el: Záhonyi Bori 5.b
távolugrás, Gőz Anett, Gőz Nóra 7.b
400 m váltó, Szidor Bálint 100 m váltó,
Metzker Petra 8.a kislabdahajítás,
Béky Dominik 8.b 400 és 800 m futás
Szinkronúszó Országos Bajnokság
1. hely Teravágimov Virág 5.a (csapat)
Pest Megyei Diákolimpia úszás
2. hely Károly Regina 6.a
1. és 3. Károly Bianka 4.a

Országos korosztályos úszóverseny
1. hely Károly Regina 6.a
Nemzetközi Vízilabda Torna
3. és 5. hely Kozma János 6.b
Vízilabda Magyar Bajnokság
2. hely Kozma János 6.b
Karate Magyar Bajnokság
3. hely Incze Patrik 6.b
Taekwando Diákolimpia
3. hely Lovas Mátyás 6.b

Megyei sakkverseny
1. hely Káposztás Lilla 6.a

Modern Tánc Magyar Bajnokság
2. hely Mihavecz Laura 6.b
Modern Tánc Európa Bajnokság
4. hely Mihavecz Laura 6.b
Mazsorett Magyar Bajnokság
2. és 3. hely Róth Szabina 6.b

Akrobatikus rock and roll területi verseny
3. hely Vida Barbara, Pákozdi Sára 6.b
Országos szépségverseny
1. hely Káposzta Viktória 6.b

Világszépség Verseny
1. és 2. hely Káposzta Viktória 6.b
Tini modell verseny
1. hely Káposzta Viktória 6.b
Városi rajzverseny
2. hely Nagy Blanka 7.b

Olvass és alkoss! országos verseny
Oklevél Kovács Benedek 5.a
Könyvjutalom Pintér Cserne 8.a

Adni Jó! országos verseny
Szent Erzsébet különdíj Hársmán Natasa 6.b
Természetismeret
Megyei verseny:
1. hely Pesti-Geiger Viktor

Egyéb - FgSZ „Lángész kerestetik”verseny
városi 2. és országos 7. hely: Brünner
Márton, Kabucz Áron, Vida Laura 8.a

EgyéB - Káposztafeszt 2014.
A legszebb népviselet kategóriában a 2.b
osztály különdíjat kapott.

M e g l é v ő ü g y f é l k ö r á po l á s á r a
keresünk munkatársakat
- alapfizetés és jutalék,
- ingyenes képzés
- előrelépési lehetőség
Feltétel: érettségi
06-20-957-67-68
allas2@citromail.hu

Honlap, brossura, szórólap és boltok
reklámanyagának
elkészítését vállalom.
Honffy Gábor - Tel:3620/9825439
e-mail: gabrinusz@freemail.com
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CSALÁDI FOGÁSZAT
T

jÓ

Báthory u. 16. sz. 06 - 20 - 999 62 61

L

Hétköznap: 8-12 és 15-20h.
Szombat: 9-12h.

jÓ

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter
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Akikről a Zsidókertet Vecsésen elnevezték

A legtöbb vecsési vetélkedőn, de társasági beszélgetésen is
elhangzik olykor a kérdés: Honnan ered a vecsési Zsidókert
neve? Kétségtelen, hogy ez az elnevezés 70 évvel a zsidók
deportálása után már nem gyakori, mert új neveket kapnak
terek, városrészek, telepek, kertek. Pedig az Epres, a Lanyi, a
Máder tanya, a Krakó-Crokauer, a Göci és más elnevezésekhez
hasonló volt Vecsésen a Zsidókert elnevezés is. Nézzük meg,
hogy kikről kapta ez a kert az elnevezését.
Id. Weisz Albert és fia, Weisz Sándor a XIX. század végétől
sikeres kereskedők voltak az akkor alig 100 éve újratelepített
Vecsésen. Az apa a Kiegyezés utáni évtized végén került
Vecsésre, és a Krakó (Crokauer) nevű településrészen az alig
száz éve ott élő svábok között fűszerboltot (Spezereihandlerei),
majd italmérést, ívót (Trinkerei) létesített. Gyermekei közül
különösen Sándort vonta be az apa a kereskedelmi munkába,
akinek kiugró tehetsége volt az árubeszerzésben és értékesítésben. Ugyanakkor a Weisz család jószágot is tartott. Weisz
Sándor Sári községből (ma Dabas része) nősült, és a szülők által
lefolytatott egyezkedések után Vecsésre hozta feleségét, Fürst
Fannit. Az 1900-as évek legelején négy gyermekük született:
Albert, Imre, Ferenc és Rózsika. A négygyermekes Weisz
Sándor azonban az I. világháború olasz frontján életét áldozta a
hazáért. Neve szerepel a vecsési I. világháborús hősök emlékművén. A gyermekek felnevelése és a vállalkozások működtetése tehát a hadiözvegy feleségre hárult.
Térjünk még vissza egy kicsit az I. világháború előtti időszakra. A Weisz család a századforduló körül a Halmy-Deutsch uraságtól néhány évi bérlet után megvásárolt a 4-es út mentén egy
krakói kertet, amit éppen a tulajdonos zsidó családról neveztek
el a vecsésiek Zsidókertnek. A család ezt akkor nem tekintette
sértésnek, még kevésbé antiszemitizmusnak, sőt megtiszteltetésnek vették a névadást. Ennek bizonyítékaként a Weisz család
a zsidókerti fűszerbolt és kocsma közötti átjáró falába a kőfaragóval beépíttetett egy jókora mészkőlapot, amelyre a Zsidókert
nevét cirkalmas betűkkel fel is vésette az izraelita tulajdonos.
Kár, hogy ez az írott mészkőlap a többszöri átalakítások, felújítások idején elkallódott. Az átjárón és a Zsidókertet átszelő gyalogösvényen, a ’zsidin’ jártak a krakói gyermekek az alsóiskolába és a Weisz boltba.
A vecsési Zsidókertben az egykori Weisz kocsmát, a geringer
majd Hanek kocsma jogelődjét
az 1930-as évek elejétől ifj. Weisz
Albert működtette.

