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Tájékoztató
A helyi önkormányzat közéleti tájékoztató lapja

VÁROSI VERS- ÉS
PRÓZAMONDÓ
VERSENY
Április 8-án a Bálint Ágnes
Kulturális Központban
rendezték meg.

8. old.

ELINDULT AZ ÚJ
LOMTALANÍTÁSI
RENDSZER
Április 1. és november.
30. között igényelhető

17. old.

A REFORMÁCIÓ
ELŐZMÉNYEI
Cikksorozat a reformáció 500.
évfordulója alkalmából. 2. rész

20. old.

MÁRCIUS 15.
Ünnepi beszédet Dr. Szűcs
Lajos országgyűlési
képviselő mondott.

4. old.
13. old.

HÚSVÉTI
LOCSOLÓBÁL

Fotó: Lőrincz Emma

14. old.

PROGRAMOK

JEGYZET

Meghívó
a Vecsési Tájház hatodik születésnapja
alkalmából rendezendő zenés összejövetelre

MINDEGY, CSAK

2017. május 28-án, vasárnap 15.30-tól,
a Tájház udvarán (Vecsés, Jókai M. u. 6.).

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Frühwirthné Halász Melinda:
06-30/649-4539
Tófalvi Mónika: 06-30/649-4540

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves Családját
2017. május 13-án (szombaton) 18 órára
a vecsési Szent Kereszt templom esti miséjére.
A szentmisén arra az 1500 vecsésire emlékezünk, akiket 1946 májusában fosztottak meg
szülőföldjüktől. Az igazságtalanságokat elszenvedőkért, a szétszakított családokért imádkozunk.
A mise után koszorút helyezünk el a templom falán levő kitelepítési emléktáblánál. Ezt követően koszorút viszünk
a vasútállomáson levő emléktáblához is. Kérjük, fogadja el meghívásunkat, tartson velünk!
Vecsés-Óváros Egyházközség
Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
Kulturverein-Vecsés
Donauschwäbische Selbstverwaltung Wetschesch

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR 2017

Kedves Gyerekek, Kedves Szülők!

Idén nyáron – hagyományainkhoz híven – Vecsés Város Önkormányzatának
támogatásával újra megszervezzük nyári napközis táborunkat.

A rendezvény ideje
alatt a Tájház is
megtekinthető.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők:
Kulturverein-Vecsés
Vecsési Tájházért Alapítvány
Német Nemzetiségi Önkormányzat Vecsés

TÜDŐSZŰRÉS
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Vecsésen
2017. április 13-tól 2017. május 4-ig
munkanapokon 8.00-18.00 között tüdőszűrést tartunk!
A tüdőszűrés helye:
Vecsés, Károly u. 2. (régi felnőttkönyvtár)
A 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes a tüdőszűrés, azonban ez már nem kötelező, a vizsgálatra
való jelentkezés önkéntes. Személyi igazolványt, TAJ-kártyát, valamint az előző évben kapott tüdőszűrő-igazolást hozza magával!
Az időben felismert betegség jobb eséllyel gyógyítható, vegyen
részt a szűrővizsgálaton!

Időpont: 2017. június 19. – 2017. július 28.
Helyszín: Egyik vecsési általános iskola (egyeztetés alatt)
Időtartam: minden hétköznap 8.00–16.00
Korosztály: 7–14 éves gyermekeket várunk (a 2016/17-es tanévben már 1. osztályos volt)
Programok: úszás, ugrálóvár, kézműves-foglalkozás, kirándulás, sportversenyek,
kalandfoglalkozás és még sok-sok meglepetés és kikapcsolódás

