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Ünnepeljünk Együtt!

a Vecsési Tájház ötödik születésnapja
alkalmából rendezett zenés összejövetelre
2016. május 29-én,
vasárnap 15.30 órai kezdettel
a Tájház udvarán (Vecsés, Jókai M. u. 6.).

Az Orbán Balázs Erdélyi Kör meghívja
Vecsés város minden polgárát, akinek fáj
Trianon, a 2016. június 4-én 16 órakor
tartandó megemlékezésre.
Helyszín: Megmaradás Park

Vecsés Városi Ünnep
Szent István tér
2016. június 14. 17 óra
Emlékezés a szorgalmas elődeinkre
– városi kitüntetések átadása

www.vecsesitajekoztato.hu
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Vecsésen is lehetőség lesz kisebb kukákat használni

Testületi ülésről jelentjük

A képviselő-testület legutóbb április 26-án ülésezett. A képviselők 29 napirendet tárgyaltak, ebből hatot zárt ülésen. Többek
között módosították a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, valamint a vagyongazdálkodásról szóló rendeletet, pályázatot nyújtattak be az energiatudatos gondolkodást elősegítő projektre,
javaslatot tettek a Tündérkert Óvodában szeptembertől indítható óvodai csoportszámra és elfogadták a Környezetvédelmi
Bizottság 2015-ös beszámolóját. Zárt ülésen döntöttek a helyi
kitüntetések odaítéléséről.

Polgármesteri beszámoló

Szlahó Csaba polgármester beszámolójában
először a pályázatokra tért ki. Elmondta, hogy
lehetősége lesz a városnak egy új bölcsőde
építésére, ugyanis a kisgyermekes szülők
munkavállalási aktivitásának növelése című,
VEKOP-6.1.1-15. kódszámú pályázat beadásához szükséges előkészületeket megtették, és jó eséllyel indulhat
Vecsés a projekten. Szintén folyamatban van a KEHOP- 5.2.9 kódszámú épületenergetikai pályázat benyújtása. A projekt keretében
lehetőség nyílna az Andrássy Gyula Általános Iskola, valamint a
Vecsési Polgármesteri Hivatal nyílászáró cseréjére, homlokzati
hőszigetelésére, padlásfödém hőszigetelésére, valamint napelemek
elhelyezésére. A Belügyminisztérium ismételten kiírta a pályázatot
az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására. Így a város
pályázati forrásból újíthatná fel a Központi Konyhát.
Pozitív elbírálásban részesült Vecsés az Európai Unió INTERREG Central Europe programjában. Az önkormányzat az olasz
főpályázó mellett (Institute for Transport and Logistics
Foundation, Bologna) partnerként vesz részt a programban, ami
a csökkentett CO2 kibocsátást célozza meg logisztikai és szállítmányozási szempontból.
A polgármester beszámolójában kiemelte a folyamatban lévő
beruházásokat. Az önkormányzat megkezdte a Kinizsi utcában
az egyik oldalon a járda felújítását és a Fő út 49. szám alatti
ingatlan tetőjavítását, valamint a Csaba utca útépítését, és ezzel
összefüggésben a Lőrinci úton a csapadékvíz elvezetésére szolgáló árok kialakítását is.

Megemelték a helyi kitüntetésekkel adható pénzjutalmak
összegét
Az önkormányzati rendeletet azért módosították, mert 2011 márciusa óta nem emelték az egyes kitüntetések mellé adható pénzjutalmak összegét. A beérkező javaslatokat elbíráló kuratórium tagjai
javasolták a keret megemelését. A városi kitüntetések pénzjutalmát
100 ezer forinttal, az ágazati kitüntetésekkel járó jutalmakat 50 ezer,
illetve 100 ezer forinttal növelték meg. Az emelés után például a
díszpolgári címhez az eddigi 500 ezer forint helyett 600 ezer forintot adnak. A rendelet május 1-jén lépett hatályba, így a júniusi városi ünnepségen már a megemelt összeget kaphatják a kitüntetettek.

Vecsésen támogatják az energiatudatos gondolkodást
Egy újabb Európai Uniós pályázat segítségével 20 millió forintot nyerhet a város az energiatudatos gondolkodást és életmódot
elősegítő szemléletformálás megvalósítására. Összesen 2000
főt kell aktívan bevonni a projektbe. A pályázat támogatási
intenzitása 100%, így önerő biztosítása nem szükséges. A programokat 18 hónap alatt kell lebonyolítani. A testület egyhangúlag támogatta a pályázat beadását.
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Rendeletmódosítás - akár 60 literes kukát is használhatnak
az ingatlantulajdonosok
A rendeletet az év elején hatályba lépett jogszabály változása
miatt kellett módosítani. Ennek értelmében a lakosság – indokolt esetben - a vegyes hulladék gyűjtésére kisebb űrtartalmú
gyűjtőedényeket is igénybe vehet. A kormányrendelet
(385/2014. (XII.31.) 7. §-a szerint, „A vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a közszolgáltatónak
biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasználó legalább 2
különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson.”
Ez azt jelenti, hogy bármely természetes személy ingatlanhasználó jogosulttá válik arra, hogy saját költségén lecserélje a gyűjtőedényét 80 literesre és kérje a változás számlázási rendszerben történő átvezetését. Emellett az igazoltan egyedül élő természetes személyek beszerezhetnek és használhatnak 60 literes
gyűjtőedényt is. Az igazolást a Polgármesteri Hivatal Igazgatási
Osztálya állítja ki. A korábbi, 2015. júliusi rendeletmódosítás az
ún. RFID rendszer bevezetését szolgálta. Ennek lényege, hogy
a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló szabvány gyűjtőedényeket matricákkal és rádiófrekvenciás jeladókkal (RFID chip), a
gyűjtést végző autókat pedig komputerrel és érzékelőkkel, valamint járműkövető egységgel szerelték fel. A most elfogadott
módosítás, tehát a korábbi szabályozás folytatásaként és az
eddigi próbaüzem lezárásával lehetővé tenné a közszolgáltatónak, hogy megtagadja az azonosítatlan gyűjtőedény ürítését.

Elfogadták a Környezetvédelmi Bizottság 2015-ös beszámolóját
Várszegi Csaba elnök beszámolójából kiderült, hogy tavaly a
bizottság támogatásával jött létre az a megállapodás, amit a
Százhalombattai Hulladékkommandó Társadalmi Járőrszolgálat
és Vecsés Város Önkormányzata kötött. Ennek köszönhetően
Vecsésen is elindult egy új szerveződés, ami a helyi civilek, polgárőrség, rendőrség, közterület-felügyelet bevonásával csökkenteni tudta az illegális hulladéklerakást. Szintén tavaly vették meg
a Százhalombattai Hulladékkommandó által kiadott környezetvédelmi mesekönyveket is, amit az óvodásoknak osztottak ki.
Folytatták a lassan már egy évtizede megkezdett őszi faültetési
akciót, amire ismételten nagy számban jelentkeztek a lakosság
köréből is. Az elnök megjegyezte, hogy minden évben több ezer
forintot költenek a kipusztult fák pótlására, ezért a jövőben több
figyelmet fordítanak a fák szakszerű gondozására. A beszámolót egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület.
Polgár Gyula

Épül a járda

A jól szervezett munkának és a gondos szakembereknek
köszönhetően hamarosan elkészül a Kinizsi utca Dózsa György
út –Erzsébet tér közötti útszakasza.
Kép és szöveg: Fekete József
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FELHÍVÁS - Tisztelt Lakosság!
Vecsés városában számos utca új burkolatot kapott, rengeteg
járda épült, közterület megújult, díszburkolattal szépült. Ezek
megóvása, védelme mindannyiunk érdeke, közös ügyünk.
Kérünk mindenkit, hogy amennyiben konténert rendelnek, az
alábbiakra legyenek tekintettel:
- Konténer közterületen tárolása - 48 órán túl - csak és kizárólag közterület foglalási engedéllyel lehetséges, melyet a
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (2220
Vecsés, Telepi út 58. – 06/29-550-291) tudnak beszerezni!
- Gyalogos járdaszakasz lezárása konténerrel tilos!
- Konténert elsődlegesen magánterületen célszerű használni.
Amennyiben viszont valamilyen okból kifolyólag ez nem lehetséges, és a konténer az úttest szegélykövére, díszburkolatra, felújított járdaszakaszra kerül, minden esetben kötelező a fa talpfa
használata, hogy az esetleges sérüléseket elkerüljük! Kérjük a
lakosságot, hogy a konténert lerakótól kérje a talpfák használatát az állagmegóvás miatt!
Segítő együttműködésüket ezúton is köszönjük!
Vecsési Polgármesteri Hivatal

Áprilisban bővült a kormányablakokban intézhető ügyek száma
Újabb 508 ügytípussal bővültek április 8-ától a kormányablakokban intézhető ügyek, ezzel 1135-re emelkedett az ügykörök
száma. A kormányablak mostantól illetékessé vált többek között
az anyakönyvi igazgatással vagy a telekalakítással és térképészettel kapcsolatos ügyekben is eljárni. Ez az eddigiekhez
képest további 280 olyan ügykört jelent, amely esetén a kormányablakban lehet kérni az intézkedést, 228 ügykörről pedig
tájékoztatást nyújtanak.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a sorszámosztás ideje
módosult, így 2016. május 10-étől a Vecsési Kormányablakban
az alábbi ügyfélfogadási, valamint sorszám kiadási rend lép
életbe:

Ügyfélfogadási idő

Sorszám kiadás

Hétfő

7-17

7-16.45

Kedd

8-18

8-17.45

Szerda

8-20

8-19.45

Csütörtök

8-18

8-17.45

Péntek

8-16

8-15.45

A jövőben is forduljanak bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz,
ahol kulturált tárgyi környezetben és magas felkészültségű
ügyfélszolgálati munkatársak segítségével intézhetik hivatali
ügyeiket.
Pest Megyei Kormányhivatal
Vecsési Járási Hivatala

RUHATISZTÍTÓ FELVEVŐHELY!

(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.

Mónika: 0630-3978019

Tisztelt Vecsési Polgártársaink,
Vecsési Vállalkozók!
A Vecsési Tájékoztató márciusi számában jeleztük, hogy 2016.
jún. 4- én is szeretnénk két új szoborral (Szent István és Szent
László) bővíteni a Megmaradás Parkot.

A talapzat és a posztamens elkészítéséhez vállalkozók felajánlását várjuk. Két éve a Kunhegyesi Építő Kft., tavaly Szűcs Ferenc
építési vállalkozó végezte el ezt a munkát. Köszönet érte.
A kör szándéka szerint a szobrok felállítási költségét közadakozásból gyűjtik össze. A kör az anyagi támogatások fogadására a
Pátria Takarékszövetkezet Vecsés Telepi úti fiókjában egy
számlát nyitott, amelynek a száma: 65100091-11382573.
A támogatók neve felkerül a szobor talapzatára.

v.Hompoth Zoltán
Az Orbán Balázs Erdélyi Kör elnöke

Tábori Ferenc
Vecsés város alpolgármestere

Vecsés legrégebbi épülete

Április végén megkezdődött a Fő út 49. szám alatt található
önkormányzati épület tetőszerkezetének helyreállítása. A tető
már rendkívül rossz állapotban volt, folyamatosan beázott, szétfagytak a cserepek.
A ház, mely eredetileg emeletes volt, több száz éves múltra
tekint vissza, Vecsés legrégebbi épülete. Czifra Csárda (Tauban
Kobel) néven sokáig a postakocsi járatok pihenő, illetve fogatcserélő helye volt. Később az emeletet lebontották. A két háború között elegáns vendéglő működött itt, majd egyházi óvoda,
posta. Később 1962-ig szükségkápolna lett belőle, majd
Gyógypedagógiai Iskola költözött termeibe. Jelenleg egyesületeknek ad otthont (cserkészek, Kulturverein), és itt tartja üléseit a Német Nemzetiségi Önkormányzat is. A német nyelvű
könyvtár egy kisebb szobában talált otthonra. Itt próbál a német
nyelvű egyházi kórus és a Wetschescher Nachtigallen. A német
nemzetiségi gyermekek számára szervezett olvasóköröket is itt
rendezik. Református istentiszteleteket tartanak az épületben.
A cikkhez tartozó fotón jól látható, milyen szép volt a ház hajdanán. Önkormányzatunk, most első lépésben, a tetőszerkezetet
javíttatja ki, de néhány éven belül szeretnénk ezt az épületet régi
fényében helyreállítani!
Frühwirthné Halász Melinda, önkormányzati képviselő

4 Nemzetiség
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FÖLD NAPJA a Grassalkovich iskolában

A Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskolában évek óta megünnepeljük a Föld napját. Minden
évben más feladatot kaptak az osztályok, projekteket készítettek, elméleti kérdésekben versenyeztek. Idén változtatva a
hagyományokon, egy környezetvédelmi előadást hallgathattak
meg a felső évfolyamos tanulók (kb. 250 fő) 8.30-11.45-ig a
Bálint Ágnes Kulturális Központban. A szervezők – MaárBárány Anikó pedagógus és Práczki Péter, a Zöld Erdő Kör
Környezetvédelmi Egyesület elnöke – izgatottan készülődtek
az előadássorozatra, melynek megalkotásában a diákelőadók is
tevékenyen részt vettek. Több napos készülődés, gyakorlás
előzte meg a bemutatót.
A köszöntő beszédben Maár-Bárány Anikó ismertette a programot, bemutatta az előadókat, valamint köszönetét fejezte ki a
B.Á.K.K-nak terveink megvalósításában nyújtott segítségéért.
Práczki Péter bemutatkozása után a diákok léptek a színpadra:
- Krasnyánszki Brúnó 7.b osztályos tanuló egy powerpointtal
színesített prezentáción keresztül hívta fel a figyelmet a globális problémákra és ezek megoldási lehetőségeire;
- Abonyi Dániel 7.b osztályos tanuló a hulladékgazdálkodás,
hulladék újrahasznosítás szerepéről beszélt, kiemelve a Vecsési
Városgondnok Nonprofit Kft. munkáját;
- Szilágyi Éva és Szloboda Boglárka 8.a osztályos diákok a komposztálás lehetőségeit és módját ismertették a hallgatósággal.

