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Testületi ülésről jelentjük

A képviselő-testület május 24-ei üléséről 3 képviselő - Tóth
Judit, Várszegi Csaba és Szabó Attila – halaszthatatlan közfeladatai ellátása miatt hiányzott. A képviselők az ülésen 19 napirendi pontot tárgyaltak meg, valamennyit egyhangú szavazással
fogadtak el.

Polgármesteri beszámoló

Szlahó Csaba polgármester úr elmondta, hogy a Norvég
Pályázati Mechanizmusok keretében kiírt, HU11-0004-A12013 azonosító számú, „A budapesti nemzetközi repülőtérre
épülve a helyi gazdaságfejlesztés ösztönzése új munkaerő-piaci
szolgáltatásokkal Bp. 18. kerületében és Vecsésen” munkacímű
pályázatról a támogatói döntés április 26-án érkezett meg, mely
alapján nyertünk. A szerződéskötés május 17-éig megtörtént.
Az önkormányzat, mint közreműködő partner, 116.000,- Euró
támogatást használhat fel a kitűzött célok megvalósítására.
A megvalósítás időtartama 2 évről 1 évre rövidült.
Módosult az Európai Unió INTERREG Central Europe programja keretében megnyert SLURP című pályázat költségvetése.
A projektben Vecsés - némi karcsúsítás után - 127.760,- Eurót
használhat fel. A költségvetés csökkentése nem befolyásolja a
projekt megvalósítását, amely a csökkentett CO2 kibocsátást
célozza meg logisztikai és szállítmányozási aspektusból.
A Halmi iskola bővítésével kapcsolatosan a Nemzeti
Sportközpont a véglegesített terveket elküldte a minisztériumhoz jóváhagyásra, ezután kerül sor a pályázat kiírására. A beadandó pályázatokkal rendkívül sok munka van. A
Városközpont-fejlesztő Nonprofit Kft. munkatársai rengeteget
dolgoznak, hiszen közeli határidők vannak a benyújtásra. A
Bölcsőde pályázatnak a feltöltése hamarosan készen lesz, szeretnénk, ha a héten beküldésre kerülne.
Az Épületenergetikai pályázatkeretén belül két intézményünket
szeretnénk korszerűsíteni, a Polgármesteri Hivatal és az
Andrássy iskola épületét. A kivitelezési felmérések és a pontos
műszaki konszignáció folyamatban van. Mivel sokkal több
műszaki tartalmat szeretnénk megvalósítani, mint amire lehet
pályázni, ezért a munkákat össze kell hangolni.
Befejeződött a Csaba utca útépítése, a hozzá tartozó csapadékvíz elvezetési munkálatokkal együtt és a Kinizsi utca egyoldali
járdaépítése is.
Április 28-án aláírtuk a Rainbow Fruit Zrt-vel az adásvételi szerződést a Vecsés Városgondnok Nonprofit Kft új telephelyére
vonatkozóan. Május 6-án licitáltunk, és kikiáltási áron, 19,1 mFtért megvásároltuk a Shell kút mögötti területet.
Május 10-12. között került megrendezésre a Bálint Ágnes
Kulturális Központban a Magyar Népművelők Egyesülete
XXXIII. Országos Vándorgyűlése.
Május 17-én élelmiszerbiztonsági előadást tartott Dr. Helik
Ferenc, a NÉBIH Kiemelt Ügyek Igazgatóságának vezetője a
Polgármesteri Hivatalban, amelyre nagyon sok érintett eljött.
Május 17-én aláírásra került a József utcai ingatlanvásárlásra
vonatkozó adásvételi szerződés.

2015. évi költségvetés zárszámadása

Szlahó Csaba polgármester úr elmondta, hogy a 2015-ös év igen
stabil gazdálkodást eredményezett. Nagyon visszafogtuk a költségeket, aminek meg lett az eredménye, mert jelentős pénzmaradványt tudtunk áthozni a 2016. évre. Az alapfeladataink biztonságos működtetése, a városüzemeltetés feladatai, a szociális
terület, az egészségügy és oktatás-nevelés megfelelő színvonalú
biztosítása mellett beruházásokra is volt lehetőség. A civil szervezeteknek is nagyon komoly támogatást tudtunk adni. Ami a
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legfontosabb és talán a rendszerváltás óta még nem fordult elő,
hogy 360 millió forintért tudtunk ingatlanokat vásárolni. Ezek az
ingatlanok bővítik majd az intézményeink lehetőségeit.

Rendeletmódosítások, új alkotása és határozat

A képviselők a menetközben elfogadott változások miatt módosították 2015. évi és a 2016. évi költségvetést, majd megalkották a köztisztviselők juttatásairól szóló rendeletet. Egy másik
napirendnél elfogadták, hogy a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítésére havi bruttó
696.800 Ft + járulékai plusz összegét a zárszámadási rendelet
szabad pénzmaradványából biztosítják.

Pályázatok

A képviselők elfogadták az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való részvételt,
és támogatják a Zöldfa utca felújítási munkálatainak kivitelezését. A pályázat becsült összköltsége bruttó 32.4 mFt. A testület
úgy döntött, hogy a pályázat 50 %-os önrészét (15 mFt-ot) és az
azon felüli különbözet összegét (2.4 mFt-ot), azaz összesen
bruttó 17.4 mFt-ot a zárszámadási rendelet szabad pénzmaradványából biztosítja.
A testület pályázni akar a VEKOP-6.1.1-15 „Kisgyermeket
nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” nevű
pályázati felhíváson, amely egy új Bölcsőde építését célozza
meg a Városgondnok jelenlegi, Damjanich utcai telephelyén.
A KEHOP -5.2.9 számú „Pályázatos épületenergetikai felhívás
a Közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című pályázati felhívásra jelentkezik a város a Vecsési
Andrássy Gyula Általános Iskola és a Polgármesteri Hivatal
épületének energetikai korszerűsítése címén.

Elfogadott mérlegbeszámolók

A testület elfogadta az önkormányzat cégeinek mérlegbeszámolóit. A Városgondnok Kft. 21,2 m Ft-os, a Városfejlesztő Kft.
793 ezer Ft-os, a VEMED Kft. 40 ezer Ft-os nyereségét, valamint a Gasztro Kft. 363 ezer Ft-os veszteségét eredménytartalékba helyezték.
VT infó

Új tetőt kap a legrégebbi épület

Mint lapunk múlt havi kiadásában beszámoltunk róla, városunk
egyik legrégebbi épített emléke, az egykori „Czifra Csárda”
hamarosan megújul. A tervek szerint néhány éven belül teljesen
újjászülethet, egykori patináját visszanyerve a jelenleg egyesületeknek és a Német Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek is
otthont adó, Vecsés történelmi múltjához szorosan hozzátartozó
épület. Az idei év legfőbb terve - mint képünkön látható - a tetőszerkezet javítása, felújítása rövidesen elkészül.
Kép és szöveg: Fekete József
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Kiírták a közbeszerzést az
M4-es gyorsforgalmi út kivitelezésére
Megjelent a közbeszerzési eljárás az M4 gyorsforgalmi út M0Cegléd közötti szakasza tervezésére és kivitelezésére. A Monori
Polgármesteri Hivatal tanácstermében a hónap elején Pogácsás
Tibor, a BM államtitkára a megvalósulandó útfejlesztéssel kapcsolatos fejleményeket ismertette. Az M4 gyorsforgalmi út M0Cegléd közötti szakaszának tervezését is magába foglaló építési szerződéskötés 2016 harmadik negyedévében várható. A vállalkozónak a kivitelezési szerződés hatályba lépését követő 27
hónap alatt kell megvalósítani a tárgyi szakaszt. A beruházás
során Albertirsáig (30 km) új nyomvonal épül, onnan Ceglédig
a meglévő kétszer egysávos szakaszokat (14,3 km) kétszer kétsávosra bővítik és a régit felújítják. Ismeretes, hogy ezzel egy
időben elkezdődik a Cegléd – Szolnok közötti útszakasz gyorsforgalmi úttá építése is.

A tervezett útvonal

Nekünk, vecsésieknek is nagyon jó hír ez, mert gyorsabban juthatunk el úti célunk felé, mint eddig. Több vecsési gazdának is
itt van földje - és a beruházás kisebb-nagyobb mértékben áthalad rajta -, azokkal az illetékes hatóságok már fel is vették a
kapcsolatot, és várhatóan még az idén megkapják a kisajátítás
összegét. Az ő földjük az út elkészülése után válik igazán értékessé. Statisztikai tény, hogy a jó úthálózat mágnesként vonzza
a jelentősebb beruházásokat, mely a környék, így Vecsés pályakezdő fiataljainak, vagy a jelenleg munkát keresőknek is kézzelfogható lehetőséget kínálhat a jövőben.
Kép és szöveg: Fekete József

Megújult a Város utca burkolata
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A gyermeket nevelők a továbbiakban
is számíthatnak a családi adókedvezményre

Szűcs Lajos az ország 2017. évi költségvetéséről beszélt a közelmúltban a Williams Tv Kikötő című műsorában. Vecsés országgyűlési képviselője elmondta, hogy Magyarország ma már stabil lábakon áll: növekszik a gazdaság, visszafizettük a korábbi
kormányok által felvett hiteleket, csökkenő pályára került az
államadósság.
Kijelentette, hogy a 2017-es költségvetés mindenekelőtt az adócsökkentés és
az otthonteremtés költségvetése lesz.
Továbbra is 15% marad a személyi
jövedelemadó kulcsa, amely az egyik
legalacsonyabb Európában. Más területeken is folytatódik az adócsökkentés,
hiszen 2017. január 1-jétől 27%-ról
5%-ra csökken a legfontosabb élelmiszerekre (tej, tojás, baromfi) vonatkozó
ÁFA. Szintén csökkenti az adóterheket,
hogy 18%-ra csökken az éttermi szolgáltatásokra és az internethozzáférésre vonatkozó ÁFA.
A gyermeket nevelő magyarok a továbbiakban is számíthatnak
a családi adókedvezményre. Ennek havi összege a kétgyermekes családok esetében 2017 januárjától 15 000 forintra nő gyermekenként. A fiatal házasok is kapnak adókedvezményt, adóalapjukat jelentősen csökkenthetik. A családokat segítő adócsökkentések érdemben hozzájárulhatnak a kedvezőtlen
demográfiai folyamatok megállításához.

A kormány álláspontja szerint a saját otthon megléte a polgári
berendezkedés egyik legfontosabb előfeltétele. Ezért a költségvetés továbbra is jelentős forrásokat biztosít az otthonteremtési
programra. Ennek legfontosabb elemei az új és használt lakás
vásárlására is felhasználható családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK), az államilag támogatott kedvezményes hitel,
valamint az áfa-csökkentés. A cél az, hogy minden magyar
ember saját lakáshoz vagy házhoz jusson, elérhető áron.
2017-ben is folytatódnak az életpályaprogramok. Tovább nő a
rendvédelmi dolgozók, a felsőoktatásban dolgozók és a pedagógusok fizetése. Folytatódik az állami tisztviselői életpályamodell is. Kiemelt cél még, hogy megőrizzük a nyugdíjak értékét.
A költségvetés ehhez minden szükséges forrást biztosít, miként
jelentős többletforrások állnak majd rendelkezésre az egészségügy, a szociális, az oktatás és a kulturális szféra számára is.
VT infó

Fotó: Williams TV

Örömmel számolhatok be róla, hogy június elejére elkészült a Város utca új aszfaltburkolata. Jó néhány évtizede még a Ferihegy
MGTSZ építette a régi keskeny utat, amit most kiszélesítettek és új aszfaltburkolattal láttak el. Az utca fontos közlekedési útvonal, hiszen ezen keresztül közelíthető meg számos másik utca, ami a Krakkóban található. A felújítás pályázati és önkormányzati
forrásainkból valósulhatott meg. A képek önmagukért beszélnek!

Írás és fotók: Frühwirthné Halász Melinda önk. képviselő
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A vecsési svábok 70 évvel ezelőtti kitelepítésére emlékeztünk

2016. május 22-én emlékeztünk a vecsési svábok elűzésének 70.
évfordulójára. A megemlékezés Vecsés Város Önkormányzatának
és Német Nemzetiségi Önkormányzatának a közös rendezvénye
volt. Vasárnap 15 órakor dr. Robert Zollitsch nyugalmazott freiburgi érsek mutatta be a szentmisét a Szent Kereszt templomban.
A misét koszorúzás követte, előbb a templom oldalfalán elhelyezett emléktáblánál, amelyet 1996-ban a kitelepítettek állítottak.
A vasútállomásra is elvittük koszorúinkat, ahhoz a táblához,
amelyet Vecsés Nagyközség Önkormányzata állított ugyancsak
1996-ban az 50. évforduló alkalmával.
A Grassalkovich iskola aulájában folytatódott a program Tófalvi
Mónika elnök asszony köszöntőjével. Beszédet mondott Szlahó
Csaba polgármester. A Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium diákjai Osikoviczné Csendesi Mária
igazgatóhelyettes vezetésével irodalmi részletekkel és énekkel
idézték meg a történteket. Frühwirth Pétertől részletet hallottunk az elűzött Uzsoki (Uitz) János 1953-ból származó visszaemlékezéséből. A programot a Nemesnádudvarról érkezett vendégeink táncjátéka zárta. A bemutatott koreográfia is a 70 évvel
ezelőtti csapást idézte meg.
Vendégeink között üdvözölhettük a Waiblingenből „hazalátogató” Anton Wirth urat (akit mi mindig „csak” Wirth Tóninak

hívunk). Jelen volt Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselőnk.
Koszorút hoztak soroksári és szigetszentmártoni barátaink.
Elfogadták meghívásunkat és képviselték német önkormányzatukat Újhartyánból, Kerecsendről, Dunabogdányból,
Dunakesziről és Aldebrőről. Itt voltak a Magyarországi
Katolikus Németek Szent Gellért Egyesületének képviselői is.
Frühwirth Mihály

Fotó: Katona Csaba

A Tájház 5. születésnapja
2016. május 29-én ünnepeltük a Tájház 5. születésnapját.
Strohmayer László, a Vecsési Tájházért Alapítvány elnöke
beszédében elmondta, hogy a születésnapra egy ajándékkal is
készültünk, a Tájház egy új fedett színt kapott az udvarra.
Mezőgazdasági eszközöket szándékozunk elhelyezni a későbbiekben ide. Gyönyörű napsütéses időben léphettek fel a meghívott csoportok. Műsort adtak a Falusi Nemzetiségi Óvoda, a
Grassalkovich iskola, a Mosolyország Óvoda és a Petőfi iskola
gyermekcsoportjai. Eljött hozzánk az Edelweiβ tánccsoport is,
amiben a Falusi Nemzetiségi óvoda nevelői táncolnak.
A műsor után a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület kitűnő
muzsikával szórakoztatta a közönséget, akiknek volt kedve,
ropta a táncot is. Vendégeinknek helyben sült lángossal is kedveskedtünk. A Vecsési Borbarátok Egyesülete borkóstolóval
várta a szomjazókat.

Tisztelt Savanyúság Gyártók, Forgalmazók!

2016. május 26-án tizenhat cég, illetve magánvállalkozó közreműködésével megalakítottuk a SAVANYÚSÁGKÉSZÍTŐK
ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETÉT.
Célunk: a savanyúság készítésével foglalkozó gazdálkodó
szervezetek szakmai támogatása, érdekeik érvényesítésének
elősegítése, szakmai anyagok, tájékoztató biztosítása, szakértők felkérése, (pl. nyomon követésről szervezett oktatás)
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

Frühwirth Tamás és családja Takács Jánossal nagy örömet szerzett kicsiknek és nagyoknak, hiszen lovas fogataikkal sétakocsikázásra vitték az érdeklődőket.
A pincében Frühwirth Mihály tartott vetítést. AlsóSzászországból érkezett Vecsésre 1990-ben egy néprajzos forgatócsoport, akik szülővárosunkról készítettek felvételeket. Az ő
filmjükből láthattak részleteket, akik a pince hűvösébe húzódtak.
A Falusi Nemzetiségi Óvoda nevelői kézműves foglalkozással
kedveskedtek fiatalabb vendégeinknek. Természetesen a Tájház
megtekintésére is volt lehetőség.
A rendező Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Kulturverein
nevében szeretnék minden egyesületnek és magánszemélynek
köszönetet mondani, akik felajánlásukkal, munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!
Frühwirthné Halász Melinda - Német Nemzetiségi Önkormányzat

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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Petőfis sikerek a biatorbágyi Regionális Német Nemzetiségi Énekversenyen

Az idei biatorbágyi német nemzetiségi énekversenyre mind az
alsó és a felső tagozatról, mind a gimnáziumból lelkesen
készültek diákjaink. Két quartet csoportot neveztünk a 3-4. korosztályból, kiknek fáradságos munkáját egy Gold ill. Silber elismeréssel jutalmazta a zsűri.
Az arany minősítést a 3. osztályos csapat - Juhász Vanda, Uri
Anita, Végh Júlia Natália, Rátóczi Zalán – érte el, az ezüsttel
pedig a 4. osztályos énekeseinket jutalmazták – Juhász Adél,
Gábos Csenge Bernadett, Szieber Krisztina, Illés Máté.
Tanulóink egy tavaszváró népdalt énekeltek kánonban (Nicht
lange mehr ist Winter), majd szintén tavaszi témájú, kétszólamú
énekkel (Alle Vögel sind schon da) mutatták be tudásukat.