Az 1930-as évek elejétől az ifj.
Weisz Albert által üzemeltett italkimérés (Trinkerei), sőt még az
1950-es években is a földműves
szövetkezet által üzemeltetett
kocsma gyalogösvény-melletti
udvarán megálltak az iskolatáskás gyermekek, és bámulták a
tekepályán bonyolított partikat és a Zsidókertben legelő jószágot. A Weisz családnak az akkor még Vecséshez tartozó GanzKertvárosban, a mai Béke tér közelében is volt egy házuk, és
egy tejboltjuk (Milchgeschäft), amit a lányuk, Rózsika működtetett A Kálmán utca sarkán működő egykori vecsési tejcsarnokos, Uitz (Újvári) Józsi bácsi a tejes kocsijával naponta hordta
a Ganz-telepi boltjukba a friss tejet.
Az anyagilag megerősödő Weisz család a Város utca - Tó utca
sarkán egy jól menő pékséget (Backerei) létesített, amelyben

minden fizikai munkát, kereskedelmi és adminisztratív tevékenységet a Weisz család tagjai maguk végeztek. Az ifjabb
Weisz Albert is szorgalmas és tehetős ember volt, és amíg a zsidótörvények lehetővé tették, folytatta a szülei jószágtartási és
kereskedési gyakorlatát. Albert és Ferenc is megmenekült a II.
világháborús pusztulásból. Ferenc ikertestvére, Imre azonban
Voronyezsnél munkaszolgálatosként esett el a fronton, akinek a
neve szerepel a vecsési Szent Kereszt római katolikus plébániatemplom falán elhelyezett emléktáblák egyikén.
Özv. Weisz Sándorné 69 évesen is felvállalta, hogy életük megvédése érdekében Rózsika lányával 1944. június végén megszöknek a fegyveres németek és csendőrök által őrzött monori agyagbánya gettóból.

Az I. világháborús hadiözvegy
Weisz Sándorné Fürst Fannit és
Rózsika nevű testvérüket a pestszentlőrinci zsidókkal együtt az
akkor még Vecséshez tartozó
Ganz-Kertvárosból, a Béke tér
közeli házukból deportálták. A 69 éves anya azonban a lányával
az életük mentése érdekében néhány nap után megszökött a
fegyveres németek és csendőrök által őrzött monori téglagyár
agyagbányájában felállított gettóból. Éjszaka gyalogosan
értek Vecsésre, ahol a Deák Ferenc u. 48-50. szám alatt a
Weisz pékségnek lisztet szállító Hegedűs Pál Andrássy-telepi
terménykereskedőtől és fűszerboltos feleségétől kértek és
kaptak menedéket. (Ma a Hegedűs bolt helyén a Deák Ferenc
utcában a Kári kocsma működik.) Hegedűsék nemcsak befogadták, hanem óriási rizikót vállalva, az életük kockáztatásával még az éjjeli edényt is kihordták az udvari melléképületben elbújtatott üldözöttek után, nehogy a szomszédok meglássák a bujtatott személyeket és jelentsék a csendőrségnek.
Ezt a 93 éves szomszéd, özv. Horváth Jánosné személyesen
elmondta nekem 2014-ben, valamint Hegedűs Weisz Ferenc
Frühwirth Mihály által őrzött és CD lemezre rögzített visszaemlékezése is tartalmazza. Hegedűsék egy kibombázott család
igazolványaival is ellátták az üldözötteket, majd óriási rizikót
vállalva a háború végéig bújtatták, és így a vészkorszakban
megmentették a veszélyeztetett izraelita emberek életét. Mint
az Adalékok a vecsési zsidóság történetéhez 1840-1944-2014
c. helytörténeti könyvben olvashatjuk, a két család szoros kapcsolatát tükrözi, hogy Hegedűsék fiának Weisz Rózsika lett a
keresztanyja, aki még Kanadából is küldött később ajándékokat a keresztfiának.
Weisz Ferenc a vészkorszakban az édesanyját és lánytestvérét
bújtató, s így életük kockáztatásával megmentő Andrássy-telepi
Hegedűs család iránti tiszteletből hivatalosan felvette a
Hegedűs Weisz Ferenc nevet, amit a haláláig viselt.
Folytatás a 25. oldalon

Rendelő: 2220 Vecsés, Kölcsey u. 15.
Mobil: 06-20/926-1129, 06-20/4148-610
Tel.: 06-29/354-633
Rendelés hétköznapokon 900-1000 és 1630-1830
Szombaton: 900-1100
Egész napos nyitvatartás 830-1830-ig
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Akikről a Zsidókertet Vecsésen elnevezték