RÉSZVÉTELI DÍJ:
Programköltségek:
1 hét uszodával
1 hét uszoda nélkül

Vecsési gyerekek számára
5.500 Ft
5.000 Ft

Vidéki* gyerekek számára
11.000 Ft
10.000 Ft

*vidéki gyerekek: Vecsésre iskolába járó, de más városban lakó gyerekek

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyerekek számára az étkezés ingyenes,
a részvételi költség 2500 Ft/hét. • Étkezési költségek: 488 Ft/nap (reggeli, ebéd, uzsonna).
JELENTKEZÉS: Az idei évben a megnövekedett igények miatt két hetet tudunk garantáltan biztosítani, de lehet
több hétre is jelentkezni. A további igényeket pótlistán rögzítjük, és a férőhelyeket rászorultsági alapon biztosítjuk.
JELENTKEZÉS MÓDJA: KITÖLTÖTT JELENTKEZÉSI LAP LEADÁSA.
Jelentkezési lap igényelhető az iskolákban, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központnál, vagy letölthető a www.cssegito.hu oldalról. Jelentkezési lap leadása: 2017. április 24. - április 28. között.
- személyesen a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központnál (Vecsés, 2220 Telepi u. 44/a, H – P 8 – 17 óra között),
- e-mailben: vecses.cssegito@gmail.com (E-mailes jelentkezés esetén visszajelzésünk után válik érvényessé a jelentkezés).
A jelentkezések elbírálása nem érkezési sorrendben történik, a jelentkezési lapok a leadási határidőn
belül bármikor leadhatók. Befizetés később, telefonon (május 19-ig) történő tájékoztatás alapján.
Bővebb információ: 06-29/350-294, 06-30/668-7029 • Várjuk megtisztelő érdeklődésüket, jelentkezésüket:
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ munkatársai
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IDÉN IS LESZ LÓTI-FUTI
Csatlakozzon támogatónak!
Vecsés Város Önkormányzata idén is megrendezi a Lóti-Futi futóversenyt. Célunk egy felejthetetlen tömegsportnap megszervezése, melynek színvonalas megrendezéséhez támogatókat keresünk.
A verseny időpontja: 2017. május 13. (szombat) 13.00 óra.
Helyszín: a Sportpálya és a környező utcák.
A támogatók névsora megjelenik majd a városi honlapján, a Vecsési Tájékoztatóban és az újság honlapján. A helyszínen lehetőség
lesz plakát, molinó, zászló kihelyezésére, a műsorközlő óránként felolvassa a támogatói listát, ami növeli a felajánló ismertségét. Csatlakozzon és támogatásával járuljon hozzá a rendezvény sikeréhez!
Jelentkezés: a Polgármesteri Hivatal Protokoll Irodájában (7. sz.
iroda), vagy telefonon: +36-30/668-6938; +36-30/668-6935, illetve a protokoll@vecses.hu e-mail címen.
Köszönjük előre is a támogatását!
Csurgóné Gyarmati Ildikó és Puplicsné Illés Erzsébet szervezők
VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ | 2017. április
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romboljunk…