Magabiztosan és szépen énekeltek, így tudtak ilyen eredményt
elérni egy színvonalas versenyen, ahol zeneiskolások és ének
tagozatosok között sikerült nyerniük.

Fiókok mélyéről – könyvbemutató

Nagy érdeklődésre tartott számot a „Schubladen Schätze Fiókok mélyéről” című kétnyelvű album bemutatója. Május 30án este megtelt a Grassalkovich Antal Iskola aulája, ahol a vecsési sváb családoktól gyűjtött fotókból készült igényes és igazán
gyönyörű album került bemutatásra. A kötet szerzői Frühwirth
Mihály, aki 35 éve gyűjti a fotókat és igazán gazdag anyaggal rendelkezik minden témához, és Vass Erika néprajzkutató, aki az 5
éves Tájházunk kialakításában is szakmai segítséget nyújtott
korábban. A német nyelvre fordítást Jaszmann Gabriella végezte.
A jelenlévők köszöntése után Szauer Ágnes, a Nemzetiségi
Pedagógiai Oktatási Központ német nemzetiségi referense méltatta a kötetet. Könnyen megtehette, hiszen hosszú évek óta részt
vesz vecsési nemzetiségi rendezvényeken és baráti kapcsolatokat
ápol nem csak a kötet szerzőjével - mindenki Misi bácsijával -,
hanem nemzetiségi főiskolai pedagógusként nem egy vecsési
tanítványával is, akik aktívan részt vesznek az óvodáink, iskoláink
nevelő munkájában. Szauer Ágnes kiemelte a kötet fontosságát
abban, hogy a mintegy 300 fotó és a hozzájuk kapcsolódó történetek segítenek megismerni az előttünk élt generációk életét, munkáját, örömeit és bánatát is. Mindezt segíti a fotók tematikus elrendezése, hiszen a család, az ifjúság, az esküvő, az egyházi élet, a
munka, a „málenkij robot”, a kitelepítés és a németországi újrakezdés nagyon fontos szempontjai voltak a fotók kiválasztásának.
A mű szerkesztésének szakmai szempontjairól Vass Erika néprajzkutató beszélt, aki 5 évvel ezelőtt a vecsési Tájház kialakításában
is szakmai segítséget nyújtott. Ő a fotók kiválasztásának szempontjairól, a hozzájuk kapcsolódó történetek megfogalmazásáról
beszélt. Próbált objektíven véleményt mondani, hiszen Misi bácsinak sok személyes élménye volt a fotók gyűjtése, rendszerezése
során és bizony a kötet terjedelmének bizonyos határt kellett szabni, hiszen 1 oldalon 1 fotó és a hozzá tartozó történet található.
Végül a fotók és dokumentumok lelkes, fáradhatatlan gyűjtője,
Frühwirth Mihály beszélt a 35 éve tartó gyűjtőmunkájáról.

Ifjúsági kamarakórusunk tehetséges énekeseivel kétszólamú
egyházi ének kategóriában Mária-énekekkel neveztünk be a
versenybe (Geleite durch die Welle, Mutter Gottes –
Maiandacht, Wenn ich ein Glöcklein wär’). Nagy örömünkre
szolgált, hogy színvonalas tiszta éneklésüket a zsűri arany
minősítéssel értékelte.
Ezt követően kétszólamú nyelvjárásban előadott dalokkal léptek színpadra először nyolcadikos lányaink, majd gimnazistáink. Mindkét csoport gyönyörű tisztasággal adta elő programját,
és szorgos munkájuk meghozta gyümölcsét: a zsűri egy arany
és egy ezüst minősítéssel jutalmazta produkcióinkat. A nyolcadikos lányok a Plaue Feinster és a Wia mochas denn die
Bauersleut, a gimnazisták a Schau, schau wia es regnen tuad és
a Drom am Donauraum című sváb dalokat adták elő.
A 8. b osztályból Gőz Anett, Gőz Nóra, Nagy Blanka és
Palkovics Vivien, a gimnáziumból Nagy Melinda, Nagy
Regina, Nagy Tamara 9. b osztályos, valamint Petrok-Hanmer
Csaba 11. osztályos diákok képviselték iskolánkat.
Nagyon büszkék vagyunk a gyönyörű eredményekre. Köszönet
és elismerés mindnyájuknak!
A verseny végeztével hős énekeseinkkel elbuszoztunk törzshelyünkre, a biatorbágyi Nikoletta Cukrászdába, ahol arany-ezüst
torkú diákjaink fagyival ünnepelték egymást. Ezt a hagyománynak is nevezhető édesség-túrát a DÖK teljes támogatásával
élvezhettük. Köszönjük önzetlen felajánlásukat!

Osikoviczné Csendesi Mária és Vígh Andrea felkészítő tanárok
Fotó: Vígh Andrea
Megköszönte a vecsésieknek, hogy olyan
sokan segítették, támogatták a munkáját és
hozzásegítették a több ezer fotó és dokumentum összeszedéséhez. Szomorúságát
fejezte ki, hogy nem minden kép kerülhetett
a kötetbe, hiszen minden fotó az adott korról mesél. A kötetet ajánlja mindenkinek,
aki a vecsési svábság életét szeretné minél
jobban megismerni és a fotók alapján látni,
hogyan fejlődött Vecsés, a falu építészete,
életmódja. Végezetül néhány kivetített fotóval is ismertetőt mondott a kötettel kapcsolatban.
Mindezek után az újonnan megvásárolt köteteket dedikálták a
szerzők. A könyvbemutató résztvevői az iskola épületében a
vecsésiek életéről szóló kiállítást is megtekinthettek az újratelepítéstől, 1786-tól az 1946-os kitelepítésen át a németországi
újrakezdésig. A kötet létrejöttében a Német Nemzetiségi Önkormányzat nyújtott támogatást a szerzőknek, az önkormányzat
nevében Tófalvi Mónika elnök köszönte meg a szerzők és a fordító munkáját és kifejezte reményét hasonlóan jó együttműködésre az elkövetkezendőkben is.
Kívánom, hogy mindenki örömmel, érdeklődéssel forgassa a
kötet lapjait, az idősek mutassák meg az unokáknak, hogyan éltek
elődeink, hogyan lett a kis falunkból ismert, virágzó város, ami a
vecsési savanyú káposztáról lett híres országszerte. Végezetül
köszönetemet fejezem ki mindannyiunk nevében a kötet szerzőinek és kívánok még sok sikert a további munkájukhoz.
Emmi Ináncsi nemzetiségi óvodapedagógus

A kötet 5.000,- Ft-os egységáron megvásárolható a Német
Nemzetiségi Önkormányzatnál, az alábbi telefonszámok bármelyikén történő előzetes egyeztetés után: 06-30-649-4540 Tófalvi Mónika, 06-30-649-4539 - Frühwirthné Halász Melinda,
06-30-668-7043 Doróné Zemmel Katalin (Dorfbücherei).
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Június 4. - Nemzeti Összetartozás Napja

A Megmaradás Parkban a Megmaradás Emlékmű előtt tartott
megemlékezésen Hompoth Zoltán, az Orbán Balázs Erdélyi Kör
elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Hagyományosan a nemzeti és a székely himnusz eléneklésével kezdődött az ünnepség a
Labdarózsa Népdalkör közreműködése mellett. A műsorban
Hrachovina András és Hompoth Orsolya szép szavalatát hallhattuk, a Bálint Ágnes Óvoda Frakk csoportjának kis műsora
szívünknek-lelkünknek kedves volt. Üde színfolt volt az Ismerős
Arcok együttes ideillő dalát végighallgatni.
Ünnepi beszédet Gál István mondott, amiből idézünk:
(…) „A védtelen Magyarország, amely a háború alatt hazánk
területén nem talált legyőzőre, a martalócok prédájává vált. A
védtelenné vált Magyarországot tették felelőssé mindenért, és
kegyetlen bosszút álltak rajtunk, s amelynek végkifejlete 1920.
június 4-e, Trianon. Hiába érvelt ékesszólóan gr. Apponyi
Albert magyar fődelegátus - aki Vecsés első díszpolgára -, a
megcsonkítás már előre elterveztetett. Magyarország megjárta a
Golgotát, és keresztre feszíttetett. Így mondhatjuk, amit jó
néhány költő is leírt: Magyarország a világ Krisztusa.
Krisztus feltámadott, és hiszem, hogy Magyarország is fel fog
támadni!

Vecsési Tájékoztató 2016 június

Sopronra, kiknek lakói történelmük során két alkalommal nyilvánították ki Magyarországhoz való hűségüket. Vannak tehát
példák, amelyek hazánk egén csillagként ragyognak. Legyünk
büszkék rájuk, de gondolkodjunk el azokon, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy meghiúsítsák a kettős állampolgárság megadását, vagy most ugyanazok a migránsok pártján
állnak. Nem mondok neveket, mindenki tudja kikről van szó. Az
ilyenek miatt jutott Magyarország keresztre. Tettük undort kelt
minden magyarban, akiknek fáj Trianon. Becsüljük meg költőinket, akik kiálltak hazájukért. Becsüljük meg József Attilát, akit
bár az előző rendszer kisajátított, de ő volt az, akit a Nem, Nem,
soha c. verséért kitiltottak Romániából, s ez a verse soha nem
jelent meg összes művei között, amit a szocializmusban kiadtak.
De lehet sorolni Karinthyn keresztül Juhász Gyulán át egy sor
költőt, írót, akik felemelték szavukat a gyalázat ellen.
Karinthy: Levél kisfiamnak - Trianon emléknapjára c. munkájában írja: „Nem mondtam ki a szót, és most már nem is tudom
kimondani, csak ennyit: valami fáj, ami nincs. Valamikor hallani
fogsz majd az életnek egy fájdalmas csodájáról - arról, hogy akinek
levágták kezét és a lábát, sokáig érzi még sajogni az ujjakat, amik
nincsenek. Ha ezt hallod Kolozsvár és ezt Erdély, és ezt Kárpátok
- meg fogod tudni, mire gondoltam.” Igen, ma arra emlékezünk,
amit Karinthy leírt. Soha nem feledhetjük ősi jussunkat!”
A Kör vezetése megköszönte Márkus Botondnak, aki az emlékmű díszítőelemeit tervezte és faragta, hogy teljesen felújította az
emlékművet.
VT info

Gondolkodjunk el az elmúlt néhány évtized történésein!
Csehszlovákia szétesett, Szovjetunió szétesett, Jugoszlávia
szétesett, az összetákolt Ukrajna közeledik a szétesés felé, s ma
már csak Nagy-Románia van egybe, de Isten malmai lassan, de
őrölnek. Idő kérdése, szét fog esni. De egyet szemünk előtt kell
tartani: Soha nem szabad 1000 éves jussunkról lemondani, mert
amit hatalom és erő elvesz, azt kedvező helyzet és jószerencse
visszahozhatja, de amiről a nemzet önként lemond, annak viszszaszerzése kétséges, mondta a Haza bölcse. Gróf Klebelsberg
Kunó egykori vallási-és oktatási miniszter mondta: Trianont
ésszel kell legyőzni! Ezt hangoztatta testvértelepülésünk,
Gyergyószárhegy egykori polgármestere, Len Emil is, aki az itt
látható emléktáblát adományozta. „Egyek voltunk, egyek maradunk” áll a tábla feliratán, s mert ami összetartozik, az összenő.
A békediktátumba beletörődni nem akarók mindent megtettek
azért, hogy lakóhelyük magyar maradjon. Ha kellett, fegyverrel
a kézben szálltak szembe a győztesekkel. Gondoljunk a kicsiny
Kercaszomorjára, akik nem akartak jugoszláv fennhatóság alatt
élni, és kivívták Magyarországhoz tartozásukat s ezzel kiérdemelték a Leghűségesebb falu címet, vagy Balassagyarmatra, a
Legbátrabb városra. Esetleg csodálattal adózhatunk annak a
tanárnak, aki körzővel, vonalzóval bizonyította be, hogy rossz
helyen húzták meg a határvonalat, az orvosra, aki - mondhatjuk
- sebészkésével rajzolta át Somoskőnél a határt (áldott emlékű
Dr. Krepuska Géza professzorról és munkatársairól van szó, de
a vár odaát maradt… - szerk.), s a mindmáig például szolgáló

Fotó: Katona Patrik

Tisztelt Vecsési Polgártársaink,
Vecsési Vállalkozók!

Szépülő városunk polgáraihoz azzal a kéréssel fordulunk, ahogyan a múlt évben, úgy a 2016-os évben is segítsenek hozzá,
hogy Megmaradás Parkban felállítandó két szobor (Szent
István és Szent László) költségeit fedezni tudjuk, amit augusztus 20-án szeretnénk felavatni.
A szobrok felállítása Vecsés város polgármestere és önkormányzata teljes egyetértésével valósul meg.
A kör az anyagi támogatások fogadására a Pátria
Takarékszövetkezet Vecsés Telepi úti fiókjában egy számlát
nyitott, amelynek a száma: 65100091-11382573. A támogatók
neve, ahogyan eddig is, most is felkerül a szobor talapzatára.
v.Hompoth Zoltán
Az Orbán Balázs
Erdélyi Kör elnöke

Szlahó Csaba
Vecsés város polgármestere

Helyhatósági választás volt Gyergyószárhegyen

Erdélyi testvértelepülésünkön a június 5-ei önkormányzati
választáson polgármestert és 13 tanácsost választott a község
lakossága. A polgármesteri voksoláson Danguly Ervin (MPPEMNP Szövetség) 941 (59,2%) szavazattal nyert Ferencz
Tihamér (RMDSZ, 649 – 40,8%) előtt. Danguly Ervin korábban a Művelődési Ház igazgatója volt, és a CIKA
Néptáncegyüttes művészeti vezetőjeként többször is járt
Vecsésen, ahol táncosaival és zenészeivel fellépett a Vecsési
Tavaszi Fesztiválon.
A Tanácstestületnek 7 MPP-EMNP Szövetség és 6 RMDSZ
tanácsosa van.
Jó munkát és sok sikert kívánunk Gyergyószárhegy új vezetésének!
VT info
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Oktatás 9

Rózsaszentmártonban jártunk

Kis csapatunk, a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola 4. B.
osztálya 2016. április 18. és 22. között a Rózsaszentmártonban
lévő erdei iskolában járt Krak Ildikó osztályfőnökkel és Péterné
Csókási Beáta tanító nénivel.