Folytatás a 24. oldalról

A háború után az államosításokig Weisz néni a három gyermekével a vecsési Zsidókertben élt, ahol a Weisz-kocsmát és a
fűszerboltot tovább akarták működtetni. Weisz Ferenc közben
megnősült és Rózsika is Révész Béláné lett. Az államosítások
azonban minden elképzelésüket megváltoztatták, hiszen a bolt
és az italbolt is a földműves szövetkezet tulajdonába került.
Rájuk sem volt tovább a kommunista diktatúra vecsési hatalmasságainak szüksége. Az 1950-es évek elején ezért Weisz
Ferenc és felesége Budapesten a Rokolya utcában, Révész
Béláné Weisz Rózsika és férje a Pattantyús Ábrahám utcában
építettek maguknak lakást, ahol gyakran nyaraltak az egykori
krakói szomszéd, vecsési Völgyesi család lányai. A gyermektelen Rózsika és a jólelkű Albert a kisebbik Völgyesi lányt, a mai
Pavel Béláné Völgyesi Ilikét, majd az István utcai mai
Eszényiné Stiller Marikát szerette volna örökbe fogadni, de a
szülők miatt ez természetesen meghiúsult.
Hiába volt a fővárosban már új lakásuk, a Weisz család a
magyarországi bolsevik diktatúra alakulása, és Sztálin szovjet
zsidók elleni intézkedései miatt sem érezte biztonságban az életét. 1956. november végén Hegedűs Weisz Ferenc a feleségével,
a húgával, Révész Béláné Rózsikával és a sógorával együtt
Ausztriába disszidáltak. Egy népes magyar menekült-csoporttal
Kanada fogadta be őket. A disszidálás nagy szálka volt a kádári
hatóságok szemében, s a többszöri kérvényezés ellenére sem
engedték ki Kanadába a disszidensek Rokolya utcai lakásában
maradó édesanyját és testvérét. Aztán az 1946-ban Vecsésről a
németországi Ohmdenbe kitelepített sváb Wirth János családját
először 1963-ban látogathatta meg az itthon maradt, és időközben Völgyesire magyarosított Nándor fiúk. Az ő kérésére Wirth
János meghívólevelet küldött Weiszné Fürst Fanni és a fia,
Albert részére. Ezzel a meghívólevéllel külföldi látogatásra
érvényes útlevelet kaptak, és a kiutazásuk után többé nem tértek
haza. A Kanadában élő Ferenc és Rózsi kivitették őket magukhoz, ahol előbb Torontóban, majd Vinelandban éltek a vecsési
Zsidókert egykori tulajdonosai. Weisz Albert és Ferenc az 1990es évek elején az Antall kormány által hozott kárpótlási törvény
alapján érintettek voltak a Zsidókertnél valamint a Weisz család
ceglédi földjeinél, és hazalátogattak Vecsésre. A kárpótlásból
kapott összeg egy részét a budapesti rabbi-képző intézetnek
ajánlották fel. Akkor a Hanek kocsma tulajdonosa elmondta
nekik, hogy a Zsidókert Malom utcai végét le akarja zárni és oda
építenének is valamit. A hazalátogató vendégek azonban azt kérték, hogy amíg ők élnek, addig ne szűntessék meg az átjárást a
róluk elnevezett Zsidókerten.
Hegedűs Weisz Ferenc az anyját és a húgát megmentő
Andrássy-telepi Hegedűs család iránti tiszteletből vette fel a
Hegedűs előnevet, amit a
haláláig viselt. Ő állíttatott
1994-ben a vecsési temetőben
a deportált vecsési zsidóknak
márványemléket.
A Weisz fiúk halála óta az új
tulajdonos, a Csendes család a
XXI. század első évtizedének
végén ’Parkolj csendesen’
repülőtéri parkolót és autóköl-

csönzőt működtet az átalakított Zsidókertben. A zsidókerti
fűszerbolt helyén azonban ma is élelmiszer bolt működik, az
egykori Weisz kocsma helyén pedig előbb a földműves szövetkezeti, majd a Geringer kocsma, aztán az átalakított Hanek
kocsma működött, illetve az új tulajdonos azóta teljesen felújított vendéglátó egységet alakított ki az egykori Weisz kocsma
helyén. A Zsidókert Malom utcai részén egy szép amerikai típusú lakás épült. Így ma már nem mehetnek át a gyermekek a ’zsidin’ a Fő út felé a ma is működő egykori Weisz féle fűszerbolt
utódjába (Fő út 15/A).

A vecsési zsidó áldozatok márványemlékének felirata: Megölte
őket a gyűlölet - Emlékezzen rájuk a szeretet

Hegedűs Weisz Ferenc 1994-ben a Holokauszt 50. évfordulóján
a fasizmus vecsési zsidó áldozatainak márványemléket állíttatott Vecsésen az Ecseri úti temetőben. Nem kis meglepetést
okozott, amikor az állomás melletti Lokomotív Étterem
Izraelben élő, és a Holokauszt 50 évfordulóján a márványemlék
avatásán jelen levő egykori tulajdonosa, Rosenberg Ferenc vallási okokra hivatkozva az 1990-es évek második felében az
Isten által Mózesnek adott két kőtáblához hasonló alakú fekete
márványemlék áthelyezését kezdeményezte a helyi zsidótemetőbe. Kérését Vecsés Nagyközség akkori vezetői tiszteletben
tartották, és az áthelyezés megtörtént. 70 évvel a zsidók deportálása után, a mai, járási központtá előlépett Vecsés Ecseri úti
temetőjének pesti szélén, az elgazosodott, bokrokkal benőtt zsidótemetőben ez a fekete márványemlék 76 vecsési áldozat
nevével hirdeti az egykor közösségi erejéről híres Vecsési
Izraelita Hitközség emlékét.
Orosz Károly ny. mérnök, helytörténeti kutató

(A szerző köszönetet mond Frühwirth Mihály nemzetiségi helytörténeti kutatónak, Pável Béláné Völgyesi Ilikének, Eszényiné
Stiller Máriának, valamint özv. Horváth Jánosnénak a Weisz család tagjairól készült fotók és adatok rendelkezésre bocsájtásáért.)
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Egy kiegyensúlyozott ember…
Károly józsefné (sz. Domonyi Irén)
1935. augusztus 31-én, Pilisen
látta meg a napvilágot szülei első
gyermekeként. Rövidesen betölti a
szép kerek évfordulót, a 80. életévét.
Később még született egy leány és
egy fiú testvére, akikre gyakran ő
vigyázott. Szüleik sokat dolgoztak,
édesapjuk szabó mester, édesanyjuk háztartásbeli volt. Irénke, amikor a 8. általánost elvégezte Édesanyjának segített a háziszőttesek
elkészítésében, illetve a kisebb
testvérek istápolásában. Az öccse
10 évvel volt fiatalabb nála, de még ma is emlegeti, hogy testvére mennyit dajkálta őt, és nagy szeretettel emlékszik a gyermekkorára. Irénkének nagyon jó természete van. Azt vallja,
hogy a születésünk pillanatában eldől, hogy milyen lesz az életünk, mert a sorsunk előre elrendeltetett.

