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Testületi ülésről jelentjük

A képviselő-testület július 26-ai üléséről Tábori Ferenc alpolgármester hivatalos külföldi útja, és Tóth Judit halaszthatatlan
munkahelyi elfoglaltsága miatt hiányzott. A döntéshozatalban
kilenc képviselő vett részt.

Polgármesteri beszámoló

Szlahó Csaba polgármester úr rövid beszámolójában elmondta,
hogy befejezéshez közel áll a Károly utca (Attila u. – Álmos u.)
egy szakaszán a járdaépítés. Július utolsó hetében indult a
Halmy utca (Dózsa Gy. út – Kikindai u.) egy szakaszán a járdaépítés. Az Eötvös utca útépítésénél az út alapja elkészült.
A járda, a csapadékvíz elvezetés és a házakhoz való beállók
elkészítése most van folyamatban. Ezután kapja meg az út a
végleges burkolatot. A Sándor utca aszfaltját felmarták, de az út
felújítása csak később kezdődhet el. Előbb a víz szolgáltató cég
(DPMV) kicseréli a víz bekötő vezetékeket a családi házakhoz.
A Zöldfa utca pályáztatása megtörtént. A pályázatról döntés
csak októberben várható, így kedvező elbírálás esetén is csak
tavasszal indulhat a beruházás.
Elkezdődött a Lőrinci út folytatásában az útépítés a Laktanya
korábbi területéig. A területet megvásárló vállalkozó feladata az
út elkészítése. A műszaki átadás után kerül majd az út - térítésmentesen – az önkormányzat tulajdonába és kezelésébe.
A július 23-ai hatalmas felhőszakadás ismét komoly gondot
okozott a Lőrinci úti vasúti aluljárónál. Egy kisebb tó keletkezett, ami az aszfaltot is megemelte, és alatta kimosta az alapot.
Műszeres vizsgálatra van szükség ahhoz, hogy megállapíthassák az üregek nagyságát és hozzá láthassanak a felújításhoz.
Az eredeti helyzet visszaállításának és a forgalom újra indításának idejét a testületi ülés időpontjában még nem lehetett megmondani. (Lásd jegyzetünket)

Pályázat közművelődési támogatásra

Az önkormányzat 2016. július 14-én benyújtotta pályázatát a
Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) felé a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. A benyújtandó dokumentumok között szerepelt - többek között - az Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 2/2001. (II.28.) Ök. rendelete is.
Ebben értelemszerűen József Attila Művelődési Ház megnevezéssel szerepel a jelenlegi Bálint Ágnes Kulturális Központ.
Már a pályázat benyújtásakor becsatolták a képviselő-testület
83/2013. (IV.23.) határozatát, mely tartalmazza a névváltozást
megalapozó döntést, de ez a MÁK tájékoztatása szerint nem
elegendő, amennyiben a hatályban lévő rendelet ezen hivatkozása nem kerül módosításra a pályázat biztosan nem kaphat
pozitív elbírálást.
A mostani rendeletmódosítás az intézmény névmódosítását
érinti, de a rendelet az eltelt idő miatt formailag és tartalmilag
is felülvizsgálatra szorul, ezért átdolgozására még az idei évben
sor fog kerülni.
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Személyi változás történt az Értéktár Bizottságban

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény felhatalmazása alapján a Képviselő-testület 2015. augusztus 1-jétől létrehozta a Vecsési Települési Értéktár Bizottságot. A
Bizottság tagjainak Vadászi Istvánnét, Frühwirth Mihályt és Gál
Istvánt választotta. Frühwirth Mihály egyéb elfoglaltsága miatt a
továbbiakban nem tud részt venni a bizottság munkájában, ezért
felmentését kérte. A bizottság további zavartalan működése
érdekében Doróné Zemmel Katalint választották a bizottság harmadik tagjává. Doróné Zemmel Katalin több évtizedig volt a
Róder Imre Városi Könyvtár vezetője. Munkáját mindig lelkesen, magas színvonalon végezte. Helyi ismerete és személyének
ismertsége teszi alkalmassá a bizottsági munkájára.

Rövid hírek:

- A testület egyhangú határozatban döntött, hogy a Halmy téren
a jelenleg büféként üzemelő helyiségre elővételi és megvásárlási jogát fenntartja.
- A képviselők egyhangú döntése értelmében öt sportparkra
(ebből kettőben futókör is lesz) nyújtottunk be pályázatot.
(Részletesen a 29. oldalon olvashatnak róla – szerk.)
- A testület egyhangúlag fogadta el a Róder Imre Városi
Könyvtár beszámolóját az elmúlt évi tevékenységükről. A polgármester úr külön is kifejezte köszönetét a könyvtár munkájával kapcsolatban, kiemelte a városi rendezvényeken való sokrétű közreműködésüket.
- A Megmaradunk 3000 Alapítvány (Labdarózsa Népdalkör) az
egri Palóc Gála utazási költségeire kért támogatást. Az Oktatási
Bizottság keretéből 50 ezer forintot szavazott meg a testület.
- A képviselők elfogadták a Vecsés Sportjáért Közalapítvány
2015-ről szóló beszámolóját.
VT info

Jegyzet

A Vecsési Polgármesteri Hivatal az alábbi információkról tájékoztatta a Tisztelt Lakosságot a július 23-ai, heves esőzések
után lezárt Lincoln aluljáróval kapcsolatban:
- az ágyazati réteget kb. 70 cm vastagságban ki kellett szedni,
amely munkálatokat a kivitelező (GEOCOR Kft.) végzett el.
- augusztus 6-án került elvégzésre az útpályában lévő aknák
helyreállítási munkálatai.
- az új ágyazati réteget a kivitelező augusztus 8-9. között lerakta.
- a betonozási munkálatokat augusztus 10-11-én elvégezték.
- az új aszfaltréteg elkészítése csak a beton megfelelő szilárdságának elérése után végezhető.
(forrás: vecses.hu)

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.

Fotó: Katona Csaba

A felvétel az augusztus 18-ai helyzetet mutatja. Az útalap várja
a végleges útburkolat elkészítését. Az önkormányzat várakozása
szerint szeptember 1-jével indulhat meg a közúti forgalom.
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Tegyük széppé az utcát! – Faültetés 2016

A VT júliusi számában részletesen ismertettük az önkormányzat 2016. éves őszi faültetési akcióját, a városunk közterületeinek szépítése végett. Fontosabb tudnivaóit most megismételjük.

Igényelhető fajták:
gömb juhar, gömb kőris, gömbszivar, gömb csepleszmeggy, vérszilva (termés nélküli)
A faültetési akcióra 2016. szeptember 5-étől lehet jelentkezni.
Az igénylés leadása után az ügyintéző ellenőrzi az ültetni kívánt fa helyét, az egységes utcakép kialakítása érdekében az utcában
nagyobb részt megtalálható fafajta igénylése lesz elfogadható. Az igénylés csak megfelelő hely és rendezett utcakép esetén kerül
elfogadásra.
Egy igénylő legfeljebb 6 darab facsemetét igényelhet. Az igénylőktől a facsemetékért darabonként 1.000,- Ft jelképes összeget
kér az Önkormányzat, hogy ezzel is erősítse a tulajdonosi tudat kialakítását. A fák további gondozása, öntözése az igénylő kötelessége.
A befizetendő összegről szóló csekk, a szemlét követően a helyszínen az ügyintéző által kerül átadásra, vagy postai úton kerül
kiküldésre. Az igénylés véglegesítéséhez a befizetett csekket 2016. október 14-éig az ügyintézőnek szükséges bemutatni.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. október 7.
Jelentkezni lehet: Személyesen a Vecsési Polgármesteri Hivatal Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztályán
(2220 Vecsés, Szent István tér 1. fszt. 1.) ügyfélfogadási időben vagy e-mailben: kovacs.krisztina@vecses.hu
Telefonos jelentkezést nem fogadunk el!
A jelentkezéshez szükséges adatok: név, telefonszám, cím, ahová a fát ültetné, értesítési cím (ha nem egyezik a fa ültetési helyével), igényelt fa fajtája és darabszáma.
A facsemeték kiosztására előreláthatóan 2016. november 4-5-én kerül sor.

Vecsési Polgármesteri Hivatal

A CIVIL Nonprofit Kft.
Vecsés Város Önkormányzatának együttműködésével várja
MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ MUNKAVÁLLALÓK
jelentkezését, ÜLLŐI telephelyre, könnyű fizikai munkára (csomagolás, címkézés)
Munkaidő: 4 óra
Érdeklődni lehet a 06/20-438-6740, 06/20-502-3771 telefonszámokon.
JELENTKEZNI LEHET AZ ALÁBBI HELYSZÍNEKEN:

CÍM

ÜGYFÉL FOGADÁSI IDŐ

TELEFON

VECSÉS, SZENT ISTVÁN TÉR 1.

HÉTFŐ: 12:30-16
SZERDA: 8-12:00 12-30-18
CSÜTÖRTÖK: 8-12 óráig

06-29-555-233

ÜLLŐ, PESTI ÚT 124.

HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 8-16 óráig

06-29-321-876

Járdaépítések a városban

A Károly utcában folytatódott a járda teljes felújítása. Ez
alkalommal az Attila utca és Álmos utca közötti szakasz
készült el.

A Halmi utcában új járdaszakasz épült a Kikindai utca
és a Szabadkai utca közötti részen.
Képek és szöveg: Fekete József

4 Nemzetiség
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Olvasókör 2016.
Sok éves hagyomány, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat megszervezi a vecsési fiatalok számára a Német Nemzetiségi
Olvasókört. Ezeken a foglalkozásokon a nemzetiségi iskolák
alsó- és felső tagozatos diákjai vehetnek részt. Sok érdekes téma
került bemutatásra az évek során, melyek segítségével bővült a
tanulók vecsési hagyományokról szerzett ismerete.
Az idei összejöveteleket is Frühwirth Mihály, a Kulturverein
elnöke vezette, akinek vetítéssel egybekötött, érdekfeszítő előadásait nagy figyelemmel követték a gyerekek. Az idén több
mint 50 tanuló jelentkezett a foglalkozásokra a Grassalkovich
iskolából, de szép számú érdeklődő volt a Petőfi iskola részéről
is. Sok újat megtudtunk az egykori vecsési iskolákról, az európai káposztafesztekről, névmagyarosításokról, jelképeinkről,
úrnapi szokásokról.

Tisztelt Savanyúság Gyártók, Forgalmazók!

2016. május 26-án tizenhat cég, illetve magánvállalkozó közreműködésével megalakítottuk a SAVANYÚSÁGKÉSZÍTŐK
ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETÉT.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését és szívesen csatlakozna
egyesületünkhöz, kérem, jelezze a savanyusagkeszitok@gmail.com
email címen, hogy tájékoztathassuk a belépés feltételeiről!
Savanyúságkészítők Érdekvédelmi Egyesülete
2220 Vecsés Fő u. 49.
Tel: 0630/960 8872 Ruzsbaczkiné Komlós Róza,
0630/311 9636 Földváriné Gál Zsuzsanna,
0630/960 6509 Rajnai Mihály,
0620/452 8021 ifj. Darnyik Dénes,
0630/932 2290 Frühwirth Péter

Ipari és gazdasági hasznosítású,
összközműves telkek ELADÓK!
Vecsés közigazgatási területén

Júniusban jutalomkirándulásra került sor, amelyen az
Olvasókör legaktívabb tagjai vehettek részt. Misi bácsi ez alkalommal is alapos felkészültséggel kalauzolt bennünket. Első
állomásunk a vértesboglári Tájház volt, majd a helyi katolikus
templomot tekinthettük meg. A kellemes csákvári fagyizás után
Majkra utaztunk, ahol a levendulaillatú remeteség egykori életébe pillantottunk be. Végül Tatára értünk és a Német
Nemzetiségi Múzeum gyűjteményével ismerkedtünk. Nagy
lehetőség a vecsési gyerekek számára, hogy a helyi Tájházunk
berendezését, a helyi szokásokat össze tudták hasonlítani más
tájegységekével.
Köszönjük Misi bácsi fáradtságot nem ismerő egész évi munkáját! És hogy megérte, mi sem jelzi jobban, hogy a gyerekek várják a jövő évi folytatást.
Feketéné Kovács Viktória és Gombosné Simon Amanda
Fotó: iskola

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

- Gyál szomszédságában, az Almáskert út és Határ út
közelében lévő – Ipari Parkban telkek eladók.

A telkek 3000-7000 m2 alapterületűek.
Jelentkezőket 2016. augusztus 1-jétől várunk.
Érdeklődni a 0620 9429 404-es telefonszámon lehet.

Várjuk kedves vendégeinket személyreszabott
szolgáltatásainkkal: fodrászat, kozmetika, pedikűr, műköröm, flabelos
2220 Vecsés, Fő út 32. Tel.: 0629-351-319 www.szepsegszalonvecses.hu
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A KISSPISTA SZÍNHÁZ előadása a
Bálint Ágnes Kulturális
Központban
CARLO GOLDONI: A HAZUG
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A negyedik helyszín a tanterem volt, ahol a gyerekek az olimpiáról rajzoltak és többek között morzejelekkel kellett leírniuk
az olimpia jelmondatát (Citius! Altius! Fortius! – Gyorsabban!
Magasabbra! Erősebben!). A nagyobbacskák németül beszélgettek a sportágak kapcsán. Annyi szép rajz és menetlevél
készült, hogy a nap végére kiállítást is rendeztünk belőlük.

Fergeteges komédia két részben egy szemkápráztatóan hazudó fiatalemberről, tanulsággal.
Történik, 1750-ben. Játszódik Velencében.
BALANZONI DOKTOR .................................Vas-Zoltán Iván
BEATRICE, a lánya ................................................Pataki Gréti
ROSAURA , a lánya...........................................Füleki Violetta
COLOMBINA, a szobalányuk ........................Fogarasi Katalin
OTTAVIO, padovai lovag.....................................Gallen Gábor
FLORINDO, az orvostudományokat tanulja
a doktor házában .................................................Vörös Kristóf
PANTALONE, velencei kereskedő ...............Kresznerits Ádám
LELIO, a Hazug, Pantalone fia ........................ifj. Vághy Péter
ARLECCHINO, Lelio inasa...................................Vághy Péter
NÁPOLYI KOCSIS ............................................Szegner Ádám
BOLTOSINAS ......................................................Varsa Márton
LEVÉLHORDÓ ...................................................Vághy Viktor
ÉNEKESNŐ ........................................................Czellaó Ildikó
Fordította: Magyarósi Gizella
Díszlet – jelmez: Kék Maja
Dramaturg: Varsa Mátyás
Zene: Kresznerits Ádám
Rendezte: Varsa Mátyás

Előadások:
augusztus 27. (szombat – minden jegy elkelt),
augusztus 28. (vasárnap), szeptember 3. (szombat),
szeptember 4. (vasárnap).
Az előadások 18 órakor kezdődnek.