A Rózsa Vendégházban lévő szállásunk elfoglalása után megismerkedtünk a fazekas mesterséggel. Agyagból gyertyatartót,
tálat és apró díszeket készítettünk. Mikor besötétedett, éjszakai
túrára indultunk, ahol számos éjjeli állat hangját hallhattuk, és a
legbátrabbak bátorságpróbán is részt vehettek. A második nap
követtük a búza útját egészen a kenyérsütésig. Mindenki kapott
egy búzaszemet, amit magunkkal vittünk a helyi pékségbe, s
megnéztük, hogyan készül a kenyér. Itt azt is megtudtuk, hogy
Rózsaszentmárton nevezetessége a rózsa-kenyér, amelynek
tetejére egy gyönyörű rózsát formáznak.
A harmadik napon egy 12 km hosszú hegyi túrára indultunk,
ahol sok növénnyel ismerkedtünk meg, és játékból a neveink
kezdőbetűje szerinti növényekről neveztük el egymást (pl.
Anita – aranyvessző, Kata – kökény, Peti – pásztortáska stb.).
Negyedik napon egy méhészetbe látogattunk el, ahol megnézhettük a kaptárt, és sok érdekességet megtudhattunk a méhekről. A méhész sokat mesélt a méhek családjáról, azok tulajdonságairól, szaporodásukról, hogy hogyan vészelik át a telet, és a
mézet is megkóstolhattuk.Sokat játszottunk a vendégház udvarán, fociztunk, tollaslabdáztunk, kosárlabdáztunk, ugróiskoláztunk és pingpongoztunk is (míg a szomszéd kutyus el nem kapta
a labdát). Este tábortűz mellett meséltük el egymásnak legkedvesebb élményeinket. Az utolsó napon felmentünk a
Kékestetőre, megnéztük Magyarország legmagasabb pontját, és
a kilátóból gyönyörködtünk a tájban.
Remélem, ezt a sok élményt nem felejtem el sosem.
Köszönjük az Oktatási Bizottságnak és iskolánk alapítványának
a nagylelkű támogatást.
Bíró Kata 4.b

Fotó:iskola

Erdei táborban voltak a
Grassalkovich iskola 4. osztályosai

Május 17-20-áig iskolánk negyedik osztályos tanulói négynapos erdei iskolában voltak a Börzsöny déli részén elhelyezkedő
Magyarkúton. A gyönyörű fekvésű, nyugalmat árasztó település
erdei iskolájának családi jellege rögtön kellemes hangulatot
teremtett számunkra. A telek végében csordogáló kispatak, a
folyamatos madárcsicsergés és az erdő közelsége minden percben lehetőséget nyújtott a természet megszerettetésére. Minden
napra szerveztünk valamilyen érdekes programot. A foglalkozásokat gyermek-centrikus erdész, vadász, madarász és fazekasmester tette tartalmassá és élményszerűvé. Mindenki készíthetett a korongozón egy kis agyagedényt, amit kidíszíthetett és a
tábor végén hazavihetett. A diákok rengeteg dolgot tanultak
meg az állatokról, növényekről és tapasztalatokat szerezhettek
az erdő életközösségeiről. Karjukon tarthattak ragadozó
madarakat és próbára tehették bátorságukat egy izgalmas, hoszszú éjszakai túrán. Egyik nap meglátogattuk a gyönyörű kilátást
nyújtó nógrádi várat is. A sok érdekes és tartalmas program
mellett maradt idő a közös játékra, tanulásra, sportra és egy
vidám táborzáró bulira is. Utolsó nap fájószívvel pakoltuk össze
a bőröndöket és szomorúan tekintettünk vissza az üres faházakra, focipályára és a kispatakra. A tábor eseményeit a táboroztató pedagógusok egy vidám csasztuska rigmusaiba foglalták. Ezt
búcsúzóul elénekeltük a fogadó tulajdonosainak is, megköszönve kedvességüket, segítőkészségüket és a finoman elkészített
bőséges ételeket. Hazafelé vezető utunk során megálltunk
Kismaroson és egy kis körséta után meglátogattuk a
Dorfmúzeumot. Reméljük sok tapasztalattal és élménnyel gazdagodtak tanulóink, és sikerült még jobban megszerettetni
velük a természetet.
Negyedikes diákokat táboroztató nevelők: Viki néni, Amanda
néni, Ildi néni és Móni néni
Fotó:iskola

Zeneiskolás növendékek sikereiből

Írás és fotók: Papp Anikó

Monor: 2016. április 15. - A XIII. Kamarazenei Versenyen
Pólus Lili és testvére ARANY minősítésben részesült. Lili felkészítő tanára: Szeitzné Tóth Erzsébet.

Eger: 2016. április 15-16. - Az Eszterházy Kamaraéneklési Versenyen
EZÜST minősítést kapott Balázs Dorottya és Nagy Blanka. Felkészítő
tanár: Majsai Julianna, zongorakísérő: Kapa Zsuzsanna.

10 Kultúra

Vecsési Tájékoztató 2016 június

Kirándulás

Újra színpadon az Andrássy színjátszósai
(Balázs Ágnes: Lufi és az elcserélt születésnap)

A Színe-Java Színjátszó Kör előadását tekinthettük meg gyereknap alkalmából a Bálint Ágnes Kulturális Központban.
Iskolánkban 2002-ben támadt fel a színjátszás, azóta minden
évben láthatunk előadásokat gyerekszínészeinktől. A SzíneJava 2007-ben jött létre, az idei volt a kilencedik darab, amelyet
bemutattak.

A Városi Honismereti vetélkedőn sikeresen szereplő fiatalok, a
felkészítő tanárok és a szervezők autóbuszos jutalomkiránduláson vettek részt, május 31-én. Zsámbék és Biatorbágy nevezetességeit tekintették meg. A Német Tájházat, a Lámpamúzeumot,
a Romtemplomot, a Rakétabázist és a Matuska Szilveszterről
elhíresült, Viaduktot.

Magó László

Fotók: Pálfy Miklós

Róder-díj
Június 14-én, a Városi
ünnepségen adta át a
Honismereti Kör vezetése
a Róder Imre-díjat. Néhai
Szlahó József alpolgármester, mint a Kör vezetője hozta létre a Vecsési
Róder Imre Alapítványt,
abból a célból, hogy jutalmazza a városi sport, kulturális és nemzetiségi élet
területén kiváló teljesítményt nyújtó személyeket.
Pénzügyi alapját a tiszteletdíjának felajánlásával teremtette meg. Az idei díjat Orosz
Károly nyugalmazott vasútmérnök, újságíró és helytörténész
kapta meg. Könyvei, tanulmányai és cikksorozatai foglalkoznak
a település történetével. Újságunkban is folyamatosan jelennek
meg helytörténeti írásai.

Gratulálunk!

Fotó: Katona Csaba

A választás a kortárs gyermekirodalom egyik népszerű darabjára esett. A Móra Könyvkiadó pöttyös könyvek sorozatában
jelentek meg Balázs Ágnes Lufi-történetei. Az elcserélt születésnap a Lufi-sorozat ötödik része, de a darabok önmagukban is
megállják helyüket. Lufit, azaz Dalos Hannát Bekker Dorka
(8.a) alakította, ő volt az, aki szeretett volna olyan szülinapi
bulit, amelyen barátja, Szamóca (Hok Bence, 8.b) is részt vehet,
ezért egyszerűen elcserélte. A kamaszos tettvágyról, a szerelemről, barátságról, félreértésekről szóló darabban újra sziporkáztak tanulóink. A szervezkedő, kotnyeles osztálytársak (ZsuzsiCsordás Veronika, 8.b, Emőke-Kányi Vikica, 8.b, LauraDominek Virág, 7.a és Tamara-Kovács Dóra, 7.a) olyanok voltak, mint az életben. A Kukucska-ikrek (Czudor Sztella, 5,b és
Folláth Brigi, 6.a) gazdag szülők elkényeztetett gyermekeiként
a túlszárnyalni vágyott világot jelenítették meg. A tanító néni
(Kiss Réka, 7.b) szigorú volt és igazságos, Benedek (Fekete
Bendegúz, 7.a) szerelmes volt, de hiába, Feri (Görbe Zétény,
7.a) menő volt, Zoé (Tóth Gréta, 7.a) pedig korrekt. A gyerekek
természetesen játszották szerepeiket, gördülékenyen ment az
előadás. Liza (Borbély Trixi, 7.b), Apa (Varga Péter, 7.a), Anya
(Bebők Sára, 7.a), a Kerekes néni, a járókelő, a bohóc
(Czalbert-Halasi Niki mindhárom szerepben, 7.a) és Stevens
(Szilágyi Bálint, 7.a) mind-mind hiteles alakítások voltak.
Iskolánk volt tanulója (Gyulai Marci) úgy alakította a franciamagyar Pierre-t, mintha több évtizedes színészi múltja lenne.
Újra feltűnt iskolánk egyik tanára, Feri bácsi (Albert Ferenc)
Lidi néni hipochonder szerepében. A digitális technika részeként virtuális és hangtechnikai (Bencze Viki, 8.b) kiegészítések
jelezték, hogy a XXI. században járunk.
A darab színpadra vitelét a rutinos koordinátorok (Csorba Erika
néni vezetésével), a lelkes technikusok (Kortye Katalin, Nagy
Richárd, Varga Mihály) és iskolánk profi díszletervezője (Wirth
József) segítették. A karmester, a forgatókönyvíró és a darab rendezője mint évek óta mindig, Klári néni (Veszprémi Klára) volt.

Kiss Gábor, néző

Fotó: WTV.

Olvassa a honlapunkat: www.vecsesitajekoztato.hu
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Benke Mária: A BÖLCSŐTŐL A SÍRIG
/G. Ferenczy Hanna emlékére/
Szerelemből fogantál, megszülettél.
Szüleidnek törvénytelen gyermeke lettél.
Apád családja ellenzésére nem vállalhatott,
Anyád nélkülözve, éhezve, fázva taníttatott.
Küzdelmes, s nehéz volt egész életutad,
azért néha kevéske kis öröm is jutott…
A két háború között jöttél e világra,
Anyádnak imádságos boldogságára.
Sorsod születésedkor elrendeltetett,
balsors, megaláztatás volt osztályrészed.
A küzdelem megedz és megerősít,
igaz jellemű embert kitartásra buzdít.
Te egy igaz Ember voltál, mindig,
emelt fővel viselted sorsod a sírig…
Tehetséged mindkét szülődtől örökölted,
semmid sem volt, csak ez az örökséged…
Életregényed sokszor megríkatott,
büszke vagyok Rád, előtted fejet hajtok.
Megálltad a helyed a nagybetűs Életben,
tisztességgel számoltál el a nyolcvan éveddel.
Örökül hagytál ránk sok szép festményt,
még több csodás verset és eseményt…
Interjúdat nézve – hallgatva,
verseidet elgondolkodva, olvasva,
úgy érzem, ismerlek, s velem vagy,
sorsközösségünk – úgy látszik – igen nagy…
Nyugodj békében, emléked őrizzük,
születésnapodon emlékezünk, s felidézzük.
Az égi íróklubból remélem látsz minket,
örülsz, hogy őrizzük emléked, s kincseidet….
Kelemen Bata Mária: A BARÁTSÁGRÓL
Kinek barátja van, soha nincs egyedül.
Számára a tücsök télen is hegedül.
Békés rózsaszálán fehér szirmok ülnek,
igaz barátságra árnyak nem vetülnek.
Az életünk során sok barátunk akad.
Ám csak az lesz tartós, mi szeretetből fakad.
Közös bizalomra szenny, piszok, nem tapad,
hosszú évek sora csak előre halad.
A szomorú bánat azután elkerül,
fagyos, bús, tekintet helyére mosoly ül.
Akkor a sötét, borongós, égbolt kiderül,
csendes, boldog, tájon a napsugár elterül.
Bizony nagyon szép dolog a hű barátság,
baráton segíteni sosem fáradtság.
Együtt lenni vele végtelen szabadság,
Ha éveken át tart az, igaz barátság!

Szénási Sándor István: MAGAM MEG INT

Sallay Gyula: CSAK A HIT MARADT

Mikor lelkedre a világ
terhei ólomsúlyt raknak,
szemeidben a fáradság
fénye sápadt, éji ablak.

Kérdések baktatnak
mellettem az utcán,
nagy emberi kérdőjelek.
Lehajtott fejjel, lesütött szemmel
az életről merengenek.
Rossz lépések, hibás tettek,
mohók voltunk, vagy esze veszett.
Tudni jól látni, visszamenni oda,
hol igent mondtunk csaló gondolatokra.
Itt ismeretlenek voltak az ilyen tettek
s az élet nagy árat fizettet.
Kérdéseket megoldás helyett
büszkén takarnak cégjelmezek.
Egyre gyorsul a társadalmi kopás,
az elaljasult fellazulás.
Itt állunk alázatos korrupt szolgaként,
s összetett kézzel kérdezzük: miért?
Aztán jön valaki, tán ugyanaz,
s szól: itt a megoldásra írt tapasz.
Mi hisszük, mint igehirdetéskor
az ostyát látva, hogy bűneit már megbánta.
A hitünk, mint az igazság,
ingaként fel-le jár,
s nem látjuk, hogy a babérkoszorú
fekáliából áll…
Csak jogszolgáltatás van,
te a pénzedért erre vársz:
nem látod, hogy mindenütt
az ott végzett banda áll.
Csak a hit maradt, a hit
semmi más, a túlvilágon
az ítélőszék már felállt!

Fogytán tán az erőd, évek
súlya alatt görnyedve jársz,
múlnak a test örömei,
és gond a roskadozó ház?
A szerelem boldogsága
elröppent az ifjúsággal,
a hajdanán ostromlónak
túl magasan áll a várfal?
Karos székben ülve a csönd
egykedvű, lábát lóbálja,
némán búsul pénzvilágon,
rá sem hederít dolgára.
Bánatod hervadó virág,
jókedved kelő napsugár,
álmaid gomolygó felhők,
elméd zsibongó utcabál.
Miért hát a keserűség,
szép volt, jó volt, elmúlt felett?
Felvidít millió öröm,
kapcsold be, vagy le, gépedet!
Varjasi Béla: BARÁTSÁG
Bizalom a barátság egyik alapja,
de nem csak ennyi egy baráti kapcsolat.
A jóságot mindenki visszakapja.
Sok más is összehozza a barátokat.
Néhány közös érdeklődés, élmény.
Leküzdeni adódó akadályokat.
Életünk néha nagyon kemény.
Így kovácsolja össze a barátságokat.
Nem kell talán nagy dolgokra gondolni.
Egyszerű szívvel is lehet jó barát.
Egymás tiszteletét hűséggel ápolni,
igaz barátság így élheti diadalát.
Értékelés, szeretet, tisztelet összefon,
a barátságot mindez tartalmassá teszi.
Nem kell hozzá pénz, sem nagy vagyon,
jó tulajdonságokat másikban észreveszi.
Manapság elvétve akad ily barátság.
Dávid és Jonathán példája etalon.
Barátságokat tépázza sok válság,
amit befolyásol pénz, érdek, hatalom.

Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.
Baranyai Zsolt grafikus:
Wass Albert: A funtinelli boszorkány
/ toll, papír /
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Mesefesztivál a Bálint Ágnes Emlékházban
KÖSZÖNET!

Ez úton is szeretnénk köszönetet mondani a Zoltán László
vezette Városi Nemzeti Szövetségnek, amelynek tagjai egyszer
csak megjelentek nálunk az Emlékházban, és bejelentették,
hogy egy-két dologra bizony már ráfér egy újabb festés, ők ezt
elvállalnák.
A következő héten meg is érkezett négy vidám férfi, és jókedvűen, egymást ugratva munkához láttak. A Mesefesztiválig szépen megújult a kis tökház belseje, a Csőr szerkesztősége, a kis
kutyaól és egy pad. Sőt, állítólag folytatása következik.
Szóval nagyon boldogan köszönjük Ackermann Attilának,
Juhász Istvánnak, Maros Lászlónak és Virág Ferencnek. A festékért a Jolly festékboltot, Mucska Zsoltot illeti köszönet!

KERESSÜK!

Sajnos egy kis zavar keletkezett a Mesefesztivál második napján, az alsósok kincskeresésekor: mint kiderült, az első helyet
elnyert kislány nem teljesen tiszta eszközökkel érte el a jó eredményt, ezért a nyereményt a második legügyesebb lánykának
kellett volna adnunk.
Igen, sajnos csak kellett volna, mert mire minden tisztázódott, a
kislány a vigaszdíjjal - egy narancsszínű ivókulaccsal - már
elhagyta az emlékház területét.
Kérem, ha valaki ismeri őt, adja át: nagyon szeretnénk, ha
jelentkezne, mert a „kincs” – a kosárka a sok színes és csillogó
holmival – csak rá vár, és amennyiben jelentkezik és a narancsszínű kulaccsal igazolja magát, átveheti itt az emlékházban
(20/3834-339). A problémáért az érintettektől elnézést kérünk!

KUKORIÉK „ATYJA” A MESEFESZTIVÁLON

Mata János, a Kukori és
Kotkoda figuráinak tervezője és
a tv-sorozat rendezője meglátogatta
az
emlékházat
a
Mesefesztivál
alkalmából.
Találkozott Mazsolával és
Frakkal,
végül
persze
Kukoriékkal is: megnézte egyrészt a kis körhinta tetején
„repülő” szárnyasokat, másrészt lefényképeztette magát a
lusta kakassal.
Szeretettel küldi a képet a VT
olvasóinak, és mindenkinek jó
egészséget kíván.
Írás és fotók: Németh Ágnes

G. Ferenczy Hanna emlékest…

Kultúra 13

G. Ferenczy Hanna vecsési származású nehézsorsú író-költőnő
ez év május 13-án lett volna 90 éves. Sajnos, már tíz éve eltávozott közülünk, de emlékét sokan őrizzük. Idén május 20-án, a
nevét viselő Irodalmi Körünk másodszor rendezte meg az emlékestet, amire tavaly májusban ígéretet tettünk, hogy hagyományt teremtünk. Ezen alkalomból felidézzük munkásságát, azt
szeretnék, ha művei egyre ismertebbek lennének s nem vesznének a feledés homályába. Az idei megemlékezés is nagyon jól
sikerült a sok kedves vendégünk és irodalmi körünk örömére.

A műsorban megzenésített versek, virágénekek, szép versek, hangulatos prózák, még mese is elhangzott. Különös csemegeként
szolgált halála előtti utolsó születésnapi naplóbejegyzése, amit
humorral fűszerezve írt meg, és ezt tárhattuk a közönség elé.
Találkozunk jövő májusban, ahol munkásságának gyöngyszemeiből válogatunk. Köszönjük Mindenkinek, aki megtisztelte
részvételével előadásunkat a Városi Róder Imre Könyvtárban.
Írás és fotó: Benke Mária

Könyvtári ajánló
A Róder Imre Városi Könyvtárban tartja találkozóit a
Bélyegszakkör, valamint Ne-Felejts Nyugdíjas Klub. A két klub
szeretettel várja az érdeklődőket! Alkalmak:
Bélyegszakkör: minden hónap első hétfői napján tartják találkozóikat a könyvtár különtermében, 17-19 óráig. A klubba várnak minden bélyegek iránt érdeklődőt, aki szívesen hallana
érdekességeket, vagy osztaná meg a többiekkel saját gyűjteményét. A klubot Ősz Béla vezeti.