Felnőtté válása akkor kezdődött, amikor szülei elengedték a
fővárosba a Richter Gedeon Gyógyszergyárba dolgozni, ahol
négy évig dolgozott az injekciótöltő üzemben. Az öccse nagyon
muzikális alkat, ezt a szülei hamar felismerték és beíratták zenét
tanulni. Billentyűs hangszerek, pl. tangóharmonika volt a hangszere. Később tánczenekarban is játszott. Pilisen megismerte a
vecsési gitárost, akit bemutatott a nővérének, s szerelem lett első
látásra. Fél év leforgása alatt eljegyzés lett, amit esküvő követett
1959-ben, majd Vecsésre költöztek a férje édesanyjához.
Házasságukból 1960-ban megszületett Katalin nevű leányuk, akit
nagyon szerettek. Irénke abbahagyta a munkába járást, nevelte a
kislányukat. Férje az EVIG-ben, majd a vecsési TSZ-ben dolgozott, később magánkisiparos lett. Szerszámkészítőként az ügyes
kezű ezermester mindent megcsinált. Kreatív volt, a szakmáján
belül jól értett mindenhez, hajtotta a munka szeretete, újításokat
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vezetett be, de nem fogott ki rajta egyéb munka sem, a házuk építésénél is mindent, amire ideje volt, megcsinált…
Irénke a kislánya nevelése és a háztartás vezetése mellett bedolgozást vállalt, majd 5 évre rá megszületett másik leánygyermekük, Edit, akit szintén nagyon vártak, s örömteli esemény
volt az életükben. Mindkét leány sokoldalú tehetséggel megáldott, értelmes, jó tanuló volt, és a sors kegyelméből a két család
zenei hajlamát is örökölte. Zenét tanultak, énekeltek kórusban
és szólóban is mind a mai napig. Mindketten elvégezték a kántorképzőt, és az evangélikus templomban orgonáltak. Kati még
napjainkban is az istentiszteletet kíséri, énekel a templomi
kórusban is…
Irénke nagyon boldog, büszke a leányaira, nem véletlenül. Hét
unokával és egy dédunokával büszkélkedhet.
Békés, szép családi életet éltek, nevelték a lányokat, amikor
azok önálló életet kezdtek, akkor örültek az unokáknak. 52 évig
éltek szép házasságban, majd sajnos a férje 2011-ben egy tragikus balesetben elhunyt.
Nem siránkozott, eltemette, meggyászolta a férjét, és folytatta
az életét tovább, haladt a neki kijelölt úton. Nem érzi magát
egyedül, mert szerető család veszi körül, érzi, hogy szükség van
rá. Nem volt soha beteges, de ez év januárjában a szíve rendetlenkedni kezdett, kórházba került, és két napon belül két műtétet is végrehajtottak rajta. Utókezelésre a füredi szívkórházba
vitték, ahol a jó levegőn és a szép környezetben a kezelések
hatására rendbejött.
Lányai rendszeresen látogatták, hazahozták, de ismét rosszul
lett, és a szívkórházban egy szívritmus szabályzót is beültettek,
ezzel kínlódik jelenleg is, egyébként jól érzi magát.
Csodálatosan szépen rendben van az otthona, a kertje, ellátja a
ház körüli teendőket. Az életben mindent úgy fogad el, ahogy
van, jó alaptermészettel áldotta meg őt a Teremtő.
Kívánunk még sok-sok örömöt az életben, a lányaiban, büszkélkedjen az unokákkal, a dédunokákkal, és élvezze még sokáig
ezt a boldog állapotot.
Boldog születésnapot Irénke!
Benke Mária

Fotó: Károly Katalin

60 éves iskolai találkozó
1955-ben végeztünk a Felsőtelepi iskolában. Osztályfőnökünk Cservinka Ildikó volt, akit nagyon szerettünk. Ő most már nem
tudott eljönni, mert 2012 decemberében elhunyt, de még az 55 éves találkozón jelen volt.
Sajnos, a diákok közül is heten meghaltak. Csupán egy lány él külföldön. Nem tudunk öt lányról semmit, hiába kerestük. Végül
16 lány jött el és 2 fiú a párhuzamos osztályból. Ez 60 év után szép megjelenés.
Akik férjhez mentek s 1-2 gyermeket szültek,
de az unokák száma jóval több. Egyiknél 5
unoka mellett már 4 dédunoka is van. Másik kettő
szintén 5-5 unokával büszkélkedhet. Vecsésen él
jelenleg is 12 fő. (A 7 elhunyt is vecsési lakos
volt.) A többsége itt is született Vecsésen.
Mindössze hárman költöztek máshová, néhányan
pedig a fővárosba.
A Kinizsi utcai szép Cukrászdában találkoztunk
május végén. Nagyon örültünk egymásnak.
(Főleg annak, hogy élünk.) Sok fénykép készült,
de nem láttuk magunkat „öregnek”. Iskolai
emlékeink már megkoptak, inkább a családunkról beszélgettünk. Jó volt egymást látni!
Elterveztük, gyakrabban fogunk találkozni!

Dr. Fodor Etelka,
egy a 60 éves találkozó diákjaiból
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A biztonságos közlekedésért

A Vecsést elkerülő 4-es főközlekedési útvonal ugyan jelentős
mértékben tehermentesíti a várost keresztül szelő Fő utat,
bizonyos napszakokban a gépjárműforgalom mégis jelentősen
megnövekszik. S, hogy itt a belterületi közlekedés a lehető
legbiztonságosabb legyen, arról a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. monori kirendeltségének dolgozói gondoskodnak.
Feladatuk nem kisebb annál, minthogy városunk ezen néhány
kilométernyi útszakaszát is meghatározott körzetbejárási terv
alapján folyamatosan ellenőrizzék. A társaság szakemberei
úthibák kijavítása mellett, többek között forgalmi táblák, jelzőlámpák, burkolatjelek jó láthatóságát, kifogástalan állapotának fenntartását biztosítják.
Ott jártunkkor az OTP-lakótelep előtti egyik gyalogátkelőhely
éves felújítását végezték.
Kép és szöveg: Fekete József
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Elismerő díjak a Petőfi iskolában

Dr. Fodor Etelka főorvos asszony két évvel ezelőtt alapított
egy alapítványt, amely két díjat adományoz évente, és azokat
évzárón adják át a díjazottaknak.
- Két évvel ezelőtt osztottunk először jutalmat egy tanárnak és
egy diáknak, emlékezve egy kedves tanárnőre, aki itt tanított
1953-1986 között. Az itt lévő anyukáknak és apukáknak nem
kell őt bemutatnom, mert tanította őket. Ő volt a mosolygós
biológia-földrajz szakos tanárnő, aki utolsó éveiben technikát
is tanított. Mi voltunk az első osztálya. Minden találkozónkra
eljött. Nekem - haláláig – barátnőm is lett, bár 14 évvel volt
idősebb nálam. Emlékére alapítottam a Szűcsné Cservinka
Ildikó-díjat, melyet a kuratórium most Gáspárné Hatvani
Gabriella tanárnőnek és Kéméndy Dóra diáknak ítélt oda.
Gratulálok mindkét díjazottnak.
Részlet az indoklásból:
„gáspárné Hatvani gabriella: 28 éve tanít ebben az iskolában. Alsós tanítóként kezdte. Különböző versenyeken indította
el diákjait. Luca nap körül színdarabot tanít be osztályának.
éveken át ő készítette a március 15-ei műsor díszleteit, az iskola dekorációját.
Kéméndy Dóra: 13. nyelvi osztályos tanuló, kitűnően érettségizett. Három éven át volt a Diákönkormányzat képviselője.
Elkötelezett keresztény, 2011-2013 között ő vezette az ifjúsági
tábort. Fontos számára a környezetvédelem. Tagja a német
nemzetiségi kórusnak. Plébániai közösségben végzett munkájáért Morus-díjban részesült.”
VT info