Őket követően Práczki úr beszélt tapasztalatairól, munkájáról,
látványos bemutatót tartva a Nap energiáját hasznosító Stirlingmodellről. Beszámolt a vecsési hulladékgazdálkodásról.
Magával ragadó módon vonta be a közönséget előadásába,
amiben a diákok aktívan vettek részt.
A rövid szünetben egy mesével szórakoztatták a szervezők a
teremben maradó nézőket, majd a Svájcból érkező Turchany
Guy professzor úr, a Magyar Professzorok Szövetségének volt
alelnöke tartott előadást a fenntarthatóságról, a Földet fenyegető problémák jelentőségéről, megoldásairól. Később kerekasztal beszélgetés kezdődött, ahol minden szereplő mondott
néhány gondolatot magáról, valamint véleményét a környezetvédelemről. Majd Práczki úr mutatott be egy látványos argentin tangót partnernőjével, Dobák Csillával. Zárójelenetként a
„Természet hangja” című dokumentumsorozat „Óceán” című
részét vetítették le, mely sok résztvevőt mélyen elgondolkodtatott a teremben.
Az előadás közben és után is megkérdeztek több tanulót, tetszett-e nekik műsor? A válaszok alapján elmondható, hogy a
gyerekek érdeklődnek a környezetvédelem iránt, szívesen hallgatnának máskor is ilyen jellegű előadásokat.
A B.Á.K.K-ban már a délelőtt folyamán látható volt egy rajzpályázat-kiállítás a Hulladék-kommandó szervezésében,
melyen a Grassalkovich iskola 7.a osztályos tanulója, Szuromi
Boldizsár 1. helyezést ért el. Az iskolába visszatérve minden
osztály az iskola környékén szemétgyűjtéssel csatlakozott a

Hulladék-kommandó által meghirdetett „Te szedd akció”-hoz.
Az alsó tagozatos gyerekekhez ellátogatott a Partiscum Mobil
Planetárium. Az előadások beosztása óránként történt, természetesen a tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve. A
látottak lenyűgözték a gyerekeket, utána még sokáig beszélgettek a témáról. Az előadás során egy teljes kupolás film segítségével megismerhették a Naprendszer bolygóit, jellegzetességeit, sőt még a Hold felszínére „le is szállhattak”. Nyomon követhették azoknak a csapatoknak a terveit, akik itt a Földön azon
dolgoznak, hogy elérhetővé váljon az élet a Holdon.
Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki segített a nap
terveinek, feladatainak megvalósításában, lebonyolításában.
Reméljük, az előadások meghallgatása, a közös munka az iskola körül mindenkinek rávilágított a FÖLD NAPJA lényegére:
„A jövő a mi ügyünk! Tegyünk érte!”
Maár-Bárány Anikó, biológia-testnevelés tanár
Fotók: iskola
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Boros sikerek Mecsekalján

Ezüstérmes vecsési Weöres bábok Inárcson

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és a
Mecseknádasdi Szőlő és Bortermelők Egyesülete szervezésében
2016-ban is megrendezésre került a Magyarországi Németek
Országos Borversenye. Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2016.
április 9-én 18.00 órakor került sor a mecseknádasdi sportcsarnokban. A bormintákat egy hónappal korábban kellett leadni, és a
köztes időben történt a borok elbírálása. A számos különdíj mellett kiosztották a Magyarországi Németek legjobb fehér, rozé és
vörösbora megtisztelő címét. Az idei versenyre összesen 732 bort
neveztek (96 rozét, 9 sillert, 316 fehér- és 311 vörösbort).
A vecsési borászok ismét remekeltek és tovább öregbítették
városunk ebbéli hírnevét.
A szakmai zsűri alapján a mieink a következő borokkal szereztek elismerést:

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre
elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi
magának.” (Kodály Zoltán)
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy egészen elképesztő színtársulat Vecsésen. Kiss Pista bácsi hívta életre annak idején. Sikeresek voltak, tehetségesek és élvezték a közös játékot
és az együttlétet. Sajnos, azóta a társulat megfogyatkozott. De
nem tűnt el az idő csikorgó fogaskerekei között, ugyanis újra és
újra feléledt hosszabb, rövidebb időre az utódokban.
Varsa Mátyás, aki szintén ott indult annak idején, nem hagyta
annyiban a dolgot, és merész ötletre vállalkozott. Megalapította
a Negyedik Generációt, egy ötödik-hatodik osztályos gyerekekből álló csoportot, amelyben több – egykori – társulati tag gyermeke, unokája is szerepel.
S hogy kerültek Inárcsra? Úgy, hogy ott került megrendezésre
április 30-án a Weöres Sándor Színjátszó Találkozó rendezvénye, melyen a Negyedik Generáció is indult. A pályázatban a
társulatot a Grassalkovich iskola segítette, valamint a próbáknak is az iskola adott otthont. Varsa Mátyás rendező a Csalóka
Péter és a Holdbeli csónakos című műveket gyúrta egybe az
alkalomra, megfűszerezve néhány jól ismert Weöres Sándor
verssel. Nem könnyű dolog meghatározott időtartamra (25
perc) jó színházi produkciót összeállítani, főként gyerekekkel
nem. Varsa Mátyásnak ez sikerült. A humoros jelenetekkel és
saját hangszeres produkciókkal színesített előadás, a szokványos, kronológiai sorrendet megszegő művészi ötleteket megvalósító rendezés sokkal bonyolultabb munkát várt el a gyerekektől, mint egy hagyományos darab. Mindez – anyagi lehetőségek híján – minimális díszlettel (hálás köszönet érte Kállai
Zoltán édesapának) megoldva óriási erőfeszítést igényelt. A
gyerekek – elsőként lépve színpadra – abszolút profi módon
oldották meg a helyzetet. A poénok remekül megálltak, a rendezői utasításokat betartották, és minden porcikájukon látszott,
hogy élvezik az előadást.
A remek darabot a zsűri is honorálta: ezüstérmet kapott a csoport, különdíjjal a saját hangszeres produkcióért. Gratulálunk a
rendezőnek, a gyerekeknek, valamint a büszke szülőknek!
További szép sikereket kívánunk!

Fehérborok kategóriájában
Két aranyérmet nyert Fazekas József,
Szürkebarát és Olaszrizling borával.
A Petz Családi Pincészet két ezüstérmet kapott
Olaszrizlingje és Sauvignon Blanc-ja által.
Ezüstérmet szerzett még Fazekas József (Irsai Olivér),
A 3 Borbarát (Olaszrizling), Sárosi István (Olaszrizling),
és a Musikverein (Muskat Ottonel).
Két bronzzal gyarapodott a Petz Családi Pincészet
(Piros Szlanka és Furmint)
A Rozé borok sorában ezüstérmes lett Sárosi István
kékfrankos rozéja.
A Vörös boroknál bronzérmet kapott Fazekas József
Cab. Sauvignon - Merlot házasítása.
szajan

Zeneiskolás növendékek sikereiből

Üllő: A Területi Népdalversenyen Várszegi Viola (Felkészítő
tanára: Simó Judit) és Zsichla Dorka Felkészítő tanára:
Majsai Julianna) 3. helyezést ért el.

Álljon itt az ezüstös Negyedik Generáció névsora: Baukó
Boján, Hadamcsik Emese, Hegedűs Ágoston, Kállai Tamara,
Makula Zoltán, Pásztor Petra, Varga Fanni, Varsa Márton –
valamennyien a Grassalkovich iskolából és Horváth Botond az
Andrássy iskolából.
Budakalász: A Vecsési Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekara
kiemelt arany minősítést kapott a nemzetiségi fúvószenekari
versenyen. Karnagy: Szabó Imre

Bízunk benne, hogy még sokszor olvashatjuk a nevüket az
újságban!
Írás és fotó: Horváthné Gyurcsán Erika
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A magyar népzene ünnepe volt

A „Megmaradunk Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány Labdarózsa Népdalköre 2016. április 24-én tartotta az immár
hagyományos III. „Kerek a káposzta csipkés a levele…” Népdalkörök Találkozóját.
Tábori Ferenc alpolgármester úr köszöntése után Pavella Krisztina művészeti vezetőnk konferálásával lélekemelő, jó hangulatú
délután következett.

Fellépett az Ásványrárói Népdalkör, a Hévízgyörki Asszonykórus, a Pázmándi Népdalkör és Citerazenekar, az Inárcsi Férfikar,
Zsíros Tímea, Simon Laci és a vecsési Rosmarein Táncegyüttes. A Hévízgyörki Asszonykórus szép lakodalmast mutatott be, az
Ásványrárói Népdalkör Szigetközi népdalokat hozott, élvezhettük Zsíros Tímea gyönyörű citera játékát és csengő tiszta hangján
szóló népdalait, hallhattuk Simon Laci doromb játékát, és láthattuk a Rosmarein Táncegyüttes vidám táncműsorát. A Hévízgyörki
Asszonykórus egyik lelkes tagja, Julika, kedves verssel köszöntötte népdalkörünket megalakulásunk 15. évfordulója alkalmából.
Műsorunkat vidám hangulatú szeretetvendégséggel zártuk, melyet népdalkörünk szorgos tagjai és Vecsés Város Önkormányzata
biztosított. A vendég népdalkörök távozáskor egy - egy szívhez szóló népdallal búcsúztak, így vált még felejthetetlenebbé ez a szép
délután. Újra megtapasztalhattuk a közösség megtartó, szeretetteljes erejét.
Hálásan köszönjük Vecsés Város Önkormányzata támogatását és a Bálint Ágnes Kulturális Központ dogozóinak önzetlen segítségét.
https://hu-hu.facebook.com/labdarozsanepdalkor
Váradiné Bartalis Magdolna

Fotók: Labdarózsa

Nagy sikert aratott a hagyományőrző honvédelmi nap

A Városi Nemzeti Szövetség április végén az Epresben tartott egész napos rendezvényt, ahol az érdeklődők kipróbálhattak tűzoltóautót, légvédelmi szirénát, kezükbe vehettek világháborús fegyvereket, megnézhettek élethű csatajeleneteket. Ebédre babgulyással vártuk a jelenlévőket, majd késő délután Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő tartott előadást, amely a végére egy baráti beszélgetéssé vált. A Tanár Úr ez úton is köszöni Vecsésnek az érdeklődést és a finom ételt.
Hiánypótló rendezvényünket szeretnénk megismételni, melyben motivál bennünket a rengeteg érdeklődő, aki velünk töltötte a napot.

Támogatónk volt: Vecsés Város Önkormányzata, Mucska Zsolt, Fekete Ferenc,
Consent Hungary, Ackermann-Vill Kft., Kári Gábor, Kerekes Árpád, Strukturbau Kft., Borissza Gábor, UNION parkoló, Airport Hotel Stáció, Kári József,
Saska István, Kaiser Autósbolt, Bojtos Közért, Taverna Gyros, „Cegi”, Inter-VM
Trans, Csőke Lajos, Rácz József, Farkas Tibor „Papírbolt”. Köszönjük!
vnsz info
Fotók: WTV
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Olasz diákcsere a Petőfiben

A Petőfiben mindig is komoly hangsúlyt fektettünk a diákcserék szervezésére, hiszen ezek a programok remek lehetőséget
kínálnak a nyelvgyakorláson kívül arra is, hogy diákjaink bepillantást nyerhessenek egy másik ország kultúrájába, az ottani
családok életébe. Korábbi német és holland cserekapcsolataink
után most egy olasz partneriskolával kezdtünk el egy új programot. A Padova melletti kisvárosban, Abano Termében található
Leon Battista Alberti középiskolával tavaly vettük fel a kapcsolatot és alakítottunk ki partnerséget, amelynek keretén belül
idén került sor az első diákcserére. Iskolánk két tanára,
Bekkerné Fenyő Ágnes és Takács Anna már hónapok óta a
programokat szervezte és mindent megtett, hogy azok gördülékenyen menjenek, és a diákok sok élménnyel gazdagodjanak.
Áprilisban egy hétre láttuk vendégül olasz partnereinket, jövőre pedig a mi diákjaink utaznak ki Abanoba. Az egyhetes projekt nagyon jól sikerült, a változatos programok között mindenki talált kedvére valót, és minden gyerek nagyon jól érezte
magát. Minden olasz diák egy magyar partnerénél lakott, akivel
már bő fél éve leveleztek, beszélgettek az internet segítségével.
Így valamelyest már megismerték egymást, mégis mindenki
izgatottan várta a személyes találkozást.
A hét programjai között szerepelt budapesti városnézés a Szent
István Bazilika és a Mátyás- templom megtekintésével, kirándulás
Szentendrére és Visegrádra, valamint a tahitótfalui Bodor Majorba,
ahol lovaskocsizás, kalandpark és kézműveskedés várta a gyerekeket. Voltunk Vácon, ahol a püspökség vendégeiként megnézhettük
a székesegyházat és a püspöki palotát. Felfedező sétát tettünk
Vecsésen, és természetesen az iskolában is eltöltöttünk két napot
közös játékkal, egymás nyelvével való ismerkedéssel, valamint
olasz partnereink beültek egy-egy tanórára is. Vasárnap este részt
vettünk a szentmisén a Jézus Szíve templomban, ahol egyik vendégünk olvasta fel olasz nyelven az egyik olvasmányt.

Az egy hét gyorsan elszállt. Mindenki alaposan elfáradva, de rengeteg élménnyel gazdagodva és az angoltudásában megerősödve
vett búcsút partnerétől az iskola előtt. A kapcsolat a gyerekek
között természetesen megmarad, több partner között olyan szoros
barátság szövődött, hogy azt tervezik, nyáron családostul meglátogatják egymást. A projekt megvalósulásához jelentős anyagi
segítséget nyújtott az iskola, köszönjük szépen Sztyehlikné
Hegyi Krisztina igazgató asszonynak a támogatást. Köszönjük
továbbá Frühwirth Misi bácsinak és Cuni néninek, hogy rendelkezésünkre bocsátották a tájházat a búcsúest megrendezéséhez,
Fekete-Part Gabriella kolléganőnknek, hogy megtanította nekünk
a csárdás alaplépéseit, Osikoviczné Csendesi Mária kolléganőnknek az ötleteket és a sok segítséget, és köszönetet mondunk az
összes szülőnek, amiért áldozatkészen és önzetlenül segítettek
nekünk a programok megszervezésében, a búcsúesten tartott piknik megrendezésében és a vendégeink szállításában a repülőtér és
az iskola között. Jövőre pedig vár ránk Olaszország!
Írás és fotó: Bekkerné

Tesz-vesz város

Oktatás 9

Tavaszi zsibongás a Halmiban

Iskolánkban a tavaszi szünet előtti nap felbolydul a tanítás megszokott rendje, zsibongó várossá alakul át az épület, ahol minden gyerek lelkesen tesz vagy vesz éppen valamit.