zerkilencszáz-hetvenkilenc végén Ronald
Marad a politikai szempont: nehogy Orbánék deti és nyertes (!) pályázat része volt a KulturáReagan USA elnök összeborult tanácsadó- nak sikerüljön egy ilyen grandiózus eseményt meg- lis Központ és a Piac tér (ma látható) állapota,
ival, és azt kérdezte tőlük: hogyan lehet- szerezni! Budapesten nem kunszt ennyi tiltakozó továbbá a Városháza teljes átépítése, korszerűne megbüntetni Szovjetuniót, a gonosz birodalmát aláírást összegyűjteni, ennek sikere nem volt két- sítése (erre éppen most nyertünk állami támoga(hogy változnak az idők…) az afganisztáni bevo- séges. Ami momentán meglephette a Momentumot, tást), a parkolóval (ez megtörtént) együtt. De elnulás miatt. A tanácskozás után megszületett a az a kormány gyors visszalépése volt a pályázattól. készült volna a Vashídtól az Anna utcáig a Telepi
döntés: bojkottáljuk a moszkvai olimpiát, mert így Így a győzelem látszólagos, az ország sportkedvelő úton a közművek átépítése, díszburkolattal való
lehet politikai és gazdasági csapást mérni rájuk. – és az aláíróknál lényegesen népesebb – táborá- ellátása stb. Vecsésre nyertesként 2,5 milliárd
A példát csak azért hozom fel, hogy egy olim- nak megvetése viszont tartós. (Nem lett volna oko- forintos fejlesztés várt, amikor jött a hír, hogy
pia sikeres vagy sikertelen volta egyszerre po- sabb megvárni az őszi döntést, és egy akkori el- „olyan sok jó pályázatot küldtek be a települélitikai, gazdasági és stratégiai kérdés. Nyilván utasítás után nekiesni
így értékelték azok az erők is, akik már a pá- a kormánynak? Vagy „Azoknál az érveknél, amelyek az oktatás, az egészlyázat időszakában meg akarták fuccsolni még ők is esélyesnek látták
ségügy vagy a szociális háló fejlesztését tűznék ki
az olimpia megrendezésének lehetőségét is.
a pályázatunkat?)
Már felesleges azon elmélkedni, hogy mi lett volÉrdemes arra gon- helyette célul, ott érdemes arra emlékeztetni mindna, ha? Megérte volna-e a rendezés? Annyit azért dolni, hogy a mai perchozzá kell tenni, hogy, mint a világ egyik sport- embereknek voltak-e annyiunk tudatát, hogy az elmúlt 70 évből az ezt
nagyhatalma, teljes joggal és nagy eséllyel pályáz- szellemi és erkölcsi hangoztatók – nagyszüleik, szüleik, elvbarátaik álhatnánk a megrendezésre. Fontos tudni, hogy a elődei, akik már sok
Nemzetközi Olimpiai Bizottság a nyerő városnak kárt okoztak a nemzet- tal – kormányoztak 55 évet, és ennek arányában
jelentős támogatást ad a létesítmények megépíté- nek, benne Vecsésnek.
tették tönkre ők az országot.”
séhez. A lehetséges veszteségek általában a léte- Maradjunk is a helyi
sítmények utóhasznosításánál keletkezhetnek, de viszonyainknál.
miután 2024-ben egy város kandidálása mellett, de
Az Antall-kormány idején felmerült a Buda- sek, hogy mások is megérdemelnének fejlesztési
több városban rendezhetők meg a versenyek, ezért pesti Világkiállítás gondolata és vele egy időben támogatást”. Új pályázatot írtak ki, kemény tíz
a vidéki sportfellegvárak további kiépítésével az egy budapesti körgyűrű megépítése. Mi, az első milliókért új tervdokumentációt kellett készíteolimpia utáni hasznosítást is könnyen nyereségessé önkormányzati testület tagjai, több variációból ni az egy milliárddal kevesebb elnyerhető összelehetett volna tenni. Ennek megfelelően nem is le- 1991-ben elfogadtuk azt az M0-t, ami 2007-ben el gért. Közben persze az idő telt, és az újabb eredhetett hallani olyan gazdasági elemzést, ami veszte- is készült. Mit gondolnak, Demszkyék akkor hol ményhirdetést követően a választás után már az
ségessé kalkulálná az olimpiát. Egy olimpia esetén akarták a nyomvonalat? Pestszentimre – Pest- új kormányra várt az állami támogatások kifiVecsés – földrajzi és gazdasági helyzeténél fogva – szentlőrinc vonalában a reptértől északira! Már zetése. Ezzel el is jutottunk annak okához, hogy
mit nyerhetett volna, azt felesleges részletezni.
a felvetés is képtelenség, jól látszik belőle, hogy miért is kellett az újabb pályázat…
Azoknál az érveknél, amelyek az oktatás, az eleve nem akarták a kiállítást és a vele kapcsoNincs tehát új a nap alatt. Félő, hogy az előegészségügy vagy a szociális háló fejlesztését latos beruházásokat. De maradva a körgyűrű- ző példákon túl, fiatalabb kiadásban, de ugyantűznék ki helyette célul, ott érdemes arra emlé- nél. 2007 óta a vonzásában megtelepülő cégek azok a nemzetet semmibe vevő erők ténykednek,
keztetni mindannyiunk tudatát, hogy az elmúlt iparűzési adója évente egy milliárd forint körül akik 2004. december 5-e előtt a határon túliak,
70 évből az ezt hangoztatók – nagyszüleik, szü- van. Ha ez a gyűrű 1996-ra elkészült volna, ak- majd 2010 májusában az állampolgársági törleik, elvbarátaik által – kormányoztak 55 évet, és kor durván 8-10 milliárd forinttal több fejlesztés vény elutasítására buzdítottak, és két éve a migennek arányában tették tönkre ők az országot. A valósulhatott volna meg Vecsésen ez idő alatt.
ránsok befogadását szorgalmazzák.
polgári kormányoknak alig maradt idejük építésInnen már csak egy lépés a CEU, de erről
Nézzünk egy közelebbi példát. Hatalmas prore a romok eltakarítása után és mellett.
Szalontai János
jektnek indult a Városközpont fejlesztése. Az ere- máskor.