Ne-Felejts Nyugdíjas Klub: a januárban alakult nyugdíjas
klub minden hónap második és negyedik csütörtöki napján tartja találkozóit, 15 órától. „Ha szeretné kellemesen tölteni az idejét, részt venni kirándulásokon, színházlátogatásokon, mindezt
jó társaságban, szeretettel várjuk találkozóinkon!” Információk
a klubról, aktuális programokról: Sipos László; +3620-9776993, Sipos Lászlóné; +3620-5985-260, uncsi01@gmail.com
Könyvtárunk további aktuális híreiről, rendezvényeiről az alábbi elérhetőségeken értesülhet:
Róder Imre Városi Könyvtár
2220 Vecsés, Telepi út 63. 06-29-354-391
www.vecsesikonyvtar.hu
www.facebook.com/roderimre
rodim info
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Gondolatok, amelyek eszembe jutottak
az ünnepek kapcsán

Amikor iskolás voltam, három kedvenc tantárgyam volt: földrajz, történelem, magyar irodalom, valamint a gyakorlati foglalkozás. Magam elé tettem a térképet, és utaztam, gondolatban
bejártam a világot. Gyűjtöttem a képeslapokat, bélyegeket,
olvastam az útleírásokat, s bár soha nem jártam gyermekkoromban külországokban, nagy tudás-és ismeretanyagra tettem szert.
Történelmi témájú könyvek, később filmek segítettek egy-egy
ország, földrész megismerésében. Nagy segítséget adtak a
bélyegek, amelyeken keresztül megismerhettem egy adott
ország pénznemét, államformáját, növényeit, állatait, épületeit,
a felfedezések pedig hozzásegítettek a tengerek, hajók megismeréséhez. Soha nem gondoltam gyermekkoromban arra, hogy
valaha külországokat látogathatok, hiszen elég szegények voltunk, apánk meghalt, anyánk… de nem is folytatom, elmúlt.
Később az élet úgy hozta, sok országban megfordulhattam, és
szembesültem azokkal, amiket hajdanán olvastam. Láttam az
épületeket, hajókat, nagyon szép tájakat, de nem „estem hasra”
a látottaktól, hanem összehasonlítottam a mi tájainkkal, értékeinkkel, és levontam a tanulságokat. Mondhatom, láttam más
tájat és más eget, de nekem…
Az a legkedvesebb táj, ahol születtünk, születtem, mert végig
kísér egész életünkben, életemben. Nekem Vecsés.
Gyermekkorom legszebb emlékei kapcsolódnak hozzá. Ilyenek:
rét, patakpart, erdő, fák. Bárhol járok, mindig eszembe jutnak,
mindig visszahúznak. Itt születtem Vecsésen, ez a Hazám egy
darabja. Nekem ez az enyhén hullámos, inkább sík terület a legszebb. Mindent neki köszönhetek. Innen - gyermekkoromban egy magasabb fára mászva, vagy a Vashíd tetejéről, később az
Andrássy-telepi templom tornyából, még később a jóval magasabb Víztoronyból gyönyörködtem benne. Itt ismerkedtem meg
a táj növényvilágával (flórájával), állatvilágával (faunájával),
melyek hozzá adódtak személyiségem alakulásához.
E táj dajkált és felnevelt, anyanyelvet adott, megtanított beszélni. Ezen a tájon át kötődöm a múlthoz, ahhoz a néphez, amelynek nyelvét beszélem, amely nekem a világ legszebb nyelve,
mely összeköt bennünket, magyarokat. E tájban gyökeresedtünk el. A gyökér fontos, ez táplál bennünket. Ez rögzít bennünket ide a magyar táj egy darabkájába.
Tudom, vannak szebb, természeti szépségekben gazdagabb
területek földünkön, de nekem szép az Ürge-domb, a patakpart,
a rét, a csillagos ég, a fölém boruló égbolt, s a fölötte lakozó, aki
vezeti íráskor a kezemet, aki a szülőföldem iránti gondolataimat
eszembe juttatja.
Ezen gondolatok fogalmazódtak meg bennem a Magyar
Kultúra Napján 2007. január 22-én.
Minden ünnep után elgondolkodom a látottakon, hallottakon,
különösen, ha szűkebb pátriámról, Vecsésről van szó.
Elgondolkodom a régmúlt időkről, s arról, hová juthatott volna
szülővárosom, ha a történelem vihara nem söpört volna végig
rajta. Ha arra gondolok, hogy templomos település volt, mi
több, 1340-ben már állt a Mindenszentekről elnevezett temploma, melynek alapjait 1996-ban Dr. Tari Edit feltárta, azt kell
leszűrnöm, hogy központi helyet foglalhatott el. Nyílván változott a felszíne, erdők, füves részek boríthatták. Ennek elképzelése az ember fantáziájára van bízva. S ha van egy magaslat,
ahová felmehet az ember, és szétnézhet, csak fantáziájára van
bízva, hogy képzeletben visszarepüljön néhány évszázadot. De
nem szükséges néhány évszázadra visszatekinteni, elég néhány
évtizedre, s látható az a hatalmas fejlődés, amelyen településünk átment. A ma emberének természetes az, ami 30-40 évvel
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ezelőtt csak álom volt. Ha valakivel beszélni akarok, felveszem
a telefont, és kész a kapcsolat, vagy beülök az autóba és meglátogatom rokonaimat, s egy út után nem kell a sarat lemosni,
mert útjaink aszfaltozottak. Nem kell szenet behordani, csak
bekapcsolni a gázt, elektromos áramot. Nem kell órákat utazni
egy-egy vásárolni kívánt árúért, itt helyben megkapja az ember.
Üzletek sokasága kínálja portékáját. Aki művelődni szeretne, a
Bálint Ágnes Kulturális Központ rendezvényei között válogathat. Az olvasni vágyóknak gazdag terepet kínál a Róder Imre
Városi Könyvtár. A vallásos emberek szabadon gyakorolhatják
vallásukat templomainkban. Ápoljuk hagyományainkat, szobrokat, emlékműveket emelünk eleink tiszteletére. Az emlékművek terén az utolsó 2 évtizedben pótolta Vecsés adósságait, sőt
olyan emlékművek születtek, amelyeket sok település megirigyelne tőlünk. Szólni kell a temetőről, amelyet a külföldiek is
elismeréssel méltattak. A temető sok dologról árulkodik, ahogy
a „legnagyobb magyar „mondta: „Ha tudni akarod, hogy egy
nemzet mennyire becsüli meg múltját, nézd meg temetőjét.” A
miénket meg lehet nézni!
Ilyen és ezekhez hasonló gondolatok jutottak eszembe egy-egy
ünnep kapcsán, melyek arra is jók, hogy az emberek közelebb
kerüljenek egymáshoz, kicseréljék gondolataikat, és elgondolkodjanak a közelmúlt történésein, eredményein. Lehet szidni
mindenkit, de azt kell nézni, honnan indultunk, és hová érkeztünk. Kritizálni persze mindig könnyebb, mint alkotni, legyőzni a nehézségeket. Napjainkban a technika sok nehézségen átsegíti az embert. Ha valaki végig szeretne tekinteni településünkön, nem kell fára mászni, toronyba felballagni, ott a helikopter, amelyről csodaszép képeket lehet készíteni, s ha már itt tartok, közreak egy képet, amelyet valaki fentről fényképezett és a
közösségi portálon elhelyezett.

A város központja. A sárga épület a Bálint Ágnes Kulturális
Központ. Az épületben működik a Városi Könyvtár, van benne
színházterem, klub szobák, gyerekeknek játszóház. A Víztorony
akár jelkép is lehetne, amelyből áramlik az életet adó víz.
Gál István
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Vecsés Városi Ünnep
A Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület Fúvószenekara
elmaradhatatlan résztvevője a városi ünnepségeknek, így volt ez
most is, az újratelepítés 230. évfordulója alkalmából megtartott
városi ünnepségen. Karnagy Szabó Imre tanár úr volt. Falvai
Anett, az ünnepség műsorvezetője köszöntötte a város önkormányzatának vezetését, Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselőt, a német nemzetiségi önkormányzat vezetését és a megjelenteket. A VHZ Fúvószenekara kíséretében a jelenlévők közösen
elénekelték nemzeti himnuszunkat.
Vecsés újratelepítését köszöntő műsorban szavalatot hallhattunk Ignácz Máté előadásában, aki a monori József Attila
Gimnázium és Szakközépiskola diákjaként, a 2016-os vecsési
Városi Vers- és Prózamondó Verseny gimnazista korcsoportjának második helyezettje volt. A versenyen előadott művet,
Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz! című versét mondta el.

Tófalvi Mónika, az NNÖK elnöke és Frühwirthné Halász
Ünnepi beszédet Tófalvi Mónika, a Német Nemzetiségi ÖnkorMelinda városi és NNÖK képviselő megkoszorúzza az
mányzat elnöke mondott, melyet teljes terjedelemben ismertetünk:
Újratelepítési Emlékművet

„Szeretettel köszöntök minden kedves vecsési lakost és megjelent vendéget, akik ma eljöttek, hogy együtt emlékezhessünk
meg Vecsés betelepítésének 230. évfordulójáról.
1786. június 14-én jelent meg herceg Grassalkovich Antal telepítési hirdetménye, melynek nyomán 50 jobbágy család érkezett Soroksár, Taksony, Dunaharaszti, Szigetszentmárton,
Pilisvörösvár, Nagykovácsi, Torbágy községek német, valamint
a környékbeli falvak szlovák és magyar lakosaiból. A török kiűzése után a birtokok nagy része puszta, felhagyott terület volt,
ezért szükségessé vált a szervezett módon való benépesítés,
hiszen a 150 éves török uralom alatt az ország népessége jelentősen megfogyatkozott. A németeket három ütemben telepítették Magyarországra, Vecsés betelepítése a harmadik ütemben, a
II. József által kiadott települési kormányrendelet hatására jött
létre. Az idekerülő lakosság főleg az előző telepítések során
megtelt falvak feleslegessé vált lakóiból, az un. második nemzedékből került ki.
Immáron 230 évvel ezelőtt történt mindez, ami elindította
ennek a napjainkra már városi rangra emelkedett településnek a
történetét. Az 1880-ban még 82 %-ban német származású
lakosság alig 40 év alatt 30 %-ra csökkent. Vecsés további fejlődésével, valamint az 1946. évi kitelepítéssel napjainkra
tovább csökkent ez az arány, de az erős asszimilációs törekvések és a 20. század megpróbáltatásai után az itt élő svábok gazdasági és kulturális jelenléte ma is meghatározó színt ad a település, Vecsés város arculatához, amire büszkék vagyunk.
A 20. század viharai sok fájdalmat és szenvedést hoztak a nem-
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zetiségeknek, köztük a német nemzetiségnek is. Nem szabad
megfeledkeznünk azokról a honfitársainkról, akik származásuk
és anyanyelvük felvállalása miatt, vagy akár csak nevük németes hangzása okán kerültek gyakran több évig tartó kényszermunkára távol a családjuktól és otthonuktól; és azokról a családokról sem feledkezhetünk el, akiket 70 évvel ezelőtt otthonaikból egy batyuval elüldöztek és Németországba kitelepítettek.
Nekünk, utódoknak és itt maradottaknak a kötelességünk, hogy
emlékezzünk és emlékeztessünk ezekre a szörnyűségekre, hogy
még csak hasonló se ismétlődhessen meg soha többé!
Szükséges ismernünk a múltunkat, a gyökereinket, hiszen
ahogy a fa is a gyökereiből táplálkozik és annak erősségétől
függően marad meg a viharban, hasonlóan az emberek is őseik,
múltjuk ismerete alapján alakíthatják ki egészséges önazonosságukat, identitásukat, ami segíti megtartani az embert embernek az élet viharaiban. Hiszen gyökereink nélkül olyanok lennénk, mint a tenger habja, amit a szél ide és oda hány.
A magyarországi németség identitásvesztése egy megállíthatatlan folyamat, melynek első lépéseként az anyanyelvünket veszítettük el. Alig van már olyan sváb település Magyarországon,
ahol a német származású lakosság valóban németajkú lenne, és
egyre kevesebben beszélik és használják őseink sváb nyelvét.
Nincs ez másként Vecsésen sem. Manapság a fiatalabb generációk a német nyelvet elsősorban az iskolában tanulják meg,
mivel otthon már szinte kizárólag magyarul beszélnek egymással a családtagok. Megmarad néhány szó, kifejezés és szokás,
amit még továbbvihetünk, de lassan ezek is elkopnak, ha nem
vigyázunk!
A magunk módján és lehetőségeinkkel próbálunk megőrizni
valamit ebből az örökségből, hogy tovább adhassuk a következő generációnak, hiszen mindannyiunknak felelősséggel és
hűséggel kell szolgálnunk a közösségünket és gyarapítva kell
azt átadnunk az utódainknak.
Legyünk büszkék arra, hogy itt élhetünk és ennek a közösségnek, ennek a városnak a lakosai lehetünk. Törekedjünk rá, hogy
ez a település még élhetőbbé és szerethetőbbé válhasson valamennyiünk munkája, törekvései által. Ehhez kívánok mindanynyiunknak sok erőt és jó egészséget!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!”
A műsorban Dunántúli Ugróst láthatott az ünnepi közönség a
2000-ben alakult, és azóta táncegyesületté szerveződött
Rosmarein Tánccsoport előadásában. A csoport vezetője
Doróné Zemmel Katalin.

A Rosmarein Tánccsoport
Folytatás a 16. oldalon
Fotók: Katona Csaba
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Vecsés Városi Ünnep - Kitüntetések
Az elismerő címek, valamint a helyi kitüntetések alapításáról
és adományozásának rendjéről szóló 12/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet alapján

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Köszönő
Oklevél” kitüntetést adományozott Papp Anikó részére, aki a
vecsési Zeneiskola egyik legrégebbi, szolfézs szakos tanára. 24
éve tanít. 1998 és 2003 között intézményvezető volt, 2008-tól
pedig intézményvezető helyettes. Munkáját odaadás, elkötelezettség és az intézmény iránti hűség jellemzi. A Zeneiskola
adminisztratív munkájának motorja. Szakmai tevékenységében
a folyamatos fejlődés iránti igény a mai napig jelen van.

A Képviselő-testület a „Köszönő Oklevél” kitüntetést adományozott Steigerwald Lajosné részére. Ági néni 1991-től,
immár 25 éve dolgozik a Vecsési Andrássy Gyula Általános
Iskolában. Az ott eltöltött eddigi évek alatt folyamatosan ellátta
az osztályfőnöki teendőket, immár hetedik osztályát kíséri a
felső tagozat felé. Tehetséges diákjai évről évre szép eredményeket érnek el a városi és megyei szavalóversenyeken. Békés,
nyugalmat sugárzó személyisége jó hatással van tanítványaira,
akik nagyon szeretik őt. A méltán híres Kincskereső Kisszínpad
színjátszó csoport vezetője. Sok tanulóval szerettette meg a
színjátszást, az irodalmat, sok diák cseperedett fel úgy, hogy
játszva sajátított el olyan képességeket, melyek meghatározóan
hatnak további életükre.

A Képviselő-testület „Elismerő Oklevél” kitüntetést adományozott Kissné Czedik Gyöngyi részére, aki diplomája megszerzése, 1985 óta tagja a Vecsési Andrássy Gyula Általános
Iskola tantestületének. Tanítóként öt alkalommal volt osztályfőnök. 2001-től, másfél év megszakítással, igazgatóhelyettesként
segíti az iskolavezetés munkáját. Teendőit nagy odaadással, lelkiismeretesen végzi. Nyugalmat sugárzó légkört teremt, mely
pozitív hatással van a gyerekek életére. Segítőkész kolléga,
képes a megújuló változásra. Sok energiát áldoz pályázatírásra,
erdei iskola és tábor szervezésre, valamint azokon történő részvételre egyaránt.

A Képviselő-testület „Elismerő Oklevél” kitüntetést adományozott Osikoviczné Csendesi Mária részére, aki német-történelem szakos középiskolai tanárként 30. évét tölti a Petőfi
Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola
és Gimnáziumban. A korábbi években szaktárgyait tanította és
középiskolai osztályfőnök volt, illetve az osztályfőnöki munkaközösséget vezette. A 2015/16-os tanévtől igazgatóhelyettes.
Szervezi és irányítja a külföldi diákcseréket Németországba,
kapcsolatot ápol olasz és francia diákokkal. Vecsés német nemzetiségi hagyományainak ápolásában és terjesztésében is kiemelkedő munkát végez. Tagja a Nachtigallen énekkarnak és
aktív tagja az egyházközösségnek is.