Az ünnepélyes megnyitón Igazgatónő átadja az iskolakulcsát a
diákönkormányzat mindenkori elnökének annak jeléül, hogy
ezen a napon csak a gyerekeké az iskola. (Ez természetesen nem
rendetlenséget jelent, mert a játék, a közös alkotás vagy az együtt
eltöltött szabadidő még több szervezést igényel, mint az átlagos
tanóra.) Ezt követően a diáksereg minden évben részt vesz egy
kis előadáson, amely valamilyen közérdekű, aktuális témát dolgoz fel: idén a húsvéti ünnepkör és népszokásai volt terítéken.
A nap második programja az előzőleg kiválasztott munkahelyek
elfoglalása, ahol a gyerekek az előadáson hallottakról számot
adnak egy totóformájában. A feladatlap kitöltése után a kétkezi
alkotómunka következik: papírból, filcből, gyurmából, gipszből, újrahasznosított műanyagból és kitudja még, miből elkészülnek az ajándékba szánt alkotások. Igazi öröm látni, hogy
milyen lelkesen tudnak együtt dolgozni alsósok és nagydiákok,
kölcsönösen segítve egymásnak, ha szükséges.
Mint egy valódi város(állam)ban, a tesz-vesz napon fizetőeszköz is forgalomba kerül, a szellemes nevű fabatka. A szólásból
kölcsönzött neve szerint ugyan nem sokat ér, évente egy napon
viszont értékes helyi valutává lép elő. A helyesen kitöltött tesztlapot és a szépen elkészített kézimunkákat jutalmazzák vele a
munkahelyek vezetői. Fizetésemelés jár annak, aki kisebb társainak vagy a munka lebonyolításában a felügyelőtanárnak segít.
A kemény munka után megérdemelt szabadidő következik.
Ennek keretén belül jó idő esetén az udvaron lehet különféle
gyermek- és sportjátékokat játszani, esetleg mozizni pattogatott
kukoricát ropogtatva. A legnagyobb sikernek idén az egyre
divatosabb szabaduló szoba örvendett, amelynek lényege, hogy
a bezárt teremből logikai feladatok megoldásával lehet a csoportnak kiszabadulni. Akkora volt az érdeklődés, hogy az utolsó csoportot el kellett utasítani, mert nem jutott rájuk idő.
A nap záró mozzanata a licit, ahol a megszerzett fabatkákat édességre lehet költeni. Itt tanácsos együttműködni az osztályoknak,
kisebb-nagyobb csoportoknak, mert az összeadott fabatkák értékesebbek együtt, mintha egyenként vásárolnának vele.
A Tesz-vesz város játékos napjának nevelési céljai nyilvánvalóak: egyrészt lehetőséget biztosítani a sikerélményre az olyan
gyerekeknek is, akik más területen kevésbé sikeresek, másrészt
felfedeztetni az alkotás örömét és erősíteni a szépérzéküket, a
kölcsönös segítségnyújtás fontosságát. Harmadrészt a nap tevékenységei során a gyerekek gyakorolhatják a pénzzel való
helyes bánásmódot is.
Írás és fotó: Csonta Réka
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KÖNYVTÁR HÍREK

ÁPRILIS 11. – A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA
„Tudod, hogy nincs bocsánat…”

Könyvtárunkban ismét megemlékeztünk e jeles napról. Április
13-án Földes László „HOBO” volt vendégünk, aki József Attila
estjén - a költő versein keresztül - elkápráztatta a közönséget.
Immár húsz éve lép fel műsorával, melyben ismert és kevésbé
ismert József Attila verseket hallhattunk a Kossuth-díjas
művész előadásában. A rendezvényen telt ház volt, kihasználtuk a könyvtár kapacitását.
Az est után lehetőség volt autogramkérésre és közös fotó készítésére is. A beszélgetések során kiderült, hogy lenne még igény
hasonló költői estekre. Igyekszünk mindent megtenni annak
érdekében, hogy ez megvalósulhasson, és Hobo-t máskor is
vendégül láthassuk városunkban.
Ezúton is köszönjük mindenkinek a részvételt, valamint
köszönjük a Sauer Kft.-nek a savanyúságot, melyet Hobo nagy
örömmel vitt haza.
Írás és fotó: Balogh Barbara

A 2. Andrássy-túra

A Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola a Bakterház nyomában

Gyalogolni jó!
Éljen Rideg Sándor legendás vecsési regénye!
2016. április 30-án, szombaton újra teljesítménytúrát szerveztünk diákjainknak. A táv kb. 7 km volt. Kiindulópontunk és célpontunk az Andrássy iskola, ahol hat kiváló szülői segítségünk
újra zsíros kenyérrel és teával várta a beérkezőket.
Az eseményen 230 résztvevő indult el, minden gyerekcsoporttal haladtak felnőtt kísérők. A csoportok 8 és 10 óra között
különböző időpontokban vágtak neki a távnak. A menetlevélen
egy térkép, útleírás és hét állomás szerepelt, itt aláírásokat és
kétjegyű számokat kellett gyűjtsenek az indulók. A kétjegyű
számok megtalálását kis versikék is segítették.
Az első állomás a Bálint Ágnes Emlékház volt, itt a 38-as számot kellett megkeresni. A számot a kapu melletti címen lévő
telefonszám rejtette. „A számot megleled, ha az ajtó felé keresed. Telefonálni is szabad, a 3., 4. szám az adat!”
A következő megálló a Wass utcai játszótér volt. Itt egy 95-öst
találhattak a résztvevők, szintén egy telefonszámba rejtve.
Ezután a résztvevők átvágtak gyáli határ felé fekvő erdősávon,
ahol a 89-es számot kellett megtalálniuk. Az út az erdő és a mező
között nyugatnak vitt tovább, a következő állomás a 128-as számot adta. Gyönyörű ligetes részen vágtak át ezután, majd az
ösvény kivezette a túrázókat a „vadonból”. Következett a présház. (116-os) A Halmy téri emléktábla volt a hatodik megálló.
(65) Végül a Szent Erzsébet kápolna következett. (164) Itt a
résztvevők Bihal András és Mező Melitta jóvoltából körbe járhatták a kápolnát, miközben kis idegenvezetést is kaptak róla.

Az iskolába visszatérő túrázók fáradtan és kipirulva vehették át
emléklapjaikat, de az utolsó rejtély még megfejtésre várt. A hét
összegyűjtött szám ugyanis hét oldalt jelzett az Indul a bakterház című könyvben. Ha az adott oldalra lapoztak kódfejtő turistáink, akkor hét szóra akadhattak. A hét szó helyes sorrendbe
rakva egy mondatot adott ki: „A bakter/ház/ helye /a négyes/ és
a /sín/ kereszteződése.” Vagyis: „Vecsésen a 4. sz. országút –
vasút kereszteződésnél volt a 196. számú őrház. Az I. világháború kitörésének évében került a 196. számú őrházhoz az Indul
a bakterház c. filmből ismert Szabó István sorompókezelő. Az
ő két lányunokája és a leszármazottai Vecsésen, a Lehel utcában
ma is élnek” (Orosz Károly, 2015)
Külön köszönet: Kissné Fehér Judit, Juci néni (szervező tanár
és „oldalborda”), Csorba Erika néni (szervező tanár), Raszlerné
Szabó Etelka néni (szervező tanár)!
Köszönet a szülőknek: Bihal Andris, Czalbert Timi, Czeglédi Icu,
Csürke Szilvi, Hibó Csilla, Laczi Móni, Lengyel Hajni, Mészáros
Kriszti, Mező Melitta, Pichlerné Kriszti és Weiszháb Dóri!
Köszönet a polgárőrségtől Suskovics Zoltánnak!
Köszönet volt diákjainknak: Fábián Antónia, Kányi Niki,
Schlachta Zsófi!
Köszi mostani diákjaink: Bekker Dóri (8.a), Bencze Amanda
(8.b), Bencze Viki (8.b), Csordás Vera (8.b), Kányi Vikica (8.b),
Kis Csenge (8.b), Kurucz Vivi (8.b), László Szandi (8.b) és
Rőthi Peti (8.b)!
Köszönet minden tanártársunknak és szülőnknek, akik gyerekcsoportot kísértek!
Jövőre újra kezdjük! Gyalogolni jó!
Kiss Gábor, Andrássy iskola, főszervező
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Benke Mária: MI LETT VOLNA HA…

Kelemen Bata Mária: SZEGÉNYSÉG FÉNYE

Szénási Sándor István: A FÖLD ÉLETE

Mi lett volna ha,
palotában látom meg a napvilágot?
Ha megkaphattam volna az egész világot?
Szolgák hada leste volna óhajom,
Szüleim mindent megadtak volna, ha akarom…

Szegénység fénye az asztalon világít,
mellőle az árnyék soha el nem tágít.
Néha a konyhának falára akasztják,
mint bús vándor teszi a vándortarisznyát.

Szívében olthatatlan tűz,
porában hamvadó élet,
vegykonyhája múló idő:
az álmodott szebb jövendő
arcára hajnali fényt vet.

Mi lett volna ha
kunyhóban jövök a világra?
Szüleimnek nem telik semmire, nem hogy virágra?
Ha nélkülözés lett volna osztályrészem
mivé váltam volna? - gondolkodva kérdem.
Mi határozza meg,
hogy milyenek leszünk?
Milyenné válik az életünk?
Mitől lesz jó, vagy rossz a sorsunk?
Ez a kérdés foglalkoztat, mi is a gondunk?
A kérdéseimre a válasz a fejemben vár,
nem a szegénység-gazdaság, ami jár!
A Szülők embersége maga a gazdagság
szeretet, törődés, elfogadás,
az a valóság, igazság…
Szegényen is gazdag lehetek,
lelkemben virágot nevelhetek…

Táncolva libeg kis sárga, sápadt fénye,
lassacskán korom ül lámpaüvegére.
Addig, amíg jut pénz a petróleumra,
vidám este terül szegény családokra.
Félhomályban is lehet boldog az élet.
Nem csillogás határozza meg a létet!
Ha együtt van: szeretet és egyetértés,
nem érdekli Őket semmilyen kísértés.
Éghetnek neonok, villogó reklámok,
nélkülük boldogok a szegény családok.
Ha a Petró lámpa nem alszik el soha,
szegénységnek fénye nem lesz rút, mostoha.
Varjasi Béla: KINCSET TALÁLTAM
Értékes kincset találtam.
Sok mindenre mondják a mai világban.
Embere válogatja, kinek mi az érték.
Napról napra változik a szemlélet, a mérték.

Boldogan élhetek mindenkor,
jól érezhetem magam mindenhol…
Jó, hogy így van, mert örülök mindennek,
az életemet ez határozza meg…

A régi erkölcs és becsület múlandó.
Semmi sem biztos, megszokott, állandó.
Zavaros lett értékítélet, gondolkodás.
Oly kiszámíthatatlan minden, mint az időjárás.

Beragyogja a napsugár a tájat,
az életemben vannak sötét árnyak,
de azért mégis fénye van a létnek,
így nem bánom a szegénységet…

Mitől lett ilyen fura a világunk?
A magyarázattal is hadilábon állunk?
Bevallani sem merjük tán magunknak,
egy eltorzult ellenség bűvöli agyunkat?

Sallay Gyula: AZ ÉN MÁJUSOM
Bóklászik a Nap a kertben,
lesi a télből mi maradt,
megsimogat minden ágat,
s felfelé húzza a bokrokat.
Le, leül a csöppnyi rétre,
fűszálakat simogat,
csendes mosollyal hallgatja,
kire mennyi baj szakadt.
Átöleli a vén fatörzset,
simogatón becézgeti,
emlékezik, milyen csöpp volt,
mikor először örült neki.
Számadást csinál a télről,
mi tört le, mi ment tönkre,
bokrok ágát megsimítja,
hogy élettel legyen töltve.
Hosszan időzik a tájon,
hiszen messze van még az este,
halk kuncogással lesi,
hogy olvad a fény a levelekre.

Mindennek előidézője az evolúció tana.
Így nem lesz világunk rendezett már soha.
Fel kellene adni ezt a régi trendet.
Teremtőben hinni: az rakhat csak rendet.
Bán Zsófia: Házak a nagyfa árnyékában
/szénrajz/

Évmilliók kavarognak
beláthatatlan távolban.
Harcában alakult a lét,
de fölfogni az értelmét
nehéz, mikor bomba robban.
Széllovas felhők az égen
jégverést hoznak a földre.
Érdeket szolgáló eszmék
elől menekülő elmék
jutnak korán temetőkbe.
Bármit is művel az ember,
száműzetése véget ér,
ha erdei tisztásra lép,
megérzi a Nap melegét:
éled a hit, pezsdül a vér.
Tél múltán újra és újra
éltető fény hív-csalogat.
Látva az isteni rendet
nem tudni, hogy aki elment,
vagy aki él, az boldogabb.
Bűnök elől menekülve
nézz az állatok szemébe!
Visszatükröződik benne
a te emberarcod képe:
itt tudatod a bűn fészke!
Szívében oltatlan tűz ég,
porában születő élet,
vegykonyhája múló idő:
az álmodott szebb jövendő
arcára hajnali fényt vet.
Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.
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„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a jövőt?”
Beszámoló a Kispatak Egyesület és Hulladékkommandó
Föld napi eseményeiről