Boros sikerek Mecseknádasdon

Fotó: Fazekas-család

Táncbemutatót tartanak a vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda és a Mosolyország Óvoda óvodásai, a Grassalkovich iskola tánccsoportja,
valamint az Edelweiβ tánccsoport.
Zenél a Vecsési Hagyományőrző
Zeneegyesület.
A büfében helyben sült
lángos is kapható lesz!
A Vecsési Borbarátok borkóstolóval
várják a vendégeket.
A rendezvény ideje alatt (ingyenes) sétakocsikázási lehetőség a környező utcákban,
Frühwirth Tamás és családja jóvoltából.
Kézműves-foglalkozás.
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  Április 8-án tartották a Magyarországi Németek Országos Borversenyének díjátadó ünnepségét
Mecseknádasdon. A baranyai településen csaknem három évtizedes hagyományra visszatekintő megmérettetés tízedik alkalommal országos
merítésű, azóta szervezi közösen meg a Mecseknádasdi Szőlő- és Bortermelők Egyesülete a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatával. Az évről évre egyre rangosabb versenyre
az idei esztendőben kiemelkedően sok, 643 nedűt neveztek, amelyek jó minősítésben és kitüntető címekben reménykedve szálltak versenybe.
Vecsést ez alkalommal személyesen a Fazekas család képviselte. Borokkal nevezett a Petz
Családi Pincészet és a Fazekas család!

Eredmények:
Petz Családi Pincészet: Tramini – ezüst, Juhfark – ezüst, Chardonnay – ezüst, Cabernet
Franc – bronzérem,
Fazekas József: Badacsonyi Olaszrizling
– ezüst, Cabernet Sauvignon – bronzérem
ifj. Fazekas József: Irsai Olivér-Olaszrizling Cuvée – Arany, Badacsonyi Olaszriz
ling – ezüst, Cabernet Sauvignon Rosé
– bronzérem
Valamennyi vecsési nevezett bor érmet
nyert! 
VT infó
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ÖNKORMÁNYZAT

HÍREK

Katona Csaba felvételei

MÓDOSULTAK a szociális szolgáltatások
és az étkezések térítési díjai

Március 15.

Testületi ülésről
jelentjük

Dr. Szűcs Lajos

NEMZETI ÜNNEP

TISZTELET A BÁTRAKNAK!
A korábbi évekhez hasonlóan a város vezetése a Petőfi Sándor Római
Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban rendezte meg a központi
ünnepséget. Sztyehlikné Hegyi Krisztina, igazgató asszony köszöntötte
a vendégeket és a VHZ Fúvószenekara közreműködésével a Himnusz
eléneklésével kezdődött meg a nemzeti ünnepre való emlékezés.

Betanításában segített: Kardosné
Tar Ildikó tanárnő és Kárpáti Szilvia tanárnő. A díszletet tervezte és
készítette Fekete-Part Gabriella tanárnő és Grudl-Turi Gábor tanár úr.
A műsorban fellépő mazsorettek az általános iskola osztályaiból
verbuválódtak, a palotást a gimnázium diákjai mutatták be. A két táncot Fekete-Part Gabriella tanárnő, a
program végén az 1.a és az 5.b táncát Magos Tünde tanárnő betanításában láthattuk.
árcius 15-én már megÜnnepi beszédet Dr. Szűcs Lajos
szokhattuk, hogy a Pető- országgyűlési képviselő mondott.
fi iskola nevelői által igé- (részleteket közlünk a beszédből)
nyesen elkészített és a diákok által
magas színvonalon bemutatott prog- „Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim!
ramot láthatunk. A nemzeti ünneKossuth toborzó beszéde 1848.
pet felidéző irodalmi műsort Czé- szeptember 24-én, Cegléden hangkus Jób tanár úr állította össze, és zott el. 1848 forradalma az egyik
az 5.a osztály gyermekei adták elő. legfontosabb pillanat a magyar tör-
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ténelemben. Különleges pillanat
– amikor Magyarország nem Európa után következett, hanem előtte
járt; ezért minden magyar és minden itt élő ember büszkén gondol
rá. Akkor is büszke volt minden itt
élő ember az egyetértésre, az ország példátlan egyetértésére, amely
akarta, követelte és kiharcolta a
változást. Ezért volt olyan erős 48
forradalma. Az elkötelezettség és
a célok miatt…
1848-ban egy ország mondta ki,
hogy többé nem engedi meg másnak azt, hogy döntsön a sorsáról; s
tette ezt olyan erővel, hogy Európa
forradalmai viharaiból szökőár lett
Magyarországra érve. Mert az itt élő
emberek többet követeltek.
Többet, mint Párizs vagy Bécs.
Magyarország képviseleti és jogegyenlőséget követelt. Valódi közteherviselést, nemzeti bankot, teljes
pénzügyi és gazdasági függetlenséget – tehát igazi és valóságos szabadságot és függetlenséget.
1848-ban Magyarországnak volt
programja – és volt alkotmánya. Ez
volt az, ami megkülönböztette Európa más forradalmaitól.
Kossuth Lajos szava, aki fennhangon követelt alkotmányt a birodalom
többi népe számára azért, hogy az
egyenlőség, a szabadság, a testvériség eszméje egybeforrjon a jog és a
nemzeti intézmények mélyre nyúló gyökereivel. A magyar nem csak