A Magyarországi Német Kórusok Minősítő Versenyén többször
Arany Rozmaring díjat nyert Wetschescher Nachtigallen
Kórus előadását hallhatta a közönség. Szervező, vezető karnagy Fazekasné Gombár Mónika.

Vecsésért Életműdíj kitüntetés adományozható azon személyeknek, akik legalább 35 éve tevékenykedtek a város intézményeiben és magas színvonalú munkásságukkal hozzájárultak a város
hírnevének öregbítéséhez.
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A Képviselő-testület az oktatás területén „Vecsésért Életműdíj” kitüntetést adományozott Magyarné Kárpáti Erzsébet
részére, aki főiskolai tanulmányai befejeztével, 1977 óta dolgozik a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű
Általános Iskolában. A német munkaközösség vezetője. Tanulói
sikerrel vesznek részt a nemzetiségi szavalóversenyeken, ismerkednek a németség táncaival. Tevékenységével nagymértékben
fejleszti tanítványai identitástudatát. Nagy szerepet vállal a város
közösségi életében. A 90-es évek elején sokat tett azért, hogy
Vecsés és Rheinstetten között kialakuljon a testvérvárosi kapcsolat. Évekig volt tagja a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak és
a Kulturverein-nak. 2012-ben a Pest Megyei Német Önkormányzattól megkapta az „Év német pedagógusa” kitüntetést.
Gyémánt és Vas diploma átadása
A Gyémánt és Vas diploma azokat a köztiszteletben álló nyugdíjas pedagógusokat illeti, akik diplomájukat 60, illetve 65 éve
szerezték meg.

Szlahóné Szilágyi Margit, aki 1956-ban, 60 éve szerzett tanítói diplomát a debreceni Lorántffy Zsuzsanna Tanítóképzőben.
1955-től dolgozott tanítóként és 1967-től a Vecsési Halmi
Telepi Általános Iskola pedagógusa lett egészen nyugdíjazásáig. Munkája elismeréseként vezető pedagógusi kinevezést
kapott, majd munkaközösség-vezetőként irányította az alsó
tagozatos nevelőket. Tanítói munkája mellett emlékezetes színdarabokat, ünnepségeket rendezett, táborokat szervezett, sportversenyekre készítette fel tanítványait. 2005-ben létrehozta a
„Tegnap Iskolája” iskolamúzeumot. Kiváló pedagógiai munkája elismeréseként Karácsony Sándor-díjjal tüntették ki. A vecsési Honismereti Kör tagjaként a hagyományok ápolását szívügyének tekinti. Pedagógus személyisége, odafigyelése tanítványaira, méltón vívta ki a kollégák, szülők, gyermekek megbecsülését, szeretetét és tiszteletét.
Simor Ferencné, született Laukó Margit, az elemi és polgári
iskolát Rákoscsabán végezte el, majd a budapesti Erzsébet
Nőiskola Líceumán folytatott tanítóképzői tanulmányokat.
1951-ben a Cinkotai Állami Tanítóképző Intézetben kapta meg
tanítói oklevelét, és még az év októberében megkezdte munkáját a mai Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskolában, melyet a
nyugdíjba vonulása után is töretlenül, egészen 2003 júniusáig
végzett. Margó néni hosszú évtizedek alatt jó néhány nemzedék
ifjúságát tanította magyar irodalom, nyelvtan és történelem tárgyakból. Egy hetvenes években készített feljegyzés sorait idézve a következő jellemzést adja az egykori iskolaigazgató: „Az
óráin és óráin kívüli tevékenységében is kiemelkedő tudású, széles látókörű, vidám természetű, ugyanakkor megfontolt és kiegyensúlyozott egyéniségű ember…. Mint osztályfőnök is példamutató munkát végez. Óráit a legszigorúbb fegyelem megkövetelésével tartja meg. Mindezek ellenére tanítványai szeretik,
tisztelik, és következetes szigorúságát megértik.”

Az ünnepi műsor folytatásaként szilágysági népdalcsokrot hallhattunk a Vass Lajos Nagydíjjal és Aranypáva Nagydíjjal jutalmazott Labdarózsa Népdalkör előadásában. Művészeti vezető: Pavella Krisztina.

Honlap, brossura, szórólap és boltok reklámanyagának
elkészítését vállalom.
Honffy Gábor - Tel:3620/9825439
e-mail: gabrinusz@freemail.com
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Vecsés Városi Ünnep - Kitüntetések
folytatás

Balról: Steigerwald Lajosné, Kissné Czedik Gyöngyi, Simor
Ferencné, Szabó Gyuláné, Füzesi Józsefné, Magyarné Kárpáti
Erzsébet, Szlahóné Szilágyi Margit, Papp Anikó és Osikoviczné
Csendesi Mária (2. sorban)

A Képviselő-testület „Elismerő Oklevél” címet adományozott
Füzesi Józsefné részére, aki 1976-tól 1979-ig a mai Tündérkert
Óvodában dolgozott, mint képesítés nélküli óvónő. Óvónői diplomáját 1979-ben kapta meg. Elvégezte a Néptánc oktatói „C” alapfokú iskolát is. 1990-től 94-ig a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjeként segítette az intézmények kulturális,
hagyományőrző munkáját. Pécsen elvégezte a német nemzetiségi
néptánc oktatói képzést, miközben folyamatosan gyermek tánccsoportokat oktatott. 1998-tól a Falusi Nemzetiségi Óvoda óvodapedagógusa. Az Edelweiß tánccsoport koreográfusa és táncosa.
Ismereteit igyekszik a fiatalok minél szélesebb körének átadni.

A Képviselő-testület „Pro Urbe” elismerő címet adományozott
Szabó Gyuláné részére, aki 1969-ben, a Bálint Ágnes, akkori
nevén, a 3. számú napközi otthonos óvodában kezdte hivatását,
mint képesítés nélküli óvónő. Diplomáját 1972-ben szerezte
meg. 20 év budapesti kitérő után, 1994-ben visszatért, és napjainkig az óvoda vezetője. Kitartó, céltudatos munkával érte el az
intézmény jelenlegi magas szakmai színvonalát. Meghatározta
az óvoda külső megjelenési és szellemiségi arculatát. Igényes,
lelkiismeretes, példamutató munkájával mindig a gyermekek
érdekeit tartotta szem előtt, kivívva ezzel a kollégák és szülők
tiszteletét. Hivatása iránti elkötelezettségével hozzájárult az
óvoda és a város hírnevének öregbítéséhez.

A Képviselő-testület posztumusz „Pro Urbe”elismerő címet
adományozott Somogyi Lajos egykori tanácselnök, karnagy,
művelődési ház igazgató, Vecsés kulturális életének egyik meghatározó személyisége részére. Nevéhez fűződik az ünnepségek
elején gyakorta felhangzó vecsési szignál komponálása, a
Honismereti Kör létrehozása, egyházzenei hangversenyek szervezése, azokon való aktív szereplése. Vecsés zenei életének fellendítése érdekében megszervezte a 40 tagú Concerto
Harmonico Együttest. Helytörténeti munkái közül említésre
méltó: a Vecsési Életrajzi Lexikon, a Vecsési Dalkör története, a
Vecsési Vegyeskar története és a Vecsési Szalonzenekar története. A német nemzetiség érdekében kifejtett munkáját 1997-ben
Róder Imre-díj átadásával ismerte el a kuratórium.

Az ünnepség utolsó műsorszámaként Tiroli táncot láthattunk a
Rosmarein Tánccsoport előadásában.
Koszorúzással, majd a Szózat közös eléneklésével fejeződött be
az ünnepség.
VT összeállítás

Fotó: Katona Csaba
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Zsibongó gyermeknap az Andrássyban
Érdekesség, hogy ezt az ünnepet a törököktől kaptuk, és 1920ban tartották meg ott először. Magyarországon 1931-től gyermekheteket rendeztek, majd 1950-től lett május utolsó vasárnapja a gyermeknap, amit azóta is hagyományként őrzünk.
Mi sem természetesebb, hogy egy általános iskola csatlakozik a
gyermekek ünnepéhez. Iskolánk azonban az évek során saját
hagyományokat teremtett a gyermeknaphoz kapcsolódóan. Az
Andrássy Iskola ilyenkor két rendezvényt is szervez. Az egyik
egy vidám, - a cikk címében leírt – zsibongó, játékokkal tarkított esemény, a másik pedig az iskolában működő – egyik –
színjátszó kör előadása. Azért is nagyon szeretjük a gyereknapot, mert az Andrássyban sok segítséget kapunk a szülőktől. Az
iskolai gyermeknapon a SZMK aktívan bekapcsolódik, így ez a
rendezvényünk nagy összefogás eredménye minden évben.
Május 27-én is ezért is lehetett zsibongó az iskola udvara,
hiszen ugrálóvár, élőcsocsó, trambulin, lufihajtogató bohóc,
kézműves foglalkozások (idén nemezeltünk), népi gyermekjátékok, arcfestés, társasjátékok és büfé várta a gyerekeket és a szülőket. Sőt, az idei évben a Jégtrade Kft. is támogatta az eseményt, amit ezúton is nagyon köszönünk. Igazi élmény dús délutánt adhattunk így a gyermekeinknek ismét.
Írás és fotó: Horváthné Gyurcsán Erika

Tűz volt az Arany János utcában
Június 6-án 22 óra után tűz keletkezett az Arany János utca közkedvelt kis boltjánál. A vizsgálat szerint elektromos hibából
keletkezett a tűz, amely a boltból átterjedt a lakóház teraszára,
földszinti helyiségeire és a tető egy részére. Az anyagi kár
jelentős. A házban tartózkodó 2 felnőtt és két gyermek nem
sérült meg. A területet a Vecsési Rendőrőrs és a Polgárőrség
emberei biztosították. A családot másnap meglátogatta Szlahó
Csaba polgármester úr, és a család számára a helyreállítás idejére ingyenesen felajánlott egy önkormányzati lakást.
VT info

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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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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NYÁRI INTENZÍV
TANFOLYAMOK GYEREKEKNEK IS
6-11éveseknek:
ü intenzív hét jún.20-tól és jún.27-től
ü heti 5×4 angol óra minden délelőtt
ü sok játékkal, mozgással, nevetéssel
12 éves kortól:
ü 2 és 4 hetes, heti 3×3 és 5×2 órás
ü angol és német
ü kezdő, kommunikációs és
vizsga-előkészítő tanfolyamok

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

www.studium-oktatas.com
Studium Nyelviskola

Vecsés, Fő út 226.
Tel.: 29-352-967, 06-20-5-852-852
fknysz:13-0484-05
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Gondolatok... A Vecsésen tartandó XII. Váci Egyházmegyei Találkozó előtt

Mivel Szentatyánk, Ferenc pápa a múlt évben meghirdette az
„Irgalmasság Szentévét” biztos, hogy az egész ünnepség arról
szól, hogy az Isten irgalmassága közelebb kerüljön hozzánk,
jobban megértsük. Ezért lett az ünnep mottója Jézus Hegyibeszédéből vett idézet: „Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.” (Mt. 5.7)
Nagyon is szükségünk van Isten irgalmasságára esendőségünk,
gyengeségünk, gyarlóságunk miatt, ezért kell nekünk is irgalmasnak lennünk másokkal szemben. Ez világos.
Jézus megítélésünkkor nem azt fogja kérdezni, hogy mit értünk
el életünkben, hogy mit tudtunk gyűjteni, hanem így szól hozzánk: „Jöjjetek Atyám áldottai, mert ennem adtatok, betegségemben meglátogattatok, szomorúságomban vigasztaltatok, …
ezért nálam irgalomra találtok.” Az egész napos ünnepség
abban fog segíteni bennünket, hogy Isten irgalmasságának fontosságát magunkévá tegyük. Mert ez nagyon fontos lenne.
Ismerve Dr. Székely János püspök atyát, a délelőtti előadása
biztos nagyon tartalmas és mindenki számára érthető, befogadható lesz. Ugyanezt gondolom a szalézi szerzetes atya előadásáról is. Kozma Imre atya (a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója és vezetője) mondta: „Nem csak kenyérrel él az ember,
hanem Isten irgalmából, akinek könyörületre hajlik a szíve.”
Ferenc pápánk pedig hangsúlyozta, hogy „aki környezetében
nem veszi észre a rászorulót, annak nem igaz a hite, sőt az

Szaporodjatok, sokasodjatok...Uralkodjatok...

Érdekes esküvő volt a Nemzeti Összetartozás Napján, a trianoni gyalázatra emlékező vecsési ünnepséggel párhuzamosan.
Pálfalvi Gabriella és Dolgos Zoltán kötöttek házasságot a református templomban. Gabika édesanyja még egy marosbogáti
székely családban született, az akkor még kulturális autonómiával rendelkező erdélyi Maros megyében. Zoli és édesapja a
kárpátaljai Nagyszőlősön, édesanyja pedig Feketepatakon született. 96 év után is elmondhatjuk tehát, kárpát-medencei históriaként, hogy Trianon késői gyermekei találkoztak és kötöttek
Vecsésen házasságot.

Mózes 1. Könyvében így ír arról, mi volt Isten terve az emberrel: „Megteremtette Isten az embert a maga hasonlatosságára,
Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.
Isten, megáldotta őket és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok,
sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet.
Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön
mozgó minden élőlényen!” (1Móz 1;27-28) Úgy teremtett tehát
Isten mindnyájunkat, hogy termékenyek legyünk, szaporodjunk, sokasodjunk és kormányozzuk a ránk országot. Úgy is
mondhatjuk, hogy őrállókká tett minket az Isten a családban, a
világban, Vecsés városában és a gyülekezetekben is. Őrálló
azonban csak az lehet, aki Istent képviseli az emberek előtt, és
képviseli az embereket Isten előtt. Sőt, a saját képére teremtett

embersége sem.” Azt hiszem, mindnyájan gazdagodhatunk
majd a nap folyamán, csak nyitott, befogadó lélekkel kell
készülnünk.
Azt olvassuk a szórólapon, hogy az Irgalmasság Szent Évének
kiemelt esemény lesz egyházmegyénkben a vecsési ünnepség.
Amiben lehet, és amiben tudunk, segítsünk az ünnep lebonyolításában, hogy emlékezetesen szép és lelkiekben gazdag ünnepe
lehessen városunknak. Biztos vagyok benne, hogy eddig is
nagyon sokan áldozták fel idejüket, esetleg anyagiakat a lelki
nap eredményessége érdekében, és még többen gondoltak arra,
hogy jó lenne összefogni, segíteni, csak nehéz megtenni az első
lépéseket. A szervezők nevében is, megszólítom most őket:
fogjunk össze!
És vannak, akik esetleg betegségük vagy más gátló körülményük miatt nem tudnák, nem tudják kivenni részüket az előkészületekben, lebonyolításban. Imáikkal, segítő imáikkal ők is
bekapcsolódhatnak a közös munkába. És ez nagyon is fontos!!!

Kívánom, hogy városunknak szép ünnepe legyen június 25-e,
hogy gazdagodjunk lelkiekben, eredményes legyen a sok-sok
„munka”. Ez rajtunk is múlik, mert a Szentlélek működése,
ajándékai biztosra vehetők!
Nagy István Elek

minket az Isten, hogy folytassuk az Ő munkáját és virágoztassuk fel a földet, a Kárpát-medencét, s így adjunk lehetőséget
arra, hogy egész népünk Istent dicsőítse. Mindnyájunkat azért
teremtett Isten, hogy az Ő szeretetét és uralmát tükrözzük a földön, Isten felé pedig a teremtett világ dicsőítését és háláját. Ezt
kell tennünk a családban, a munkahelyen, városunkban, gyülekezeteinkben, ebben a zsebkendőnyire csonkított Magyar
Hazában és az elszakított magyar területeken is. Ti is őrállók
vagytok kedves Gabika és Zoli, a vecsési gyülekezetben, vagyis
a lelkek felelősei a gyermekek és a felnőttek között. Ha úgy
tekintetek magatokra, hogy erre a feladatra Isten rendelt és felszentelt, akkor mosolygóssá teszi arcotok, biztonságossá a léptetek és méltóságot ad a munkátoknak. Hogy örült volna még
néhány éve a marosbogáti szülőföldre hamvaiban hazavitt és ott
eltemetett székely nagymama a most esküvő párnak, s idézte
volna nektek: „Legyen a szívetek teljesen az Úré, a mi
Istenünké, járjatok rendelkezései szerint, és tartsátok meg
parancsolatait úgy, mint ma.” (1Kir.8;61)
Kérdezhetné bárki: Miért adott Isten parancsolatokat az embernek? A parancsolatok adásában ugyanis benne van azok el nem
fogadása és annak következményei is. Salamon is ezért kérte a
népet, hogy mindenben az Isten útján járjanak, a törvényeket
tartsák meg. Ez csak akkor lehetséges, ha a szívünk teljesen az
Úré. Felrázó szó ez ma is: teljesen. Nem részben, vagy rész szerint, hanem feltétel nélkül, vagyis teljesen. Sokszor azért vannak problémáink egyéni, egyházi és társadalmi életünkben,
mert nem merjük teljes szívből, teljes lélekből, teljes elméből,
és teljes erőből az Úrra bízni magunkat. Ezekhez azonban odaadás kell, amely Isten iránti bizalmon alapszik. A Krisztusba,
egyedüli Megváltónkba vetett hit lehet a megtartó erő, amit
kérni kell Istentől, s Ő megadja annak, aki kéri. Isten parancsolatai tehát a mi javunkat szolgálják, a mi boldogságunkat akarják itt a földön erősíteni, amikor a testvéri szeretetre buzdítanak.
Így legyen ez trianon gyermekeinek házasságában, a mi gyülekezetünkben és városunkban is. Ezért kívánunk Gabikának és
Zolinak minden jót és Isten gazdag áldását.
Orosz Károly
Fotó: Nagy Mátyás
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Szeretettel búcsúzunk Bálint Annától. . .