Április 22-e immár több mint 45 éve a Föld napja. Ilyenkor
világszerte civil szervezetek, iskolák, önkormányzatok különböző szervezett programokkal próbálnak rámutatni, mi lenne a
helyes és követendő életmód, hogy egyénileg mit tudunk, illetve tudnánk tenni környezetünk védelméért. A felhíváson felbuzdulva hirdettük meg a Föld napi Rajzpályázatunkat és
Divatbemutatónkat a Bálint Ágnes Kulturális Központtal közösen (lásd fotó). A Hulladékkommandó mindenképpen szeretné
felhívni a figyelmet arra, hogy rajtuk is múlik, milyen lesz a
környezetük, és mennyire fontos, hogy tetteikkel példát mutassanak felnőttnek, gyereknek egyaránt. Szeretnénk a felnövő
generáció figyelmét felhívni a környezetvédelem fontosságára.
A pályázatunk és előadásaink kapcsán azt tapasztaltuk, hogy a
gyerekek nagyon fogékonyak és nagyon tudatosak, sokan fontosnak tartják a szelektív hulladékgyűjtést, a megfelelő életmód
megválasztását a Föld védelmében.
Hogyan lehet még érdekeltebbé tenni a fiatalságot, hogy a jövőjük érdekében védjék a környezetüket?
Sok-sok munkával és példamutatással az iskolák és szülők
segítségével, hogy a gyerekek felfogásában rögzüljön a környezet védelme. Sokan kételkednek abban, hogy ezen a téren változást tudunk elérni, a szemléletmódunkat tovább tudjuk adni a
gyerekeknek, de szerencsére gyakran tapasztaljuk, hogy figyelmeztetik egymást: „Vedd fel, amit eldobtál!”, nevelik egymást
és példát mutatnak. Például az iskolákban és otthon is szelektíven gyűjtenek és tisztában vannak a környezetvédelem fontosságával. Ezen felbuzdulva, lelkesen vágtunk bele a TeSzedd
országos akció vecsési koordinálásába.
Az iskolák összefogásával, a sportolok nagy létszámával és az
Önkormányzat dolgozóinak részvételével, civilekkel kiegészülve szedtük a szemetet Vecsés kül- és belterületén. A Föld napi
programunk utolsó részében 500 fővel (!) vettünk részt a
„TESZEDD” Akcióban.
Megmozgattuk a várost! Példát mutattunk!
Köszönjük a gyerekeknek, hogy nagy létszámmal vettek részt a
pályázatunkon, köszönjük a felkészítő pedagógusoknak a segítséget, a szülőknek, hogy jelenlétükkel emelték a díjátadó gála
színvonalát.
Köszönjük továbbá a zsűri tagjainak: Petz Anikónak, Görög
Bélának és Práczki Péternek az elbírálás lebonyolítását.
Szeretnénk megköszönni támogatóinknak a lehetőséget, hogy
biztosították számunkra az anyagi hátteret a pályaművek díjazására és a kirándulás lebonyolítására.
És nem utolsósorban nagy köszönet mindenkinek, aki segített a
szervezésben és részt vett az első „TeSzedd” akciónkban!
A Mesefesztiválon találkozunk!
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A Hivatal dolgozói is részt vettek a TeSzedd akcióban
A Vecsési Polgármesteri Hivatal dolgozói is részt vettek az idei
TeSzedd szemétgyűjtési akcióban. Az önkéntes programra a
Vecsési Hulladékkommandó regisztrált, amelyhez a hivatal
munkatársai mellett, számos helyi iskola és civil egyesület is
csatlakozott.

A hulladékgyűjtési akcióban részt vett többek között Várszegi
Csaba, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke, Frühwirthné
Halász Melinda képviselő, Rózsa Balázs, a Közbiztonsági és
Környezetvédelmi Osztály vezetője, továbbá a titkárság, az
Igazgatási- és az Adóosztály tagjai, közterület-felügyelők és a
Vecsési Sport Egyesület tagjai is.
Az április 28. és május 1. közötti önkéntes akció során a hivataltól résztvevők megtisztították egyebek mellett a régi Ecseri
utat az M0-tól a mezővédő sorompóig, valamint a Kakucsi út
Apró farmmal szembeni lehajtóját.
PH info és fotó

IFJÚSÁGI KATASZTRÓFAVÉDELMI VERSENY

A Halmi iskola tanulói az idei tanévben is részt vettek a körzeti ifjúsági katasztrófavédelmi versenyen. 17 általános iskola
csapat mérte össze elméleti és gyakorlati tudását Hernádon. A
gyerekek 11 embert próbáló állomáson adtak számot arról, hogy
katasztrófa esetén hogyan állnák meg a helyüket. A feladatok
között szerepelt többek között veszélyhelyzeti túlélőcsomag
összeállítása, szelektív hulladékgyűjtés, sérült ellátása, veszélyt
jelző táblák felismerése, sérült szállítása hordágyon, árvízvédelmi gát építése. A versenyen tanulóink az 5. helyezést szerezték
meg.Versenyzőinknek a jutalmat Vecsés Város Önkormányzata
biztosította.

Krojher Gabriella, a Hulladékkommandó koordinátora

Kordás Levente 7.b, Németh István 8.a, Czibolya Zoltán képviselő, Fodor Bence 7.b, Fagyal Nikoletta 7.a

Írás és fotó: Halmi iskola
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Trianon kapcsán
1920. június 4. Egy bibliai hasonlattal élve, azt mondhatjuk:
beteljesedett.
Magyarországot
keresztre
feszítették.
Beteljesedett, ami már az első világháború előtt elkezdődött. De
ne szaladjunk ennyire előre! Napjainkban, ha főleg a fiatalságnak kérdéseket tennénk fel néhány személyt illetően, bizony
elszomorító lenne a statisztika a válaszokat illetően.
Felsorolnánk négy-öt nevet, de nem biztos, hogy tudnának rá
válaszolni. Széchenyit még csak-csak ismerik, Deákról talán
eszükbe jut valami, Andrássyról már kevesebb - ha egyáltalán
tudják ki volt - Apponyiról talán semmit. Ez azonban nem az ő
bűnük, hanem azoké, akik a tanterveket, kötelező olvasmányok
listáját összeállítják. A tatárjárást egykettőre kiheverte az
ország, a törökdúlást átvészelte, de amit a 40 éves internacionalista, ateista, kommunista diktatúra véghezvitt a nemzettudat
rombolása terén, annak helyrehozatalához évtizedek kellenek,
és az eredmény akkor is kérdőjeles. A nemzettudatot kiölni
akaró kommunizmus megpróbálta a magyarság történelmi tudatát kiüresíteni. Megpróbálták kitörölni a nemzettudatból azokat,
akik történelemformáló nagyjaink voltak. A grófokat, bárókat
semmirekellőknek nevezték, holott közülük kerültek ki nemzetünk nagyjai. Nem azért lettek ők nemzetünk nagyjai, mert grófok, bárók voltak, hanem azért váltak történelemformáló alakokká, mert felismerték felelősségüket a nemzet iránt, s mert
saját, öncélú lehetőségeikről lemondva vállalták a haza sorsáért
áldozatokat hozó életet. Gondoljunk Zrínyire, Rákóczira vagy
Apponyi Albertre. Felvetődhet a kérdés, miért pont Apponyira?
Válasz erre a következő. Vecsésen, a Városháza falán, Vecsés
Önkormányzata elhelyeztetett egy emléktáblát, amelyen a település díszpolgárainak nevei szerepelnek. Ezek közül első gróf
Apponyi Albert. Egy illető megkérdezte tőlem, mit tett
Vecsésért, hogy neve szerepel a táblán? Elmondtam neki
Apponyi történetét. Igaz, nem Vecsésért tett, hanem
Magyarországért, de ebben benne van településünk is. Feltehető
a kérdés: miért nem tudott róla? Itt jön történelemtanításunk
hiányossága. Ennél szomorúbb volt az, amikor egy illető egyszerűen ki akarta hagyni Vecsés díszpolgárainak sorából azt a
személyt, aki Trianonban és a későbbi Népszövetségben mindent megtett annak érdekében, hogy a megalázott, megcsonkított Magyarország becsületét megvédje. Rendkívül művelt
ember volt. Anyanyelvi szinten beszélt angolul, franciául,
németül, olaszul. Több alkalommal töltött be miniszteri posztot.
Sokat utazott, találkozott Theodor Roosevelt elnökkel. Jól jegyezzük meg a következő, Trianonnal összefüggő dátumot: 1912ben meghívást kapott az USA-ba előadások tartása céljából. Itt
kapta az első arculcsapásokat. No, nem az amerikaiaktól,
hanem a kint nagy számban élő csehektől. Itt került szembe
Benes és Masarik gyűlölettől szított magyarellenes aknamunkájával. Két évvel az első világháború kitörése előtt elindították a
Monarchia hátbatámadását és Magyarország feldarabolását. A
magyar tragédia megkezdésére vártak. Ez a nap 1914. június
28. Ekkor dördült el Gavrilo Princip fegyvere, amely mint egy
jeladás volt a magyar tragédia kezdetére. Miután véget ért a
világháború, a győztes hatalmak, és az áruló, egykori
Monarchia lakóinak képviselői összeültek Párizsban és az „ítélőszék” elé idézték Magyarországot, melynek képviseletét
Apponyi Albert látta el. Apponyi Albert indulásakor a következőt mondta: „bármilyen kevés kilátás volt is érdemleges tárgyalásra, előttem egy cél lebegett, az ország tekintélyét, és a
magyar nép méltóságát minden körülmény között megvédeni.”
Miután Párizsba érkezvén bemutatta megbízólevelét,
Clemenceau lealázóan beszélt vele. „Ha Önök azért jöttek
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Párizsba, hogy nehézségeket támasszanak, akkor jobb, ha
mindjárt kijelentik, hogy nem hajlandók tárgyalni. Fel vagyunk
erre is készülve, és tudjuk, mit kell tenni.” - mondta a csak „tigrisnek” nevezett Clemenceau. Apponyi határozottan válaszolt:
„Ha nem akartunk volna tárgyalni, el sem jövünk. Ellenkezőleg.
A magyar küldöttség ragaszkodik a tárgyaláshoz, és ennek mielőbbi megkezdéséhez.”
Persze itt tárgyalásról szó sem volt. A békeszerződés kérdése
előre el volt döntve. Clemenceau átadta Apponyinak a feltételeket, és közölte, hogy alkalmat adnak az észrevételek megtételére. Három napot adtak a 300 paragrafusból álló diktátum tanulmányozására. Ez megfeszített munkára késztette Apponyit.
Apponyi írta: „Tisztában voltam azzal, hogy a kijelölt napra
szellemileg, idegileg felkészült kell legyek. Miután beszédeimet,
legyen ez bármilyen nyelven, fejből szoktam elmondani,
Istenhez imádkoztam és kértem az Egek Urát, hogy legyen segítségemre. Beszédemben a tárgyilagosságra helyeztem a hangsúlyt, bemutatva, hogy a területek elcsatolása esetén több millió magyar idegen uralom alá kényszerül.” Beszédét felváltva
angol és francia nyelven tette meg, s a végén olaszul is összefoglalta. Az ülés végén bejelentette, hogy a békeszerződés pontjaira írásban kíván válasz adni a magyar kormány. Erre a győztesek négy hetet adtak. Magyarországon félárbócra eresztették a
zászlókat.
Apponyi emlékirataiban írja: „Népem becsületére vall, hogy
küldetésem elkerülhetetlen eredménytelenségét soha szememre
nem vetette. Úgy fogadtak itthon, mintha önérzetük megőrzésével, egyfajta eredményt sikerült volna elérni. A magyar nemesen, és nagylelkűen érző nép. És én ennek a népnek 60 éven át
a közélet sok területén hűségesen szolgálhattam: ez életem alkonyán örömmel és büszkeséggel tölt el.”
1920. június 4. Ekkor írták alá a Magyarország kivégzéséről
szóló diktátumot. Ez Magyarország gyásznapja.
A diktátum aláírása után két területen védte Apponyi
Magyarország érdekeit: Párizsban és a Népszövetségben. Évekig tartó csatában darabjaira zúzta Benes és Titulescu érveit. A
Népszövetségben elérte, hogy a kisantant államai
Magyarországgal közvetlen tárgyalások útján rendezzék a
különböző kérdéseket.
1930-ban a Népszövetség égisze alatt leszerelési tárgyalások
kezdődtek. A tárgyalás helyszínére utazván megfázott, és 1933ban Genfben meghalt. Ott, ahol annyit harcolt nemzetéért a
szellem és az igazság fegyverével. Az önzetlenség, az önfeláldozás, a hazáért való hűség jellemezte gróf Apponyi Albertet.
1921. május 24-én Vecsés Képviselő-testülete Vecsés
Díszpolgárává választotta. Ő településünk első díszpolgára.
Úgy gondolom, életével, munkásságával, a haza iránti cselekedeteivel rászolgált eme kitüntető cím elnyerésére.
Gál István

Vidám Vasárnapi Vásár Vecsésen

A Fő út - Ecseri út sarkán májusban és júniusban minden
vasárnap tartandó vásárunkat műsorokkal tesszük színesebbé.
Május 22-én „Lendületesen” címen DJ Montilla zenél nekünk,
és a vecsési tánciskolák mutatkoznak be: Zumba, Angol
Dancing, Argentin Tangó.
Május 29-én a Vecsési Zeneiskola tagjaiból alakult zenekar térzenét ad.
Június hónapban a szabadság, a vakáció hangulatát próbáljuk
idevarázsolni.
Mindenkit szeretettel várunk!

LÓTI-FUTI 2016
16 Kultúra

Vecsés Város Önkormányzata 2016. május 7-én, szombaton rendezte meg a Vecsési Lóti-Futi futóversenyt a Sportpályán és a
környező utcákon. Változatlanul az óvodások és az iskolások
vettek részt a legtöbben, és a támogatók jóvoltából mindenkinek
jutott valami ajándék. Ismét volt helikopterezés késő estig, ami
nagyon népszerű a gyermekek körében.

Néhány LEG az indulók közül:
Legfiatalabb lány: Krakk Lilla (2015. 07. 09.)
Legfiatalabb fiatalabb fiú: Lajos-Berla Noel (2015. 01. 03.)
Legidősebb nő: Nyuliné Vatai Piroska (1951.)
Legidősebb férfi: Albert Béla (1956.)
Iskolák közötti győztes: Vecsési Halmi Telepi Általános
Iskola (diákjainak 56 %-a vett részt)
Különdíjasunk Némethi Kristóf szívműtéten átesett kisfiú
volt, aki lefutotta a távot. (jobboldali kép)

Első helyezést értek el:
Molnár Mira (Mosolyország), Kupijung Ádám (Mosolyország),
Sebestyén Léna (Tündérkert), Rados Marcell (Halmi), Pollák
Dorka (Andrássy), Berényi Dávid (Petőfi), Keresztes Jázmin
(Andrássy), Rados Bende (Halmi), Vicha Borbála (Bp.), Zalay
Flóra (Andrássy), Nagy Krisztián (Andrássy), Bekker Dorottya

Egy „retró” kiállítás megnyitójáról…

Április 29-én a Kiállító teremben csodás, meglepetésekben gazdag, szórakoztató- és híradástechnikai gyűjtemény kiállításának
megnyitóján vehettünk részt. Kortye Vilmos évtizedek óta
fáradhatatlanul gyűjti a régi rádiókat, magnókat, televíziókat, s
ezekből rendezett egy időutazást a múltba. A gyűjtemény rendkívüli és egyedülálló, a tárlat jól szervezett, rendezett és megszámlálhatatlan információt hordozó volt. A kiállított tárgyakon
kívül számtalan tablóról köszön vissza a Magyar Rádió, a
Televízió, és még sorolhatnám…
Régi tárgyakban, képekben gyönyörködhettünk, és, hogy ezek a
matuzsálemek még meg is szólaltak, ez hihetetlen. Vili varázslatának köszönhetően hallhattunk a hetvenes évektől, a régi
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(Andrássy), Gényi Dávid (Petőfi), Duffer Vivien (Petőfi), Béki
Dominik (Petőfi), Barna Éva, Balogh Antal, Dr. Földi Zsuzsa,
Tóth Gábor (1975-85 évf.), Polczer Erika, Tóth Gábor (1966-74
évf.), Benicza János, Surányi Ibolya.