Jegyek a BÁKK-ban válthatók, 1000 forintos árban.
Támogatók: Vecsés Város Önkormányzata, INNOSERV Kft,
FÖLDFÉM Kft, Halmi Patika
VT info

GRASSALKOVICH NAP – egy roppant jó nap
Már hagyomány iskolánkban, hogy a Grassalkovich Napot június közepén - Antal napkor tartjuk. Minden évben van egy,
az adott évhez köthető apropó is, amely ezúttal az olimpia volt,
így ennek jegyében telt a nap: egész délelőtt vetélkedők, versenyek zajlottak. Osztályonként menetlevelet készítettek és körforgásszerűen haladtak diákjaink.
Az alsósoknál az első állomás a műfüves pálya volt, ahol a fiúk
bizonyíthatták focitudásukat. A lányok sem unatkoztak, hiszen
színes, vidám rigmusokkal bíztatták őket, többen pom-pom
lánynak is beöltöztek.
A második állomáson kiderült, hogy a gyerekek nemcsak akkor
tudnak önfeledten játszani, ha valamelyik elektronikai eszközt
„nyomogatják”, hiszen hatalmas sikere volt az olyan régi
hagyományos játékoknak, mint a gólyaláb, a lengő teke, a patkóhajítás és a lánctalpon való menetelés.
A harmadik állomás feladatai a tornateremben zajlottak, ahol a
résztvevőkre izgalmas sorversenyek vártak. A csapatokat a fair
play szellemében vegyesen állítottuk össze és a gyerekek vita
nélkül csinálták végig a feladatokat, melyeket nagyon élveztek.

A gyerekek alaposan elfáradtak a nap végére, de így is érdeklődve figyelték az aulában Varsa Mátyás rendezésében: a
„Weöres bábuk” című darabot.
A felsősöknél is reggel 8-kor kezdődtek a programok, és jól
mutatja az ő érdeklődésüket, hogy ezúttal senki nem késett.
A nagyobbaknak számos elméleti és gyakorlati feladatuk volt, de
elmondhatjuk, valamennyit élvezték. A Maradj Talpon! vagy a
Legyél Te is milliomos játékokban bizonyára szerepe van a televíziónak is, de legalább ennyire kedvelt volt a különbségkeresés
és a puzzle is, melyek szintén lekötötte a nagyobbak figyelmét.
Természetesen itt sem maradhattak ki a sportfeladatok, melyek a
testet, és a logikai feladatok, melyet az agyat mozgatták meg.
Nagy meglepetésre az illatok felismerése és a terítési verseny is
nagy népszerűségnek örvendett, ennek következtében a diákok
mellett a tanárok is úgy mehettek haza: Ez egy roppant jó nap volt.
Horváth Rita

Fotó: iskola

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Vecsés város polgárait, hogy megjelent a
VECSÉS VÁROS TEMETŐJE
című könyv a SZIGÜ INRI Temetkezési Kft. gondozásában.
A könyv a vecsési temető történetét dolgozta fel.
Megvásárolható a temető Ecseri úti főbejáratával szemben lévő
SZIGÜ INRI Temetkezési Kft. ügyfélszolgálati irodájában.
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Döntött a kormány

Jelentős pénzt kap Pest megye a fejlesztésekhez

Ismeretes, hogy Pest Megye Közgyűlés úgy döntött, hogy kiválik a fővárossal számára előnytelen közös régióból, mert nem jut
elegendő uniós forráshoz. A döntés miatt uniós támogatások csak 2022-től nyílnak meg. A kormány azért, hogy a megye kellő
ütemben fejlődhessen, arról döntött, hogy célzott pénzügyi támogatást nyújt Pest megye hatályos Területfejlesztési
Koncepciójában és Pest megye Területfejlesztési Programjában meghatározott célokkal és a gazdaságfejlesztési célú támogatások
60%-os arányával összhangban, a következő fő stratégiai fejlesztési irányok mentén:
a) közvetlen vállalkozásfejlesztést szolgáló, a vállalkozások működési feltételeit és környezetét javító fejlesztések,
b) turizmus, mint stratégiai ágazat fejlesztése,
c) Pest megyei lemaradó térségek komplex fejlesztése,
d) munkaerő mobilitását elősegítő közlekedésfejlesztés (belterületi utak, kerékpárutak, alacsonyabb rendű utak fejlesztése),
e) önkormányzati közfeladat-ellátás infrastrukturális feltételeinek javítása,
f ) települések infrastrukturális ellátottságának javítása;
A döntés az államháztartásért felelős miniszter kompetenciájába utalja a megállapított pénzügyi támogatás összegének biztosítását. Ez 2016-ban 2 milliárd forint, 2017-ben 14 mrd forint, 2018–2021 között évi 16 mrd forint (ez hat évre összesen 80 mrd forint
– szerk.) elkülönítését jelenti az NGM központi költségvetési fejezetén belül, hazai forrásból.
A pályázatok kiírásának és a támogatás felhasználásának módjáról rövidesen döntenek.

Ötvenmilliárd forintos beruházási programot indít a Budapest Airport

Ötvenmilliárd forintos beruházási programot hajt végre a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője, a Budapest Airport a
következő öt évben.
Az üzemeltető közleménye szerint a BUD 2020 program keretében megépül az új utasmóló a B terminálon, a repülőtéri hotel, és
fejlesztik a logisztikai és biztonsági területeket is. A fejlesztési tervet azért készítette el a repülőtér, mert az utóbbi két-három évben
dinamikusan fejlődött az utasforgalom, az idei év első öt hónapjában 12,5 százalékkal kezeltek több utast, mint egy évvel korábban. A kivitelezés tendere már megjelent, a munkálatok az év végén kezdődnek és másfél évig tartanak.
A program másik kulcseleme a repülőtéri szálloda, amely az építkezés megkezdése után 15-17 hónappal fogadhatja az első vendégeket.
A prognózisok szerint öt éven belül 15-18 millióra ugrik a ferihegyi repülőtér utasforgalma, ez esetben megépül a most még csak
fontolgatott új utasforgalmi épület, a 2C vagy 3-as terminál, növelik az utasfelvételi pultok számát és több lesz a parkoló is.
Több milliárd forintos biztonsági beruházás is várható a következő években a repülőtéren: valamennyi biztonsági kaput ellátják a
legkorszerűbb technológia alapján megépített testszkennerekkel, és a Budapest Airport az illetékes hatóságokkal együtt dolgozik
azon, hogy növeljék a biztonságot a repülőtér területein.
PM infok

Gerincterápiás jóga

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

Földváry Tibor
0620 946 7302

fiataloknak és időseknek egyaránt, ha sokat ülnek
vagy állnak, fáj a nyakuk, a hátuk, a derekuk.

Jóga 40+
Kímélő jóga mindazoknak, akiknek életkortól
és testsúlytól függetlenül fontos az egészségük, a jó közérzetük, izmaik, ízületeik rugalmassága.

Foglalkozások: Vecsés, Bálint Ágnes Kulturális Központ
Időpont: szeptembertől, de. és du.
Jelentkezés: Bajkó Erika, 30-280-9625
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I V. V e c s é s i M o t o - R o c k F e s z t i v á l

2013-ban indult útjára a Vecsési Moto-Rock Fesztivál koncert sorozat, melyet idén július 28-30-a közt rendeztünk meg a Dobrovitz
Lovasparkban.
A kétnapos rendezvényen 12 zenekar lépett fel, szórakoztatta a megjelent, egyre népesebb nagyérdemű közönséget: Shadows Rock
Zenekar, DINOSAURUS Band, Focus, ZORALL, DEÁK BILL, Rockin’ RockCats, ROCK FANATIC, ENJOY, COOL HEAD CLAN,
LORD, BLUES COMPANY, HARAG FIAI.
A motoros felvonuláson bejártuk egész Vecsést, és a temetőnél elhelyeztünk egy jelképes csokrot minden motoros barátunk tiszteletére, aki már a felhő között járja az utakat.
Köszönet a támogatóknak, a segítőknek, akik nélkül nem lett volna a fesztivál.
Nagy köszönet a közönségnek is, hogy a belépők megvásárlásával előkészítették az V. Vecsési Moto-Rock Fesztivál jövőjét. Igen
a közönség nélkül nem lesz fesztivál, és mindenki, aki megveszi a belépőt, az jó barátja a főszervezőnek és lelkes segítő csapatának. Köszönjük, hogy jó szívvel támogatták rendezvényünket.
Oláh László, egy a sok segítő közül

Fotó: WTV

Fotó: Katona Csaba

Fotó: Katona Csaba

Fotó: WTV
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Szénási Sándor István:
MIKOR MAGAM MARADOK
Elűzni a kor félelmét
szemed fényét hagyd itt nekem.
Istenszív a bíbor alkony,
a létem csupán kegyelem.
Mint megriasztott vadgalamb
csapkodva röpül az égbe,
fölemeli lelkem a hit,
földi életem szerelme.
Magányos nyári napokon,
ahogy kispadokon a vének
árnyékba húzódva, csendben,
gondolataim úgy ülnek.
Félelmetes lett a jövő:
Európa míves háza
életünk békés hona volt,
nézek bevert ablakára.
Hajdan álruhában
mentek törökök vásárba,
előkerültek a kardok,
és elesett Buda Vára.
Tanultunk talán a múltból,
elég volt rá százötven év:
idegen kultúra ellen
ez a nép új Hunyadit kér.
Szent a béke itt e földön,
szebb életért megy a munka.
Ne akard, hogy az erőszak
vigyen hozzád Uram, újra.
Élhessen, ahol született
háborítatlan az ember:
aki békéjét felveri,
azt büntesd erős kezeddel!
Sallay Gyula: ANTIÉKNÁL
Aludt a világ.
Csend borult az élet torkára.
Az öreg fűz földig hajolva
ábrát rajzolt a nyírt fűszálra.
A kócsag felszegett fejjel állt,
tátogva némán kiabált.
A szellő, mint a legkisebb gyermek
ijedt játszadozásba kezdett,
és motozva a fák közé szaladt,
kergetve köztük a fénysugarat.
Akkor, ott nálatok a stégen ülve láttam,
hogy alszik a föld
a nap ölelő karjában.

Varjasi Béla: EZ LENNE A FEJLŐDÉS?

Kelemen Bata Mária: BÚCSÚZIK A NYÁR

Jaj, de toleránsak vagyunk!
Mindenkire mindent ráhagyunk?

Szunnyadó virágok a kertekben,
magokat érlelnek kelyheikben.
Napsugár ereje egyre csökken,
Lassan a forró nyár tovaszökken.

Vajon attól lesz haladó szellemünk,
ha minden-mindent megengedünk?
Lassacskán a bűnözőt is elengedjük rendre,
hadd folytassa tovább, ha ebben telik kedve.
A kisstílűekkel szigorúbbak vagyunk,
a fehérgallérosoknak többet meghagyunk.
Amit eddig undorodva fogadtunk,
mert oly sokan teszik, mégis behódolunk?
A pedofília, ha tömegeket tudhat,
előbb-utóbb az is legalitást kaphat?
Az engedékenységünk jó irányba vezet?
Ezért emelnek gyermekek felnőttekre kezet?
A tendencia végül, vajon hová juttat?
Nincs erkölcs, emberség és józan öntudat.
A teremtés koronájaként uraltuk a Földet.
Elveszítve tartásunkat, vad ösztön legyőzhet?
Emberi méltóság nélkül, mivé lettünk mára?
Végül majd a majom zavar fel a fára?

Augusztus végén lomhák a fák,
még zölden lengnek a dús koronák.
Reggel ökörnyál lóg a harmaton,
melyet egy kis pók lágyan körbefon.
Egy – egy gólyahír dugja ki fejét,
búcsúztatja a gólyák seregét.
Füsti fecskék a drótokon ülnek.
Fekete rigók ritkán fütyülnek.
Tudják jól, változik a természet.
Jön az ősz, s vele tart az enyészet.
Elhervadt virág, száraz rőt avar,
szemlélik a tájat, eljön hamar.
Bizony megállítani nem lehet,
nyár számára utolsó lehelet.
Az ősztől küldött első üzenet:
ha színesednek a falevelek.

Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

Benke Mária: NYOMOT HAGYNI
Az Életből egyszer mind elmegyünk…
Amíg itt vagyunk, élünk, s szeretünk!
Tesszük a dolgunkat, ahogy jónak látjuk,
élvezzük az örömöket, a gondokat hagyjuk.
Létünkben van szabály és értékrend,
sokszor nem aszerint, hogy mi a trend…
Tanulunk, dolgozunk, tevékenykedünk,
kedvünk telik benne, értéket teremtünk.
Nem gondolunk a jövőre, az még várhat,
de – sajnos – múlik az idő, az ember fárad.
Számadást – leltárt időnként készít,
amiben önmaga előtt semmit sem szépít.
Elgondolkodik, mi marad utána?
Ha Ő már nem lesz, ki emlékezik rája?
Magunk után nyomot hagyni,
egy Életen át sok szépet alkotni.
Értékmérőnk a bensőnk, a szívünk.
Kinek mi az érték, azt megszabja hitünk…
A test gyengül, fárad, elernyed,
a lélek segít, csüggedni nem enged.
Emlékek, élmények őriznek értéket,
mi marad utánunk? – felteszed kérdésed…

Koncz Eta / Budapest / festménye :
Hajnali béke
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Vecsés Város a „Sulpiter projekt ”
programindító megbeszélésén
Bolognában
Vecsés Város Önkormányzata évek óta kiemelt fontosságot
tulajdonít az Európai Unió által meghirdetett környezetvédelmi
és energiahatékonysági programoknak. Tavaly a Város az
Európai Unió Central Europe Programja által támogatott
airLED projekt keretében foglalkozott a repülőterek vonzáskörzetében a helyi gazdaságfejlesztésének a kérdéseivel.

Idén Vecsés Város két EU projektben szerepel együtt a XVIII.
kerületi Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzattal.
A két EU program közül a „Sulpiterprojekt” a városi logisztikai
jelenségek összefüggésével foglalkozik a folyamatos európai
CO2 csökkentés érdekében, miközben a Norvég Alap által
finanszírozott másik nemzetközi projekt célja a helyi gazdaságfejlesztés ösztönzése új munkaerő piaci szolgáltatásokkal, mégpedig a budapesti nemzetközi repülőtér gazdasági körzetében.
A „Sulpiter projekt“ program indító megbeszélésére (ún. kickoff meeting-re) június végén az olaszországi Bolognában került
sor. A vecsési delegációt Tábori Ferenc, Vecsés Város Önkormányzatának alpolgármestere vezette.
Az EU Interreg Central Europe program keretében a Sulpiter
projektet vezetőpartnerként a bolognai Szállítmányozási és
Logisztikai Intézet Alapítványa szervezi. A nemzetközi Sulpiter
projektbe szakmai partnerként Poznan (lengyel), Brescia
(olasz), Stuttgart (német), Rijeka (horvát), Budapest XVIII.
kerület és Vecsés önkormányzatai kerültek bevonásra.
A bolognai vezetőpartnerek a szervezésben mindent megtettek
annak érdekében, hogy a Sulpiter projekt Tudományos
Bizottságába a nemzetközi logisztika területén a legismertebb
tudományos szakértők kerüljenek meghívásra.
A projektben ezért az alábbi nemzetközi egyetemek képviseltetik magukat: Rensselaer Műszaki Egyetem (New York - USA),
Melbourne-i Egyetem (Ausztrália), Kyoto-i Egyetem (Japán), a
Newcastle Egyetem (Egyesült Királyság), Sapienza Egyetem
(Olaszország), Görög Közlekedési Intézet (Görögország),
Westminster Egyetem (Egyesült Királyság) és IFSTTAR
(Franciaország).
Vecsés Város és Budapest XVIII. kerületi Önkormányzatok fenti
nemzetközi projektekben való részvétele ismét ráirányítja a
figyelmet, hogy hosszútávon a win-winmódszer, a térségi közös
erőfeszítések hozhatják meg azokat az eredményeket, melyek a
nemzetközi repülőtér térségét fenntartható módon fejleszthetik.
Erre további példa a fent említett EU airLED projekt, melyben
elkészült a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közreműködésével a „Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér térsége
integrált térségfejlesztési terve”, vagy a Liszt Ferenc-repülőtér
térségének a fejlődésére létrehozott együttműködési klaszter,
melyben Vecsés Város alapító tagként vesz részt.
A repülőtér térsége gazdasági fejlődését tekintve csak akkor tud
fenntartható módon jelentős mértékben előrelépni, ha a politikai
és gazdasági döntéshozók nem egyéni akciók és egyéni érdekek
során döntenek a hosszú távú fejlesztési stratégia kialakításáról,
hanem a résztvevő partnerek egymás támogatásával, a térségi
közösség és kreatív szakemberek bevonásával, korszerű és
innovatív tervezési eszközök alátámasztásával. Végül, de nem
utolsósorban a legkorszerűbb nemzetközi példák alapján alakítják ki a közösség számára megfelelő megoldást.