Lassan 50 éve, hogy Vecsésre
költöztek, és azt hiszem, a közvetlen barátain kívül nem sokan
ismerték, nem jelent meg róla
újságcikk, nem találkozhattunk
fényképével, mindig a háttérben
maradt és nem engedte, hogy
róla, tevékenységéről szó essék.
Pedig csodálatos egyéniség volt.
A
Dombóvár
melletti
Nagykonda-pusztán született,
szegény családból. Hamarosan a család Vásárosdombóra költözött, ott végezte el általános iskoláit, majd a Szentlőrinci
Szakiskolába járt, de már 16 korától a Sásdi, majd a Komlói
Postán dolgozott. Érettségi után a Pécsi Tudományegyetemen
szerzett jogi diplomát, szintén munka mellett. Jogi munkát először a Dombóvári Járásbíróságon végzett.
Házasságot kötött Nagy István Elekkel. Házasságukat Dr.
Cserháti József pécsi megyéspüspök áldotta meg a püspöki
palota kápolnájában. 1969-ben Vecsésre költöztek, két lányuk
született: Anna, aki szintén ügyvéd és Mária Cecília, aki a szociális-egészségügyi szakmában dolgozik.
Vecsésre költözésük után, mint fogalmazó a Fővárosi Bíróságon és
a Pesti Központi Kerületi Bíróságon dolgozott. Majd a MALÉV
–nál, mint a Jogsegélyszolgálat vezetője, már a bajbajutott, gondokkal küzdő dolgozók ügyeit igyekezett megoldani, elintézni.
Rendszerváltás után lehetőség nyílt arra, hogy egyéni ügyvédként legyen a rászorulók segítségére. Büntető és polgári szakvizsgája után a családjoggal is szívesen foglalkozott. Hamar
megszerették a vecsésiek, de felkeresték az ország szinte minden részéről: Pécstől Kisvárdáig és Győrtől Szegedig. Régi
ügyfelei évtizedek óta tartották vele a kapcsolatot, mert úgy
érezték, hálával tartoznak neki megértő, empatikus, segítő hozzáállásáért ügyük megoldása érdekében. Ügyvédi munkája mellett éveken keresztül részt vett a börtön-pasztorációban is.
Védenceit elzárásuk után is támogatta, rendszeresen küldött
csomagot részükre: cipőt, pólót, kávét, cigarettát stb.
Még 80 éves korában is legendás volt munkabírása, segítőkészsége.
Húsvét utáni hetekben még tárgyalt a Monori Járásbíróságon és
otthon is fogadta ügyfeleit.
Kevesen tudták róla, hogy nagyon szerette az irodalmat, több
száz verset tudott kívülről, és némi unszolásra, baráti körben, szívesen elmondott egy-egy az alkalmakhoz illő verset, de előfordult, hogy órákig hallgathatták versmondását. A művészeteket is
szerette, a legnagyobb előadókat, képzőművészeket bensőséges
barátainak mondhatta. Csak pár nevet említenék: Udvardi
Erzsébet Kossuth-díjas festőművész nagyon szerette, névnapjára
csodálatos rózsát festett, „hogy ez a rózsa, ne hervadjon el soha.”
Monostory Viktória, Jószai Sándor és Zsolcsák Miklós ikonfestők, a főleg Rómában alkotott Prokopp Péter, a grafikusok közül
Simon András, aki a gyászjelentésére készítette el a finom, lelket
emelő rajzát. A szobrászok, keramikusok közül Petrás Mária, aki
a temetésen csodálatos Kyrie-vel és csángó énekkel búcsúzott
tőle, Tari Mária, Mecseki Hargita, Kajla Ferenc mind, mind bensőséges barátságban voltak vele, melyet alkotásaik sokasága és
dedikálása bizonyíthat. Ferencz Éva kora reggel énekkel köszöntötte Annát névnapján, születésnapján és a nagyobb ünnepeken.
Nem csoda, hogy a sok-sok értékes műalkotás lakásában, és a
művészek társasága érzékennyé és fogékonnyá tette lelkét a
művészi értékek, a szépség iránt.
De igazi értékét, életének gazdagságát erős, komoly hite, önzetlen szeretete mutatta meg. Ez az erős hit éltette, ez adott neki
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erőt családja körében, munkájához és karitatív tevékenységéhez. Állandóan - több helyről - jöttek a kérő levelek, leukémiás
gyermekek gyógyításához és más karitatív célokra kérték segítségét. Azért írtak és kértek újra és újra, mert rendszeresen kaptak is. (Még ma is érkezik telefonhívás…)
Szíve csücske volt Kecskeméten a Wojtyla-ház. A létrehozásában is segített és évente több alkalommal is rendszeresen vállalta a több mint 100 rászoruló és hajléktalan személy étkeztetését.
Megható szeretettel várták és fogadták mindég… Szívesen
ment közéjük, feltöltődött körükben.
Szerette és nagyon tisztelte Assisi Szent Ferencet. Tőle tanulta,
hogy „amikor adunk, akkor kapunk, mikor megbocsátunk,
bocsánatot nyerünk…” Kötelességének érezte, hogy adjon mindenkor, mindenhol és mindenkinek, aki rászorul. Adott önzetlenül idejéből, erejéből és adott anyagilag is, ha tehette. Még
akkor is, ha kölcsönt kellett kérnie, hogy segíthessen…
Adott templomok építéséhez Kékesdre (Pécsvárad mellett), a
Kecskeméti Szt. Ferenc templomhoz. Adott berendezési tárgyakhoz (szobrok, szentségtartó, templomi zászlók, oltárterítők
stb.) Adott útszéli keresztek, szobrok, felújításához szerte az
országban: Pécstől-Sárospatakig, Dombótól - Bátaszékig.
Egész életében csak adott és adott, önzetlenül, még köszönetet
sem várt.
Az Úrtól pedig kapott, bőven kapott kegyelmet, példátlan munkabírást, jó barátokat, hálás ügyfeleket, és még hosszú betegsége éveiben is, a fájdalmak ellenére is, derűs, mindig jót remélő
jókedvet, nagyon erős hitet és áldozatos szeretetet. Szent Ferenc
imájában találjuk, hogy „amikor meghalunk, akkor születünk
meg az örökkévalóságra!” Reméljük - és akik jól ismertük –,
biztosan tudjuk, hogy április 25-én Anna „az örökkévalóságra
született”, és „onnan” is számíthatunk támogatására…
Köszönjük az Úrnak, hogy nekünk adta Annát. A család köszöni
önzetlen jóságát, áldozatos szeretetét, önmagát nem kímélő munkáját. Köszöni, hogy vele, mellette élhettek. De a családon kívül
nagyon sokan köszönik, hogy ismerhették, hogy megtapasztalták
kedves egyéniségét, érezhették jóindulatú segítségét. (Ezért jelezték nagyon sokan: ott lesznek a temetésén, s akik most nem is
tudnak eljönni, utólag keresik fel sírját egy szál virággal.)
Anna, Te már hazaértél!
Fáj, hogy búcsúznunk kell, hiányozni fogsz sokaknak.
Mindenekelőtt családodnak, de mindazoknak is, akik ismertek
és szerettek. Búcsúzásunkat az örök találkozás reménye teszi
könnyebbé. Fogadjon az Úr kebelére drága Anna. Ámen. (L)

Az evangélikus gyülekezet táborai
A táborok mindenki számára nyitottak; felekezettől, hova tartozástól függetlenül szeretettel várunk mindenkit közénk.
Július 18-22. Angol nyelvi napközis tábor
Képzett, tapasztalt angol tanárral és lelkes segítőkkel, 6-12 éves gyermekek részére. Helyszíne: Evangélikus Templom. A gyerekek 3-szori étkezést kapnak. Az angol foglalkozások kreatívak és játékosak lesznek.
Részvételi díj: 18. 000 Ft.
Augusztus 1-6. Tábor Badacsonylábdihegyen
Egy gyülekezeti tagunk ajánlja fel évről-évre badacsonyi szőlőjét, nyári nyaralóját a tábor helyszínének. A táborban édesanyák főznek. Vonattal érjük el
a tábor helyszínét. Fontosabb és pontosabb információkat a tábor előtt minden jelentkező kap. Minden nap fürdünk a Balatonban. Minden hétre egy
nagy kirándulást is betervezünk. A tábor keresztény. A táborba 10 éven felüli
gyerekek, illetve fiatalok (serdülők, középiskolások) jelentkezését várjuk.
A részvétei díj: 20 000 Ft.
A táborokba jelentkezni az evangélikus lelkésznél lehet. Heinemann
Ildikó +36 20 7700 442. e-mail: ildiko.heinemann@lutheran.hu
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CSALÁDI FOGÁSZAT
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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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Cirkusz az oviban

Eszközök a „Vas” korból

Kedves meghívót kaptam Schiszlerné Bakk Katalintól, a
Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda vezetőjétől:
„Szeretettel várunk szerdán, április 27-én 9 órára, a Pillangó
csoport „Cirkusz” című előadására, meglátod, csodálatos
műsort fogsz látni.”

Május 6-án a Vecsési Mosolyország Óvoda apraja és nagyja
elindult, hogy megtekinthesse a vecsési Öntöttvas
Gyűjteményt. A Margit utcában már nagy volt a készülődés,
Mankovics Tibor és Családja a kapuban fogadott minket. Tibor
és Krisztina lánya, Dorina tavaly ballagott el óvodánkból, ezért
voltak ovisok, aki rajzot vittek ajándékba a családnak.
A kedves fogadtatás után megnéztük a gyűjteményt.
A gyerekek érdeklődve figyelték a kiállított tárgyakat, örömmel
mesélték el, ha valamelyik eszköz a nagyszüleik otthonából már
ismerős volt számukra.

Örömmel mentem, és valóban elbűvölt az, amit láttam. Mint ha
egy elvarázsolt cirkuszban lettem volna, ahol pici lányok és fiúk
kígyókat bűvöltek, varázslók varázsoltak, két cica az akadályokat győzte le, állatidomárok a medvét, a tigrist és az oroszlánt
szelídítettek, bohócok nevettettek mindenkit, erőművészek
súlyokat emeltek, szabaduló művész a bilincsből szabadult,
zsonglőrök ügyeskedtek, hastáncos és kötéltáncos lányok
mutatták be kis műsorukat.
Nagyon jól felkészített és ragyogóan előadott műsort láttunk,
amely Kolozsi Ildikó néni, Vasadi Attiláné Éva néni és Ötvös
Gusztávné Éva néni munkáját dicséri. A „közönség”, a többi
négy csoport, boldogan, vidáman, nevetve nézte pajtásaik szereplését és sok-sok tapssal jutalmazta őket.
Mérai Jánosné ny. óvónő

Fotó: Csányi Petra

Köszönetnyilvánítás

Mindenkinek szeretném megköszönni, aki elkísérte szeretet
édesanyámat, Fridrich Ferencnét (sz: Bekker Rózina) utolsó
útjára, sírjára koszorút, virágot helyezett és osztozott a család
fájdalmában. Köszönöm a Szigü Rt. temetkezési vállalkozás
munkatársainak odaadó, gondos tevékenységét.
Gyászoló család

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

Sok újdonsággal ismerkedhettek meg az óvodások, láthattak
régi kályhákat, konyhai eszközöket, vasalókat.
Tibor az óvodánkban rendezett sváb hét kiállítására több tárgyat
is kölcsönadott, ezeket is felfedezték a gyerekek.
A kertben lehetőség nyílt a szobrok megtekintése mellett a sisakok felpróbálására, aminek nagyon örültek a gyerekek.
Nemcsak nézelődéssel telt az idő, tevékenykedtünk is: a kukorica morzsolása kézzel nem volt könnyű feladat. Ezután kipróbálhatták, milyen a kukoricamorzsolót használni. Morzsolás
után daráltunk is. A kukoricadaráló az ovisok egyik kedvence
volt, folyamatosan darálták a kukoricát. Megfigyeltük, hogyan
működik a gép, megtapasztalhatták, milyen a kukoricaszemek
és a kukoricadara tapintása. Az udvaron el volt helyezve egy
gerenda, amibe a vállalkozó kedvű gyerekek kis kalapáccsal
szögeket üthettek. Erre is jelentkeztek kicsik és nagyok, fiúk és
lányok egyaránt. Az idő kegyes volt hozzánk, a napsütéses időben jól esett a házigazdák vendéglátása.
Köszönjük, hogy lehetővé tette számunkra ennek a páratlan
gyűjteménynek a megtekintését!
Czuczor - Tóth Vivien, nemzetiségi óvodapedagógus, fotó: ovi

26 Színes

Áprilisi élménycsokor
24-én 16 órakor kezdődött a BÁKK-ban a Megmaradunk-3000
Alapítvány Labdarózsa Népdalköre szervezésében a 3. „Kerek
a káposzta, csipkés a levele” népdalkörök találkozója. Remekül
énekeltek, citeráztak valamennyien, igazán felkészültek.
Mindegyik együttes komolyan vette a magyar népdalok tanulását, továbbadását, a népzenei kultúra és hagyomány ápolását.
Számomra a legkedvesebb mégis a Hévízgyörki Asszonykórus
volt, akik színpompás, gyönyörű népviseletükben álltak színpadra, lelket megérintően énekeltek. Az előadásuk végén vezetőjük egy szép verssel is megörvendeztetett minket. Az édesbús, vagy vidám dalok sorát a Rozmarein Nemzetiségi
Tánccsoport friss táncai pezsdítették fel. Fergeteges magyar
táncokat adtak elő, hivatásos táncosokra jellemző tudással,
melyek Doróné Zemmel Kata koreográfiáját, felkészítését
dicsérik. Természetesen minden fellépő ének- és citeraegyüttes,
szóló énekes és doromb művész tudása legjavát adva remekelt.
A felejthetetlen estét a házigazdák bőkezű vendéglátással koronázták meg. Végül az Inárcsi Férfikar zengő kórusa kezdeményezésével kellemes öröménekléssel folytatódtak a fehér asztal
ajándékai.
26-án 17 órakor a Grassalkovich iskola tanulói adtak számot
német és sváb tudásukról - a Svábhét keretében. A különböző
korcsoportok jeleneteket, verseket, énekeket adtak elő. Igazán
hosszú szövegeket sajátítottak el, német vagy mundart nyelven
a teltházas nézők előtt. Nagyon nagy sikere volt Fazekasné
Gombár Mónika dalos pacsirtáinak, aki lelkesen tanította, irányította a fellépő csoportokat. Utolsónak léptek fel Zehetmayer
Adrienn apróságai, akik megindítóan adták elő őseik bejövetelét, majd botrányos kitelepítését.
29-én 18 órakor került sor a Kiállító-teremben Kortye Vilmos
rendhagyó híradástechnikai bemutatójára. A szép számú közönség előtt gyermeki örömmel számolt be a hozzákerült darabok
gyűjtéséről, történetéről, Gelkás múltjáról, az egész hobbi kialakulásáról. Sok hasznos információt hallhattunk, olvashattunk a
magyar híradás, rádiózás, televíziózás múltjából, a kezdetektől.
Az összegyűjtött készülékek segítségével megfigyelhető az eszközök átalakulása, korszerűbbé, modernebbé válása.
Természetesen megszólaltatott egy-két matuzsálemi darabot rádiót, televíziót - bemutatott régi szünetjeleket, szignálokat.
Magnetofonok és erősítők, kameraállvány is látható volt egészen
a mai modern televíziózásig, a Williams TV-ig. És nem maradhatott a régi, kedvenc gitár, ami még ma is hibátlanul szól.
Mersitz Ilona
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„Horkol a párom”