A LÓTI FUTI támogatóinak az önkormányzat megköszöni az
önzetlen támogatást, mellyel elősegítették a résztvevők díjazását, és a verseny színvonalas lebonyolítását:
Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány,
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány, Vecsés Sportjáért
Közalapítvány, Hungarocontrol Magyar Légiforgalmi
Szolgálat, JUSEC Kft. (őrzés-védés), Richter Gedeon Nyrt.,
Papst Hungary Kft., Prevost Hungária Kft., Ferihegy Market
Centrál, TESCO-Globál Áruházak Rt., Praktiker Kft. Vecsési
Áruháza, Hertz Mercur Rent A Car Autókölcsönző, Jégtrade
Kft., Pátria Takarékszövetkezet, Vecsési Városgondnok Kft.,
Geocor Kft., Él-Team Kft., Boda Bútor, Boda és Társa,
Ferihegy-Bau Kft., Szigü Inri Kft., Airport Hotel Stáció,
Vecsési Sportegyesület – Kézilabda Szövetség, Oriflame OriDivine Bt., Mikro-Store.hu, Karamell Cukrászda, Telepi úti
Fodrász és Kozmetikai Kellék-Illatszer, Cservák és Társa Kft. Cservák Csaba, FÖLDFÉM Kft., AL-PET Kft., Vecsési CIB
BANK, Groupama Biztosító, Vecsési Borháló, AGIP
Benzinkút, Hanga Patika, Zatik Kft., A.S.A. Magyarország Kft.,
Igrényi Ferenc, Kelemen Pálné, Palotai Pál – Palsport,
William’S TV, William’S Kis és Nagykereskedés, Vecsési
Ipartestület, Gábor Béla - Villamossági Szaküzlet, Zatik
Kereskedelmi Kft., Szilvána Virágüzlet, Gábriell Cukrászda,
Kovács Márton, Szép Attila, Mosoly Park Bt., Kállnai Bt.,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Segítséget nyújtottak még:
Az iskolák testnevelő tanárai, Petőfis diákok, a Rendőrség, a
Polgárőrség, a Vecsési Városgondnok Kft. dolgozói, Palotai
Pál, Séra Sándor – köszönjük!

VT. infó
Fotók: Katona Csaba
műsorokból ízelítő töredékeket, szignálokat, bemondókat, ami
felülmúlt minden várakozást. Csak néhányat a sok élmény
közül: Ki nyer ma, a Szabó család, zenei és sportműsorok szignáljai, a régi Kékes televízióból Varga József, Takács Marika és
Tamási Eszter bemondók tekintettek vissza ránk, és beszéltek
hozzánk, holott már rég nincsenek közöttünk. Néhány évtizede
minden nap családtagokká váltak valamennyiünk életében.
Hihetetlen a technika varázslata, ami megőrizte számunkra
mindezeket, az emlékezés élményeit.
Vili még fokozta a már amúgy is túlcsorduló időutazás élményét gitárszólójával, mely egy régi Pacsirta rádió erősítőjén
keresztül szólalt meg a közönség nagy örömére.
Jómagam nyitottam meg a kiállítást, méltatva a gyűjteményt és
Vili munkásságát. Néhány szót szólt Kis Tóth János igazgató úr
is, majd Szénási Sándor István költő elmondta az erre az alkalomra írt, múltat idéző kedves versét, melyet ajándékba át is
adott Vilinek. A teltházas közönség soraiban többen voltak
vecsési, üllői, gyáli városvezetők és érdeklődők.
A volt gyáli polgármester egy 1946-os zenész nyakkendővel
kedveskedett Vilinek, aki boldogan köszönte meg, és megígérte, hogy a legközelebbi koncertjén abban fog játszani. A felejthetetlen élményeken túl egy kellemes hangulatú vendéglátás
során folytatódhatott a nosztalgiázás, beszélgetés.
Gratulálunk a Kortye családnak, hogy ezt a a páratlan élményt
nyújtó csodát létrehozták.
Írás és fotó: Benke Mária

A Jókais történet folytatása – II.
Vecsési Tájékoztató 2016 május

A szabadtéri színpad társulata miután átvette az átalakításra
váró helyiségeket, rögvest munkához látott. Kicsiknek és
nagyoknak, „régieknek” és „újaknak” nem volt akkor szabad
hétvégéje, de még szabad délutánja sem. Egy hónap sem kellett
hozzá, és az egykor állatok leheletétől fűtött istállóból, a szomszédos dohos raktárból barátságos klubszobát, szeretnivaló próbatermet varázsoltak. Az átalakítási munkálatokban jó néhány,
a megoldandó feladatban jártas szakember is részt vett fáradságot nem kímélő, időt áldozó szorgalommal és tudással. Itt kell
megemlítenünk Szűcs Ferenc festő és Burst József asztalos kisiparosokat, akik irányításával és közreműködésével létrejöhetett
a nagy átalakulás. Az egyre gyarapodó díszletek elhelyezésére a
padlást tették alkalmassá. A 60-as évek elején megállapított
rövid számvetésből kiderül, hogy az addig elvégzett színpadépítés, és egyéb ide kapcsolódó társadalmi munka mintegy 8500
munkaórát tesz ki, melynek értéke a tagok által adományozott
berendezési tárgyakkal együtt, közel 100.000 forint. Ezt, az
akkori viszonyok közötti nem kis summát egészítette ki az előadások jövedelméből vásárolt díszletek, kellékek 120.000 forintot is meghaladó értéke.
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fúvószenekart, az Állami Népi Együttest, a KISZ Központi
Művész Együttesét. E nagynevű zenei formációk mellett nem
feledkezhetünk meg a Művelődési Otthon szalonzenekaráról,
mely önálló fellépései mellett a színjátszó csoport zenés műveinek kíséretét adta Somogyi Lajos karnagy vezetésével.

Békés Itala portréja, melynek hátuljára a művésznő az
előadás után Fekete Gizella újságírónak dedikált.

Latabár Kálmán és Latabár Árpád

Külön fejezetet érdemelnek a szabadtéri színpad életében azok
a programok, mikor országos hírnevű előadókat hívtak meg,
községszerte plakátokkal már jó előre beharangozott fellépésekre. Ilyen volt az az emlékezetes nyári délután is, mikor 1960.
július 3-án a közönség izgatott várakozása mellett színre lépett
Latabár Kálmán – Latyi - és testvére, Latabár Árpád. A nemzetközi színházvilágban is elismert táncos, komikus páros perceken belül mosolyt, de inkább harsány nevetést csalt mindenki
arcára. Nem kisebb sikerrel járt Brachfeld Siegfried, a ma már
csak az idősebbek emlékeiben élő konferanszié, aki sajátos
humorával sokak kedvence volt. Békés Rita és testvére, Békés
Itala Jászai Mari-díjjal kitüntetett színművészek a könnyű
műfaj nehéz oldalát választva jól megnevettették teltházas
közönségüket. Végezetül említsük meg azt az eseményt, mely
1969. június 8-át sokáig emlékezetessé varázsolta. Történt
ugyanis, hogy a Magyar Televízió technikai okokból nem tudta
közvetíteni Kaposvárról a Magyar Rádió által meghirdetett,
szövetkezeti együttesek országos vetélkedőjének döntőjét. A
megyék közötti verseny győztese Pest megye lett. A televízió
azonban nem mondott le erről az érdekes eseményről, és a
Bolgár Kultúra Házából történő későbbi felvételt megelőző
összpróba színhelyéül a vecsési Jókai Szabadtéri Színpadot
vette igénybe. Vecsés így akarva-akaratlanul vendégül láthatta a
megye legjobb népi együtteseit, részt kapva a nagy televíziós
parádéból. A ritka alkalmat, a nyilvános felvételt hatalmas
érdeklődés kísérte.

Az eredmények olyannyira magukért beszéltek, hogy a politika,
a hivatalos Magyarország is megszólalt. Id. Kiss Istvánnak, a szabadtéri színpad építésében és a színjátszó mozgalomban kifejtett
munkásságáért, a művelődésügyi miniszter „Elismerő oklevelet”
adományozott. id. Hrachovina Lajosnak, id. Fekete Károlynak és
Tamási Pálnak, a színjátszó mozgalom terén végzett munkájáért,
a megyei tanács oklevéllel mondott köszönetet. N. Somogyi
Ilonka, a színjátszó munka terén kifejtett művészi teljesítményéért a járási tanács által átnyújtott oklevelet vehette át.
A nagy sikerű, egész estét betöltő színművek bemutatása mellett
jelentős zenei élet bontakozott ki az akkorra már csaknem valamennyi feltétellel rendelkező szabadtéri színpadon. Színes dalos
találkozók, fúvószenekarok versenykoncertjeit élvezhette a
nagyérdemű közönség egy-egy csillagfényes, lágyszellőjű estén.
Vendégül látták a 100 tagú Zwickau-i vegyes kórust, a svájci

Elbűvölve, tömött sorokban…

Képek és szöveg: Fekete József
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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 06-20 – 467 5937
Hétfő és szerda: 14.00 – 19.30,
Kedd, csüt., pé.: 8.00 – 14.00
Email: drmerth@freemail.hu
w w w. f o g g a l - o r o m m e l . h u

SÓ ELADÁS

KONTÉNER
SZÁLLÍTÁS

É L E L M I S Z E RTA RT Ó S Í T Ó

ADALÉKANYAGOK, ESZKÖZÖK FORGALMAZÁSA

NUVER & BERGER KFT.

2220 Vecsés, Rózsa utca 14-16.
Tel./Fax: 06-29-352-217

1 tonnától házhozszállítást vállalunk.
Cégek, vállalkozók figyelem!

Vállalom munka-, tűz- és környezetvédelmi
törvények által előírt kötelezettségek teljesítését.

- telepengedélyekhez dokumentumok készítését,
- építőipari cégeknek egészségvédelmi és biztonsági terv készítését,
- oktatások megtartását,
- munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályzatok készítését,
- kockázatelemzést,
- munkavédelmi üzembehelyezés és mentési terv készítését,
- érintésvédelmi és villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok végzését.

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

sitt, szemét, sóder, homok, termőföld
szállítás és gépi földmunka (BOBCAT)
3, 4, 8 m3-es konténerrel.
Márta Ervin: 06 – 20 – 9849 242
Harcsa Géza

karosszéria lakatos mester

Vállalom: minden típusú karambolos személygépkocsi teljeskörű biztosítási ügyintézését és karosszéria
javítását, kulcsrakészen, határidőre,
egyéb szolgáltatásokkal.
Bér vagy csere autó! Vizsgáztatás!
A hirdetés felmutatója 10% engedményt kap a karosszéria
munkadíjából!

Vecsés Fő u. 89. Tel./Fax.: 29/739 213

Mobil: 06-20-9448 372. Email: harcsageza@freemail.hu
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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

Gardena slagcsatlakozók nagy választékban, házi vízmű
Szúnyogháló méterre, Kávéfőző szűrő, tölcsér, gumi
Gyepműtrágya, Pétisó, Wc pumpa, Lengő Gumi dugalj
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... Elsőáldozásról, Bérmálásról (2016. május)

Az idén május 8-án van Urunk menybemenetelének ünnepe.
A Stációs templom Rómában: a Szent Péter bazilika. A megváltás műve teljes: Jézus bemutatta engesztelő áldozatát a
Golgotán, feltámadása után megalapította Egyházát, megígérte,
hogy elküldi a Szentlelket, aki befejezi és fenntartja a megváltás gyümölcseit. Ünnepeljük tehát Urunk diadalát, aki azért
ment a mennybe, hogy azt nekünk megnyissa.
A mise szentleckéje, evangéliuma összefoglalja az Úr tanítását,
rendelkezését és mennybemenetelét. Szépen szimbolizálja ezt a
Húsvéti gyertya, - mely Jézus Krisztust jelképezi -, ég húsvéttól
kezdve a mai napig, de ma az evangélium után eloltják annak
jelképéül, hogy az Úr mennybe ment.
De ezt az ünnepet Áldozócsütörtöknek is nevezzük, mert a
Húsvétkor megkereszteltek ekkor járulhattak először szentáldozáshoz.

Alig pár hete - április 17-én - Dr. Beer Miklós megyéspüspök
atya a falusi Szent Kereszt templomban 19 fiatalnak és 6 felnőttnek szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Ez már azt jelenti, hogy hitükben nagykorúvá váltak. Szintén hosszú időn át
komolyan készültek arra, hogy tudatosan várják a Szentlélek
hét ajándékát: a Bölcsesség, az Értelem, a Tanács, az Erősség, a
Tudomány, a Jámborság, az Istenfélelem Lelkét és ajándékait. A
Püspök atyának minden bérmálkozóhoz volt pár személyes
gondolata. Kedvesen beszélgetett el velük, figyelmeztetve őket
a Bérmálás szentségével járó kegyelmekre.
Ha a fiatalok komolyan vették e szentség által nyújtott kegyelmeket, akkor szívesen és gyakran imádkozzák a Veni Sancte
Spiritus-t: „Jöjj Szentlélek Istenünk, add felülről, add nekünk,
égi fénysugaraid. A szűkölködőt segítsd, nyújts malasztot és
derítsd értelem homályait. Jöjj, kit a bús szív keres, várva-várt
vendég siess, lankadókba önts erőt.”
(Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik május 3-án
feleségemet, Bálint Annát elkísérték utolsó útjára és imádkoztak
érte úgy a temetőben, mint a temetést követő gyászmisén.
Köszönöm.)
Képek és szöveg: Nagy István Elek

Anyák Napja volt a Református templomban

Milyen szép, hogy a vecsési gyermekek - akik hosszú ideje
készültek már erre az alkalomra - is ezen a napon lesznek elsőáldozók.
Most fordul elő először, hogy a Vecsés-Óvárosi Plébánia és az
Irgalmas Jézus Plébánia gyermekei együtt járulhatnak először
szentáldozáshoz. Összesen 40 gyermek készült erre a nagy
alkalomra, ők előtte szombaton végezték el a szentgyónásukat
és Urunk mennybemenetelének ünnepén ünnepélyesen veszik
magukhoz az Úr Jézust a Szentostyában.
Csodálatos ünnep: 40 boldog gyermek, boldogok a gyermekek
szülei, keresztszülei, rokonai és a hívek sokasága. Ünnepelhet
egész Vecsés.
Nekünk, híveknek, azért kell imádkoznunk ez ünnepen, és még
sokszor, sokat, hogy e ragyogó szemű gyermekek ne felejtsék
el: Jézus várja őket a következő hetekben, hónapokban, években is. S az újabb és újabb találkozás segíti majd őket abban,
hogy hitüket megőrizzék, hogy ha kell, megvallják és szerinte
éljenek is…

Fotó: Nagy Mátyás

Az evangélikus egyház híreiből
Napközis tábor 6 éves kortól

Június 27. - július 1. - részvételi díj: 10 000,- Ft.