szavalta, de értette is, hogy mit jelent a szabadság és a függetlenség.
A rebellis magyarok, így csúfolták
apáinkat, vérükben hordozták ezt a
tudást.
Ez volt az ok, amiért Magyarországon nem maradt sziget a forradalom a parázsló tüze.
Ez volt az ügy, amiért kezet nyújtott egymásnak az ország, a költő, a
pesti fiatalok, a zsellér és a módos
gazda, a polgár és a kézműves, a nemes és a nemtelen. Ez a szövetség
volt az, ami megkülönböztette 1848
forradalmát és a szabadság harcát.
30 ezernél is többen álltak be nemzetőrnek csak Pest megyében; ott
voltak a legelsők között, a Pákozdi csatában, Ozoránál és Bácskában majd Bécs kapujában. Ott voltak együtt, a magyarok, a szerbek,
svábok közössége. Százak, ezrek e
vidékről.
Amikor eljött a megtorlás, e közösségek elöljárói egyetlenegy katonát sem adtak ki a zsandároknak,
kockáztatva önmaguk és szeretteik
életét és vagyonát…
1848 forradalma és szabadságharca itt él, itt dobog a szívünkben.
Identitásunk része. Magyarságunkban, közösségünkben, nemzetiségi
gyökereinkben hordozzuk; megtartott minket a történelem viharaiban
a háború, a megszállás, a zsarnokság keserves éveiben-évtizedeiben.
Ezt a reményt nem adjuk, mert,
ahogy egykor, úgy ma is, ez a remény
jelenti a jövőt. Magyarország jövőjét.
Azt pedig nem adhatjuk oda senkinek!
Köszönöm, hogy meghallgattak!”
A megemlékező ünnepség koszorúzással és a Szózat közös eléneklésével fejeződött be.
VT info
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A Városháza felújítása miatt legutóbb a Róder Imre Városi Könyvtár termében gyűltek össze a
képviselők, ahol 14 napirendi pontot tárgyaltak. A március 23-án megtartott ülésen többek között
meghallgatták a Monori Rendőrkapitányság Vecsési Rendőrőrsének a beszámolóját, elfogadták Vecsés
2016–2020-ra vonatkozó Környezetvédelmi Programját. Meghatározták a 2017/2018-as nevelési évre
az önkormányzati fenntartású óvodák beiratkozási időpontját, javasolták a JUSEC Kft.-vel kötendő
szerződés aláírását, továbbá garantálták a VFC elnyert pályázataihoz az önrész biztosítását. Zárt
ülésen javaslatot tettek a Zöldfa utca útfelújítási munkáinak közbeszerzési eljárásnak megindításáról.