Práczki Péter

FIGYELEM!

Önkormányzat 13

Felhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét, hogy a Vecsési
Gondozási Központ szeptember 14-én (szerdán) nyílt napot
tart, reggel 8 órától 15 óráig.

Várjuk szeretettel azokat az időseket, akik egyedül töltik napjaikat és egy kellemes, jó hangulatú csoporthoz szívesen csatlakoznának. Természetesen ezen a napon az érdeklődő, a központ működését megismerni vágyó hozzátartozóknak, vecsési
lakosoknak is nyitva áll a Gondozási Központ kapuja.
Cím: Vecsés Jókai Mór utca 8. (Jókai Szabadtéri Színpadnál)

Tisztelt Vecsési Polgárok!

Vecsés Város vezetése és az Orbán Balázs Erdélyi Kör nevében tisztelettel kérjük Önöket, hogy lehetőségeik szerint támogassák kezdeményezésünket a Kárpátalján igen szerény körülmények között élő honfitársaink megsegítésére.
A gyűjtés során kérünk:
- különböző könyveket: mese-, tan- és szépirodalmi könyveket,
- tartós élelmiszert (konzervet, tésztákat, stb.),
- háztartási eszközöket,
- iskolaszereket, oktatást segítő tananyagokat.
Pénzbeli adományokat a Pátria Takarékszövetkezet (Telepi út)
65100091-11332334 számlaszámra kérjük utalni – Kárpátalja
megjelöléssel.
Természetbeni adományokat minden nap a Hargita Panzióban
(Telepi út 62. sz.) adhatják át.
Az adományokat augusztus végén - szeptember elején juttatjuk
el a rászorulóknak.
Önzetlen segítségüket tisztelettel köszönjük!
Vecsés Város nevében: Saska Istvánné, a Szociális Bizottság elnöke
Orbán Balázs Erdélyi Kör nevében: v. Hompoth Zoltán elnök

D u g u l á s e l h á r í t á s f a l b o n t á s n é l k ü l.
V í z - , g á z - é s kö z p o n t i f ű t é s s z e r e l é s.
Ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, wc-k, tartályok
cseréje megbízhatóan, garanciával.

Tel.: 061-402 43 30 és 0620-491 50 89
ÁLLÁSAJÁNLAT
Vecsési JÁRMŰMOSÓ CENTRUM keres kamion és
személyautó mosóba járműtakarítókat,
jó kereseti lehetősséggel, azonnali belépéssel.
Érdeklődni a +36 30-897-3375 telefonszámon lehet.
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Visszatekintés, avagy tallózás
Vecsés történelmében
Az idei esztendőben emlékeztünk meg Vecsés újkori történelmének a kezdetéről, újratelepítésének 230. évfordulójáról.
A 230 év alatt rendkívül sok esemény történt településünkön.
Ebben az írásban csak azok az események kerülnek felidézésre,
amelyek a hatos számhoz kapcsolódnak valamilyen formában.
Vegyük sorra őket!

1786. június 14. Ezen a napon jelentette meg Grassalkovich II.
Antal telepítési felhívását, amely nyomán kezdetét vette a pusztává változott Vecsés benépesítése. A török kiűzése után számtalan, pusztává vált településen kezdődött új élet. Közöttük majdnem utolsóként Vecsésen is. Az egykor 50 házhelyes település,
mára virágzó kisvárossá fejlődött. Közben azonban sok-sok akadályt, természeti, és egyéb csapásokat kellett átvészelnie.
1796-ban új jegyző került a hivatal élére Nagy József személyében, aki két évig látta el feladatát.
1806-ban telepedett le a községben Schneider Vince személyében az első seborvos.
1816-ban Mayerffy Károly bérbe vette Grassalkovich Antal birtokát. Mayerffy eredeti neve Mayer volt, de nemesi címet
kapott, amelynek feltétele, hogy magyarosítsa nevét. Mayerffy
nem akart megválni nevétől. Gondolt egy merészet, a Mayerhoz
hozzáragasztott ffy-t, amely így már magyarosabban csengett olvasható egykori dokumentumokban.
Még ebben az évben felépült a plébánia, mely épület a mai
napig áll a Fő úton. Vasboltként is használták. Védendő épületként sorolta be a Tusculum Kft.
1826. A település lélekszáma 976 fő volt.
1836 - ban súlyos kolerajárvány pusztított a településen, amely
117 halálos áldozatot követelt.
1846 - ban épült meg a Vecsés - Üllő - Halom - Gyál - Soroksár
csatorna, a kanális. Ma Gyáli-patak, esetleg Gyáli víz néven
szerepel. A Merzs-mocsártól a Kis-Dunáig ér.
1896. Dr. Pöschl György lesz Vecsésen a hatósági orvos, vele
veszi kezdetét a szervezett gyógyító munka a településen.
1906. Ebben az évben létesítik az első „kisdedóvodát”.
Megalakult a „Közművelődési Kör.”
Felállításra került a csendőrőrs, megszavazták a Nemzeti ellenállásra a pótadót.
1916. március 19. Megkezdték a Felső-telepi templom és a
leánypolgári iskola építési munkálatait.
1926. Bekapcsolták a villanyvilágítást Vecsésen, újra indult a
Vecsési Hírlap kiadása. Halmy Deutsch József örökhasználatra
átadta Vecsés sportolni vágyó ifjúságának a jelenlegi sportpálya
területét. A képviselő-testület területet biztosított a Vashíd építéséhez.
1936. Megalakult a 843. számú Sztárai Mihály Református
Cserkészcsapat. Megjelent a Vecsési Egyesületi Élet című folyóirat.
Beszerzésre került hullaszállító kocsi, és annak kocsiszín építése.
topolylucskai és kükemezei vitéz Bánó Lehel lett a község bírája.
Ő veszi át a 150 éves évforduló tiszteletére emelt emlékoszlopot.
1946 májusa. Mintegy 1500-1600 németajkú honfitársunkat
telepítettek ki a potsdami szerződés értelmében.
1956. Megalakult a Híradástechnikai KTSz, a Művelődési
Házban a Vegyeskar.
1956 októberében megalakult Szarka Géza nyugalmazott százados, az Andrássy-telepi iskola tanítójának vezetésével a
Nemzetőrség, és Bende László vezetésével a Forradalmi
Bizottság.
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A forradalomban áldozták életüket: Csűrös Zoltán, Havalda
László, Simon Béláné. A forradalom alatt ledöntötték Steinmetz
kapitány emlékművét.
1976. Elkészült és átadásra került az Oktatási Intézmények
Központi Konyhája.
1986. Megünnepelte a község az újratelepítés 200. évfordulóját.
Megjelent a Lakatos Ernő által szerkesztett Vecsés története
című monográfia. Vecsés Nagyközség vezetősége pályázatot
hirdetett a Vecsési Szignál megírására. A zsűri döntése alapján
a nyertes mű Somogyi Lajos karmester munkája lett.
1996. június. Vecsés Nagyközség Önkormányzata 3 napos
ünnepség keretében emlékezett meg a Honfoglalás 1100. évfordulójáról, megemlékezett az 1956-os forradalomról.
Emléktáblák kerültek elhelyezésre a svábok kitelepítésével kapcsolatban a Nagyállomás és a Falusi templom falán
Átadásra került a Falusi Általános Iskola.
2006. A Halmi-telep parcellázásának 75. évfordulója tiszteletére emlékmű felállítására került sor a Halmy téren. Ünnepség
keretében emlékezett meg a város az 1956-os forradalom 50.
évfordulójáról.
A Bocskai és a Rákóczi szabadságharcok tiszteletére kopjafa
felállítására került sor az Erzsébet téren.
Röviden: ennyi esemény történt azokban az években, amelyek
évszámai hatosra végződnek. Természetesen vannak még olyan
történések, kisebb események, amelyek az adott évben történtek, de csak a leglényegesebbeket emeltem ki.
Gál István

Jegyzet

Érdekes volt elolvasni Gál úr írását a „hatos” évek történéseiről. Engedjék meg, hogy a legutolsóhoz, a 2006-oshoz tegyek
néhány kiegészítést, ami jellemző az elmúlt évtized vecsési
hétköznapjaira.
Április végén a IV. Vecsési Tavaszi Fesztivál, májusban a III.
Ferihegy Expo, augusztusban Roma Ünnep és szeptemberben
a VI. Vecsési Káposztafeszt volt. Márciusban mutatták be
Varsa Mátyás: Tin és Puttó című darabját. Júniusban volt a
négyes fogathajtók Vecsés Kupája, július végén az Aachen-i
Világbajnokság, ahol Dobrovitz József 6. helyezést ért el.
Áprilisban volt az országgyűlési választás, amelyet Dr. Gál
Zoltán (MSZP) nyert meg Pest megye 7. sz. választási körzetében. Októberben volt a helyhatósági választás, aminek az
eredménye alább olvasható:
A város polgármestere Szlahó Csaba (FIDESZ-MDF-KDNP) lett!
Az új képviselő-testület tagjai: Dr. Fekete Károly, Skribek
Zoltán, Tábori Ferenc, Saska Istvánné, Alattyányi István,
Czibolya Zoltán (FIDESZ-MDF-KDNP). Balogh Csongor,
Dr. Gerencsér Balázs, Lőrincz Ferencné, Tóth Judit, Oláh
László, Jugovics Sándor (MSZP-SZDSZ), Dr. Lugosi
Mária, Dabasi János (Lokálpatrióták Egyesülete), Vékony
Ferenc József (VVSZ) és Hanek Gábor (FKSZ).
A VT szorgalmas olvasói a legújabb hatos évről, a 2016-osról,
havonta olvashatják a történéseket. Ezek annyira frissek, és
még egyrésze előttünk áll, hogy ezekről még nem illik írni,
inkább megélni kell.
szajan
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Akikre büszkék vagyunk

A kitűnő tanuló gyermekek mellett joggal jelentetjük meg évente azoknak a diákoknak a nevét, akik különböző tanulmányi versenyeken dicséretesen szereltek. A felsorolásból láthatjuk, hogy
milyen széles a paletta, ahol városi, megyei térségi vagy országos szinten érnek el tanulóink

Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola

Kiválót teljesítő diákok:
1.b Bakondi Bálint – vers- és prózamondó verseny 2. helyezés
2.a Deák Nóra: Városi vers- és prózamondó verseny 3. helyezés
3.a Benczik Marcell – Hermann Ottó országos verseny 8. helyezett
4.a Langó Szaffi – Városi szavalóverseny 1. hely, városi alsós
tanulmányi verseny
4.b Kautzky Imola – Városi rajzverseny 1. hely
4.b Juhász Martin - Városi szavalóverseny 2. hely
5. a Csémy Eszter: Területi angol vers-és prózamondó verseny
3. helyezés
6. a Balogh Imre: Városi vers- és prózamondó verseny 3. helyezés, Városi honismereti verseny 3. helyezés; Kiss Fruzsina:
Városi honismereti verseny 3. helyezés, Területi Kazinczy-verseny 8. helyezés
6. b Busi Beatrix: Városi vers- és prózamondó verseny 1. helyezés; Cseszlai Marietta: Városi honismereti verseny 3. helyezés,
Szólánc megyei nyelvtan-helyesírás verseny 4. helyezés; Malya
Boglárka: Városi honismereti verseny 3. helyezés
7. a Jánosa Fanni: Országos honismereti verseny: országos
1. helyezés, Városi honismereti verseny 3. helyezés; Fagyal
Nikoletta: Körzeti katasztrófavédelmi verseny 5. helyezés,
Városi honismereti verseny 3. helyezés, Városi vers- és prózamondó verseny 3. helyezés; Kállai Zsanett: Angol vers- és prózamondó verseny 3. helyezés, Országos honismereti verseny:
megyei 8. helyezés; Földházi Ágnes: TITOK London Bridge
Országos Angol Verseny 6. helyezés
7. b Katona Alexandra: Területi Bolyai matematika csapatverseny 8. helyezés, Városi magyar tanulmányi verseny 4. helyezés,
Városi matematika tanulmányi verseny 4. helyezés, Városi versés prózamondó verseny 4. helyezés; Pusztai Adrienn: Városi
rajzverseny 1. helyezés; Vetró Bernadett: Területi Bolyai matematika csapatverseny 8. helyezés, Területi Kazinczy szép kiejtési verseny 7. helyezés, Tudásbajnokság megyei verseny magyar
nyelv 2. helyezés, Tudásbajnokság megyei verseny biológia
1. helyezés, Tudásbajnokság országos verseny biológia 5. helyezés
8. a Mogyorós Gergő: Pest megyei szaktárgyi biológia verseny
4. helyezés, TITOK London Bridge Országos Angol Verseny
5. helyezés

Katasztrófavédelmi területi verseny 5. helyezés. A csapat tagjai:
Fagyal Nikoletta, Fodor Bence, Kordás Levente, Németh
István, Sáfrány Balázs.
Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola

Bolyai Matematika Csapatverseny:
3. évfolyamon 3. helyezés (Erős Balázs 3.a, Lengyel Szabolcs
3.a, Szabó Lénárd 3.a)
7. évfolyamon 2. helyezett(Fadhle Amna 7.a, Fekete Richárd
Bendegúz 7.a, Kovács Dóra 7.a, Lővei Balázs 7.a)
Zrínyi Matematika Verseny:
A 11 résztvevőből Lengyel Szabolcs 3.a osztályos tanulónk lett díjazott
Alsós komplex verseny
3. helyezett lett matematika tárgyból Tóth Eszter 4.a osztályos tanulónk.