– tényleg csak ennyi az egész?
A horkolás az alvásfüggő légzészavarok csoportjába tartozó
betegségek legelső tünete. A felnőtt lakosság több, mint a fele
horkol, ami függ a páciens nemétől, életkorától. A menopauza
kialakulása után a nők is ugyanolyan mértékben veszélyeztettek
az alvásfüggő légzészavarok kialakulását illetően, mint a férfiak.
A horkolásnak két alapvető formáját különböztetjük meg. Az
egyik a jóindulatú horkolás, ami a felső légutak területén lévő,
leggyakrabban a lágy-szájpad elernyedése és rezgése miatt
keletkező hangjelenség, amely általában egészségkárosodást
nem okoz, de a hálótárs éjszakáit gyakorlatilag lehetetlenné
teszi. (A horkolás a válások okai között statisztikai adatok alapján a harmadik helyen áll.)
A horkolás másik formája a patológiás, vagyis betegséghez
kötődő horkolás. Ez egyenetlen, rövidebb-hosszabb légzéskihagyásokkal jár. Oka a felső légutak területén létrejövő elzáródás,
neve alvási apnoe szindróma. A légzéskihagyás, légzésleállás
miatt a légvétel szünetében a véroxigén szintje lecsökken, ami
mikro-ébredéshez vezet. Ez az oxigénszint esés, valamint
mikro-ébredés az éjszaka folyamán sokszor ismétlődik, olyanynyira, hogy a folyamatos alvásmegszakadás miatt nappali
fáradtság, aluszékonyság alakul ki. A beteg nappal nem tud koncentrálni, gyakran nyugodt környezetben el is alszik.
A horkolás két fajtáját kell elkülöníteni egymástól, mivel a kétféle betegség kezelése is különböző.
Ennek elkülönítése az alvásszakértő (szomnológus) feladata. Az
alvásambulancián a betegek egy kérdőív kitöltése után az általános vizsgálat mellett a felső légutak alapos, minden részletre
kiterjedő vizsgálatán mennek keresztül. Amennyiben az alvásszakértő úgy ítéli meg, hogy felmerül a horkolás súlyosabb formájának, az alvási apnoe betegségnek a gyanúja, akkor a beteget alvásvizsgálatra küldi. A szűrő alvásvizsgálat történhet
alváslaboratóriumban, illetve a beteg otthonában is. A vizsgálat
eredményének értékelése után dönt a kezelésről. Amennyiben a
horkolás hátterében a felső légutak anatómiai eltérése áll, akkor
lehetőség van a betegség műtéti megoldására. A legkorszerűbb
műtéti technika a rádiófrekvenciás szomnoplasztika. Ennek
lényege, hogy rádiófrekvenciás hullámok segítségével alacsony
hőmérsékleten, jelentősebb szövetkárosítás nélkül, rövid gyógyulási idővel szabadítja meg a pácienst a horkolástól. A beavatkozás hatására javul az orrlégzés, a lágy-szájpad feszesebb
lesz, belégzéskor nem lazul el, nem szűkíti össze a szájgaratot,
így nem eredményez horkolást, légzéskihagyást.
Amennyiben a betegség hátterében egyéb okot talál az alvásszakértő, az ambulancia keretein belül lehetőség van különböző szájba
illeszthető, éjszaka viselendő úgynevezett protrúziós-sínek illesztésére is. Súlyos alvási apnoe szindróma esetén a betegnek alváslaboratóriumi körülmények között szükséges részletesebb alvásvizsgálatot elvégezni, amely után a megfelelő terápia beállítását követően az utógondozás szintén az alvásambulancián történik.
A Vecsési Szakorvosi Rendelőintézetben 2016 áprilisától működik alvászavar szakrendelés. A rendelés keretén belül Dr. Benedek
Pálma PhD fül-orr-gégész és alvásszakértő főorvos végzi a vizsgálatot, majd ennek eredményétől függően a beteggel egyeztetve
állapítja meg további vizsgálatok szükségességét, illetve a kezelési tervet. A szakrendelésen lehetőség van olyan eszköz igénybe
vételére, melynek segítségével a beteg otthonában végezhető el a
szűrő jellegű alvásvizsgálat. A szakrendelő egynapos sebészete
lehetőséget ad a legmodernebb műtéti technikák alkalmazására is,
ezáltal a műtétre szoruló betegek gyors felépülési időszakot követően térhetnek vissza mindennapi életvitelükhöz.
szakorvosi info
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Szilánkok a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

„Gróf Apponyi Albert Trianonban a következőket mondta: ha
Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választania
kellene a béke elfogadása, vagy visszautasítása között, úgy
tulajdonképpen arra a kérdésre adna választ: helyes-e öngyilkosnak lennie, nehogy megöljék.”
„Szelmenc. A pokol tornáca. A győztes még gazember is lehet. Mert
milyen ember az, aki egy falu közepén húzza meg az országhatárt.
Igaz, mit törődött a csehszlovák/szlovák vagy a szovjet/ ukrán a
magyarok sorsával. Két ellenség között, szabad prédaként.”

„Beregszász főterén áll a régi megyeháza, amely ma a II.
Rákóczi Ferenc Magyar Műszaki Főiskolának ad otthont. A
gyönyörű épületen, a bejárat fölött van egy üres hely, mely
messziről sugallja, hogy ez a címer helye. Magyar időben itt
volt a koronás címer, amikor 1920-ban elvették és
Csehszlovákia lett, akkor lelkes szlovákok leverték, és feltették
az új állam jelképét. 1938-ban az első bécsi döntés után ismét
magyar lett a vidék, nosza le a mindenki által gyűlölt jelképpel,
és vissza a magyart. 1945 után a népek barátságát bizonyítva
fölkerült a szovjet címer. 1991-ben megszületett Ukrajna.
Leverték a mindenki által gyűlölt jelképet és azt mondták az
emberek: ha fel is tesszük az ukrán címert, azt már csavarozva
tegyük fel…(nincs fenn)”

„Két alappillére volt a nemzet megmaradásának. Az egyik, a
nemzeti érdekérvényesítés képessége minden körülmények
között. A Horthy rendszert leginkább fémjelző Bethlen István
több mint egy évtizedes kormányzása mindent a nemzet érdekeinek rendelt alá. Ki kell mondani, hogy ez volt a legteljesebb
függetlenség időszaka: amit a nemzetnek helyesnek véltek, azt
tették meg, miközben őrült kártérítés és ezernyi megszorítás is
terhelte a nemzetet.
A másik alappillér az oktatás volt!
A magyarság túlélését az oktatás, a kultúra, a vallás és az
erkölcs biztosította! Sorra állították fel az elvett területeken lévő
iskolák pótlására az új oktatási intézményeket. Az akkori nemzeti jövedelemből évente 10 %-ot költöttek az oktatásra! Az
oktatás fontosságára jellemző, hogy Bethlent, ha hiányzott,
akkor a kormányülésen Klebersberg helyettesítette!
Hazaszerető, értelmes és erkölcsös embereket neveltek.
Ahogyan Reményik Sándor mondta: Ne hagyjátok a templomot, a templomot és az iskolát! Ne hagyjuk, mert amíg anyanyelvünkön tanulhatunk, és amíg anyanyelvünkön imádkozhatunk, addig él a nemzet!
És ha e kettő a határon túl nemzetmegtartó erő, akkor miért nem
lehet ez idehaza is?”

„Gerény - Árpádkori település Ungvár mellett. Különleges
műemléke a 11. századi körtemplom, a rotunda. Különlegessé a
belülről hatkaréjos építészete teszi. Egyedi a rotunda tetőszerkezetébe épített hatszögletű dob, mely csak itt maradt meg
épségben. Ilyen csak három van Európában, mind a királyi
Magyarország területén: Gerény, Kiszombor és Tarca.”

„Most Pünkösd van, a Szentlélek ünnepe. Alkalmas pillanat
arra, hogy tiszta lelkiismerettel és tiszta lélekkel önvizsgálatot
tartsunk: van-e hazánk és van-e benne házunk?
Számít-e, hogy honnan indultunk? Feledhetjük-e őseink küzdelmét, és létezhet-e olyan erkölcs, amellyel érvényteleníthetjük a
hagyatékukat?
Bűn vagy kötelesség, ha emlékezem az „ezeréves” Magyarországra?
Bűn vagy kötelesség, ha nem felejtem őseimet, akik bárhol a
Kárpát-medencében porladtak el vagy leszármazottjaikat, akik
most is ott élnek?

Bűn vagy kötelesség, ha a gyermekeimben ezt tudatosítom?
Megérthető-e az az igazság, hogy nekem is személyes jussomat
ért kár bármelyik elcsatolt terület?
Megérthető-e az, hogy az elcsatolt területen élő magyarnak ősi,
százszor, ezerszer megszenvedett jussa, hogy magyarnak mondja magát, ugyanúgy, mint az anyaországi magyar? Ezért természetes juss a teljes jogú kettős állampolgárság, és az autonómia,
amit ezredév történelme követel!
Tudunk-e úgy közeledni a hazához, hogy ne azt vizsgáljuk, mit adott
nekem ez a haza, hanem azt, hogy én mit adtam ezért a hazáért?
Tudjuk-e mi a különbség az országlakó és a nemzetlakó között?
Tudunk-e tiszta lelkiismerettel kimenni az elszakított területekre, és ott szemükbe nézni a kisemmizett nemzettársainknak?
Ha a kérdésekre jó választ tudunk adni, akkor boldogok lehetünk a boldogtalanságunkban, mert van hazánk, van házunk és
van nemzetünk!”
„Munkács - a Latorca partja, a vár. A várban Zrínyi Ilona és
Rákóczi Ferenc szobra emlékeztet az évszázados múltra.
Apropó, Rákóczi Ferenc.
Tudjuk-e, hogy nagyfejedelmünk Borsiban született, amely ma
Szlovákiában van, pár kilométerre a kettészakított magyar várostól, Sátoraljaújhelytől. Életében néhány évet élt csak hazájában,
minden vagyonát feltette a magyar szabadságra. A nagypolitika
cserbenhagyta, erejét hazai labanc gyengítette, majd keserű
száműzetésben halt meg a festői Rodostóban. Hazaszállították és
eltemették a kassai dómba. Mert, akkor az még magyar terület
volt. Ma már a végső nyughelye sem magyar.”
„Vigyázzunk: ha csak a gazdaság kérdéseivel foglalkozunk, az
a nemzet felszámolódását, a genocídium felgyorsulását okozhatja. Ezért a legfontosabbak – csak címszavakban:
1. A nemzeti függetlenségnek érvényt kell szerezni! Nemzeti
értékek és nemzeti érdekek mentén, olyan társadalmi, gazdasági és morális cselekvésre van szükség, mely a teljes Kárpátmedencei magyarságot érinti. Minden Kárpát-medencei, magát
magyarnak valló nemzettestvérünknek azonnal és teljes jogú
állampolgárságot kell adni.
2. Oktatás – kultúra és tájékoztatás!
Iskolát a legkisebb faluba is, több támogatást az iskoláknak,
nagyobb megbecsülést a pedagógusoknak. Váljék fontossá az
erkölcs és a nemzeti tudat erősítése. A jelenlegi támogatás többszörösével kell támogatni a nemzeti kultúrát!
3. A legfontosabb maradt a végére, amiről még nem beszéltünk.
Könnyű belátni, hogyha a zsebünkben van tízmillió forint, de
abból mindennap több esik ki, mint amennyi visszakerül, akkor
az el fog fogyni! Fogy a magyar! Ez nem gúnyolni való frázis,
hanem tragikus tény. Mint oldott kéve, elfogy nemzetünk –
mondta Tompa Mihály. Pedig mit tudhatott még a 20. századról!
Gondoljanak bele: ha megoldunk minden gondot, élhetővé teszszük magunk körül a világot, de a népességgel nem történik
semmi, akkor mi lesz? Kinek lesz itt a jólét?
Az utolsó óra utolsó percében vagyunk, mindent el kell követni
a születésszám növelésére.”
„Végezetül, ne felejtsük: hazátlanul élni lehet, de nem érdemes!”
(Az idézetek 2006. és 2008. június 4-én elmondott beszédeimből, és a Vecsési Tükör kulturális újságból valók. Zárszó: 2010ben a Nemzeti Összetartozás Napjáról szóló törvényt 55 képviselő nem szavazta meg. Ha személyi összefüggést találnak 2004.
december 5-e, 2010 és a mai idők bevándorlást támogató politikusai között, az nem biztos, hogy a véletlen műve.)
Szalontai János

A Jókais történet folytatása – III.
28 Helytörténet

Mint sorozatunk egyik fejezetében már említettük, a Jókai
Szabadtéri Színpad és a vecsési amatőr színjátszás története a
70-es évek eleje körül véget ér, melyet egy közel 30 éves
Csipkerózsika álom követ. Ám mielőtt ez a hosszú, csak emlékeiből élő három évtizedes, szomorkás, néha nosztalgiázó időszak lassú napjai peregni kezdtek, volt még egy nagy, emlékezetes esemény, mely a társulat sziporkázó tehetségével, a színpadra varázsolt katarzissal ajándékozta meg az egykori, a szereplőket immár magukénak valló közönséget. Nem kisebb
dologra vállalkoztak, mint, hogy bemutassák a magyar novellairodalom egyik gyöngyszemét, a Bíró Juli-t. Hogy művészi,
dramaturgiai szempontból milyen magasra tették a mércét, arról
Sánta Ferenc művéről, az Új Tükör 1986 novemberi számában
megjelent tanulmány így ír: „A becsület hatalmáról szóló történet mindvégig kimondottan balladaszerű, súlyos, drámai fokozásai nyomán az emberek közötti történések mögött mintha
valami más természetű, ősi, emberfeletti gonoszság is munkálna, ám az általa gerjesztett gőg és dölyf kegyetlen büntetést von
maga után. Mint a mesében. Talán ebben a történetben van jelen
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estére. A sok munkával megalapozott siker annál is inkább értékesnek tűnt, mivel, a kultúra támogatása, az azt segítő források
kiapadóban voltak. Egy 1972. január 18-án megjelenő beszámoló szerint Spengler Györgyné, a művelődési állandó bizottság elnöke az állami támogatás fogyatkozása miatt a községben
lévő vállalatok, üzemek, gazdaságok jóindulatára apellálva,
azok segítségét kéri. Beszámolója végén említést tesz a Jókai
színjátszó csoportról, mint a község legrégibb 25 éves kulturális bázisáról, ami nevet, rangot szerzett az itt élőknek.

Fogarasi László, a „púpost” alakító színész 45 évvel ezelőtt
az egyik előadás alkalmával dedikáltatta Sánta Ferenccel a
kezében tartott novellás kötetet: „Fogarasi Lászlónak, a kitűnő „púpos”-nak szeretettel: Sánta Ferenc 1971”

Jelenet a Bíró Juli c. előadásból

minden, amit Sánta Ferenc ösztönös íróként magával hozott, és
amit ebből a gazdagságból formailag felhasznált.” 1971-et
írtak. Kiss István rendező utolsó nagy munkájával lázas, próbát,
próbára halmozó napok következtek. A vecsési színjátszás
„aranykorszakát” lezáró mű napról napra, hónapról hónapra csiszolódott, alakult egyre kiforrottabbá. A főszerepre, Bíró Juli
alakítására Simon Editet, az Állami Népi Együttes táncosát kérték fel. A címszereplő kegyeiért véres csatában farkassal küzdő
„Púpost”, a már több szerepben bizonyított őstehetség, ifj.
Fogarasi László alakította azzal a csak rá jellemző szuggesztivitással, mely Vecsésen a Művelődési Otthonban háromszor, telt
házzal előadott mű vastapsos sikerének egyik záloga volt. Magó
László, a színjátszó társulat másik, hasonlóan nagy tehetségű
színésze mellett Ripp Erzsébet, Molnár Marika, Lipák József,
Katrinecz László, Gyurcsán Sándor a történet kibontakozásának
emlékezetes szereplői voltak. Az előadás egészének sikeréért
sokan, mások is megmozdultak. Kucsai József grafikusművész
tervei alapján a díszleteket a szabadtéri színpad melletti próbateremben készítették, olykor éjszakába nyúló módon. Németh
László, a KISZ Központi Művészegyüttes igazgatóhelyettesének hathatós segítségével a Rajkó zenekar négy tagja szolgáltatta a drámai feszültséget fokozó, vagy azt éppen feloldó, hegedűkkel, klarinéttal előadott népi zenét. A mívesen kidolgozott,
az amatőr színvonalat jóval meghaladó produkció vidéki turnékon is százaknak hozta el a színház örömét. Szentes, Szarvas,
Orosháza, Békéscsaba műértő közönsége tapsolhatott estéről