Tábor 10 éves kortól 18 éves korig
Badacsonylábdihegyen

Augusztus 1. – 6. - Részvételi díj: 20 000,- Ft.

Angol napközis tábor

8-12 éves gyermekeknek Vecsésen
20 éve a pályán lévő kedves tanárral és lelkes fiatal segítőkkel.
Időpont: Július 18 és 22 között
Vecsésen a Károly utca 24-ben
(evangélikus templom és templomkert)
Program: játékos angol és kreatív foglalkozások,
napi 3-szori étkezéssel
Érdeklődni: Heinemann Ildikónál: 06-20-770-0442,
ildiko.heinemann@lutheran.hu
Részvételi díj: 18 000 Ft
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Egyházmegyei találkozó lesz

Jeles eseménye lesz nemcsak a vecsési római katolikus egyháznak, hanem Vecsés városának is a 2016. június 25-én tartandó
XII. Váci Egyházmegyei Találkozó. Ez, Szentatyánk által meghirdetett „Irgalmasság Szent Évének” kiemelt eseménye lesz
egyházmegyénkben. Szerencsésnek és kitüntetettnek érezhetjük
magunkat, hogy Főpásztorunk Vecsést jelölte ki az Irgalmasság
Szent Évében az egyházmegyei találkozó színhelyéül.
Ferenc pápa az Isten - talán legfontosabb – tulajdonságát, az
irgalmasságát akarja nagyon a lelkünkbe plántálni, mert gyarló
és gyenge embereknek erre van a legnagyobb szükségünk.
Az irgalmasság testi cselekedetei: Éhezőknek ételt adni Szomjazóknak italt adni - Szegényeket ruházni - Utasoknak
szállást adni - Fogságban lévőket látogatni - Betegeket látogatni - Halottakat eltemetni.
Az irgalmasság lelki cselekedetei: Bűnösöket meginteni Tudatlanokat tanítani - Kételkedőknek jó tanácsot adni Szomorúakat vigasztalni - Bántalmakat békével tűrni - Ellenünk
vétőknek megbocsátani - Élőkért és holtakért imádkozni.
Hát bőséggel lehet válogatni belőlük, amelyeket gyakorolni
szeretnénk. Így lenne számunkra eredményes az Egyházmegyei
Találkozó és az Irgalmasság Szent Éve is.
A múlt ében, április 11-én Felső-Nyáregyházán ünnepelhettünk a
nagyon komolyan megrendezett, sok-sok élményt és kegyelmet
adó ünnepségen. Élményt jelentett, hogy sokan jöttek össze
Nyáregyházáról és a környező településekről buszokkal, gépkocsival, gyalogos zarándoklattal. Magas színvonalúak voltak az előadások, színesek a különböző csoportok ének és táncbemutatói.
Délben pedig a vendéglátók, a Felső-nyáregyháziak nagyon ízletes, bőséges ebéddel kedveskedtek. Az ünnepség csúcspontja a
szentmise volt, melyet főpásztorunk, dr. Beer Miklós püspök
atya mutatott be. Csodálatos volt ott az egész nap! A házigazdák

Hitélet 21

nagyon magasra tették a „lécet”. Városunk lényegesen nagyobb
település, nem lenne dicséretes, ha elmaradnánk a szervezésben,
a színvonalban. Felső-Nyáregyházán az egész falú összefogott.
A vecsési rendezvény házigazdája Vecsés Város Önkormányzata és a két vecsési plébánia lesz. A vecsési szervezők várják
azok jelentkezését, akik az előkészítő munkába is be tudnak
kapcsolódni, és azokét is, akik a találkozó napján tudnak segíteni. Örömmel fogadnak anyagi természetű felajánlásokat is,
mellyel a műszaki feltételek biztosításához, a vendégek étkeztetéséhez járulhatnak hozzá. Pár elérhetőséget is megjelölnék a
jelentkezésekhez: Vargáné Dancs Teréz: 0630/ 474 5027,
Nagyné Szucsák Mária: 0620/ 390 5485, Vígh József: 0630/
483 8489, Szánthó Dániel: 0630/ 219 1614. /
És mindenekelőtt, sok-sok imát kérünk főleg azoktól, akik máshogy nem tudnának segíteni!
Nagy István Elek
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CSALÁDI FOGÁSZAT
T

JÓ

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

L

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

JÓ

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

Halló, itt vagyunk!
Miért ragaszkodik magas mobil-tarifáihoz, ha telefonálhatna olcsóbban is? Válassza az Önhöz illőt, váltson Netfone előfizetésre, jobban jár!

NETFONE az új, magyar szolgáltató
• Személyes kapcsolattartó
• Ügyintézés akár otthona kényelmében
• Előnyök, amelyek csak nálunk érhetők el
Egyedi árajánlatot dolgozunk ki Önnek – 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

Vecsési Tájékoztató 2016 május

Reklám 23

Sok év után, újra Vecsésen!!!

Dr. Záhony Péter
fogszakorvos
Fogszabályozó magánrendelése
péntekenként a szakrendelőben

2220 Vecsés Telepi út 68 / 15-18 óráig
Időpont egyeztetés: 06/29 551 471
vagy 06/209893901
Szolgáltatásaink:
masszázs, kéz-és lábápolás, FLABéLOS, OTO 4 testőr,
Blomdahl fülbelövés, csillámtetoválás, arcfestés
havonta belgyógyász és
gyermekorvos tart
ingyenes konzultációt

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

Árukínálatunkban megtalálhatók
hétköznapi- és alkalmi ruhák,
műbőr és rostbőr divat- és alkalmi levéltáskák,
harisnyák, zoknik, bizsuk, kiegészítők.

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

Földváry Tibor
0620 946 7302
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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
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

SULIS GYEREKEK
FIGYELJETEK!!
GYERTEK EL
HA VAN KEDVETEK!!
06.27-07.01 vagy
07.11-07.15

Test(nyirok)masszázs
kellemes érzetű, simogató,
a test nyirokkeringését erősítő masszázs
Európai talpmasszázs
célirányos, tudatosan irányul a meglévő tünetek
enyhítésére
Thai talpmasszázs
pihentető, relaxáló, ellazuló hatásával
segíti a regenerálódást
Reg-Enor
egészséges étkezés az alapja
testünk fizikai felépítésének
Colorado system
energetikai kezelés oldja a lelki feszültséget,
ősi indián rendszer
Trópusi bambuszmasszázs
szerencsebambusz által erősít,
cellulit és ödémát is jól kezeli
Csorba Lászlóné okl. reflexológus
Tel: 30 236 7556 / 30 782 3850
MINDENKIT SZERETETTEL VÁROK!
DE, koromnál fogva (60 év)
különösen ajánlom az idősebbeknek, akik szeretnék
magukat karbantartani, és javítani a közérzetükön.
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Vecsési Ipartestület - Pályaválasztás

A Vecsési Ipartestület is tulajdonosa a Közép-Magyarországi
Ipartestületek Szövetsége Nonprofit Kft.-nek, amely célul tűzte
ki a gazdaság dinamikus fejlődését segítő (gyakorlati) szakmunkás-képzési rendszer működtetését. Jelenlegi átlaglétszámunk 110 tanuló, és négy tanműhellyel rendelkezünk. Festő
szakmában a mi tanulónk képviselte Magyarországot a riói
világversenyen, ahol pontszerző volt, s az idei Európa bajokságon szintén Ő képviseli majd hazánkat! Az idei országos festő
szakmai verseny döntőjébe került 6 fő között kettő a mi tanulónk volt, 3. és 5. helyezést értek el!
Asztalos tanulóink jelenleg a vecsési Rendőrőrs irodabútorait
készítik. Egy részét, amely egy teherautónyi szekrényt jelent,
már elszállították, de a többi is elkészül még ebben a tanévben.
Az anyagot az önkormányzat biztosította, a szakmunkát mesterük irányításával tanulóink végzik, munkadíjat nem kértünk!
Asztalos tanulóinkkal a lakosság részére is tudunk munkát végezni. Tanműhelyünk jól felszerelt, a mester és a frissen végzett asztalos szakember irányításával egyedi megrendelések kivitelezését
a piaci árnál lényegesen olcsóbban tudják elvégezni!
Ősszel elkészült egy önhibáján kívül hátrányos helyzetű vecsési család házának hőszigetelése. A szigetelés áldásos hatását
már érzékelte a család a fűtésszámláján, áprilisban a színezéssel
befejeződött a munka! A kőműves tanulók, mesterük irányításával jól és gyorsan dolgoztak!

A törvény értelmében az idei évtől a szakképző iskoláknak kell a
diákoknak gyakorlati képzőhelyet biztosítani a kötelező nyári gyakorlat idejére. Az új szabályozás alapvető célja a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzés elsődlegességének megerősítése, a duális képzés kiszélesítése! Jelenlegi összesítésünk alapján
pl. gépészet területén több mint 20 fő kihelyezésére van lehetőség!
Azoknak a vállalkozásoknak a jelentkezését is várjuk, amelyek
részt kívánnak venni a szakmai oktatásban, fontosnak tartják,
hogy az iskolai képzésből kijövő végzősök megfelelő szakmai
tudással rendelkező alkalmazottak lehessenek!
Ipartestületünk több szakmában várja a jelentkezőket! Saját tanműhelyünkbe, vagy más vállalkozáshoz kihelyezve, tanulószerződés kötésével számtalan lehetősége van annak, aki szakmát akar
tanulni. Gyakorlati képzőhely keresésében is tudunk segíteni!
Tanulószerződés kötésével a szervezetünk az összes adminisztrációs terhet leveszi a vállalkozások válláról, így azoknak csak
a biztonságos, jó gyakorlati oktatásra kell koncentrálni.
Tapasztalataink szerint a sok papírmunka és fizetési kötelezettség (ami szintén már nem a vállalkozót terheli) tartott vissza sok
mesterembert a tanulótartástól.
Felnőttképzés területén folyamatos az OKJ-s targoncavezető
képzés! A jelenleg szervezés alatt álló tanfolyamra, ami remélhetőleg nyár elején lezajlik, még lehet jelentkezni!
Sajnos, a népszerű és sikeres „Kattins rá Nagyi”, ingyenes,
alapfokú számítógépes tanfolyamunkra nem nyertünk pályázati
pénzt, így azt az idén nem tudjuk folytatni. Jövőre újból próbálkozunk!
Skribek Pál elnök

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
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Helytörténeti vetélkedő Vecsésen

A Honismereti Kör kétévente rendez HELYTÖRTÉNETI
BARANGOLÁST, VETÉLKEDŐT az általános iskolák felső
tagozatos tanulói részére. Idén hirdet meg 2016. május 13-án
volt a verseny, amit az Andrássy iskola nyert meg. További sorrend: Grassalkovich, Halmi és Petőfi. A díjakat Szlahó Csaba
polgármester adta át.
Hagyományosan a Honismereti Kör a csapatokat elviszi jutalomkirándulásra. A vetélkedőről bővebben és a kirándulásról a
VT júniusi számában olvashatnak.
Magó László

Fotó: Pálfy Miklós

Várjuk kedves vendégeinket személyreszabott
szolgáltatásainkkal: fodrászat, kozmetika, pedikűr, műköröm, flabelos
2220 Vecsés, Fő út 32. Tel.: 0629-351-319 www.szepsegszalonvecses.hu

KERTÉSZET
Szakképzett kertész vállal:
Kertfenntartást, fűnyírást, fűkaszálást, füvesítést,
gyepszellőztetést, sövényvágást, metszést,
fakivágást, fagallyazást .

Lukács Máté: 0630 258 2716
B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkező munkatársat keresek.
Jó kommunikációs készség, megjelenés és alapszintű számítógépes
ismeret szükséges az állás betöltéséhez.
Minden korosztály jelentkezését várom. Vecsési munkavégzés.
Heti 48-60 óra munka. Bejelentés és kiemelt fizetés!
Bővebb információ, illetve jelentkezés a hét minden napján
08-20 óráig: Erdőss Attila 0630 647 7797,
vagy e-mail:erdos04@gmail.com
Vecsési székhelyű cég keres 4-8 órás betanított,
bedolgozói munkára, határozatlan időre:
50 év fölötti, nem dohányzó, precíz, ügyes kezű, ápolt vecsési női
dolgozót, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal.
jelentkezni lehet: 06-30-374-2928 telefonszámon,
hétköznap 9.00-15.00
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Negyedévszázados a Vecsési Tájékoztató!