Városi magyar verseny
1. Bencze Viktória
7. Illés Balázs
10. Hok Bence
12. Bekker Dorottya

Oktatás 15

Monor szépíró verseny
1. helyezett. Kiss Eszter
1. helyezett Kató Alexandra
Monori helyesíró verseny
1. helyezett Kató Alexandra

Városi rajzpályázat, szelektív hulladékgyűjtés
helyezett Csürke Péter és Fényi Anna
helyezett Petrányi Noémi és Somodi Krisztina
helyezett Monostori Virág és Károlyi Patrícia

London Bridge - Angol nyelvi verseny, országos döntő
8. helyezett Radics Anna
10. helyezett Kovács Dóra
12 helyezett Gyulai Szonja

A városi Honismereti Vetélkedő
1. helyezett lett a csapatunk: Bencze Viktória 8.b, Bekker
Dorottya 8.a, Csordás Veronika 8.b, Kányi Viktória 8.b, Hok
Bence 8.b
Német nyelvi megyei verseny
4. helyezett Tóth Szabina
7. helyezett Szabó Géza
11. Lakatos Nóra

Városi vers és prózamondó verseny:
I. helyezett: Fias Máté 1.b
I. helyezett: Preg Dorina 4.a
I. helyezett: Kiss Réka 7.b

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi
Általános Iskola és Gimnázium
ALSÓ - MAGYAR

Városi vers- és prózamondó verseny
1. hely Pintér Sólyom 1.a,
2. Mayer Kinga 1.a, Chepkó Zsófia 4.a
3. Végh Júlia 3.b

Városi alsós verseny
1. helyAlexa Balázs 4.b
4. Fekete Lorina 4.a magyar és matematika
Szép- és helyesíró verseny, Monor
2. Juhász Adél 4.b

Szövegmanó megyei levelezős verseny, megyei
7. hely Rapcsok Boglárka 4.a
Városi alsós komplex tanulmányi verseny
3. hely Juhász Adél 4.b
Kaleidoszkóp versfesztivál
Ezüst minősítés Matasdi Panna 4.a

SULI-HÓD országos levelezős verseny magyar irodalom
5. hely Pesti Gréta 2.b
VT összeállítás
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Petőfi Sándor Római Katolikus Német
Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium
MATEMATIKA
Méhecske megyei levelezős verseny
Molnár Gergely döntőbe jutott

Teki-totó levelezős verseny
Arany fokozat Badó Máté 1.a
Ezüst fokozat Papp Tamás 1.a, Brünner Noémi 2.b,Gerőcs Luca
Sára 3.b, Zupkó Ákos 3.b
Orchidea matematika verseny, iskolai
1. hely Gyebnár Ádám 3.a, Chlepkó Zsófia 4.a
2. Mayer Martin 3.a, Alexa Balázs 4.b
3. Tapodi Márton Sándor 3.a, Varga Laura 4.a

Katolikus Iskolák Dugonics András matematika versenye
1. hely Chlepkó Zsófia 4.a,
2. Alexa Balázs 4.b
3. Fekete Lorina 4.a
LOGO Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny
14. hely Mézes György Dániel 4.a
SULI-HÓD országos levelezős verseny matematika
11. hely Tarsoly Máté 2.b
16. Békési Zsolt 2.b

KöRNYEZETISMERET
Bendegúz Tudásbajnokság matematika és természetismeret
Arany fokozat Tarsoly Máté 2.b
9. hely a megyei döntőn
SULI-HÓD országos levelezős verseny természetismeret
5. hely Pesti Gréta 2.b
7. Soós Ágnes 2.b
8. Tarsoly Máté 2.b
10. Békési Zsolt 2.b

NYELV
Gedichtfestival versmondó verseny
1. hely Palkovics Olivér 2.b Végh Julia 3.b, Matasdi Panna 4.a
3. Szabó Péter 1.b
Különdíj Szlahó Gréta 1.b,Nyalka Laura 3.b, Illés Máté 4.b
Német Nemzetiségi vers- és prózamondó verseny, regionális
2. hely Matasdi Panna 4.a
3. Oláh Tamara 1.b
Különdíj: Illés Máté 4.b

Német Nemzetiségi Regionális Énekverseny, Biatorbágy
Arany minősítés Juhász Vanda, Rátóczi Zalán, Uri Anita, Végh
Júllia 3.b
Ezüst minősítés Juhász Adél, Szieber Klaudia, Illés Máté,
Gábos Csenge 4.b,
RAJZ
Városi rajzverseny
1. hely Geröly Gerda 4.a
1. Rapcsók Boglárka 4.a
2. Balogh Ábel 4.a
3. Józsa Levente 4.a

Városi rajzverseny Pécel
1. hely Akács-Kiss Anna2.b

Vecsési Tájékoztató 2016 augusztus

Egyházmegyei rajzverseny Szent János Kat. Ált. Isk.
1. hely Rátóczi Zalán 3.b
Egyházmegyei rajzverseny Bátonyterenye
3. hely Bíró Alexandra 3.b

Hulladék kommandó rajzversenye „Föld napja”
2. hely Németh Boglárka 1.a
3. Tardi Milán 3.b
Különdíj: Kántor Kamilla 3.b, Juhász Vanda 3.b
Rajzverseny, Bátonyterenye
2. hely Gábos Csenge 4.b

EGYÉB
Vecsési Ifjúsági Zenekar
Arany minősítés, fuvola Juhász Adél 4.b

Berczik Sára Emlékverseny
Bronz minősítés:Szlahó Anna és Szlahó Gréta 1.b (duó kategória)
Iskolai papírgyűjtés
2. 2.b osztály

FELSŐ - MAGYAR
Városi vers- és prózamondó verseny
1. hely Torma Ákos 6.a, ImrehKira 8.a
2. Baranyi Zsófia 5.a, Nagy Blanka 8.b
Városi iskolák közötti magyar verseny
1. hely Gőz Anett8.b
2. Csányi Eszter 7.b
3. Hegedűs Anett 8.a

Egyházmegyei iskolák közötti szavaló verseny
2. hely Sztyehlik Anna 8.b
Aranytoll egyházmegyei helyesíró verseny
1. hely Pesti-Geiger Viktor 6.b,
2. Bessenyi Dóra 6.a, Gyebnár Réka 7.a
3. Susán Dávid 5.b, Mezőfi Babett 7.b

Aranytoll egyházmegyei helyesíró verseny megyei
1. hely Pesti-Geiger Viktor 6.b,
2. Susán Dávid 5.b
Nyelvész anyanyelvi verseny, megyei
2. hely Mezőfi Babett 7.b
3. Pesti-Geiger Viktor 6.b
8. Hegedűs Anett 8.a

Bendegúz Tudásbajnokság anyanyelvi verseny
1. hely Pesti-Geiger Viktor 6.b megyei
3. Mezőfi Babett 7.b megyei
3. Pesti-Geiger Viktor 6.b országos
MATEMATIKA
Városi matematika verseny
2. Gőz Nóra 8.b

Katolikus Iskolák Dugonics András matematika versenye
1. hely Cser Zsófia 5.b, Pesti Bence 6.a, Őszi Zalán 7.b, Papp
Csaba 8.a
2. Brünner Péter 5.a, Molnár Anna 7.a, Gőz Nóra 8.b
3. Uszkay Réka 5.a, Mezőfi Babett 7.b, Gőz Nóra 8.b
LOGO Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny
3. hely Papp Csaba Mihály 8.a

Bendegúz Tudásbajnokság matematika verseny
3. hely Dein Vivien 7.a
folytatás a 17. oldalon
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Petőfi Sándor Római Katolikus Német
Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium

NYELV
Gedichtfestival versmondó verseny
1. hely Mihavecz Petra5.b, Lázár Lilla 6.b, Őszi Zalán 7.b

Német Nemzetiségi vers- és prózamondó verseny, regionális
1. hely Szidor Levente 8.b
6. Szidor Levente 8.b - megyei
Hajós Alfréd Német Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk.
vers- és prózamondó verseny
1. hely Szidor Levente 8.b

Német Nemzetiségi Regionális Énekverseny, Biatorbágy
Kategória: kétszólamú, nyelvjárásban előadott dal
Arany minősítés: Gőz Anett, Gőz Nóra, Nagy Blanka,
Palkovics Vivien 8.b
TERMÉSZETISMERET
Tudásbajnokság természetismeret verseny
1. hely Pesti-Geiger Viktor 6.b megyei
9. hely Pesti-Geiger Viktor 6.b országos

Bendegúz Tudásbajnokság biológia verseny
9. hely Mezőfi Babett 7.b megyei

RAJZ
Hulladék kommandó rajzversenye „Föld napja”
1. hely Pfeffer Balázs 5.a
1. Garamszegi Anna, ImrehKíra és Kardos Panna 8.a
„Szeretet a gyermekek szemével”
Különdíj és I. szakmai zsűri kat. Hajdú Lili 5.b
Káposztafeszt 2015.
Főzőverseny – különdíj 4.b osztály

EGYÉB
FGSZ „LángÉsz kerestetik”verseny
4. hely iskolák közötti
7. országos döntő: Halgas Máté, Szidor Bálint és Nagy Bence 8.b
Amőba verseny
5. hely Takács Tamás 6.b
6. hely Béky Donatella 6.b

GIMNÁZIUM - MAGYAR
Városi vers- és prózamondó verseny
3. hely Bernhardt Dorottya 10.o

Iskolai Kazinczy-verseny „Szép magyar beszéd”
1. hely Patkós Mercédesz 11.ny
2. Lőcsei Rebeka 11.ny
3. Fülöp Emese 11.ny

NYELV
Német Nemzetiségi Regionális Énekverseny, Biatorbágy
Kategória: kétszólamú, nyelvjárásban előadott dal - Ezüst
minősítés: Nagy Melinda, Nagy Regina, Nagy Tamara 9.b és
Petrok-Hanmer Csaba 11.o
Kategória: kétszólamú egyházi ének, kiscsoport - Arany minősítés: Gőz Anett, Gőz Nóra, Nagy Blanka, Palkovics Vivien 8.b,
Nagy Melinda, Nagy Regina, Nagy Tamara 9.b és PetrokHanmer Csaba 11.o

Vecsési Könyvelőiroda ügyfélkörrel átadó,
nyugdíjazás miatt. Tel.: 06 70 373-0399

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi
és Kétnyelvű Általános Iskola
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Biatorbágyi német énekverseny
Észak Magyarországi Német Önkormányzatok Országos
Szövetsége (ÉMNÖSZ) által megrendezett regionális német
énekversenyen:
Szóló kategóriában Saska Lilla bronz, Csarnai Mirtill, Zsichla
Dorka és Bodnár Sára ezüst minősítést kapott, Godó Miklós
pedig arany minősítéssel tért haza.
Felsős, német dialektusban éneklő duettünk, Bodnár Fanni és
Fazekas Fanni arany minősítés. Alsós kiscsoportos kánont
éneklő kórusunkban Stiller Fédra, Saska Lilla, Csányi Barbara,
Csarnai Mirtill, Bodnár Sára, Hidvégi Bettina és Zsichla Dorka
szintén arany minősítéssel térhettek haza. Alsós-felsős kétszólamú kórusunk pedig ezüstminősítést ért el. Felsős többszólamú
kamarakórusunk - Fazekas Fanni, Kopó Alexandra, Szilágyi
Éva, Székessy Eszter és Székhelyi Lili - arany minősítés.
Felkészítő tanár: Fazekasné Gombár Mónika
Városi atlétikaverseny
Első helyezés:
Mádi Szilvia kislabdahajítás 5-6. osztály
Kálmán Mihály 60 m 7-8. osztály
Barabás Dániel 60 m 5-6. osztály
Romhányi Levente 800 m 7-8. osztály
4 x 100m váltó (Bán Dominik, Görög Levente, Bódi Máté,
Kálmán Mihály)
Városi matematika verseny
Kertész Zsófia - I. helyezés - felkészítő tanára: Takácsné
Regőczy Krisztina
Eszenyi Marcell - III. helyezés - felkészítő tanára: Madár Emőke

Városi alsó tagozatos tanulmányi verseny eredményei:
Matematika:
1. hely: Varga Tamás (4. c)
2. hely: Godó András (4. a)
3. hely: Lemli Levente (4. c)
Magyar nyelv-és irodalom:
2. hely: Godó András (4. a)
Felkészítők:Bátorfiné Vízvári Ágnes, Dömötörné Futó Molnár
Mónika, Feketéné Kovács Viktória, Mongerné Zsolnai
Zsuzsanna

Országos német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny
megyei forduló
Három gyermekünk bejutott a verseny döntőjébe, az országos
fordulóra:
Saska Lilla (4.a ) – Felkészítő: Magyarné Kárpáti Erzsébet
Csányi Nikolett (2.d) – Felkészítő: Zehetmayer Adrienn
Kiss Liza (2.a) – Felkészítő: Magyarné Kárpáti Erzsébet

Zrínyi Ilona Matematika verseny megyei fordulója:
2. osztályosok között:
5. helyezett: Godó Miklós 2.c - Felkészítő: Gáborné Bárány Ágnes
13. helyezett: Kment Ábel 2.a – Felkészítő: Mák Klára
4. osztályosok között:
8. helyezett: Varga Tamás 4.c - Felkészítő: Feketéné Kovács Viktória
Iskolánk két tanulója, Tárnoki Bianka (1.a) és Tokaji-Nagy
Liána (2.d), a horvátországi Dancestar világbajnokságon 1. és 2.
helyezést értek el.
VT összeállítás

Olvassa a honlapunkat: www.vecsesitajekoztato.hu
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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

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

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELVÉNY SZAKÜZLET
CSŐSZER ÁRUHÁZ
Minden, ami víz-, gáz-, fűtéssel kapcsolatos

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

TERVEZÉS –KIVITELEZÉS
Vecsés, Magyar u. 31. – T./F.: 0629-350 870
Nyitva tartás: 07-17

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

E-mail: csoszer@monornet.hu
Web: csoszeraruhaz.unas.hu

Rendelés: Vecsés Telepi út. 68. – Szakrendelő
Telefon: 29 – 551 471 és 06-30 – 647 0380
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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ANGOL ÉS NÉMET nyelvtanfolyamok ősztől is:

ü PRÓBÁLD KI beszédközpontú, eredményes és jó
hangulatú óráinkat INGYEN

ü GYEREK ANGOL 3 éves kortól, anyanyelvi tanárral is
ü Várjuk jelentkezésed személyesen, vagy online!

Kerékpár alkatrészek, külsők, belsők, pumpák, szelepek.
Ecsetek, festékek, kesztyűk, falazúrok, szegő lécek.
Ásók, gereblyék, nyelek, fűnyírók, slagcsatlakozók.
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

Vecsés, Fő u. Lakótelepi Üzletsor
GRUND INVEST Ingatlaniroda

GENERALI Biztosító

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

Studium Nyelviskola
Vecsés, Fő út 226.
Ügyfélszolgálat: H-P:10-12-ig és 14-1830 -ig

Tel: 29/352 967, 20/5 852 852
www.studium-oktatas.com
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Gondolatok... Befejezésül a váci egyházmegyei találkozóról … (2016. aug.)