Semmelweis-nap

Július 1-jén tartják a Semmelweis-napot az egészségügyben. Az ünnepség során méltatjuk az ott dolgozók áldozatos tevékenységét, és szerény jutalmazásra is sor kerül, ahogyan azt a VT júliusi számában le is írtuk. A tudósításban rövid részletet közöltünk
Budai Kulcsár János: Aki legyőzte a halált - című verséből, amit a szerző tolmácsolt itt az ünnepségen. Többen jelezték, hogy
megérdemelné a szerző és a verset ihlető személyiség iránti tisztelet, hogy a vers egész terjedelmében megjelenjen. A költemény
előtt egy helyesbítés. A cikkben leírtuk, hogy Schlanger András színész, a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház rendezője egy
novella felolvasásával emelte a rendezvény színvonalát. Dr. Szarvas Tibor, a Szakrendelő igazgatója kérte, hogy pontosítsunk,
mert a kitűnő művész a színház igazgatója is. Elnézést kérünk. Tehát a vers:

Budai Kulcsár János: Aki legyőzte a halált
A szülőanyák
mellett ott állt
a halál,
a gyermekágyi láz.

A bűzlő kórtermek,
a véres, szennyes lepedők,
a vajúdó, haldokló
anyák és csecsemők
és még valami más,
láthatatlan, ismeretlen
gyilkos rém... szedte a
sok-sok ártatlan áldozatát.
Semmelweis legott
klórmeszes oldatban
kezet mosott,
s hívatták a vajúdó
asszonyhoz,

és csoda történt:
az anya és magzatja
élt tovább.

A nagytudós
agyából kipattant
az isteni szikra,
hogy a halálkapujából
a vajúdó anyákat, s magzatjait
a fényre hozza vissza. ..

Ám az irigyképmutatók
sisere hada gáncsolta ezért
a csodás tettért.
Mivel jutalmazták
a nagy tudóst, mert
legyőzte a fertőző halált?

Úgy törtek rá
a barbáremberek,
mint kies tájra
a vad förgeteg.
Így halt, rút, erőszakos halált
az anyák megmentője,
Semmelweis Ignác.
,,Hálás korunkban”
egyetem, múzeum,
s szobrok, plakettek őrzik
a nagy tudós-orvos
patinásnevét.
És az anyák szívében
Semmelweis Ignácnak
örök hála és dicsőség!
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1990 - 2015. 25 év szabadon

A rendszerváltástól napjainkig II.

Az előző fejezetben magáról a rendszerváltásról, illetve politikai jelentőségéről írtam. Ebben a fejezetben pedig az azóta
eltelt időszak eredményeiről. Volt tennivaló bőven, de fontossági sorrendet kellett felállítani. Talán emlékeznek rá, hogy a víznyerő kutak nitrátosak-nitritesek lettek nem lehetett adni a csecsemőknek, a Faluban a gyerekeket 5-6 épületben tanították,
hogy a megye különböző településeire kellett gyógyászati célból utazgatni! Lehetne tovább sorolni. Aki nyitott szemmel járt
és jár, az észreveszi a változásokat, és büszke lehet az elért eredményekre. E néhány bevezető mondat után vegyük sorra eredményeinket!

II. 1990. október 25-étől 2011-ig

1. Felmérések, lehetőségek, tervek számbavétele.
2. A jó minőségű ivóvíz biztosítása a település lakói részére. Az
elnitrátosodott kutak lezárása, a II. sz. vízbázis megépítése,
1500 m3–es víztározó létesítése, a két vízbázis összekötése.
3. Telefonhálózat kiépítése, 2500 vonalas telefonközpont létesítése - MATÁV –Önkormányzati modell keretében.
4. A Halmi-telepi iskola tantermekkel, ebédlővel, tornateremmel történő áthúzódó beruházás befejezése és 1992. március
15-ei átadása.
5. Andrássy-telepi iskola 2,5 tanteremmel, sportpályával történő bővítése, 3m magas kerítéssel történő körbekerítése, díszburkolatú udvar kialakítása színpaddal, csapadékvíz elvezetése.
6. Falusi Általános Iskola megépítése tornacsarnokkal.
7. 22 db. számítógép és 2 db. nyomtató vásárlása az iskolák
részére.
8. A Polgármesteri Hivatal korszerűsítése, számítógépek vásárlása.
9. A település teljes egészére kiterjedő szennyvízhálózat kiépítése Vecsés – Gyál – Üllő településekkel közösen.
10. Útépítések minden önkormányzati ciklusban.
11. Sportpálya korszerűsítése.
12. Falusi Óvoda bővítése, korszerűsítése.
13. Halmi-telepi Óvoda bővítése, korszerűsítése.
14. Szakorvosi Rendelő átépítése, korszerűsítése, röntgengéppel történő felszerelése.
15. Temető bekerítése, régi kerítés felújítása.
16. Erzsébet tér parkosítása, felújítása.
17. Játszóterek kialakítása, meglévők felújítása.
(OTP lakótelep, Erzsébet tér, Falu, Katica lakópark, Halmi J.
tér., Présház utcai)
18. Díszburkolat építése, parkosítás az Epresben.
19. Könyvtár kialakítása a Ferroelektrika Szövetkezet helyén.
20. Toldy Ferenc utcai Óvoda –Bálint Ágnes Óvoda - bővítése,
korszerűsítése.
21. Új Bölcsőde építése pályázati pénz felhasználásával.
22. 0181-es, Gyált Vecséssel összekötő út építése.
23. Új Művelődési Központ építése.
24. Emlékművek, emléktáblák elhelyezése, emelése.
25. Vecsési Tájékoztató, Vecsési Kalendárium, helyi témákkal
kapcsolatos könyvek kiadásának támogatása.
26. Sportegyesületek, civilszervezetek működési feltételeinek
támogatása.
27. Nemzetiségek támogatása.
28. Bálint Ágnes Emlékház, Tájház és Falumúzeum kialakításának és fenntartásának támogatása.
29. Káposztafeszt és a Tavaszi Fesztivál rendezvények támogatása.
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30. Iskolák közötti tanulmányi és sportversenyek anyagi fedezetének biztosítása,
31. Városi Vers-és Prózamondó Verseny, Egészségvédő LótiFuti futóverseny támogatása.
32. Nemzet nagyjainkról, ünnepeinkről történő megemlékezések támogatása.
33. Településünk jelképei, (címer, zászló, lobogó), kitüntetései
(városi, sport, kulturális, szociális és egyéb)
34. Kapcsolataink (testvér-települési)
35. Gimnáziumi oktatás megindítása.
36. Zeneiskolai oktatás megindítása.
37. Helytörténeti versenyek kétévenkénti megrendezése az ált.
iskola tanulói részére.
38. A Hősök ligete felújítása.
39. A rendszerváltás utáni időszakban felállított és elhelyezett
emléktáblák, emlékművek.
40. Andrássy-telepi óvoda bővítése, korszerűsítése.
41. Helyi közlekedés beindítása.
42. Parkolók kialakítása (Állomás, Rudolf-köz)
A város gazdagodását, polgárainak jobb ellátását számtalan magánberuházás (vasúti aluljáró, CBA, Ferihegy Bevásárló Központ,
Liedl, Penny Market építése, két hotel stb.) és állami beruházás
(vasút korszerűsítés, parkolók kialakítása. Vecsést elkerülő 4-es és
M0-ás út megépítése. új Posta, bankok, stb.) gazdagította.