1991 májusában jelent meg először a Vecsési Tájékoztató, az
önkormányzat ingyenes újságja.
25 év jelentős idő. A mostani lapszám már a 307.
Megszületéséről alább olvashatják Molnár Imre akkori polgármester írását. Annyiban egészítem ki, hogy az akkori testület
Ügyrendi Bizottsága (előterjesztője e sorok írója volt) 1991-ben
két alapítvány létrehozását indítványozta: a Vecsés
Tájékoztatásáért és a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért
Alapítványt, amelyek azóta is jól teljesítik feladatukat.
Jómagam 1999 januárjában kaptam megbízást a VT szerkesztésére. Ez volt a VT 99. lapszáma. Az eltérést, a plusz 7 kiadást
az 1998 végéig megjelenő különszámok okozták. Igyekeztem
formáját megőrizni, de tartalmában és terjedelmében jelentősen
átalakítani, és a település életének tükreként elkészíteni, az
önkormányzat és a város életének krónikása lenni az értékelvűség, a sokszínűség és a pártatlanság elve szerint, amit a 2007 óta
általam szerkesztett Vecsési Kalendárium is követ.
A korábbi változó terjedelmet előbb 16 oldalra állandósítottuk,
majd négy év múlva már 28 oldalon jelentünk meg. A példányszámot is folyamatosan tudtuk emelni, de ezzel csak 2010 júliusától
lehetünk elégedettek. Az újság történetének jeles dátuma ez, amikor színes formátumban, 32 oldalon és a teljes lefedettséget jelentő, 7300 példányban került a Vecsési Tájékoztató a város polgárai
elé. 2000-től tematikus kiadványok – Vecsési Sport, Hónaplapozó,
Vecsési Tükör – is színesítették a tájékoztatás palettáját, de ezek a
megcsappant anyagi lehetőségek miatt egy ideje elmaradtak.
Az alábbi írásban nemcsak a VT születésének körülményeiről,
hanem 1991 forró-forrongó nyaráról is szó esik.
Szalontai János

25 éve történt

Az 1991-es év fontos, sorsfordítónak is mondható események
sorát hozta helyben is, országosan is. Májusban jelent meg a
VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ első száma.
A képviselő-testület ülésein már az év első hónapjaiban megjelent az igény, hogy tevékenységéről, döntéseiről, határozatairól
a lakosság értesülhessen és véleményt mondhasson. A felmerült
elgondolások közül önkormányzati újság kiadása látszott célszerűnek. Ami kérdéses volt; hogy „közlöny” legyen, vagy
olvasmányosabb, színesebb kiadvány felelne meg feladatának.
Ahogy azt kezdetektől tapasztaltam: a változások idején megje-
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lennek személyek, akik a megoldást hozzák. Felkeresett
Demeter Zoltán, aki mutatott egy erdélyi újságot és javasolt egy
hasonló kiadvány elindítását.
Feljegyzéseimben csak egy rövid utalást találtam: „1991. 04.
11. Csütörtök 8:00-9:00 Demeter Zoltánnal megbeszéltük az
önkormányzati tájékoztató kiadványt”.
A lap első, májusi száma szerény kiállítású, mindössze négy
oldal terjedelmű. „Kopogtató” című bevezetőjében Demeter
Zoltán megfogalmazta a kiadvány rendeltetését. Ekkor már
több mint féléves működés után voltunk, időszerű volt hírt adni
munkánkról, feladatainkról.
Az első júniusi szám fő témája: Vecsés első ünnepe. Szlahó
József alpolgármester kezdeményezésére június 14-ét, Vecsés
újratelepítésének 205. évfordulóját a képviselő-testület helyi
ünneppé nyilvánította. Az idei 230. évforduló is immár negyedszázados ünnepünk lesz.
A július elejei szám fő témája a Magyar Szabadság Napja, 1991.
június 30, a Szovjet Hadsereg Magyarországról való kivonulásának ünnepe, annak egész napos programja. Néhány héttel
korábban még az azóta nyomtalanul eltűnt Üllői úti laktanyában
jártunk szovjet tiszt vezetésével. Akkor még csak félig hittük el,
hogy tényleg véget ér a 46 évig tartó szovjet megszállás.
Kissé elszakadva a tájékoztatótól ide kívánkozik augusztus
három napja eseményeinek felidézése. 18-án hírül adták, hogy
Mihail Gorbacsovot letartóztatták, vagy félre állították. A megdöbbentő hír félelmet keltett a világban: mi lesz a nehezen,
sokára létrejött megállapodások sorsa?
19-én, Vácon hatalmas megyei ünnepséget rendeztek, melynek
díszvendége Habsburg Ottó és családja volt. Nagyhatású
beszédében kitért az előző nap hírére: az egész világra veszélyt
jelent Gorbacsov letartóztatása, de nekünk, magyaroknak nagy
szerencsénk, hogy erre a szovjet csapatok kivonulása után
került sor. Ugyanezen a napon zajlott a Népstadionban II. János
Pál pápa találkozója a magyar fiatalokkal.
20-án 10 órakor a budapesti Hősök terén felállított oltárnál
mondott szentmisét II. János Pál pápa. A résztvevők tömege
kitöltötte a Hősök terét és onnan a Dózsa György utat egészen
a Damjanich utcáig. Hefler Gábor plébánossal és sok vecsésivel
együtt részesültünk az életre szóló élményben.
Örömünkre és hasznunkra a Vecsési Tájékoztató létrehozása csupán kezdete volt Demeter Zoltán tevékenységének, amit a Vecsési
Kalendárium és felsorolhatatlanul sok más kiadvány megjelenése
követett. Huszonöt év múltán köszönöm, köszönjük munkáját.
Molnár Imre
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Robin Hood és Tell Vilmos örökösei a vecsési szakosztályban

A vecsési Sztyeppék Népe Hagyományőrző Íjászegyesület ugyan
csak néhány éve alakult meg hivatalos keretek között, mégis
különleges közösségteremtő ereje és színvonalas rendezvényei
révén rövid idő alatt ismert és népszerű csapattá vált. Az egyesület tagjai között gyerekekkel és felnőttekkel, kikapcsolódást
keresőkkel és aktív versenyzőkkel egyaránt találkozhatunk a
családias hangulatú, jókedvű edzéseken. Honnan indult és
merre tart most az egyesület? Mit ajánl a teljesen kezdő érdeklődőknek az egyesület elnöke? És vajon kinek javasolja állandó
sporttevékenységként a csontkovács-gyógymasszőr az íjászatot? Nagy Ferenctől, az egyesület elnökétől kérünk és kapunk
választ a fenti kérdésekre.
Mikor és milyen célokkal alakult az egyesület?
- Az egyesület ötlete tőlem indult még jó 10-11 évvel ezelőtt,
olyan igazi klasszikus módon: láttam egy dokumentumfilmet
angolszász íjászokról, amely nagyon megfogott, mert rengeteg
élményt ébresztett fel bennem a gyermekkoromból, a gyerekkori íjászkodásról - ezt követően vettem meg az első íjamat.
Először egy vecsési srác tanított, majd Szigetszentmiklósra jártam edzésekre. Hamar felmerült bennem, hogy jó lenne, ha
Vecsésen is egyesületi keretek között edzhetnénk, majd kis idő
múlva el is kezdtem a szervezést, mert hozzám hasonlóan többen is érdeklődtek. Az egyesület maga azonban akkor még nem
jött létre, csak az edzéseket kezdtük el - no, meg a sok papírmunkát, utána járást, amellyel az alapítás folyamata jár...
Többen VSE-ként, mások Sztyeppék Népeként emlegetik a csapatot. Melyik a helyes név a kettő közül?
- Valójában mindkettő. Maga az egyesület Sztyeppék Népe
Hagyományőrző Íjászegyesület néven alakult meg 3 éve, azonban egy éve csatlakoztunk a Vecsési Sportegyesülethez Íjász
Szakosztályként. Innen a két név. Mivel már a VSE-hez tartozunk, így a Sztyeppék Népe hivatalos formában nem létezik
tovább, de mind a weboldalunk, mind a Facebookos közösségünk így ismer, és így tud megtalálni bennünket.

Milyen célokkal alakult meg az egyesület, és hogyan változott ez
az évek során?
- Az első időkben alig néhány fővel induló egyesület mára több,
mint 25 állandó tagot számlál, és örömmel látjuk, hogy ez a
szám évről évre stabil és emelkedik. Eleinte örömből edzettünk
együtt, idővel a versenyeredmények kerültek a középpontba,
most pedig már a versenyszervezés is egyre fontosabb szerepet
kap az egyesület feladatai között. Távolabbi terveink között a
minél több színvonalas verseny szervezése mellett az utánpótlás
nevelés is szerepel. Időről időre sok lelkes fiatal is elkezdi az
edzéseket, nekik is igyekszünk minden feltételt megteremteni,
és a lehető legmagasabb minőségű szakmai segítséget nyújtani.
Ezek szerint nem csupán „kedvetekre lövöldöztök”, ahogyan
sokan elképzelnek egy íjászedzést, hanem szakmailag is megalapozott edzéseket tartotok. Mit lehet tudni róla? Mikor és hol
lehet részt venni a VSE Íjász szakosztályának edzésén?
- Valóban odafigyelünk, hogy mindenki számára a saját szintjének megfelelő elméleti tudást és gyakorlati tanácsokat tudjuk
nyújtani. A gyerekek és kezdő íjászok számára Kiss István tart
képzést az alapokról és mutatja be a helyes technikát minden
edzésen. A haladók eközben a pálya másik részén hosszabb
távokon, nehezebb célokon gyakorolnak. Az edzések barátságos, oldott hangulatban zajlanak, egymástól is sokat kérdezünk,
tanulunk. Az egyesületi edzéseket minden héten vasárnap tartjuk. Az időpontról érdemes mindig egyeztetni velem vagy az
egyesület más tagjaival, mert évszakonként eltérők lehet: nyáron a hőség miatt inkább délután 16.00 óra körül célszerű spor-

tolni, télen mindig korábban tartjuk az edzést, 14.00-15.00 óra
körül. Tavasztól őszig a szabadban edzünk, Vecsésen az egykori agyagbánya helyén találkozhatnak velünk az érdeklődők.
Télen pedig a régi művelődési ház nagytermében, fedett helyen
tudunk gyakorolni. Természetesen, ha igény és kedv is van rá,
összeegyeztetjük az időnket és hétköznapokon is gyakorlunk,
főként nagyobb versenyek előtt.

Említetted, hogy idősebbek és gyerekek is részt vesznek az edzéseken. Lehet valaki túl fiatal vagy túl idős az íjászathoz?
- Az egyesület aktív tagjai a 35-45 év körüli korosztályba tartoznak, de vannak idősebbek és 10 év körüli gyerekek is. 4-5 éves
kisgyerek játékosan elkezdheti szülői felügyelettel az íjászatot,
vannak versenyen ekkora gyerekeknek, de nem igazán érdemes
ilyen korán kezdeni, hiszen nagyon fontos a fegyelmezettség.
Ezért inkább 10-12 éves kortól tartjuk optimálisnak az íjászedzések elkezdését. Az idősebbeknek ameddig jól esik, és nem
okoz fájdalmat az ízületekben, addig bátran edzhetnek. Többen
is vannak versenyeken 70-80 év közöttiek!

Csontkovács-gyógymasszőrként szakértője vagy a témának:
mennyire ajánlod sportként, mozgásként az íjászatot?
- Mindenképp ajánlom, az ízületek szempontjából is kifejezetten egészséges sportnak tartom. Ha helyesen végezzük a mozgássort, és ennek köszönhetően egyenletesen terheljük mindkét
oldalunkat, akkor kimondottan erősítjük vele a hát izmait és a
helyes testtartást. Sok esetben bizonyos gerincproblémákra akár
gyógymódot is jelenthet.

Az egyesület vezetőjeként mit ajánlasz egy teljesen kezdő, csupán érdeklődő íjásznak? Hogyan érdemes elkezdenie az edzést?
Milyen felszereléssel? Biztosan sokan kérdezik már az első
edzésen, hogy mikor lehet elkezdeni a versenyzést...?
- Az érdeklődőknek azt szoktam javasolni, hogy első körben
nézzék végig az edzésen résztvevők íjait, hiszen nagyon sok
típussal lövünk: csigás íj, longbow, tradicionális íj és vadászreflex íj is megtalálható a csapatban. Elsőként arra érdemes figyelni, hogy melyik tetszett meg? Kézbe foghatja, kis útmutatás után
ki is próbálhatja, amelyik szimpatikus, aztán azt szoktuk javasolni, hogy lőjön a többivel is, lehet, hogy egy másik íj nagyobb
élményt nyújt. Először semmiképp ne vásároljon, inkább tapasztaljon, próbálja végig, amennyit lehetséges. A későbbi választásban sokan tudunk segíteni: íjkészítő barátunk, Kocsis Pál személyre, kézre szabva készít egyedi íjakat. Egyesületi edzőnk,
Kiss István is rengeteg tapasztalattal rendelkezik, ő is segíthet a
vásárlásban. A versenyzést gyakorlatilag azonnal érdemes elkezdeni, ha megtanulta valaki a technikát. De lehet valaki az edzésen magabiztos, a verseny teljesen más lelkiállapotot követel.
Versenyezni csak versenyen lehet megtanulni.

Vecsési Tájékoztató 2016 május
Íjászat – folytatás

Az egyesületi edzéseken túl milyen programokkal várjátok még
az íjászat iránt érdeklődőket?
- Ahogyan említettem a beszélgetés elején, egy ideje versenyeket is szervezünk, évi 2-3 alkalommal. Idén az első versenyünk
április végén volt Üllőn, a következő május 29-én lesz szintén az
üllői Dóra Majorban. Mindkettő rangos megmérettetés: az áprilisi verseny a Magyar Történelmi Íjászbajnokság kvalifikációs
versenye volt, míg a májusi versenyünk a DTK 5 fordulós versenysorozatának 2. állomása lesz. Felkészült, jó hangulatú csapattal, gördülékeny szervezéssel várjuk ismét a versenyzőket!
Fülöp Erika
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KARATE

Éremeső: országos és nemzetközi versenyeken

2016. április 16-án rendezte meg az UTE judo termében országos bajnokságát az S.K.I.H. Karate Szövetség. A vecsési karatésok 8 fővel vettek részt a megmérettetésen. Az Iván – Sarkadi
– Kovács csapat csapatversenyben bronzérmet szerzett.

Fotó: Szendreiné Haár Veronika

Ökölvívás
VI. Nicolae Talpos Emlékverseny Nagyszalontán

2016. április 9-én rendezték meg 6. alkalommal a fiatalon, tragikus körülmények között elhunyt olimpikon emlékére rendezett tornát Nagyszalontán. A házigazda BASTI BOKSZ csapat
nagyszerű házigazdának bizonyult, látszott mindenkin, hogy
szívügyük ez a rendezvény. 18 csapat vett részt a tornán, felefele arányban magyar és román csapatok. A vecsésiek első alkalommal látogattak el Nagyszalontára, de ennek a kapcsolatnak
biztos lesz folytatása, legközelebb mi látjuk vendégül Sebastian
Silaghi-t és csapatát.

A vecsési ökölvívókat 4 versenyző képviselte, és mindenki
ringbe tudott lépni: Váry Tamás (2004) - Lőczi Roland serdülő
- Tarnóczy Tamara junior - Kőhalmi Dóra elit.
Edzők: Seres Attila, Váry István
(forrás: vecsesbox.hu)

Egyéniben Sarkadi István ezüst-, Kovács Dénes bronzérmet
nyert. A Malya Botond – Vetró Benedek – Gyenis Márton hármas csapatban bronzérmet, egyéniben Gyenis Márton bronzérmet szerzett. Mellettük Görgényi Balázs két aranyérmet,
Görgényi Bence bronzérmet nyert.
2016. április 24-én Gödöllőn került megrendezésre az Ippon
Shobu Diákolimpia, ahol Görgényi Bence arany-, Görgényi
Balázs pedig bronzérmet szerzett.