(A produkció az amatőr színjátszók országos versenyén a
Szóljatok szép szavak -ban fődíjas lett és az egész ország hallhatta az előadást a Kossuth Rádión – a szerk.)
Az elkövetkezendő években a szabadtéri színpadon már nincsenek előadások.1973 szeptemberében már igen lehangoló képet
fest az akkori krónikás, a nem is olyan régi sikerek helyszínéről. „Magasan benőtte a gyom az egész teret. Tört padok a hatszáz személyes nézőtéren. Magó Lászlótól, a közösségért mindig és fáradhatatlanul tenni akarótól, a kör vezetőjétől kapjuk a
megnyugtató választ. „A nézőtér padsorait talán társadalmi
segítséggel, de ha úgy nem megy, magunk is megújítjuk majd.
Ifjúsági parkot létesítünk, már hozzá is fogtunk húszan. A Jókai
Színjátszó kör tagjai sódert, cementet kevertünk, betonoztunk.”
És valóban, a nagy színpad és nézőtér mellett a nyár végétől a
kis akácerdőcske fái között színes lampionok alatt, kis asztaltársaságok számára, száznál több ülőhellyel, tánctérrel, zenekari
emelvénnyel megépült az ifjúsági park egy része.
Képek és szöveg: Fekete József

Könyvelés-bérszámfejtés!
Tel jes körű ügy vi te li
szol gál ta tá sok, APEH ügyin té zés sel.
Te l . : 0 6 2 0 2 5 0 7 0 0 4
w w w. p e s z i k a . h u

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
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Részt vettünk a Mesefesztiválon
A Kispatak Természetvédő Egyesület és Hulladékkommandó is
jelen volt az eseményen, és lehetett velünk, játszani, rajzolni,
újrahasznosítani. Volt memória játék kupakokból, malomjáték
házilag (szintén kupakokból), különböző formákat alkottunk wc
papír gurigából, amivel nyomdázni és festeni is lehetett. Pet
palackokból virágot és ügyességi játékot készítettünk a gyerekek
nagy örömére. Természetesen mindent haza vihettek emlékbe.
Nagyon készültünk, hogy méltón bemutassuk a hulladék újrahasznosítás lehetőségeit és lekössük a gyerekek figyelmét.
Óriás virágokat készítettünk kupakok felhasználásával. Jó érzés
volt a sok visszajelzés és tetszésnyilvánítás alkotásunkat illetően. Öröm volt számunkra a sok gyerek jelenléte, lelkesedése és
ügyessége. Elkápráztattak bennünket a szebbnél szebb alkotással, nem győztük kiszolgálni őket.
Külön öröm volt nekünk, hogy a Bálint Ágnes Művelődési ház
a sátrunkat is besorolta az aranybab gyűjtő játékba, ezért cserében nagyon lefoglaltuk a lurkókat.
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Kézműves és természetjáró tábor a
Börzsöny kapujában, Kismaroson!
Szeretnél egy rendkívülien izgalmas és kalandos programot a
nyárra?
Ha elmúltál 10 éves és még nem vagy 16 éves, közöttünk a
helyed! Ne hagyd ki a nyár egyik leg ígéretesebb kalandját.
Az idei nyáron, huszadik alkalommal rendezzük meg a kézműves és természetjáró táborunkat, a Bálint Ágnes Kulturális
Központ és a Gammel Kör szervezésében, Kismaroson.
Időpontja, 2016. július 4-étől július 10-éig lesz. A tábor az
évforduló kapcsán kivételes élményekkel, foglalkozásokkal,
kirándulásokkal várja az érdeklődő gyermekeket. Minden
napon érdekes, izgalmas, szórakoztató programok várják a
résztvevőket. Lehet ügyeskedni a kézművesekkel, lehet szép,
kalandos helyeket bejárni a túrázókkal, és lehetsz bajnok a
közös megmérettetéseken. A tábor folyamán kőházban lakunk,
kilátással a visegrádi várra, és naponta négyszer étkezünk, hogy
a kondink is megmaradjon az élmények mellett. Jó idő esetén
még fürödni is fogunk a szabad strandon. A BÁKK mellől indulunk és oda is érkezünk autóbusszal. A tábor végén kiállítást
rendezünk a tábor folyamán készített remekműveitekből. Ezért
mindösszesen, csak 32 000 forintot kell fizetni, amelyben benne
van a szállás és az étkezés, az anyagköltség, és az oda-vissza
utazás díja is. Jelentkezni a kulturális központban a recepciónál
személyesen, telefonon, vagy e-mail útján lehet.
Gyertek és töltsünk el egy szép és vidám hetet a Dunakanyarban
együtt, jó hangulatban.
bákk info

Nagy örömmel vettük a felkérést a Városgondnok Nonprofit
Kft.-től, hogy őket is képviseljük a nagy forgatagban.
Igyekeztünk ennek a feladatnak is megfelelni. Reméljük, sokak
emlékeiben megmaradunk, és ezáltal keresik majd akcióinkat,
rendezvényeinket, és szívesen vesznek részt a környezetvédelem terén szervezett tevékenységeinkben.
A nyári szünet idején is aktívan óvjuk Vecsés kül- és belterületét a szemetelőkkel és a környezetszennyezőkkel szemben.
Várunk lelkes vecsésieket sorainkba. Érdeklődni honlapunkon
és facebook oldalunkon tudnak a vecsési lakosok:
http://hulladekkommando.gportal.hu/gindex.php?pg=36964263
és https://www.facebook.com/hulladekkommandovecses/
Írás és fotó: Krojher Gabriella,
a Hulladékkommandó koordinátora

RUHATISZTÍTÓ FELVEVŐHELY!

(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.

Mónika: 0630-3978019
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

DÓZSA GY. ÚT - DAMJANICH U. SAROK

BEJELENTKEZÉS:
HÉDI
0670/9439-301
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Labdarúgás - Pest Megyei I. osztály
A tavasz gyengébben sikerült, de az ezüst is szépen csillog

Vecsési FC – Halásztelki FC 5-2 (2-2)
Gól: Borsi M. 3 (4’, 7’, 70’), Tárkányi G. 2 (60’, 64’)
Vincze Gábor: „Gratulálok a csapatnak, mert úgy kezdték a
mérkőzést, ahogyan kell hazai pályán, de ami utána történt, azt
nem szabad figyelmen kívül hagyni, tanulni kell belőle, hiszen
egy sima mérkőzést nehezítettünk meg magunknak. Szünetben
sikerült megnyugtatni a fiúkat, és ennek meg lett az eredménye,
hiszen 3 gólt sikerült szereznünk a második félidőben. A második hely már biztos a bajnokságban, de még van három fontos
mérkőzés, amelyeken szeretnénk nyerni és minél több ponttal
befejezni a bajnokságot!”
Tököl KSK - Vecsési FC 0-0
Vincze Gábor: „Egy küzdelmes mérkőzésen vagyunk túl, amit,
ha pontosabbak vagyunk, megnyerhettünk volna. Az ellenfelünket dicsérnem kell, hiszen már ősszel is megnehezítették a dolgunkat. Gratulálok a fiúknak, mert már hetek óta nagyon kevesen vagyunk, és ennek ellenére oda teszik magukat! A hátralévő két mérkőzésen szerezhetünk 6 pontot, és ha ez sikerül, szép
sorozatot hagyunk magunk mögött.”
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Végeredmény:
1. Dabas-Gyón 30
2. Vecsés FC
30
3. Taksony SE 30

24 5 1
19 7 4
17 4 9

80 – 22
71 – 21
67 – 39

77
64
55

A góllövőlistán jól látható az egyik ok, a támadójáték visszaesése, a gólvágók takarékos üzemmódja. Az összehasonlítás végett
mutatjuk a gólszerzőket az ősz után:
14: Tárkányi Gergő, 7: Bukovec Jasmin, 4-4: Molnár Dániel,
Kollár Dániel, Molnár István, Novák Mátyás, 3: Novák Alexisz,
2: Bruckner András, 1: Sándor Norbert
És a bajnokság végén:
20: Tárkányi Gergő, 8: Bukovec Jasmin, 7: Kollár Dániel, 6:
Molnár István, 4: Novák Mátyás, Borsi Márton, Molnár Dániel,
3: Zalaegerszegi Roland, Sós Márkó, Novák Alexisz, 2:
Bruckner András, 1-1: Sándor Norbert, Reidan Salem, Balázs
Gergő, Vörös Dávid, Nahóczky Balázs, Kovács Béla
VT info (forrás: vecsésfc.hu)

Vecsésen is tombol az EB-láz!

Vecsési FC – Nagykáta 0-0
Pár fordulóval korábban valószínűleg más eredmény született
volna…

CSO-KI - Vecsési FC 1-1 (0-0)
Gól: Nahóczky B. (78’)
Vincze Gábor: „Nagyon idény végi hozzáállás jellemezte a csapatot és ez az eredményességünket is befolyásolta. Helyzeteket szintén sikerült kidolgozni a mérkőzés folyamán, amelyek értékesítésével sima eredmény születhetett volna, de a fejekben már más
dolgok jártak, ezért egy igazságos eredmény született. Gratulálok
a fiúknak és a stábomnak az ezüstéremhez, és köszönök mindent
azoknak az embereknek, akik mellettünk álltak az év folyamán,
természetesen a szurkolók is ide tartoznak! Hajrá Vecsés!”
A bajnokság élmezőnye az őszi fordulók után így festett:
1. Dabas-Gyón 15
12 3 0 40 – 12 39
2. Vecsés FC
15
12 2 1 43 – 8 38
3. CSO-KI
15
10 0 5 29 – 23 30

Ha csak a tavaszi eredmények után, és csak a két riválist
nézzük, akkor ezt láthatjuk:
Dabas-Gyón
15
12 2 1 40 – 10 38
Szinte lekopírozta az őszt, és ezzel a magas színvonalú teljesítménnyel tudta a bajnokságot ilyen fölényesen megnyerni.
Teljesen megérdemelt a sikerük!
Vecsés FC
15
7 5 3
28 –13 26
Ezzel szemben a mi teljesítményünk messze elmaradt a várakozástól. Most már látható, hogy legalább egy őszhöz hasonló
tavaszra lett volna szükség a bajnoki cím elnyeréséhez. Persze
a sportlélektant sosem szabad kihagyni a számításból. Ahogyan
a mérkőzéseken is mindig van 2-3 olyan szituáció, ami pszichikailag fontos, mert ott fordulhat meg a meccs kimenetele, úgy
egy bajnoki menetelésben is megvannak ezek a fordulópontok.
A 19. forduló után 3 pont volt a hátrány, a dabasi vereség után
pár fordulóval már kilenc volt, és innen már nincs értelme a számolásnak. Nyílván a játékos is legbelül érzi ezt, és már nem
ugyanaz a tűz viszi előre, mint addig.

A foci kontinens torna városunkat is megmozgatta. Az Epres
szélén – a sörsátor hagyományos helyén – ismét felállításra
került a sörsátor, ahol a focirajongók hatalmas kivetítőn nézhetik a mérkőzéseket. Június 14-én a magyar-osztrákra zsúfolásig
megtelt az aréna, nagyon sokan kívülről ágaskodtak, hogy láthassák a meccset. Ha néha nem is sikerült mindent látni, a hangulat és a csodálatos győzelem közösségi élménye mindenért
kárpótolt.
szj

Fotók: Katona Csaba
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Ökölvívás

KARATE

Kétnaposra bővült - május 7-8. - az idei verseny, amit a 2013ban tragikus körülmények között elhunyt vezetőedzőnk, Varga
Viktor emlékére rendeztünk. A hagyományoknak megfelelően a
torna Viktor sírjának megkoszorúzásával kezdődött. Ezúton is
szeretnénk megköszönni, hogy ilyen sokan kijöttek velünk a
temetőbe.

2016. május 13-án Vecsésre látogatott az S.K.I.F. elnöke,
Kancho Nobuaki Kanazawa mester. A vecsési karatésok új
edzőtermében (Fő út 112.) edzést tartott. Az ország több részéről érkeztek feketeöves karatésok. A mester kétszer kétórás
edzésén az új edzőterem jól vizsgázott. Kancho Kanazawa mester megelégedése jeléül pár sorban méltatta az edzőterem
(dozsó) jelentőségét és a karate tanítását. A nap végét egy jó
hangulatú vacsorával zártuk a Halász étteremben. Fridrich mester köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik segítették az edzőterem létrejöttében.

III. Varga Viktor Nemzetközi Emlékverseny

A program része volt az U21-es Magyar Bajnokság első fordulója is, így a mérkőzések nagy része a felnőtt kategóriában zajlott. Az első napon 22, a második napon pedig 15 mérkőzést láthatott a közönség. Az emlékversenyen első alkalommal külföldi csapatok is indultak. A szlovákiai Nyitráról és a romániai
Nagyszalontáról érkeztek ökölvívók. Két nagyon szimpatikus
csapatot ismerhettünk meg személyükben, így biztos, hogy
fogunk még közös rendezvényen részt venni. A vecsési csapatból 9 versenyző is ringbe lépett. Az albertirsai fiókcsapatunk 3
tagja is bemutatkozott.
(forrás: vecsesbox.hu)

KÉZILABDA - NBI/B Nyugati csoport - férfi
Vecsés SE Él-Team – MVM Veszprém U23 25-28
Gól: Wieszt 6, Kiss dr. 4, Gálli 4, Győrfi 3, Hegedűs 2, Sápi 2,
Uzonyi 2, Antal L. 1, Csontos 1
Adósak voltunk a gólszerzők nevével. Bajnok Budakalász
együttese lett Dabas előtt. A további sorrend: Veszprém, Győr,
Csurgó, Balatonfüred és Százhalombatta.
8. Vecsés SE Él-Team 26 11 2 13 654-667 24
A legjobb gólszerzők:
102: Gálli Krisztián – ezzel a 230 mezőnyjátékos közül a 12.
legeredményesebb játékos lett a vecsési fiú. További sorrend:
93: Győrfi Zoltán (24.), 69: Uzonyi Bence, 66: Wieszt Zsolt, 63:
Csontos Máté, 61: Kiss István dr.

A junior együttes megszerezte a nagyon előkelő 3. helyezést.
Bajnok ismét Pécs gárdája lett Győrt megelőzve. A mieinket
Budakalász, Dabas és Veszprém csapata követi
3. Vecsés SE 24 16 2 6 778-713 34
A legjobb gólszerzők:
139: Gyuricska Martin – ő 3. lett a csoport gólszerző listáján!
123: Antal Levente (10.), 109: Farkas Szilárd, 93: Nagy Tamás,

A Pest megyei bajnokságot két csoportban játszották a csapatok,
majd felső- és alsóházi rájátszással dőltek el a helyezések.
Vecsés SE második csapata bronzérmes lett.

VT info

A VSE karate edzőterme (Fő út 112. szám) minden korosztály
számára biztosítja az edzés lehetőségét, mert a mozgás egészség! Mindenkit szeretettel várunk.
Vecsés S.E. karate edzőterme (Fő út 112.):
Hétfő, szerda, péntek: 16,00-17,15 és 17,30-19,00
Halmi téri iskola:
Kedd, csütörtök: 17,00-18,15 és 18,30-20,00
„OSS”
Karate Szakosztály vezetősége

Kézilabda - NB. II. Déli csoport - Nôk
A tavaszból lehet építkezni
A bajnoki címet Gárdony-Pázmánd szerezte meg (29 ponttal)
Fehérvár II. (28) és Szigetszentmiklós (27) előtt.
8. Vecsés-Jusec 18 4 2 12 423-462 10
A legjobb gólszerzők:
47: Czudor Alexandra, 43: Lovászi Réka, 33: kökény Nóra

A juniorok versengésében a győztes Gyömrő lett 34, második
Gárdony-Pázmánd 32 ponttal.
3. Vecsés-Jusec 18 15 0 3 597-382 30
A legjobb gólszerzők:
97: Tímár Flóra, 76: Vörös Andrea, 60: Czudor Alexandra
VT info

KÖNYVELÉS
B&B’ 97 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Bugyi Lászlóné, Vecsés, Csillag u. 39.
Vállalunk teljeskörű könyvelést, bérszámfejtést,
TB ügyintézést, Mérleg- és elektronikus
adóbevallások készítését.
Könyvvizsgálói és ügyvédi háttér biztosított!
Tel./Fax: 29/355 135, www.bnb97.hu
E-mail: besb97kft@vipmail.hu H.-Csüt.: 8-15h.

EZ AZ OLDAL IS AZ ÖNÉ!
Nézzük együtt!

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

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

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

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

Központi ügyelet

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

A Patikák ügyeleti rendje

A város öt gyógyszertára heti váltásban látja el az ügyeletet.
Az első ügyeleti nap minden esetben hétfő éjszaka, az utolsó
ügyelet a vasárnap éjszakai. Hét közben az ügyelet este 18
órakor kezdődik és másnap reggel 8 órakor végződik.
Halmy (Halmy tér 20/A.- 350 270) – jún. 20-ával,
Hanga (Károly u. 20. – 350 353) – jún. 27-ével,
Borókás (Kinizsi u. 2. – 356 326) – júl. 4-ével,
Fekete Gyopár (Telepi út 28. – 350 120) – júl. 11-ével,
Szent Ferenc (Market Central – 557 820) – júl. 18-ával,
Halmy (Halmy tér 20/A.- 350 270) – júl. 25-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