A VT (Vecsési Tájékoztató) júniusi és júliusi számában is olvashattunk a június 25-én, Vecsésen az Epresben megrendezett XII.
Váci Egyházmegyei Találkozóról.
Az egyházmegye főpásztora Beer Miklós püspök atya azért
indította el az egyházmegyei találkozókat, hogy a hívők találkozhassanak a környéki plébániák híveivel, közösen gondolkodjanak egy-egy témáról, kicseréljék tapasztalataikat, megérezzék
a közös ima erejét, ízelítőt kapjanak a vendéglátók kultúrájából,
és közösen részesüljön mindenki szeretetvendégségben.
Külön köszönjük az Egyházmegye vezetőségének, hogy az
Irgalmasság Szentévében Vecsés kapta meg a rendezés jogát,
lehetőségét. A vecsésiek által rendezett találkozó az egyházmegye kiemelt eseményének számított. A rendezvény mottója:
„Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek” (Mt.5.7)
Az ünnep házigazdája, rendezője Vecsés Város Önkormányzata, és városunk két plébániája, az Óvárosi és az Irgalmas Jézusplébánia volt.
Köszönet a Vecsési Önkormányzat Képviselő-testületének - és
elsősorban Szlahó Csaba polgármester úrnak - az egyházmegyei találkozó szervezésében, lebonyolításában nyújtott segítségért és nem utolsó sorban a jelentős anyagi támogatásáért.
Meg kell említenünk azt a lényeges tényezőt is, hogy a XII.
VET megrendezését támogatta az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, az „Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása” pályázat keretében 450.000,- Ft vissza
nem térítendő támogatással. Köszönjük az illetékeseknek.
A környező települések 80 egyházközségéből több mint 1.500
főt regisztráltak az önkéntes segítők. A lelki-napot záró szentmisén pedig több mint 2000 hívő vett részt. Dr. Huszka Mihály
plébános atya köszöntötte a megjelenteket. Érdemes felidézni
köszöntő szavait és bevezető gondolatait:
„Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Főtisztelendő
Dr. Varga Lajos püspök atyát, Szlahó Csaba polgármester urat,
Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő urat, Kedves
Vendégeinket a Váci egyházmegye minden szegletéből, és mindazokat is, akik máshonnan jöttek. A két plébánia - Óváros és
Irgalmas Jézus - híveit összekovácsolta a közös feladat és az a felelősség, hogy ezt a Találkozót a lehető legszebben készítsük elő. Hat munkacsoportban dolgoztunk tavaly ősz óta. Bükkszentkereszten 3 napos
lelkigyakorlat és közös munka által kovácsolódtunk össze. Ezután
kéthetente egy-egy este találkoztunk és bontottuk le a feladatokat egészen napi szintre. És íme, elérkezett a mai nap, a várva várt pillanat,
hogy megéljük azt az új valóságot, hogy mit jelent Jézus Krisztus
Egyházához tartozni, az Ő egyházában élni, örülni egymásnak.
Megsejteni a Mennyei Atya tervét az emberiségről, aki egy nagycsaládnak szeretné látni gyermekeit. Az Irgalmasság szent évének
kiemelt eseménye is egyben ez a mai nap a Váci egyházmegyében.
Lesz mód a szentgyónásra és a teljes búcsú elnyerésére is.
Tegnap Keresztelő Szt. János születésének ünnepe volt. Az
evangéliumban ezt olvastuk: „Elérkezett Erzsébet szülésének
ideje. Fiúgyermeket szült. Amikor szomszédjai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, együtt örült
vele mindenki.” (Lk. 1, 57) A tékozló fiút visszafogadó atya is
örömünnepet rendez fiának. Az irgalmasság titkának legmélyebb üzenet az öröm. Öröm az egyén életében és öröm a környezetében élőknek is. Erre az örömre hívott meg minket
Ferenc pápa az irgalmasság évének meghirdetésével és ennek
az örömnek a megtapasztalása legyen ez a mai nap is.
Lelkipásztori köszönetemet és hálámat szeretném kifejezni mindenkinek, aki munkájával, adományával, és imájával járult
hozzá, hogy a XII. Váci Egyházmegyei Találkozót magas színvonalon és Vecsés város jó hírét öregbítve rendezhettük meg.”

A vendégek - és a helybeli hívők is - hármas élményben részesültek:
1. Vallási élményben, hiszen a közös imádságokon kívül két kitűnő előadást hallhattunk. Székely János püspök atya Isten országáról és irgalmasságáról beszélt. A délelőtti másik előadást Hartai
Gábor szalézi szerzetes atya tartotta, ő elsősorban a fiatalokat szólította meg: a fiatal hogyan élheti meg Isten irgalmasságát?
Hogy „könnyebben megemészthessük” a mély gondolatokat, a
Concerto Harmonia kórus énekét hallhattuk a tőlük megszokott
magas színvonalon.
Vallási élményt jelentett a délután 3 órakor kezdődő irgalmasság imaóra is, melyet Gáspár Csaba vezetett. A Szent Kereszt
templomban (Jókai u.) a szentségimádáshoz az Oltáriszentség
került kitételre, a művészi, lélekemelő gyertya és virágdíszítés
mellett, hogy adórációt végezhessenek azok, akiknek ez nagyon
is fontos és szükséges.
Az Oltáriszentség jelenléte, a lélekemelő díszítés „segítette”
azokat, akik szentgyónásuk elvégezésére készültek.
Az Irgalmasság Órája után bemutatkoztak a plébániák keresztény közösségi csoportjai:
a Családok Jézusban közösség, a Házas Hétvége lelkiségi mozgalom, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás vecsési
imacsoportja, a Mária Családjai, a Fokoláre mozgalom, valamint a Dúl Géza atya vezette Cigánypasztoráció közösség.
Tanulságos volt hallani a csoportok bemutatkozását. Úgy látszik, működik a Szentlélek városunkban is. A hallgatóságban
többen csodálkoztak azon, hogy a milyen sokszínűen érint meg
a Szentlélek egyeseket, hogy „munkatársai” legyenek...
A vallási élmény csúcspontja a záró szentmise volt, melyet
Varga Lajos váci segédpüspök mutatott be, s szentbeszédet is ő
mondta.

folytatás a 21. oldalon
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G o n d o l a t o k...
Befejezésül a váci egyházmegyei találkozóról … - folytatás

A szentmise végén került sor az ünnepélyes zászlóátadásra, mert
jövőre az Egyházmegyei Találkozónak Csévharaszt ad otthont.

2. Kulturális élményben is részünk lehetett, mert a Concerto
Harmonia kórus mellett fellépett a Lumpen-Klumpen
Tánccsoport, a Petőfi Sándor Római Katolikus Német
Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium tánccsoportjai a
nézők nagy tapsai közepette:
a Liebling, a Benchen, a Klatschmohn, a Margarethen, a
Jóraforgók és a Napraforgó együttes. A Labdarózsa Nédalkör
népdalokkal tette színesebbé a délutánt. És nem maradhatott el
a Rosmarein Tánccsoport fellépése sem. A Wetschescher
Nachtigallen kórus német nyelvű egyházi énekeket adott elő, a
vendégek nagy tetszésére.
Az Epresben sátrak sora kínálta míves portékáját a vásárolni
szándékozóknak, és, akik Vecsés történetével akartak megismerkedni, azok Frühwirth Mihály szakszerű, lelkes ismertetőjét
hallgathatták meg a kiállított fotók, képek illusztrálásával.
A Vecsési Tájház is egész nap látogatható volt a Jókai utcában.
Meg kell emlékezni okvetlen a Vecsési Fúvószenekar szerepléséről. Délután 3 órakor a Szent Kereszt templomból indult az
Oltáriszentséget kísérő körmenet az Epresbe. A zenei kíséretet ők
adták olyan lelkesen, mint ahogyan közreműködnek hosszú-hosszú
évek óta a fontosabb egyházi ünnepeken és az Úrnapi körmeneten
a Jókai utcában. A Fúvószenekar kísérte a szentmise énekeit is.

3. Kulináris élményben is részesültünk, mert nagyon finom
volt és mindenkinek ízlett a vecsési húsos-káposzta. Külön
köszönet a város Központi Konyhájának ezért. A vendégek nem
győzték dicsérni a finom ebédet, és hívek által készített csodás
süteményeket.
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Köszönet jár a katolikus iskola nevelőinek és diákjainak, mert
mindent megtettek azért, hogy kifogástalan legyen a rendezés
és a kiszolgálás.

A Petőfi Sándor Római Katolikus Nemzetiségi Iskola igazgatónője, Sztyehlikné Hegyi Krisztina vállalta, hogy a programok
zökkenőmentesen kövessék egymást. Konferansziéjában a
lényeget megemlítve mutatta be az egyes szereplőket és csoportokat. Így tudhattuk, hogy mire kell különösen figyelnünk és
értékeink is evidensek lettek. Ő a vendégek érkezésétől az
ünnepség befejezéséig szinte egyfolytában „talpon” kellett,
hogy legyen, mert a műsorok gördülékenyen követték egymást.
Nem volt könnyű a hőségben is könnyedén, szellemesen, a
lényegre figyelve levezényelni az egész napot. Úgy érzem,
hogy Ő minden szereplőnél, minden közreműködőnél többet
„dolgozott” a Nap sikeréért. Külön köszönet érte!!!
Azt kívánom, hogy az „Ünnep” elmúltával, amikor visszaidézzük az elhangzottakat, találjunk olyan gondolatot, mely hasznunkra válik majd. Különben a hosszú és fáradságos készülődés, a gondos lebonyolítás - legalább is önmagunk számára fabatkát sem érne...
Írás és fotó: Nagy István Elek

Megérkezett a püspökatya köszönete is
Több mint 150 önkéntes segítőnek köszönhető, hogy június 25e valóban „Ünnep” lehetett Vecsésen. Kedvesen és kulturáltan
fogadták a vidékről érkezőket, szívesen válaszoltak érdeklődő
kérdéseikre, szinte állandóan osztották mindenkinek az ásványvizes flakonokat, amire a forróságban nagy szükségünk is volt.

Gólyahír

Áldott állapot után napvilágra érkeztem!
Nagy örömmel tudatjuk, hogy 2016. július 26-án megszületett
Péteri Hajnalka és Takács Attila kisfia, Dávid. Érkezése nagy
boldogság a szülőknek, testvérkének, dédi mamának, nagyszülőknek, rokonoknak, barátoknak.
Sok boldogságot kívánunk!
VT info

Dr. Huszka Mihály plébános atya eljuttatta hozzánk Dr. Beér
Miklós Váci Megyéspüspök atya köszönetét a Találkozó közreműködőinek, amit örömmel ismertetünk az olvasóval:

„Sajnálom, hogy nem lehettem köztetek. Nagyon köszönöm a
rengeteg munkát, amit vállaltatok az elmúlt év során. A beszámolók szuperlatívuszokban szóltak. Nagyon sok embernek szereztetek reményt, örömet. Biztos vagyok abban, hogy Vecsés is
sokat gazdagodott. Isten áldjon Mindnyájatokat! Kérlek, hogy
tolmácsold köszönetemet minden résztvevő felé!
Imádsággal, szeretettel:
Miklós püspök”

RUHATISZTÍTÓ FELVEVŐHELY!

(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.

Mónika: 0630-3978019
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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.

NETFONE az új, magyar szolgáltató

JÓ

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter
Dr. Csorba Zoltán
fogászat-szájsebészet
implantológia-fogfehérítés
dr. Csorba
panoráma röntgen
Vassné Csorba Zsuzsa, Vass Péter- fogtechnika

Halló, itt vagyunk!

Miért lusta és ragaszkodik régi, drága tarifájú
előfizetéséhez?
Miért szaladgál feltöltő kártyáért, ha lehet
olcsóbban, kényelmesebben is telefonálni?
Roaming? Családi előfizetés? 0 Ft a barátokkal?

Váltson Netfone előfizetésre
• Ügyintézés akár otthona kényelmében
• Személyes kapcsolattartó
• Előnyök, amelyek csak nálunk érhetők el

Egyedi árajánlat
Akár vállalkozóként, akár magánszemélyként
szeretné csökkenteni telefonköltségeit.
További információkért, időpont egyeztetésért
hívjon bizalommal:

30/ 655 -5878 70/ 491-1075
Dr. Lakos Gáborné
Vezető tanácsadó
Netfone Telecom Lakossági és Vállalati szektor
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Hitelek Közvetítése
20 bank ajánlatából:
- Lakáscélú hitelek
- Állami támogatással + CSOK
Biztosítások 18 biztosító ajánlatából:
- Szabadfelhasználású hitelek
- Nyugdíj és gyermekjövő programok
- Személyi kölcsönök
- Baleset és egészségbiztosítások
- Vállalkozói hitelek
- Lakásbiztosítások
- Széchenyi kártya
- Vállalkozói vagyon és felelősség
- Lakáslízing
- Gépjármű kötelező és casco
Lakástakarékpénztárak
közvetítése 4 pénztár ajánlatából
- Utasbiztosítások
Címünk: 2220 Vecsés Vasvári Pál utca 2.
Telefon: 06-209-121-878
E-mail: hajnalbroker@hajnalbroker.hu
www.hajnalbroker.hu

Szolgáltatásaink:
masszázs, kéz-és lábápolás, FLABéLOS, OTO 4 testőr,
Blomdahl fülbelövés, csillámtetoválás, arcfestés
havonta belgyógyász és
gyermekorvos tart
ingyenes konzultációt

Vital & Beauty szépségszalon
Vecsés, Telepi utca 43.
0620/6101-505
H - Cs: 8-18 P: 8-12

Geiger Imre villanyszerelő
06 20 417 31 82
ymre73@gmail.com
Vállalok: Családi házak felújítását, új szerelését!
Hibaelhárítást rövid határidővel!
Villanybojlerek javítását. Kaputelefon szerelést/javítást.
Elektromos kapuk szerelését/javítását.
Társasházak felújítását, új szerelését! Karbantartási munkálatokat!

25 éves szakmai tapasztalattal az Önök rendelkezésére állok!
Hívjanak bizalommal!

20 évesek lettünk 2016-ban
Több mint 20 iroda, 20 ezer ügyfél

• Ingatlan közvetítés, bérbeadás
• Energetikai tanúsítvány
• Értékbecslés
Akár 20 napon belül értékesítjük
az Ön ingatlanát is!

Legyen Ön is ügyfelünk

Dr. Makkos Ingatlan Vecsési Franchise Irodája
2220 Vecsés Vasvári Pál utca 2-4.
Telefon: 06 20 382 3768
E-mail: vecses@ingatlandoktor.com
www.ingatlandoktor.com
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Népszavazás előtt…

Voltak, akik szóban, voltak, akik telefonon arra kértek, hogy ne
foglalkozzam a migránskérdéssel. Volt közte szigorú, már-már
fenyegető hangvétel is. Nem ismernek eléggé. Ettől csak
elszántabb leszek.
És most nagy a tét! Most egy nemzet léte forog kockán. És
mielőtt valaki azt mondaná, hogy ne használjak nagy szavakat,
akkor hozzáteszem, hogy valóban nem volt pontos a megfogalmazás. Itt, és most nem a nemzetről van szó. Európáról van szó!
Ami a mi legnagyobb, legelszántabb és legtisztességesebb
szándékunk dacára is elpusztulhat, és a pusztulásba minket is
belerángathat. Ezt jó elöljáróban tisztázni. Persze nem azért,
hogy hazátlan idegenszívűek nagy hangon mondhassák, akkor
minek ez a nemzeti hőzöngés?
Több mint egy éve nézzük a képeket a bevándorlásról, pontosabban, a bevándoroltatásról. A tavalyi röszkei képek még élénken élhetnek bennünk, de most a belgrádi tudósítást nézem.
Parkokból csinálnak illemhelyet, és fenyegetnek bennünket –
mondja egy asszony. Aztán nézzük a menekülteket. Mind férfi,
és 25-40 év közötti. Hol a felesége, hol vannak a gyerekek? Ha
menekültek, akkor ott hagyták a háborúban az asszonyt és a
gyermekeket? Vagy biztonságba tudták helyezni őket? Ha igen,
akkor magukat miért nem?
De vannak közöttük olyan országból valók is, ahol nincs háború, vagy éppen 30 éve öldöklik egymást. Miért most indultak
el? Miért család nélkül?
Papírjuk nincs. Az a nevük, az az állampolgárságuk, és az minden adatuk, amit bemondanak.
Hogyan tudták megtenni ezt a több ezer kilométeres utat, és
miből? Ha menekültek, hogyan tudták eladni házukat és pénzzé
tenni vagyonukat? Ha háborús a helyzet, ki az az őrült, aki megveszi tőlük? Mégis euró ezreket költenek embercsempészre, és
futja még új ruhára és a bankkártya feltöltésére is.
Lehet, hogy az arab tavasz Líbiában, Egyiptomban, Szíriában és
máshol csak egy fedőnév volt a bevándoroltatás elindításához?
Eltalálták, álkérdések ezek, mert ép erkölcsű és ép elméjű
embernek ezek nem kérdések, tudja, miről van szó.