Néhány dolog emlékeztetőül!
1991 májusában indult útjára a Vecsési Tájékoztató, amely a
település életéről, képviselői munkáról, a Polgármesteri Hivatal
tevékenységéről tájékoztatja az érdeklődőket.
1991 szeptemberében kezdődött a gimnáziumi oktatás a Petőfi
Sándor Általános Iskolában.
1991 szeptemberében szerveződött önálló iskolává a Vecsési
Zeneiskola, hét tanszakkal.
Ugyancsak 1991-ben indult útjára, kezdetben a FIDESZ rendezésében, de 1995-től már önkormányzati rendezésben a Városi
Vers-és Prózamondó Verseny.
1992. április 24-én rajtolt el először a máig népszerű LÓTI – FUTI.
1993-ban jelent meg az első Vecsési Kalendárium.
1996-ban került átadásra a Falusi Általános Iskola.

Ezekre az eredményekre méltán lehet büszke Vecsés. Kevés
település mondhatja el magáról, hogy középiskolával, művészeti oktatási intézménnyel, korszerű óvodákkal, szakorvosi rendelővel és sok más egyébbel rendelkezik, ami az emberek életét
könnyebbé teszi.
Ma már elmondhatjuk, hogy úthálózatunk 80-85 %-a szilárd
burkolattal van ellátva. A poros, sáros utcák eltűnőben vannak,
megújult a Szent István tér és a piacnak helyt adó terület, és ami
nagy siker, járási központtá vált településünk. Gondolta volna
ezt valaki csak néhány évvel ezelőtt is!
Az újratelepítés 225. évfordulójára elkészült a település méretarányos makettje, amely a Kiállító Terem egyik szobájában
nyert elhelyezést; és íródott egy olyan rockopera, a Fal nem
épül ember nélkül, amely Vecsés történelmét mutatja be, a
majdnem 700 éves múlttól napjainkig.
gál István

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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Újabb műfüves pálya

„Tetemes fekvőrendőr”

A 2. oldalon már jelezte a polgármesteri beszámoló, hogy a
Petőfi iskolában rövidesen elkészül a műfüves pálya, amit a
város nyert el az MLSZ pályázatán. Lapzártáig valóban elkészült, és a fotó tanúsítja, hogy jöhetnek a focizni vagy mozogni
vágyó fiatalok az új létesítményhez.

A forgalomlassítása céljából komoly méretű komplexum épült a
Károly utca – Attila utca találkozásánál. A méretét indokolhatja, hogy itt mind a két irányban jelentős forgalom van, és ezzel
elkerülhető a száguldás és előtérbe kerülhet a figyelem, a körültekintés.

Bérmatábor 2015

Járda a Besztercei utcában

Egy nyári tábor mindenkinek felfrissülést, élményeket és tapasztalatokat tartogat, de az idei bérmatáborban ezek mellett hatalmas fontosságúvá vált a közösség, mely a Szentlélek segítségével a hét nap alatt még jobban összekovácsolódott. Habár voltak
köztünk már régi barátok, nem egy új ismerőst sikerült szerezni.

Önkormányzati beruházásban épül a viakolor járda Halmi-telep
egyik főutcáján, a Besztercei utcában.

A mindennapi ima és mise öntött belénk elég türelmet és kitartást például az ócsai biciklitúrához, vagy a budai hegyeken való
sétához, azonban a Premontrei kolostor és a Sziklatemplom
felejthetetlen látványa megérte a fáradalmakat. Az első nap megkezdődött a takarítás és a berendezkedés a Fő út 51-ben, majd
belecsöppentünk az egész hetet körülölelő szeretetteljes hangulatba. Ezután pihenés és ismerkedés követte egymást, majd másnap Ócsára kirándultunk. A csütörtöki Sziklatemplomban eltöltött misét kiscsoportos beszélgetés követett, pénteken a nap
végén pedig gitáros mise és szentségimádás volt. A hetet airsoftos- és vízi csata, illetve az esti tábortűz koronázta meg, mely
mindannyiunk számára emlékezetessé vált, így másnap ebéd
után szomorkásan indult haza a kis csapat.
Lelkiekben (és talán fizikailag is) megerősödtünk a tábor alatt,
s ez, remélem jövőre is hasonlóan lesz. Ezúton is szeretnék
köszönetet mondani az élményért a táborvezetőknek, a szervezőknek és a jelenlevőknek - mindenkinek.