Polgármesteri beszámoló
Elfogadták Vecsés 2016–2020-ra
szonyaiból származó jogok és kötelezettségek a
Szlahó Csaba polgármester először a pályáza- vonatkozó Környezetvédelmi Programját
tankerületi központot illetik meg. Ez 2017. janutokról tájékoztatta a képviselőket. A polgármesár 1-jétől hatályos. A feladatellátáshoz kapcsoter kiemelte a március 11-én ünnepélyesen át- A Környezetvédelmi Program célja a minőségi lódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadásadott lakótelepi rekortán pályát.
környezet megteremtése, a város élhetőbbé téte- átvételéről szóló megállapodást, és az ehhez
Aláírták a támogatási szerződést a Nemzeti le, és az ehhez szükséges feltételek megteremté- kapcsolódó Vagyonkezelési Szerződést még taFejlesztési Minisztérium Irányító Hatóságával a se oly módon, hogy közben összhangban legyen valy decemberben hagyta jóvá a képviselő-tespolgármesteri hivatal és az Andrássy Gyula Ál- a regionális és országos szintű koncepciók célja- tület. A gyermekétkeztetés az önkormányzat kötalános Iskola épületenergetikai felújítására. A ival is. A program tartalmaz egy rövid, egy kö- telező feladata, ezért az ehhez szükséges ingó és
város a beruházásra 237.3 millió forintot nyert zép és egy hosszú távú végrehajtási ütemtervet, ingatlan vagyont nem adták át a Monori Tanke
KEHOP-pályázaton, ehhez önrészként 35 mil- ami alapja lehet a város jövőbeni környezetvé- rületi Központnak.
lió forinttal járul hozzá. A projekt kezdési idő- delmi intézkedéseinek. A települési környezetpontja 2017. 04. 10. és a befejezés tervezett nap- védelmi programnak a település adottságaival, Szerződést kötöttek a JUSEC Kft.-vel
ja 2017. 11. 30. A beruházásokkal kapcsolatban sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel össz- rendszerfelügyeletre, adatmentésre,
megemlítette, hogy elkészült a kis epres Fő út hangban tartalmaznia kell többek között straté- térfigyelő kamerák karbantartására és a
felőli oldalán a sportpálya védőkerítése, lefedték giai zajtérképek alapján készítendő intézkedési
acélszerkezetű ráccsal az Eötvös utcában a csa- terveket, kommunális szennyvízkezeléssel, te- fegyveres járőrszolgálat működtetésére
padékvíz-elvezető árkokat és folynak az Alap- lepülésihulladék-gazdálkodással, energiagaz- A JUSEC Biztonsági Szolgáltató Kft. a kameellátási Központ tervezési egyeztetései is. A pol- dálkodással kapcsolatos feladatokat és előíráso- rarendszer karbantartásán, rendszerfelügyelegármester beszámolójában kitért többek között kat. Az elfogadott dokumentumot megküldték a tén és a felvételek mentésén túl éjszakai fegyvearra is, hogy készül az egyezségi javaslat a Szé- Pest Megyei Önkormányzatnak. A program felül- res járőrszolgálatot is ellát. Utóbbira azért van
chenyi úti perrel kapcsolatban, március 7-én át- vizsgálatát 2018. december 31-ig kell elvégezni. szükség, mert a közbiztonsági érzet növelése és
adták a UPS Magyarország új székházát és loa bűnmegelőzés érdekében ezt indokoltnak tartgisztikai központját Vecsésen az Airport City Javaslatot fogadtak el a köznevelési
ja a képviselő-testület.
Logisztikai Park területén. A polgármester el- intézmények osztott használatával
mondta még, hogy a márciusi kulturális renMódosultak a szociális szolgáltatások
kapcsolatos költségek megosztásáról
dezvényeket most is nagy sikerrel szervezték a
rendezők. Ilyen volt a március 4-én megrende- A nemzeti köznevelésről szóló törvény előírja, és az étkezések térítési díjai
zett XIII. Vecsés Városi Borverseny és a Petőfi hogy a Monori Tankerületi Központ által fenn- Egy kormányrendelet szerint minden évben szüktéren a március 15-ki nemzeti ünnep. Örömmel tartott (Vecsési Andrássy Gyula Általános Isko- séges a Gondozási Központ által nyújtott szociális
jelentette be, hogy július közepén a rheinstetteni la, Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola, Vecsé- ellátások térítési díjainak felülvizsgálata és módosípolgármester meghívta Vecsés küldöttségét a si Zenei Alapfokú Művészeti Iskola), települési tása. Az alábbi díjak 2017. április 1-jétől érvényesek.
Dorfestre és július 27–30. között Vecsésre láto- önkormányzat által működtetett köznevelési inTovábbi részletek olvashatók a vecsesitajekoz
gat a Neubergweier-i zenekar.
tézmények működtetésével kapcsolatos jogvi- tato.hu oldalon.
Polgár Gyula
Ellátások

Intézményi térítési díj

Személyi térítési díj

Tartási,öröklési
szerződés esetén

0 Ft–33 330 Ft-ig

33 331 Ft–60 000 Ft-ig

60 000 Ft–90 000 Ft-ig

90 001 Ft felett

Napi 1-szeri étkezés

595 Ft

105 Ft

210 Ft

335 Ft

420 Ft

Kiszállítás

195 Ft

40 Ft

85 Ft

135 Ft

170 Ft

Reggeli, uzsonna

340 Ft

60 Ft

125 Ft

200 Ft

250 Ft

Klubtartózkodás

2 650 Ft

50 Ft

100 Ft

160 Ft

200 Ft

Jelzőrendszeres h. s.