Most táborban élnek, és csak illegálisan akarnak közlekedni az
országhatárokon. A hivatalos határon bármikor bejöhetnének,
de nem akarnak. Tőlük ne vegyenek ujjlenyomatot, mást sem,
amivel azonosíthatóak lennének. Az élelem és az ellátás elfogadhatatlan, jogokat és kaviárt követelnek.
Jó, ha felidézzük az 1956-os magyar menekültek sorsát. Ők a
nyitott határon Ausztriába mentek, ahol táborokban éltek hoszszú hónapokon keresztül. Irataik rendben voltak, és várták,
hogy melyik ország melyik városa fogadja be őket. Közben
hálás szívvel fogadták el az ételt és az italt. Azután oda mentek,
ahová a befogadó nyilatkozat szólt. Ezen változtatni csak hoszszas procedúra után lehetett. Nos, ez menekült sors.
Érdemes egy logikát végiggondolni. Amerika belerángatta az európai szövetségeseit ezekbe a háborúkba. Exportáljuk a demokráciát!
Még akkor is, ha nem akarják. Földönfutóvá tettek milliókat, labilissá tettek országokat, ez nem kérdés. De az igen, hogy ezeknek a
millióknak miért kell Európába jönni? Miért nem maradnak ott a
saját kulturális környezetű szomszédjaiknál? Mi lenne akkor – még
belegondolni is rettenetes -, ha itt lenne vérfürdő, és mi menekülnénk, mondjuk hozzájuk. (Bár, egy nem is túl távoli, apokaliptikus
képbe ez is beleillik.) Aligha élnénk meg a holnapot., hiszen az
ottani keresztények állapotát, üldöztetését láthatjuk. Miért gondoljuk azt, hogy ezek a 80 %-ában erős férfiak békés szándékkal jönnek hozzánk, akik feldúlták otthonukat? És Európa vezetői minden
kontroll nélkül beengedik, sőt csábítják ezt a népességet.
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Nagy kérdés, hogy Európa vezetése ezt miért teszi? Egyik része
azt hajtogatja, hogy ezek integrálhatók és jó munkaerők lesznek, amiből egyre kevesebb van a kontinensen. Igazuk van?
Lehet, de akkor nem úgy kellene eljárni, ahogyan azt 1956-ban
például a magyar menekültekkel tették? A másik része azt
mondja, hogy világháború van, de ezt gazdasági eszközökkel
vívják. Kimentek a tankok, bejöttek a bankok – tartja a mondás.
A világgazdaság forgalmának nagyobb része történik euróban,
mint dollárban. Ráadásul a harmadik világ – feltörekvő és nagy
népességű hatalmai – mind nagyobb szeletet szakítanak ki a
pénzügyi forgalomból, és nem kérnek a világuralomra törő gazdasági háttérhatalomból. Ha azonban elgyengül Európa, akkor
minden megtörténhet. Próbamutatványnak ott van Ukrajna.
Pillanatok alatt bábállam lett egy 50 milliós ország. Még az oroszokat is megroppantották, de ott nagyon nagyok a tartalékok.
Melyik tétel az igaz?
Persze ezek is álkérdések, mert ép erkölcsű és ép elméjű embernek ezek nem kérdések, tudja, miről van szó.
Ha azon kezdünk gondolkodni, hogy mégis miért folyik ez a
bevándoroltatás az unió vezetésének aktív közreműködésével,
akkor nagy kérdéshez jutottunk el. Mert azt feltételezni, hogy
ezek a vezetők ostobák, az aligha hihető. Okosak ők, és ettől
válik végtelen veszélyessé a játék, mert csak arra lehet gondolni, hogy vannak Európában olyan nagyon jelentős erők, akik
nem született hazájuk érdekeit szolgálják. Ők el akarják pusztítani az évezredes kultúrát, amelyben nincsenek nemzetállamok,
csak egy értékét vesztett, tudatától megfosztott massza van, amit
egy világkormány irányíthat a maga világhatalmi szempontjai
szerint. Ehhez kell egy nagy népesség beáramoltatása, amivel itt
káoszt lehet teremteni, amelyen majd valaki erővel úrrá lesz.
Árulkodóak az unió vezetésének azok a lépései is, ahogyan az
ellenszegülőket anyagi büntetésekkel akarják jobb útra téríteni.
Nem kapnak uniós forrásokat – mondják. Tessék mondani, az
unió kinek a pénzét ossza? Van olyan ország, hogy Európai
Unió? Ők a tagok által befizetett összegekből élnek, azt osztják,
ezzel büntetnek vagy ajándékoznak. Érdekes lenne kiszámolni,
hogy 2004 óta visszakaptuk-e azt a pénzt, amit évente befizettünk? Újabban az a fenyegetés, hogy fejenként büntetést kell
fizetni minden elutasított migránsért. Árulkodó, mert, ha az
unió vezetése csak egyszer mondta volna azt története során,
hogy egy uniós állampolgárnak milyen anyagi és létfeltételt kell
biztosítani – ahogyan meghatározta a baromfik vagy a sertések
jogait -, akkor nagyobb hitele lehetne az uniós polgárok –
főként a keletiek – szemében.
Ma egyre nyíltabban mondatják egy amerikai bankárral – mert
ezt saját magától nem mondaná… -, hogy legyen a befogadás
kötelező, és aki nem bírja, az vegyen fel hitelt. Jól értik.
Egyszerre követelik, hogy csökkenteni kell az egészségügyi, a
szociális és egyéb juttatásokat, de a bevándoroltattak számára
hitel és rabszolga eladósodás útján is mindent biztosítani kell.
Miért?
Ez is álkérdés, mert ép erkölcsű és ép elméjű embernek ez nem
kérdés, tudja, miről van szó.
Az ép elméjű, és főként, ép erkölcsű ember számára érthető,
hogy ez nem menekült kérdés, ez a bevándoroltatás háborús eszköz az öreg kontinens felszámolásához. Egyre több ország ébred
bódulatából. A britek kiléptek, másutt, ahol az elmúlt félévben
választás volt, ott mindenütt a nemzetállam hívei nyertek, és
nyerni is fognak, mert a jobbak nem érvényteleníthetik őseik
küzdelmeit, amit a nemzet fennmaradása érdekében vívtak.
Hogyan is mondta Tamási Áron: Azért vagyunk a világon, hogy
valahol otthon legyünk benne.
Szalontai János
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Hazádnak rendületlenül
A magyar 1956-os forradalom és szabadságharc 60.
évfordulójára emlékszik az
ország. Ha megnézzük, mit ír
a Biblia az emlékezés fontosságáról, ezt olvashatjuk a
Mózes V. Könyve 4;9-ben:
“Őrizkedj azért, és vigyázz
nagyon magadra, hogy ne
feledkezz azokról, amiket a
saját szemeddel láttál: ne
vesszenek el emlékezetedből
egész életedben! Ismertesd
meg azokat fiaiddal és unokáiddal is!”. Mondhatná
bárki, hogy Mózes az Ószövetség népét intette így, de senki nem
vitathatja, hogy az idézetbeli intés a ma emberének ugyan úgy
szól. Hozhatunk frissebb intést is, amit nem kisebb személy, mint
Norbert Lamberth német kancellár mondott 2006 decemberében a Magyar Parlamentben a svábok kitelepítésének 60. évfordulóján: „Minden kultúra az emlékezésen alapul és azzal kezdődik.” Az emlékezés tehát kötelesség és tiszteletadás is.
Emlékezzünk mi is egy vecsési közéleti emberre, aki részese volt
Vecsés 1956-os forradalmi eseményeinek és egy nem vecsési személyre, aki a trianoni diktátumtól az 1956-os helytállásig, majd
a disszidálás után is részese maradt a magyar történelemnek.

Id. Kiss István színjátszó, rendező Vecsésen született 1922.
december 23-án és itt is hunyt el 1999. június 25-én. A polgári
foglalkozása mechanikai műszerész és technikus volt.
A Szociáldemokrata Ifjú Munkások (SZIM) szervezetének
egyik helyi vezetője volt. A
II. világháború után az
Árpád u. 20. szám alatt
rövid ideig működött a
Saáry család magánóvodája. Abban az időben egymás
után alakultak az új idők
„holnapra megforgatjuk az
egész világot” jelszót valló
szervezetei. Az általa vezetett Szociáldemokrata Ifjú
Munkások (SZIM) szervezete, majd később a Magyar
Demokratikus
Ifjúsági
Szövetség (MADISZ) az
óvoda épületét székházként és ifjúsági bálok megrendezéséhez
igényelte. Belelátott a nagy politika olvasztókohóiba és tudta a
kötelességét. Ifjú kora óta vonzódott a színjátszáshoz, a színpadhoz. Szinte mindegyik helyi színjátszó csoportnak tagja
volt. Számtalan szerepben mutatta meg drámai erejét és végtelen mókázó kedvét. Ekkor szerezte meg óriási rutinját, amit
később a Népművészeti Intézet színjátszó-rendező engedélyének elnyerésével tovább tökéletesített. 1954-ben megalakították
a Jókai kultúrcsoportot. 1956 októberében Vecsésre egy kis
késéssel érkezett a forradalom szele. Pesten dolgozó vecsésiek
hozták a híreket, hogy ledöntötték a Sztálin szobrot, és az üzemek bejáratáról leverték a vörös csillagokat. Miután 1956. október 26-án megalakult Vecsésen a Nemzetőrség, ifj. Szarka Géza
parancsnok utasítására a nemzetőrök október 26-án este begyűjtötték a rendőrök, köztük a repülőtér mellett 1949-ben a dikta-
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túra által felállított Steinmetz szobornál szolgáló Szalai Béla
rendőr és üllői váltótársa szolgálati fegyvereit is, Kiss István
színjátszó csoportvezetővel egyeztetve a fiatalok új terveket
szőttek. A tszcs-ben és az állami gazdaságban dolgozó fiatalok:
a színjátszó Fodor Márton, és társai: Liebe János, Károly József
és Roik Sándor traktoros fiúk elhatározták, hogy ledöntik a
Steinmetz szobrot. A szolgálati fegyverek begyűjtése megkönynyítette a forradalmár fiatalok helyzetét, akik másnap, október
27-én a Kiss István színjátszó vezetésével odaérkezett éneklő
tömeg és a 4-es úton közlekedők szemeláttára, gépjármű segítségével ledöntötték a szobrot. A szoborra Scheer László öccse,
a 16 éves János mászott fel, és a nyakában ülve kötötte meg a
kötelet, amivel lehúzták a szobrot a talapzatáról. Közben a
jelenlevő sokaság a Kossuth nótákat, a Klapka indulót énekelte
és az ismert ’56-os jelszavakat kiabálta: Mars ki ruszki!, Aki
magyar velünk tart! Ruszkik haza! Később derült ki, hogy a 4es főút és a vasút kereszteződésénél álló, az Indul a bakterház c.
könyv és film által elhíresült sorompókezelő őrház (bakterház)
padlásáról valaki fényképet készített a jelenetről. Kiss István
vezetésével a szobordöntő fiatalok még a szobor megvilágítására szolgáló reflektorokat is lefeszítették és a Jókai Színpad tervezett megvilágításához a cserkészotthon padlásán rejtették el.
A szobordöntés utáni napon Kiss István és kérésére több forradalmár fiatal visszatért a ledöntött szoborhoz, és a szobor lábazatköveit - Kauremszky István kirendelt vecsési motoros nemzetőr felügyelete alatt - lebontották és gondosan számozva az
árokba rakták. Egy ifjúsági szobor talapzatát tervezte Kiss
István belőle. A forradalom azonban a szovjet túlerővel szemben elbukott. A vecsésiek hallhatták a Felsőpakonyból
Budapestet ágyúzó orosz lövegek hangját, majd november 4.
után láthatták a Budapest körül kialakuló szovjet tankgyűrű
repülőtér melletti Hanek gyümölcsösben elhelyezett egységeit
is. Tudták azt is, hogy az oroszok a magyar rendőrséggel
Budapestről és környékéről sok forradalmárt a Szovjetunióba
deportáltak, akiket majd csak nemzetközi tiltakozásra engedtek
haza. Terjedtek a hírek arról is, hogy a Budapesten Nyugati
pályaudvarnál elfogott civileket Vecsés-Kertekalján, a legelő
mellett vagonírozták be, s gyűjtik az adatokat a szobordöntő és
csillagverő forradalmárokról, köztük a bakterházból készült
foto alapján a vecsésiekről is. Miután a forradalmi események
helyi szervezésében játszott szerepe miatt id. Kiss István
kemény büntetést kapott, a reflektorokat senki sem merte elővenni. Majd tíz évvel később kerültek elő a padlásról, de akkor
már nem érdekelt senkit. A Jókai kultúrcsoport azonban id. Kiss
István irányításával e-nélkül is sikeres volt és színpadi játékukkal az amatőrséget Vecsésen hivatásos szintre emelték. Számos
tehetséges fiatalt nevelt és adott a színjátszásnak, akikből sikeres, hivatásos színészek is lettek, egyebek között a saját fia is. A
Bartók Béla út 2. szám alatt gyakran találkoztak és adomáztak
ifj. Kiss István, Koltai Róbert és fiatal színész társai, akiket a
házigazda mindig nagy szeretettel és vendéglátással fogadott,
sőt egy-egy színdarab előadásába is bekapcsolta őket. A vecsési színjátszó csoport id. Kiss István irányító munkája eredményeként minden lehető elismerést elnyert, háromszor volt
Kiváló együttes. Bejárták az egész országot. Id. Kiss István
1964-ben Szocialista Kultúráért, később Kiváló népművelő
kitüntetést kapott, 1992-ben pedig a Róder Imre Alapítvány
kuratóriuma Róder Imre díjban részesítette. Neve fogalom,
alakja legendás maradt a színjátszás és az 1956-os forradalom
helyi történetében. Nevét őrzi a 2013. május 24-én, Vecsésen
megnyitott Bálint Ágnes Kulturális Központban a színházterem
és a vecsési Kisspista Színház elnevezése is.
Orosz Károly
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Akikre büszkék vagyunk
Orandum est ut sit mens sana in corpore sano! Imádkozzunk
azért, hogy ép lélek legyen ép testben! – mondotta Juvenal,
római költő. Az ép lélekhez a szellem egészsége, az ép testhez a
sport egészsége szükséges. A sportban elért eredmények felsorolása sem maradhat ki, és itt is láthatjuk, hogy milyen széles a
paletta, ahol városi, megyei, térségi vagy országos szinten
érnek el tanulóink nagy diadalokat.