Farkas Márton

Fotó: egyház

Fotók: Kolonics Csaba
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Vecsési IRONMAN - elsô nekifutásra

A triatlont a mesés Hawai szigetén találták ki, amikor hárman
arról beszélgettek, hogy mi a nagyobb teljesítmény: nyílt vízen 3,8
km-t úszni, terepen 180 km-t kerékpározni vagy 42 195 métert
(teljes maratont) lefutni. A triatlon erre rálicitál, mert ezt egymásután kell végrehajtani, ami már az emberi teljesítőképesség határát súrolja. Aki teljesíti arra méltán mondható, hogy Vasember.
A vecsési Balázs Attila 1976-ban született, és már fiatalkorában
vonzódott ehhez a sportághoz, és a KSI-ben ízlelgette szépségeit
és nehézségeit. 1996-ban iskola és a fiatalsággal járó „veszélyek”
elsodorták a triatlontól, de két éve úgy érezte, hogy most vagy
soha, bele kell vágni, amíg nem késő. Úszni csak medencében
gyakorolt, lényegében most a versenyen úszott először nyílt vízen.
A kerékpár már más dolog, mert az nagy szerelem. Esztergon, a
Dunakanyar minden fája, fűszála már ismeri Attilát, de a Jánoshegyen is előrebólogatnak neki a fák. Futni meg mindenki tud.
A fentebb leírt irdatlan mennyiséget még nem teljesítette előtte,
először július 25-én, a legnagyobb magyar versenyen a 26.
EXTREMENEMAN bajnokságon vágott neki, és mindjárt
IRONMAN lett. (Mindenki az lesz egyébként, aki teljesíti ezeket a távokat, bármennyi idő alatt.
Balázs Attila azonban nem akármilyen eredményt ért el:
Abszolút (800 indulóból):
19. hely
Magyar férfi bajnokság:
17. hely
Kategória (35-39 év):
4. hely
Országos Csapat Bajnokság:
2. hely Megathlon SE
(Vatai Miklós, Horváth István, Balázs Attila)
Az időeredménye 9 óra 47 perc 25 mp.! Gondolják meg: ennyi
idő alatt (közben enni és inni – tudományos alapon!) megtenni
egymásután, pihenő nélkül ezt az emberpróbáló távokat. Attila

Labdarúgás - Pest Megyei I. osztály

Elindult a pontgyűjtés

Augusztus 16-án elkezdődött a 2015/16. évi bajnokság. Egy
hónapja kezdődött el a felkészülés Vincze Gábor edző vezetésével. Czibolya Zoltán elnök elmondta, 7 fő távozott és 9 fő érkezett (dőlt betű), s a mérleg erősödést ígér. Hozzátette, hogy fontosnak tartja az utánpótlás helyzetbe hozását, és a cél a lehető
legjobb eredmény elérése, a legfényesebb érem.
A vezető edzőnk Vincze Gábor, és a klub vezetése a lehetőségekhez képest mindent megtett, hogy a játékosok a lehető legjobb körülmények között készüljenek.
Most már a pályán kell bizonyítani!
A játékoskeret:
Kapusok: Mikola László, Gendur László. Játékosok: Mészáros
Tamás, Kóbor Csaba, Molnár Dániel, Molnár István, Tell Tamás,
Ferenc Bálint, Petruska Csaba, Sándor Norbert, Bruchner
András, Novák Mátyás, Bukovecz Jásmin, Tárkányi Gergő, Fürj
Adám, Piros Gábor, Kollár Dániel, Szabó Sanyi ifi, Nahoczki
Balázs - új ifi, Barta Dávid ifi, Tóth Márk - új ifi, Törőcsik.

köszöni a családnak, a segítőknek, a Hidegkamra Kft. munkatársainak a közreműködést a felkészülésben. Elmondotta, hogy
szeretne félórát még lefaragni ebből az eredményből, a most
szerzett tapasztalat alapján erre jó esélye van.
szalontai

Fotó: család

Vecsési kislány az Európa Játékokon

Harcsa Viktória a H2O Synchro SE egyesület, valamint a
Magyar Szinkronúszó válogatott tagja. 2015 áprilisában az
országos bajnokságon duóval (duós társa: Fodor Adél) junior
korosztályban is megvédték országos bajnoki címüket. Több év
kihagyás után újra elindult szólóval, ahol 3. helyezést ért el.
2015. 06. 12-28-a között a Bakuban megrendezett Első Európai
Játékokon (Európa olimpiája) részt vettek. Duóval ők voltak a
magyar delegáció 200 versenyzője közül az első versenyzők.
Duóval a 15. helyen végeztek az induló 20 csapatból. Csapatban
és kombinációs kűrben is helytálltak. A kötelező gyakorlatoknál
Viki végzett legjobb helyen a magyar csapatból.
Mindeközben ismét elnyerte „Magyarország Jó Tanuló - Jó
Sportoló 2014” díjat.
Sok sikert kívánunk és gratulálunk!
VT info

fotó: családi

Vecsés FC – Taksony 4:0 (3-0)
Gólszerzők: Tárkányi gergő 3, Kóbor Csaba
Czibolya Zoltán elnök: „Gratulálok a fiúknak! A csapat egységesen, nagyon jól játszott a kitünő erőkből álló Taksony ellen.”

Következő hazai mérkőzések:
Augusztus 29. 16.30: VFC – Üllő SE
Szeptember 12.16.30: VFC – Dabas
Szeptember 26.16.00: VFC – Nagykőrös
VT info

Baku - Európai Olimpiai Játékok - a képen jobbra látható Viki

Vecsési Tájékoztató 2015 augusztus
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Szeptemberben kezdődik a pontvadászat
A felkészülés kezdetén, a bajnoki nyitány előtt egy hónappal
arról érdeklődtünk a kézilabda csapatok háza táján, hogy
milyen változások történtek, és mit várnak az új bajnoki szezontól a vezetők.