105 Ft

25 Ft

50 Ft

80 Ft

100 Ft

Házi segítségnyújtás
- személyes gond.
- szoc. segítés

1 020 Ft
1 020 Ft

150 Ft
100 Ft

300 Ft
200 Ft

480 Ft
320 Ft

600 Ft
400 Ft

Eseti térítési díjak (jövedelemtől függetlenül): eldobható ételhordó 150 Ft (2db), szatyor 10 Ft/db, mosás 300 Ft/alkalom
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Vecsés Közbiztonságáért Közalapítvány
19185198-1-13
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány
18683150-2-13
Vecsés Sportjáért Közalapítvány – 18695508-1-13
Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány			
18695553-1-13
Vecsés Közművelődéséért Alapítvány
18664634-1-13
Andrássy-telep Gyerekeiért Alapítvány
18670282-1-13 (óvoda)
Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány
18669567-1-13 (iskola)
Vecsési Gyermekekért Alapítvány
18666485-1-13 Mosolyország Óvoda
Halmy Téri Iskola Tanulóiért Alapítvány
18697926-1-13
Vecsési Zeneiskola a Kultúráért – 18669660-1-13
Diák Mentor Alapítvány – 18718403-1-13
Gyermekmosoly Alapítvány
18687068-1-13 (Falusi Óvoda)
Stúdium Alapítvány (Petőfi iskola) – 18685633-1-13
Pihe-Puha bölcső a vecsési gyermekeknek alapítvány
18689132-1-13
„Megmaradunk 3000” kiem. közh. Alapítvány
18693094 -1-13
Kulturverein Vecsés Egyesület – 18663530-1-13
Kispatak Egyesület (Hulladékkomandó)
18710481-1-13
Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület
18701902-2-13
Vecsés Sportoló Ifjúságáért Alapítvány
18691755-1-13 – a sportegyesület szakosztályai
Róder Imre Alapítvány – 18667747-1-13
Rosmarein Táncegyesület – 18705669-1-13
Német Nemzetiségi Hagyományőrző Tánccsoport
18668322-1-13
Vecsési Polgárőr Egyesület – 18692512-1-13
Vecsési Református Keresztyén Alapítvány
18689390-1-13
Fénysugár Vecsés Alapítvány – 18714478-1-13
Bálint Ágnes Irodalmi és Értékőrző Alapítvány
18726314-1-13
Róder Imre Városi Könyvtár – 16795080-1-13
Tündérkert Alapítvány – 18687257-1-13

HÍREK

GKI tehergépkocsiés járműszerelvényvezető továbbképzési
tanfolyam tájékoztatója

HÍREK

Tisztelt Vecsési
Polgárok és Vállalkozók!
Az elmúlt években az önök támogatásával sikerült létrehozni Vecsés város központjában a
Megmaradás Emlékparkot, ahol a székelykapu
és az 1000 éves szétdarabolt Magyarországgal
és a felállított 6 szoborral az 1100 éves történelmi Magyarországra és a trianoni békediktátumra emlékeztettük a város lakosságát.
Az eredetileg tervezett 10 szoborból még a
következők hiányoznak: Mátyás király; II. Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos és gróf Széchenyi
István.

Kérjük mindazon polgártársainkat és Vecsés vállalkozóit, akik szívügyüknek tekintik
e történelmi emlékpark befejezését, hogy adományaikat juttassák el a Pátria Takarékszövetkezet Vecsési szobor: 65100091-11382573-as
számlaszámra.
A 10 000 Ft-ot befizető adakozók nevét a
szobor talapzatán megörökítjük.
v. Hompoth Zoltán, Erdélyi Kör elnöke,
Gál István, Vecsés díszpolgára,
Szlahó Csaba, Vecsés polgármestere

Egy emlékkoncert margójára
  Február 24-én a JAM Házban Zehetmayer József (Zehi) szervezésében emlékkoncertet rendeztek a zenész barátok Adamek István (Pityesz,
Kicsi) emlékére.
A fiatalon elhunyt zenészt gyermekkora óta városszerte mindenki ismerte, kedvelte. A jótékonysági koncertre belépődíjat is szedtek, mert a teljes
bevételt a zenészbarátok Pityesz kiskorú fiának
ajánlották fel. Nemes gesztus volt, nagy örömünkre
szolgált, hogy sokan eljöttek, jól érezték magukat
és még segítséget is nyújtottak. Igazi örömzenélés
volt ez a koncert, fellépett a HaveRock, a Dinoszaurusz Band, a Harag Fiai és a Blus Campany
együttes.