Petőfi Sándor Római Katolikus Német
Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium
SPORT - ALSÓS
Lóti-futi
1. hely Berényi Dávid 1.a,
2. Szanyi Szonja 1.a,
3. Czinege Zsombor 1.a, Nyalka Noémi 2.b
Gyorsasági Motorverseny
3. hely Oláh Barnabás 4.b

Taekwando Magyar Bajnokság
2. és 3. hely Varga Botond 4.b
2. Illés Máté 4.b

Taekwando Bajnokság, Ausztria
1. hely Sebestyén Attila 3.b
3. Varga Botond 4.b

WTF Taekwondo diákbajnokság és Golstars
3. hely Sebestyén Attila 3.b

Akrobatikus Rock and Roll
1. hely (csapatban) Hok Réka 4.b és Gábos Csenge 4.b
1.-2. és 3. hely (csapatban) Balogh Zsófia, Szieber Krisztina 4.b
és Ongai Zsófia 4.b
1. és 2. hely Eizen Natasa 4.b
Karate Bajnokság
1. hely Gőz Barnabás 1.b (országos)
3. Tonk Máté 1.b

Engrich Mariann Emlékverseny országos diákbajnokság,
taekwondo
3. hely Mészáros Benedek 2.b
Ritmuscsapatok Nemzetközi Nyílt Modern táncok
Őszi Bajnoksága,
akrobatikus látványtánc
1. és 4. hely Gerőcs Luca Sára 3.b
3. Soós Ágnes 2.b

Modern Tánccsoportok Magyarországi Szövetsége (MTMSZ)
Magyar Bajnokság,
1. hely Soós Ágnes 2.b csapatban
2. Soós Ágnes 2.b duó és egyéni
Dance Star World Finals 2016 Horvátország
2. hely Soós Ágnes 2.b csapat,duó és egyéni

European2016 Modern dance champion ship
2. hely Soós Ágnes 2.b csapatban
3. Soós Ágnes 2.b duó

Viktória Kupa
BSEV országos bajnokság csapatban
Lake Forest területi verseny és SZTK regionális verseny
Bronzérem: Maruzsi Noémi 3.b
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BSEV országos bajnokság - egyéni
Ezüstérem: Maruzsi Noémi 3.b
Regionális verseny Szentendre
Hort SE területi verseny és Monor barátságos verseny
Aranyérem: Maruzsi Noémi 3.b
Sandan KSE karatebajnokság
1., 2. és 3. hely Róth Regina 3.b
3. Incze Dominik 3.b
Toronoko Mikulás kupa
2. hely kumite Incze Dominik 3.b
3. kata Incze Dominik 3.b
II. Káposzta kupa
2. hely kumite Incze Dominik 3.b
3. kata Incze Dominik 3.b
II. Káposzta kupa
1. hely kumite Incze Dominik 3.b
1. ippon kan Incze Dominik 3.b
3. kata Incze Dominik 3.b

Nyuszi Kupa, Városgazda Úszóverseny,
MTMSZ tavaszi Kupa
INBA fittness verseny
3. hely Gerőcs Luca Sára 3.b

Mikulás kupa Kistarcsa úszóverseny,
MTMSZ Magyar Bajnokság és Europen 2016
3. hely Gerőcs Luca Sára 3.b
Megyei Diákolimpia, Százhalombatta
6. hely Gerőcs Luca Sára 3.b

Pest Megyei Diák olimpia úszás, gyors és hát
3. hely Palkovics Olivér 2.b
Nemzetközi Úszóverseny 50m pillangó,
3. Palkovics Olivér 2.b

Cikluszáró Nemzetközi Úszóverseny 100m gyors
3. Palkovics Olivér 2.b

Gyarmati kupa Nemzetközi Úszóverseny 50m gyors
3. Palkovics Olivér 2.b

Országos Bajnok 2015-ben 50m pillangón és
Budapesti Úszószövetség Díjátadó Gála legeredményesebb
2007-es születésűfiú 2015-ben
Palkovics Olivér 2.b
Iskolai sakk verseny
1. hely Binda Boglárka 4.b
2. Holecska Bence 4.b
VT összeállítás

A Jókais történet folytatása – V.
28 Helytörténet

Már leírtuk, hogy ez a történet a Szabadtéri Színpad kialakításának 60. évfordulója okán kezdődött el, de tartalma óhatatlanul
tekergett a szabadtéri és a helyi színjátszás történései között. A
múlt számunkban már rákanyarodtunk a helyi színjátszás történetére, amit most és a következő hónapokban folytatni szeretnénk. Annyit megismételnénk, hogy nagyjából a hetvenes évek
közepétől a Jókai Színjátszó csoport egyre kevesebb produkcióval jelentkezett, majd történelmi hivatását elvégezve, megszűnt létezni. Közel negyedszázadon át nem volt helyi színjátszás. Ezt fontos rögzíteni.
Egészen biztos, hogy iskolákban voltak kezdeményezések, és
rövidebb-hosszabb színpadi játékok bemutatásra kerültek. Ezek
nyoma azonban feledésbe merült. Az első nyomra, ami komoly
volt és szinte riadóként ébresztette fel a helyi színjátszás szerelmeseit, 2000-ig kellett várni. Millennium ünnepét, a magyar
államiság ezeréves fennállását ünnepeltük ekkor, és sok helyütt
felötlött a gondolat, hogy valami emlékezeteset kellene tenni.
Így volt ez az Orbán Balázs Erdélyi Körben, ahol Mester József,
a Kolozsvári Magyar Opera nyugalmazott magánénekese fejébe vette, hogy be kellene mutatni a János Vitézt. Az eredeti
Kacsoh Pongrác-Heltai Jenő partitúrát felhasználva hozzá kezdett a mű bemutatásának megszervezéséhez. Hompoth Zoltán, a
Kör elnöke és e sorok írója igyekezett mindenben segíteni Józsi
bácsi törekvéseit. Józsi bácsi kolozsvári és budapesti
Operaházban lévő ismeretségei miatt sok kérdés megoldódott,
így hozzájutottunk a hiteles jelmezek teljes készletéhez. A díszleteket magunk készítettük, amit nem tudtunk azt Saska István
asztalos mester készítette el – ingyen. Helyi művészekkel szerettük volna megoldani a bemutatót, néhány kulcsfigurának
megformálását azonban hivatásos művészekre kellett bíznunk,
akik első szóra és örömmel vettek részt a vállalkozásban.
Takács Krisztián, a budapesti, majd később a pécsi opera karnagya végezte el a dalok betanítását és vezényelte a bemutatókat.
János Vitézt Daróczi Tamás, majd a később tiszteletbeli vecsésivé váló Laczó András, a Magyar Operaház magánénekesei
alakították. Juliskát a vecsési Halász Veronika hozta elénk
lenyűgöző tehetséggel. Bagó szerepében az üllői Dócs Péter
remekelt, aki később Simándy József Dalversenyt is megnyert.
Ezt a szerepet egy alkalommal Kónya Lajos, a grazi opera
magánénekese, a Pro Kultúra Hungarica díj birtokosa is eljátszotta. A francia király és a csősz szerepét Hrachovina Lajos, a királylányt Czellaó Ildikó és Mahó Andrea alakította. Az a Mahó
Andrea, aki később az Operaház fantomjában hatalmas sikert ért
el. Maga Webber kérte fel londoni fellépésre. A Strázsamester
szerepében Mester József alakítását élvezhettük. Persze mellettük
dalos kedvű vecsésiek sokaságát, bájos vecsési iskolásokat, és, a
huszárok jelmezében, daliás vecsési kézilabdásokat is láthattunk.
Közel negyven szereplőt láthattunk az előadások alkalmából.
A zenével voltunk leginkább bajban. A helyi fúvószenekarral szerettük volna megoldani a produkciót, de a szimfonikus zenekarról
fúvószenekarra való áthangszerelés csődöt mondott, a megbízott
személy komolytalansága miatt. Az utolsó pillanatban a
Sinfonietta Hungarica Zenekar vállalta a fellépést az előadásokon.
A József Attila Művelődési Ház régen látott annyi embert, mint
ahányan a bemutatókon voltak. De mégsem ez volt a lényeg!
Sokkal inkább az, hogy utána a szereplőkből Szabolcsi Hubertné
vezetésével megalakult a Labdarózsa Népdalkör, majd, a más
zenei elképzelések miatt kiváltak, létrehozták a Concertó
Harmóniát és a Balla Péter Népdalkört. Az ő történetüket már
ismerjük, napjaink kiválóságai, a helyi kulturális élet jelesei ők.
De a János Vitéz volt a kályha. Ennek melege keltette életre a
helyi színjátszást. És ez a fontosabb része a történetnek.
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A folytatáshoz egy kis kitérőt kell tennünk. Már a háború előtt, de
főként utána a helyi színjátszás egyik fontos területe az iskola lett.
Ez több formában történt. Volt, hogy a nagyok – Kiss Pista bácsiék – léptek fel. Volt, hogy a Szülői Munkaközösség tagjai öltötték magukra a jelmezt, hogy szórakoztassanak gyereket és felnőttet. Ez is, mint annyi más a hatvanas évek közepére megszűnt.
Ilyen vonatkozásban is az ezredforduló táján történt az áttörés.
A Falusi iskola igazgatója ebben az időszakban Dr. Patkós József
volt, akihez nagyon közel állt a színjátszás. Testvére is színházi
ember volt, és az igazgató úrban is buzgólkodott a tettvágy.
A gyermekek is sorra mutatták be mesejátékaikat, amiből messze
kiemelkedett a farkas és a hét kecskegida népmeséjének színrevitele német nyelven, ami országos sikert és elismertséget hozott
gyereknek, iskolának, rendezőnek. Patkós úr 2001-ben a felnőtt
színjátszás felé fordult, és Anthony Schaffer: Mesterdetektív előadása már nagy sikert hozott. Két vecsési zseni: Hrachovina
Lajos és Sahin Tóth Zoltán lubickolt a kitűnő darabban. Minden
a helyén volt: díszlet, jelmez, kellék és poén. Már itt érvényesült
Patkós magas szintű tehetsége, a részletekig menő aprólékossága,
ami azonban nem gátolta a művész improvizatív megoldásait. És
az is látszott, hogy Hochdorfer István személyében olyan „egy
személyes műszaki stábot” kapott, aki a legkényesebb technikai
megoldásokat is másodpercnyi pontossággal old meg. 2003-ban
Noel Coward: Vidám kísértet című darabja a város művészszerető közönségénél osztatlan elismerést arat. Ezt a produkciót fővárosi kőszínházak is megirigyelhetnék. A szereposztásban profi
művészek – Pécsi Ildikó, Molnár Zsuzsanna, Mucsi Sándor – és
a mi tehetségeink kapnak lehetőséget: Varsa Mátyás, Halász
Zsuzsanna, Bartalis Magdolna, Pintér Alexandra. A sort 2005-ben
a magyar származású, Nobel-díjas Harald Pinter: A gondnok
című darabja zárja. Ez a komolyabb hangvételű, de magyar
viszonyokra hangszerelt remekmű méltótársa lett a világ színpadain látottaknak. Vendégművész a csodálatos Helyey László
volt, aki a „csöves” szerepét játszotta, ám a mellette fellépő Sahin
Tóth Zoltán és Falvai András méltó társai voltak az előadásokon.
Sajnos, a folytatás elmaradt, bár más úton, de volt folytatás. A
korábbi számban már említettem a Vecsési Kisspista Színház
megalakulását Varsa Mátyás vezetésével, ami ekkor történt, és
munkásságukkal a későbbiekben részletesen foglalkozunk. Ide
kell sorolni a szintén korábban már említett Vecsési Amatőr
Társulat – igaz, mindeddig egyszeri, de zseniális produkcióját – a
Fal nem épül című, városunk történetét feldolgozó rockoperáját.
Az írás elején már említettük, az iskolai színjátszás fontosságát.
Az elmúlt 5-6 évben egyre nagyobb rangot vívott ki az Andrássy
iskola két Színjátszó Köre – Színe-Java és a KINCSkereső
KisSZÍNPAD -, akik évente mutatnak be egy-egy egyfelvonásos
darabot, mesejátékot, sőt musicalt! Gyermekek, pedagógusok és
szülők közös alkotása ez, de nagy hála jár a két rendezőnek:
Steigerwald Lajosné Ági néninek és Veszprémi Klárának.
Mindezek azt bizonyítják, hogy óriási értékek birtokában
vagyunk! Kisgyermekektől felnőttekig nagy tehetségeink vannak! Jó volna velük jól sáfárkodni, a talentumukat kihasználni, és
az előadások sokaságát látni tőlük. A példák azt sugallják, hogy
helyiek is tudnak drágagyöngyöt létrehozni. Van egy olyan kulturális központ, ami már alkalmas helyet tud biztosítani a színjátszásnak, és munkatársaik ezt szervezett formában koordinálni, és
az önkormányzat támogatása mellett, finanszírozni is tudják.
Szalontai János

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

A vecsési kétszeres IRONMAN

A vecsési Balázs Attila történetéről a tavalyi számunkban számoltunk be, de a legfontosabbakat érdemes megismételni.
Attila 1976-ban született, és fiatalkorában a KSI-ben ízlelgette
a triatlon sport szépségeit és nehézségeit. Később az élete másfelé kanyarodott, de 2013-ban úgy érezte, hogy most vagy soha,
bele kell vágni, amíg nem késő. És újra kezdte…
Nem lényegtelen elismételni azt sem, hogy miről is van szó?
Mitől Vasember a Vasember?

A feladat a következő: nyílt vízen 3,8 km úszás, terepen 180 km
kerékpározás és 42 195 méter (teljes maraton) futás. Attól
Vasember az Ironman, hogy ezt egy napon, egymásután kell
végrehajtani, ami már az emberi teljesítőképesség határát súrolja. Aki teljesíti arra méltán mondható, hogy Vasember.
Ismét július végén rendezték a legnagyobb magyar versenyt, a
nagyatádi 27. eXtremeMan viadalt. Attila ezúttal balszerencsés

volt, bár jól kezdődött a verseny. Tavalyi időeredményénél
(9 óra 47 perc 28 mp.) jobbat remélt, és úszásban a tavalyi eredményéhez képest több mint 3 perccel jobban úszott.
Legkedvesebb és legerősebb száma, a kerékpár hagyta cserben
ezen a napon. Előbb három defektje volt, majd tetézve a gondokat: a bukósisak alatt megcsípte egy darázs, amiért menet közben a versenybíróságnál orvosi ellátást kellett kérni, és sürgősségi mentő látta el. A történtek ellenére az itt elvesztett idő egy
részét a maratoni futásban mérsékelni tudta, és időeredménye
10 órán belül maradt. A közel 700 egyéni induló közül a
9:59:47-es időeredmény az abszolút versenylistán a 24. helyezést jelentette. Korosztályában megismételte a tavalyi 4. helyezést. Csapatbajnokságban előrelépett, mert egyesülete, a
Megathlon SE a tavalyi 2. hely után most országos bajnok lett!
szajan

Fotók: Balázs Anikó

Sportparkok épülhetnek a városban

Magyarország Kormánya számára kiemelten fontos a mindennapos sportolás. A mozogni vágyó lakosság legkönnyebben saját
lakóhelyén érhető el, azonban számos településen még további
fejlesztésekre van szükség annak érdekében, hogy a sportolni
vágyók megfelelő környezetben tölthessék el szabadidejüket,
anélkül, hogy ehhez máshová kelljen utazniuk.
A kormány döntése alapján kültéri sportparkok építésére irányuló
program indult. A könnyen hozzáférhető, ingyenesen használható,
igényes szabadtéri létesítményekben elsősorban a felnőtt sportolni vágyók tölthetik el aktívan a szabadidejüket.
A futókörrel is bővíthető sportparkok megépítésére - a lakosságszámmal arányosan - augusztus közepéig nyújthattak be kérelmet a települési önkormányzatok. A Program keretében
40, 70, 90 vagy 150 négyzetméter alapterületű sportpark építtethető,
amely 200 vagy 400 méteres, 125 cm széles futókörrel bővíthető.
A futókörök építéséhez 50 %-os önerő szükséges
(200 m= 4 445 000,- Ft és 400 m = 8 890 000,- Ft) A lakosság arányában öt sportpark és két futókör pályáztatható városunk esetében.