Női - NB. II. felnőtt csapat:
A tavaszt befejező keretből két fő hagyja el a csapatot, azonban
ez a két legjobb góllövő! Sirály Csenki Judit befejezi az aktív
játékot, míg Bűcs Vivien más csapathoz igazol. Ketten 203 gólt
lőttek a tavalyi szezonban. Nagyon nehéz lesz pótolni őket.
Van három érkezőnk. Két játékos a belső posztokra és egy balszélső csatlakozik a kerethez. Tárgyalásban vagyunk egy német
lánnyal is, aki nagy erősítés lenne számunkra, mert sokrétű játékos, aki a belső posztokon bevethető.
A Vecsési felnőtt női kézilabda csapat augusztus elején
kezdi meg a felkészülést heti három edzéssel. Az első héten
a focipályán erősítenek, majd a második héten egy öt napos
edzőtáborral folytatják a megkezdett munkát Tápiószentmártonban. Tervben vannak edzőmérkőzések augusztus
végén és szeptember elején. Jelenleg alakulóban van a csapat, a távozók és érkezők mellett van három sérült játékosom. Szeretnék még több junior játékost beépíteni a csapatba. A vezetés a 6.-7. helyet tűzte ki célként a 2015-2016.
idényre.
NB. II. junior csapat:
A tavalyi kerethez csatlakoznak a serdülő csapatból feljövők.
Ők jelentős létszámmal (5-7 fő) és friss erővel fogják segíteni a
csapatot. Két fő hagyta el a keretet. Egy befejezte a kézilabdázást, míg egy másik csapathoz igazol. Sajnos két sérült játékos
van, akik még nem tudják elkezdeni az alapozást, de örömünkre vannak sérülésből visszatérők is.
Csenki Csilla edző

FOGATHAJTÁS

Világ- és Európa bajnokság - vecsésiekkel

Augusztusi lapszámunk megjelenésének idején – aug. 18-22. –
zajlik (zajlott), a németországi Aachenben a négyes fogatok
Európa bajnoksága. A nevezési lista azt tanúsítja, hogy az öreg
kontinens valamennyi számot tévő hajtója ott lesz. A németek
házigazda jogán hat versenyzőt indítanak. A magyarok hármasában ott van a két Dobrovitz és Lázár Zoltán. Egyéniben egy hat
közé kerülés és csapatban egy érem már szép siker lenne.
Magyar ország rendezi szeptember 10-13-a között a kettes fogatok
világbajnokságát. Fábiánsebestyén lesz a házigazdája a nagy eseménynek, ahová rekordszámú nevezés érkezett be.
A végleges indulókat a nemzeti szövetségek jelölik ki augusztus
31-éig. A magyar csapatba kerülésért óriási a tülekedés, mert nevezett a két Lázár és három vecsési is: Jr. Dobrovitz, Osztertág Kristóf
és Osztertág Márk. Mellettük még 5-6 versenyző is jól áll a kvalifikációs táblázaton. Reméljük, hogy itt is szurkolhatunk vecsésinek.
Szeptemberi számunkban részletesen beszámolunk mind a két
viadalról.
szajan

Olvassa a honlapunkat: www.vecsesitajekoztato.hu

Sport 31
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Férfi - NB. I./B Nyugati csoport felnőtt csapat:
Senki sem távozott a tavalyi keretből. Erősítésként érkezett öt
fő, akik NB./I. és NB./I.B játékos múlttal rendelkeznek, így ezt
a változást a csapat jelentős megerősítésének tekintem. Az érkező játékosok között vannak védekező specialisták, és támadásban a belső posztokon otthonosan mozgó emberek is, de igazoltunk a balszélső játékunk megerősítésére is játékost. Egy, a junior csapatból kiöregedő játékos is csatlakozott a kerethez.
Jelenleg 19 fővel kezdték meg a felkészülést.
NB. I./B junior csapat:
Legnagyobb érvágás a csapat és a szakosztály életében, hogy a
junior csapat edzője másik klubnál vállalt munkát. Az egyik legnagyobb változás az új edző személye, de a csapat is jelentős átalakuláson esett át. A tavalyi kerethez képest öt fő kiöregedett a korosztályból. Érkezett azonban egy új kapus, és három fő a belső posztokra. Egy játékos abbahagyta a kézilabdázást. A kerethez csatlakozik a serdülő csapatból érkező négy fiatal, tehetséges játékos.
Férfi felnőtt megye csapat:
A csapat erősödött, hiszen sikerült a korábban más kluboknál játszó vecsési illetékességű játékosokat hazahozni. Érkezett továbbá
még két fő, akik a belső posztokon lesznek a csapat segítségére.
Antal Zoltán szakosztályvezető

Az első meccsek
A férfiaknál megvolt a sorsolás is. A csoportban annyi változás történt, hogy Veszprém két csapattal is a mezőny tagja. A másik újonc
Szigetszentmiklós gárdája. Az első fordulóban szeptember 13-án
Balatonfüred U23-as gárdáját fogadjuk, majd egy Tatai kirándulás
után szeptember 27-én a székesfehérvári Alba Regia együttesét látjuk vendégül. A mérkőzések 18 órakor kezdődnek az üllői sportcsarnokban. Lapzártakor a hölgyeknél még nem történt meg a sorsolás.
VT info

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 hétköznap 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. Hét közben az ügyelet este 18
órakor kezdődik és másnap reggel 8 órakor végződik.

Hanga (Károly u. 20. – 350 353) – aug. 17-ével,
Borókás (Kinizsi u. 2. – 356 326) – aug. 24-ével,
Fekete Gyopár (Telepi út 28. – 350 120) – aug. 31-ével,
Szent Ferenc (Market Central – 557 820) – szept. 7-ével,
Halmy (Halmy tér 20/A.- 350 270) – szept. 14-ével,
Hanga (Károly u. 20. – 350 353) – szept. 21-ével kezdődő
héten ügyeletes.
A hétvégi ügyeleti rend:
Minden szombaton 8 órától 20 óráig a Szent Ferenc Patika,
8 órától 14 óráig a Hanga Patika tart nyitva!
Szombaton 20 órától hétfő reggel 8 óráig az ügyeletes patikát
kell keresni.

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.

VT infó

www.vecses.hu

Postai cím: 2220. Vecsés, Arany j. u. 50.

Telefon: 0629 - 737487 és 0620 - 466 5950.
E-mail: szajan@a-vecses.hu