2016. április 22-25-én Portugáliában, Portoban rendezte meg az
Európai Karate Szövetség a második nemzetközi edzőtáborát és
versenyét. Az edzőtábor technikai részét a Japánból érkezett
legfelsőbb vezetők irányították, köztük soke Hirokazu
Kanazawa 10 danos mester. A napi négy edzés után bírói képzés zárt egy napot. A rendezvényen 18 ország 300 karatékája
vett részt. Április 24-én rendezte meg a Portugál Szövetség a
versenyt, amelyen minden jelenlévő ország képviseltette magát.
Fridrich György master kategóriában aranyérmet nyert.
MEGNYÍLT a Vecsés S.E. karate edzőterme a Fő út 112. szám
alatt. Minden korosztály számára van lehetőség edzeni.
Mindenkit szeretettel várunk. A mozgás egészség.
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
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Kézilabda - NB. II. Déli csoport - Nôk
A tavaszból lehet építkezni

Vecsés-Jusec – Duna-Pent NKSE 25-25 (10-13)
Gól: Czudor 5, Vörös 3, Tumpech 3, Kökény 3, Haris 2, Pusztay
2, Lesták 2, Erdélyi 2,
Horváth 1, Forgács 1, Uray 1
Pontot mentett Vecsés! A Duna-Pent együttese a középmezőny erős
tagja, az első játékrészben ez meg is mutatkozott, és Duna-Pent 3
gólos előnnyel mehetett pihenni.
A hazai légkör azonban erőt adott a vecsési lányoknak, és igen
szoros mérkőzést alakítottak ki, melynek egy igazságos döntetlen lett a vége. Bár Vecsés nem tudott előrébb lépni a tabellán,
újabb jelét adta annak, hogy több van a csapatban, mint, amit a
helyezés mutat.
VSK Tököl – Vecsés-Jusec 28 – 23 (14 – 12)
Gól: Kökény 5, Czudor 4, Vörös 2, Pusztay 2, Lesták 2, Forgács
2, Uray 2, Erdélyi 2, Ladics 1, Haris 1,
Nem sikerült a bravúr. Tököl, bár a tabellán jóval előkelőbb helyet
foglal el Vecsésnél, mégis az első félidő meg is mutatta a hazaiaknak, hogy nem lesz egyszerű, hiszen szoros volt az eredmény.
A második játékrészre azonban úgy tűnt elfogyott a vendégcsapat, s ezt Tököl ki is használta. Apránként növelték előnyüket, s
végül magabiztosan tartották otthon a két pontot.
Dunavarsányi TE – Vecsés-Jusec 24 – 38 (11 – 17)
Gól: Czudor 7, Tumpech 6, Forgács 5, Erdélyi 5, Horváth 4,
Tímár 4, Vörös 2, Ladics 2, Kökény 2, Pusztay 1
Sima vecsési győzelem. A Dunavarsány együttese az egyetlen
csapat, még pontot sem szereztek a befejezés előtt két fordulóval.
Ennek fényében Vecsés számára csak a győzelem volt elfogadható eredmény. S ezt már az első félidőben szinte biztossá is tették. A második játékrész pedig már nem szólt másról, mint a
végső különbség kialakításáról és az idény végéhez közeledve
egy kis örömjátékról.

Vecsés-Jusec – Szigetszentmiklós NKSE 24 – 32 (13 – 17)
Gól: Vörös 4, Horváth 4, Kökény 4, Erdélyi 4, Czudor 3, Tímár
2, Tumpech 2, Forgács 1
A 8. helyen zárt a Vecsés. Az évad utolsó mérkőzésén
Szigetszentmiklós volt az ellenfelük, akiknek a bronzhoz itt is
nyerni kellett. Ennek tudatában már az első félidőben nyomatékosították, hogy egyetlen pontot sem szeretnének itt hagyni.
A második játékrész sem hozott változást, sőt Szigetszentmiklós
még rátett egy lapáttal.
Így – bár a tabellán elfoglalt helyezésen már nem változtatott
volna a győzelem sem – a Vecsés vereséggel zárta a 2015/2016os évadot. A tavaszi szezont tekintve azonban volt bőven olyan
mérkőzés, amely okot adhat arra, hogy az elkövetkezendő években bizakodjunk a sokkal jobb helyezésekben. 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

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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A juniorok utolsó négy mérkőzését egy csokorban tálaljuk az
Olvasó felé, mert valamennyin a papírforma érvényesült, bizonyítva a leány utánpótlás tudását, kitűnő teljesítményét.
Mindegyiken csak a különbség volt a kérdéses.
Vecsés-Jusec – Duna-Pent NKSE 39-26
VSK Tököl – Vecsés-Jusec 18-36
Dunavarsányi TE – Vecsés-Jusec 11-39
Vecsés-Jusec – Szigetszentmiklósi NKSE 44-24
Bajnok Gyömrő 34, második Gárdony-Pázmánd 32 ponttal.
3. Vecsés-Jusec 18 15 0 3 597-382 30

A júniusi VT-ben statisztikákkal és edzői, vezetői véleményekkel
értékeljük a bajnoki szezont.
Molnár Péter

Labdarúgás - Pest Megyei I. osztály
Sorrendben harmadszor sem sikerült

Vecsési FC – Veresegyház VSK 2-0 (2-0)
Gól: Kollár 2 (12’, 34’)
Vincze Gábor edző: „Fontos mérkőzést sikerült megnyernünk,
hiszen előző héten sajnos vereséggel zártunk. Az első félidőben
elfogadható és helyenként jó játékkal tudtuk érvényesíteni akaratunkat, aminek meg lett az eredménye, hiszen a szünetre két
gólos előnnyel mehettünk be. A második félidőről kevesebb jót
tudnék mondani, mert lehetőségünk lett volna kivégezni ellenfelünket, de számomra érthetetlen pár játékos mentális fáradtsága. Frissülnünk kell, mert nehéz hetünk lesz…”
(forrás: vecsésfc.hu)

Tura – Vecsési FC 2-1 (1-0)
Gól: Zalaegerszegi (66’)
Vecsési FC – Gödöllő 0-0

Maglód TC – Vecsési FC 0-3 (0-2)
Gólszerzők: Zalaegerszegi R.(21’), Vörös D.(28’), Tárkányi
G.(76’)

Négy fordulóval a befejezés előtt az eddig szerzett 58 ponttal 9
pontos hátrányban vagyunk a vezető Dabas-Gyón együttese
mögött, és tíz pontos előnyben a harmadik helyen tanyázó
Taksony gárdája előtt. Sajnos, most is elúszott a bajnoki cím. A
dabasi vereség –a nyilatkozatokból is kitűnik – néhány játékosban „mentális fáradtságot” okozott. A győzelmi kényszer, a görcsös akarás idézhette elő a turai vereséget, és a vereséggel felérő gödöllői döntetlent, ami eldöntötte ezt a párharcot. Fontos
leszögezni, hogy ez is szép eredmény, és nagyon fontos az utolsó négy meccs, mert van tétje. Sportemberként mindig a győzelemért kell hajtani. Ha így lesz, akkor könnyebb lesz a folytatás
mind a játékosnak, mind a csapatnak.
Legújabb:
Vecsési FC – Halásztelki FC 5-2 (2-2)
Gól: Borsi M. 3 (4’, 7’, 70’), Tárkányi G. 2 (60’, 64’)
A pontkülönbségek változatlanok maradtak.
VT info (forrás: vecsésfc.hu)
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KÉZILABDA - NBI/B Nyugati csoport - férfi

Vecsés SE ÉL-TEAM – ETO-SZESE Győr 28 – 27 (16 – 17)
Gól: Győrfi 7, Wieszt 5, Kiss 4, Uzonyi 4, Csontos 3, Gálli 3,
Fiar 2
Fontos 2 pontot tartott otthon a csapat.
Az első félidő szoros játékot hozott, egyik sem tudott felülkerekedni a másikon, s bár előnnyel mehettek pihenőre a vendégek,
nem lehettek biztosak a dolgukban.
A második játékrészben is egymás mellett haladt a két csapat, s
igen izgalmas végjáték következett, az utolsó percekig kérdéses
volt, hogy melyik együttes hány pontot fog elvinni. De a hazai
légkör megadta azt a pluszt Vecsésnek, ami a győzelemhez kellett, így tavasszal elsőként győzték le a Győrt, és ezzel a nagyon
fontos 2 ponttal a középmezőnyben maradtunk.
junior: Vecsés SE Él-Team – SZESE Győr 40-41
Az ezüstéremhez nagyon kellett volna a győzelem, de óriási
küzdelemben alulmaradtunk.

Százhalombattai KE – Vecsés SE ÉL-TEAM 27 – 23 (14 – 14)
Gól: Gálli 7, Kiss 6, Győrfi 3, Sápi 3, Uzonyi 3, Csontos 1
Továbbra sem megy idegenben. A két együttes eddigi meccsein
a papírformát sosem igazolta az eredmény. S ez most sem alakult másként. A mérkőzés előtt még Vecsést követte a tabellán
a Batta. Az első félidőben már látszott, hogy nem lesz egyszerű
dolga a mieinknek. Egymás mellett haladt a két együttes, így a
második félidőre teljesen nyitott maradt a mérkőzés.
A hazai gárda azonban, úgy tűnt, sokkal jobban akarja a két
pontot. Az utolsó 30 percre megemberelték magukat, s szépen
lassan távolodtak el Vecséstől, aminek sima hazai győzelem lett
az eredménye.
junior: Százhalombattai KE– Vecsés SE Él-Team 22-32
Ez a magabiztos siker kellett a bronzért vívott csatához.

Vecsés SE ÉL-TEAM – Várpalotai BSK 39 – 23 (19 – 13)
Gól: Gálli 6, Hegedűs 6, Szerencsés 5, Fiar 4, Uzonyi 3, Győrfi
3, Kiss 3, Gazdag 2, Sápi 2, Wieszt 2, Kaló 2, Csontos 1
Papírforma győzelem. Az első perctől kezdve érződött a két
csapat közti különbség, így kifejezetten edzőmeccs érzetett
nyújtott ez a bajnoki. Az első játékrészben már tetemes 6 gólos
előnyre tett szert Vecsés.
A második félidőben már nagyon megmutatkozott a rövid vendég kispad, és a vendégek játékosai percről percre fáradtak el,
míg Vecsés a folyamatos cseréknek köszönhetően, szinte végig
friss tudott maradni. Ennek köszönhetően egy nagyarányú győzelem született.
junior: Vecsés SE Él-Team – Várpalotai BSK 31-17
Egy másodpercig nem volt vitás a győzelem. Érik a bronz…

Dabas KC VSE – Vecsés SE ÉL-TEAM 24 – 21 (15 – 12)
Nem sokon múlott. Dabasnak lehetett némi sansza a bajnoki cím
megszerzésére. Az első játékrészben érződött a feszültség a
hazai csapaton, de ettől függetlenül is sikerült megnyugtató, 3
gólos előnnyel zárniuk az első 30 percet.
Fordulás után azonban már több félnivalójuk maradt, hiszen
nem tudtak elszakadni a vecsési együttestől. A vendégek
viszont Dabashoz hasonlóan nem voltak képesek megújulni és
közelebb kerülni ellenfelükhöz, így végül maradt a 3 gólos
különbség, a hazai győzelem és a bajnoki cím reménye.
Az utolsó fordulóban, ha nyerünk, akkor valószínűleg a mezőny
első felében, a 7. helyen végzünk, ami kiváló eredmény.
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junior: Dabas KC VSE - Vecsés SE Él-Team 43-31
A bronzért vívott harcban ennek a vereségnek nincs jelentősége. Ha az utolsó meccsen nyernek a srácok, akkor Vecsés a
bronzérem!

Legújabb: Vecsés SE Él-Team – MVM Veszprém U23 25-28
Váratlan vereség, 8. helyezéssel zártunk.
junior: Vecsés SE Él-Team – MVM Veszprém 38-35
Győztünk, megvan a bronzérem!

A júniusi számunkban statisztikákkal és edzői, vezetői véleményekkel értékeljük a bajnoki szezont.
Molnár Péter

Fogathajtás - Fedeles Világ Kupa
Elkezdődött a szezon
A négyesek vébére készülnek

Április 20-24. között a csehországi Kladruby-ban rendeztek
nemzetközi fogathajtó versenyt, melyen a vecsési világbajnok
Dobrovitz József is elindult a négyesek mezőnyében, aki mindhárom versenyszámot megnyerte, így magabiztosan lett a kategória összetett győztese. Dobrovitz József elmondta, hogy a
versenyhelyszín kitűnő volt a szezon első versenyének, megelégedéssel szólt a rendezésről, a maratonakadályok kialakításáról,
mely lehetővé tette, hogy a nézők számára is látványos,
„menős” pályákat menjenek a hajtók.
Május 5-8. között Fábiánsebestyén indult el a hazai versenyek
sora. A magyar élmezőnyön kívül svájci, osztrák és német hajtók is résztvevői voltak a viadalnak. A két Dobrovitz, Lázár
Zoltán és a svájci Ulrich Werner nagy csatát vívott. Végül Lázár
– Dobrovitz Jr. – Dobrovitz – Ulrich sorrend alakult ki az élen.
A teljesítmény biztató, a cél a bredai vébé.
Hajrá magyarok! Hajrá vecsésiek!
(forrás: fogatsport.hu)

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
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

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

EZ AZ OLDAL IS AZ ÖNÉ!
Nézzük együtt!

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

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

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

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

Központi ügyelet

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

A Patikák ügyeleti rendje

A város öt gyógyszertára heti váltásban látja el az ügyeletet.
Az első ügyeleti nap minden esetben hétfő éjszaka, az utolsó
ügyelet a vasárnap éjszakai. Hét közben az ügyelet este 18
órakor kezdődik és másnap reggel 8 órakor végződik.
Hanga (Károly u. 20. – 350 353) – máj. 23-ával,
Borókás (Kinizsi u. 2. – 356 326) – máj. 30-ával,
Fekete Gyopár (Telepi út 28. – 350 120) – jún. 6-ával,
Szent Ferenc (Market Central – 557 820) – jún. 13-ával,
Halmy (Halmy tér 20/A.- 350 270) – jún. 20-ával 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