Vecsés Város önkormányzata a július 26-ai testületi ülésen döntött a pályázaton való elindulásról. A képviselők döntése értelmében a Fő utcában, a Kis Epres területén egy 90 m2-es, 8 eszközös, 200-m-es futókört, a Lakótelepen egy 70 m2-es 7 eszközös, 400 m-es futókört pályázunk meg. További 3 helyszínen
(Halmi tér, Lakópark – Kiss Ernő utca és Lakópark – Schweidel
József u.) egy-egy 70 m2-es 7 eszközös sportparkra nyújtunk be
igényt.
A létesítmények mindegyike alkalmas lesz az alapvető erősítő
edzésformák gyakorlására, a nagyobb méretűek pedig további
speciális gyakorlatok elvégzésére is lehetőséget biztosítanak.

A kérelmeket a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-nél (1146 Budapest,
Hermina út 49.) lehetett benyújtaniztus 15-ig. Az elbírálást követően a Nemzeti Sportközpontok építi meg az új sportparkokat
Szalontai
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Akikre büszkék vagyunk
Folytatjuk a 21. oldalról a diákok sportversenyeken elért eredményeinek felsorolását.

Petőfi Sándor Római Katolikus Német
Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium
SPORT - FELSŐS

Ecsedi László Emlékverseny, atlétika
1. hely Záhonyi Bori 6.b
3. hely Záhonyi Anna 6.b
Tiszaújvárosi verseny, atlétika
3. hely Záhonyi Bori 6.b
Lovaglás
6. hely Gárdos Viktória 6.b

Pest Megyei Diákolimpia
3. hely Záhonyi Anna 6.b (magasugrás)

Országos szinkronúszó verseny
1. hely Teravágimov Virág 6.a egyéni, duó és csapat
Vízilabda Magyar Bajnokság(MVLSZ)
3. hely Őszi Zsombor 5.a (csapatban)
Taekwando Magyar Bajnokság
2. hely Kovács Gergely 5.b
SKI országos Bajnokság
4. hely Gyebnár Réka 7.a

Karate Kupa II. és Karate verseny
Gyebnár Réka 7.a 3 db 2. hely és 3 db 3. hely
OTP BANK Bozsik Program
Legjobb játékos Kocsis Gergely 5.b

Magyar Látványtánc Sportszövetség, kvalifikáció
2. hely Mihavecz Petra 5.b

Magyar Látványtánc Sportszövetség, Magyar Bajnokság
4. hely Mihavecz Petra 5.b
Serbia Open, gyorskorcsolya
9. hely Palkovics Bianka 5.b

Országos Bajnokság, gyorskorcsolya
8. hely Palkovics Bianka 5.b

Országos Fitness Verseny, egyéni és csapat
1. hely Dávid Kincső 5.b
Európa Bajnokság, trió
2. hely Dávid Kincső 5.b

MLTSZ területi verseny
1., 2. és 3. hely Róth Szabina 7.b
1. és 4. hely Mihavecz Laura 7.b
MLTSZ területi verseny
1., 2. és 3. hely Róth Szabina 7.b
Mazsorett Magyar Bajnokság
3. hely Róth Szabina 7.b

Vízilabda Nemzetközi torna,
Vízilabda Magyar Bajnokság és Nemzetközi Vízilabda torna
3. hely Kozma János 7.b
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Húsvét Kupa, Dobrovitz Lovas farm
3. hely Szűcs Vivien 7.a
Magyar Bajnokság Foci NB II.
7. hely Ruscsák Dávid 7.a

Akrobatikus rock and roll
Molnár Anna 7.a 2 db 1. hely, 3 db 2. hely, 2 db 3. hely
Prague Handball Cup
6. hely András Ádám és Fazekas Ákos Ábel 7.a

SPORT - GIMNÁZIUM
Lóti-Futi
1. hely Gényi Dávid 9.ny
3. Barta Roland 9.ny

Coca Cola Kupa megyei verseny, fiú foci
1. hely csapat tagjai: Papp Dávid, Vági Dávid, Lakatos Tamás
Pest megyei junior bajnokság
2. hely (csapatban) Major Hanna 11.ny

Kézilabda NB II., női junior bajnokság
3. hely (csapatban) Major Hanna 11.ny
Magyar Bajnokság, ökölvívás
1. hely Papp Zsófia 12.ny

Országos amatőr táncversenyek kis- és nagycsoportos kategória
Pintér Angelika 11.ny: 2 db 1 hely, 1 db 2. hely csapatban

Városi versenyek általános iskolák között
1. hely 7-8. osztályos fiúk labdarúgás, felkészítő:Nagy László
2. hely Atlétika: összesített versenyben, felkészítő: Nagyné F.
Judit, Nagy László, Vízler Zsolt
Atlétika, egyéni versenyben: 7 db 1.hely, 2 db 2.hely, 7 db 3.hely
1. helyezettek: Őszi Zsombor 5.b 800 m; Ihász Imre 5.a 400
m; Varga Regina 7.a 60 m; Major Levente 6.a távolugrás;
Juhász Zoltán 8.b távolugrás; Záhonyi Anna 6.b távolugrás;
Záhonyi Bori 6.b távolugrás

Középiskolás labdarúgó bajnokságban,
Pest- megyei döntőn 1. hely.
Felkészítő: Nagy László. Csapat tagok: 12. ny. Keller Tamás,
Diós László, Oláh Bence, Turnai Dániel, 11. ny. Papp Dávid,
11. Altorjay Milán, Havas Máté, 10. ny. Antal András, 12.
Bodnár Gergő, Halmai Sándor, 13. ny. Hepp Krisztián

Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola

Városi atlétika
1. hely: Molnár Rajmund (7.a) 400 m síkfutás
1. hely: Nagy Dalma (8.a) 60 m-es síkfutás
Lóti-futi
1. Rados Marcell Kende 1.a
1. Rados Ádám Bende 3.a
Iskolák közötti versenyben 1. hely: diákjaink 64%-a vett részt a
versenyen.
Diákolimpia játékos sportverseny körzeti forduló 3. helyezés.
A csapat tagjai: Gyenis Márton, Rácz Annamária, Molnár
Milán, Barta Emma, Farkas Boglárka, Gargya Anita, Lengyel
Zoé, Madura Dzsesszika, Oláh Tamás, Jakab Ádám, Rados
Bende, Merkl Marcell, Sápi Szonja, Tankó Flóra.
VT összeállítás

Középiskolai tanár matematika és fizika korrepetálást vállal
általános és középiskolai tanulóknak.
0630-6002139, 0629-737644
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Fogathajtás - Vecsésiek a Vébén!

Július 28-31-e között a csehországi Nebanicében volt nemzetközi verseny. Rajtunk kívül német, svájci, holland, francia, osztrák és cseh hajtók álltak rajthoz. Egyéniben a németek világbajnoka Brauschle nyert a francia Voutaz előtt. A bronzérmes
Dobrovitz lett. A magyar Dobrovitz, Móró, Váczi összetételű
csapat a 2. helyre szorult a német együttes mögött.
Augusztus 11-14-e között a németországi Lahdenben volt az
utolsó vébé előtti nagyobb verseny. Itt a teljes német élmezőny
képviseltette magát, mellettük belga, svájci és svéd hajtók voltak jelen. A két Dobrovitz ragyogóan szerepelt. Az apa a 2, a fia
a 3. helyet szerezte meg.
2016. szeptember 01-04. között a hollandiai Bredában kerül
megrendezésre a soron következő FEI Négyes-fogathajtó
Világbajnokság, melyre a nemzetek maximum 6 versenyzőt
küldhetnek. 14 nemzeti csapat és 60 versenyző adta le a nevezést
az augusztus 02-ai határidőig. Tóth Tamás szövetségi kapitány
az alábbi versenyzőket nevezte a világbajnokságra: Dobrovitz
József, ifj. Dobrovitz József, Lázár Zoltán, Móró Lajos, Váczi
István. A 3 fős magyar csapatot és a 2 fő egyéni indulót az első
állatorvosi szemlét követő egy órán belül jelöli ki a kapitány.
Reméljük, hogy a vecsésieknek sikerült kialakítani a legütőképesebb fogatokat, és büszkék leszünk rájuk minden idők legerősebb világbajnoksága után.
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ÖKÖLVÍVÁS

Lőczi Roland a serdülő EB-n!

Zágrábban került megrendezésre a Serdülő Ökölvívó Európa
Bajnokság, ahol a magyar csapat tagjaként a vecsési Lőczi
Roland is ringbe lépett. Az EB-n a román Alexandru Viorel
Badea ellen lépett ringbe, és csak szoros mérkőzésen maradt
alul. A megosztott pontozással (2:1) elvesztett meccsen az angol
és a bolgár bírónál 28:29 volt az eredmény, míg a skót bírónál
mindhárom menetet Roland nyerte (30:27).
Az eredményből is látszik, hogy nem sok kellett volna a győzelemhez. Reméljük Roli ezek után még keményebben edz majd,
és a következő ilyen akadályt már könnyebben veszi.

VT info

KÉZILABDA - NBI/B Nyugati csoport - férfi

A szeptember 10-én kezdődő bajnokságra kialakult a csoport
mezőnye. Új csapatnak számít a kieső PLER Budapest, és a két
feljutó, a Pénzügyőr és a NEKA. Ez a rövidítés a Nemzeti
Kézilabda Akadémia együttesét jelenti, akik nagy valószínűséggel komoly játékerőt képviselnek. A nyitányon Veszprémbe
megyünk, a V. KKFT vendégeként. 17-én a székesfehérvári
Alba-MÁV-Előre gárdáját, majd 24-én Pénzügyőr együttesét
fogadjuk az üllői Sportcsarnokban.
VT info

Labdarúgás - Pest Megyei I. osztály

Győzelemmel kezdtünk!

Vecsési FC - Nagykőrösi Kinizsi FC 2-0 (0-0)
Gólszerző: Piros G. (83’, 90’)

A játékos keretben sok változás történt. Tucatnyian távoztak és
ugyanennyien érkeztek. A távozók közül Molnár István, Molnár
Dániel, Novák Mátyás, Tárkányi Gergő, Bukovecz Jásmin és
Zalaegerszegi Roland tűnik érzékeny veszteségnek. Persze nem
tudhatjuk, hogy az újak mennyire tudják őket feledtetni, vagyis
ki jelent majd erősítést a VFC-nek. Ma még mindenki magánál
tartja a marsallbotot. Akad közöttük régi ismerős is.
Az új játékosok névsora (zárójelben régi klubjuk látható):
Czimmermann Patrik (REAC), Csiszár Richárd Gyula (REAC),
Dombai Dávid (Tököl), Homonyik Gabriel (Diósd), Kiss
Krisztián (Monor), Komora László (Tura), Ponczók Csaba
(Jászberény), Radnai György (REAC), Sziklási Gergely (Puskás
Akadémia), Tell Tamás (Taksony), Segesdi Attila (Dabas-Gyón),
Molnár Zoltán (Dabas FC), Piller József (Vasas), Piros Gábor
(Veresegyház), Sándor Tamás (B. Vasas)
forrás: vecsesfc.hu

Bánát Kupa Temesváron

A nagyszerű nevelőmunkát végző Halásztelki Boksz Klub vezetősége idén nyáron döntött úgy, hogy a hatékonyabb menedzselés érdekében együttműködési megállapodást köt velünk, így a
vecsési ökölvívó szakosztály 7 értékes versenyzővel gyarapodott. A temesvári Bánát Kupa (július 15-17.) volt az első verseny, ahol a 3 vecsési mellett a halásztelki tagozat 3 versenyzője is ringbe lépett.
A három serdülő: Váry Tamás, Horváth Tamás, Balogh és a három
junior: Pap András, Csikós Adrián, Gábrisch Krisztián alkotta a
csapatot. Edzők: Kertész Henrik és Csipkés Norbert voltak.
Az első napon Váry Tamás, Horváth Tamás, a 2. napon Csikós
Adrián, Pap András és Gábrisch Krisztián nyert meccset.

Bihar Kupa Nagyszalontán

A hölgyek számára került megrendezésre a Bihar Kupa
Nagyszalontán (július 20-22.), a Básti Boksz rendezésében.
A versenyen 132 ökölvívó indult. Érkeztek versenyzők
Németországból, Magyarországról, Moldáviából és Romániából
is. A vecsési csapat 6 versenyzővel vágott neki a viadalnak, de
hivatalos mérkőzést csak 3 versenyzőnk tudott vívni.
Juniorban Uhrin Csenge (50 kg) és Kiss Bettina (54 kg) egyet
nyert, egyet veszített, Tarnóczy Tamara (52 kg) egy kolozsvári
leányt győzött le magabiztosan.
Felnőtt versenyzőinknek nem jutott hivatalos ellenfél.
Edzőmérkőzések során (Pap Zsófi és Szűcs Szabina mellett)
Kőhalmi Dórinak kemény feladat jutott, amikor a debreceni
Nagy Tímeával bokszolt 4 menetes edzőmérkőzést. Az 5 mecscses vecsési lánynak igazi erőpróba volt a kétszeres VB érmes,
rutinos Nagy Timi elleni mérkőzés.
(forrás: vecsesbox.hu)

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.
Szent Ferenc (Market Central – 557 820) – aug. 22-ével,
Halmy (Halmy tér 20/A.- 350 270) – aug. 29-ével,
Hanga (Károly u. 20. – 350 353) – szept. 5-ével,
Borókás (Kinizsi u. 2. – 356 326) – szept. 12-ével,
Fekete Gyopár (Telepi út 28. – 350 120) – szept. 19-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.
VT infó

A képviselő-testület ügyfélfogadása

SZLAHÓ CSABA polgármester (2. vk.)
Tel: 555-211, 555-206 – E-mail: polgarmester@vecses.hu
Páratlan héten csütörtök: 9-12-ig (egyeztetés szükséges)
MOHAINÉ JAKAB ANIKÓ jegyző
Tel: 555-211, 555-206 - E-mail: jegyzo@vecses.hu
Minden csütörtök: 9-12-ig
TÁBORI FERENC alpolgármester (1. vk.)
Tel: 0630-648-5819 - E-mail: taborif@vecses.hu
Páros héten csütörtök: 9-12-ig

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

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

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

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

Vecsési gyepmester:
kisállat /kutya, macska/ tetem begyűjtése, eb befogás közterületről
Herczig József - 06/20-964-3025; 06/70-364-9503
VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Vecsés önkormányzatának ingyenes kiadványa
Felelős kiadó: Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány
vtkuratorium@gmail.com
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft.
A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója.
Nyomdai előkészítés: Firkász Bt.
Megjelent: 7300 példányban
Szerkesztő: Szalontai János
Várjuk leveleiket, javaslataikat, észrevételeiket.
Postai cím: 2220. Vecsés, Arany J. u. 50.
Telefon: 0629 - 737487 és 0620 - 466 5950.
E-mail: szajan@a-vecses.hu

www.vecses.hu