Kortye Katalin felvételei

ADÓZÓK FIGYELMÉBE
AZ 1%-RÓL

Sok rajongó adott hangot abbéli óhajának, hogy
lehetnének gyakrabban hasonló koncertek, Rock
Clubok, hiszen az ifjúságuk ennek a zenének a
jegyében telt el, erre táncoltak, ismerkedtek annak idején. 
Benke Mária

Közlemény az
óvodai beiratkozásról
Vecsés Város Önkormányzata tájékoztatja a
tisztelt szülőket, hogy városunkban az önkormányzati fenntartású óvodákba a 2017/2018as nevelési évre történő beiratkozás időpontja:
2017. május 8. és május 9. (hétfő, kedd) 8.00tól 18.00 óráig.
Kérjük a szülőket, hogy beiratkozáskor a következő iratokat vigyék magukkal:

• A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
(személyi igazolvány nem szükséges, csak lakcímkártya).
• A szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
Bővebb információ a www.vecsesitajekoztato.
hu oldalon.

A tanfolyam célja a közúti közlekedés biztonságának a
javítása, a tehergépkocsi-vezetők gazdaságos és környezetkímélő vezetési szemléletének a kialakítása a
2003/59/EK irányelv iránymutatásai alapján annak érdekében, hogy az alapképesítés megszerzésével és a folyamatos továbbképzéssel megfelelő szakértelemmel
rendelkezzenek munkájuk magasabb szintű, biztonságosabb elvégzése érdekében. Olyan szakemberekké
kell válniuk, akik minden szempontból alkalmasak a tevékenység balesetmentes ellátására.
Betölthető munkakör: FEOR szám: 8356 munkakör:
tehergépkocsi-vezető.
A képzés módszere: elmélet: e-learning (távoktatás) csoportos képzés, gyakorlat (szimulátor): egyéni képzés.
A képzés időbeosztása: e-learning (távoktatás)
+ 2 alkalom konzultáció.
Tanfolyam és vizsga helyszíne: egyeztetés alapján
Képzésre jelentkezés feltétele:
•  betöltött 18 életév,
•  tehergépkocsi-vezető képesítés:
érvényes, 2009. szept. 9. előtti „C” kat. vezetői engedély vagy 2009. szept. 8. utáni „C” kat. vezetői
engedély és a lejárt GKI kártya.
Jelentkezéshez szükséges:
•  érvényes személyi igazolvány (fénymásolásra),
•  a képzettségnek megfelelő érvényes vezetői engedély és ha van GKI-kártya (fénymásolásra),
•  lakcímkártya (fénymásolásra),
•  1 db egy éven belül készült igazolványkép.

Aláírták a vagyonkezelői
szerződéseket
  Március 28-án kedden délelőtt Monoron, ünnepélyes keretek között írták alá az iskolák vagyonkezelői szerződését az érintett települések
és a Klebelsberg Központ képviselői. Ezzel az
átalakuló KLIK tizenhét település oktatási intézményeit vette hivatalosan is fenntartása alá.
Elsőként a Monori Tankerületi Központ igazgatója dr. Hrutkáné Molnár Mónika köszöntötte
a meghívott polgármestereket és kollégákat. Köszönetét fejezte ki, hogy a 36 intézmény, köztük
általános iskolák, művészeti iskolák és gimnáziumok átvételét minden probléma nélkül, zökkenőmentesen tudták véghezvinni. Dr. Solti Péter,
a Klebelsberg Központ elnöke örömét fejezte ki,
hogy ilyen példaértékű módon zajlott le az átadás-átvétel a Monorhoz köthető tankerületben.
Az átadás kapcsán dr. Szűcs Lajos, a Pest megyei
7. számú választókerület országgyűlési képviselője elmondta, hogy az oktatás szervezésétől függetlenül fontosak a helyi iskolák, hiszen minden
településre igaz, hogy az adott közösség gyermekei tanulnak ott. Ezért fontos, hogy a fiatalok jó
körülmények között járhassanak iskolába, mely
a központi irányítás mellett a helyi önkormányzatok közreműködésének is köszönhető. A hivatalos esemény végén dr. Zsombok László Monor
város polgármestere, az esemény házigazdája

Dr. Szűcs Lajos is jelen volt

Ilyen lesz a KLIK új épülete
köszöntötte a vendégeket és bemutatta a tankerületnek majd helyet adó épület felújításának terveit. A közel 50 fő munkahelyéül szolgáló épület
környezete is megújul: a tervek szerint egy forgalomcsillapított, díszkővel és térburkolatokkal
ellátott, parkosított utcaszakaszt alakítanak ki
2017 végére.
forrás: monor.hu

Szabadosné
Schiller Katalin

TISZTELT SAVANYÚSÁGKÉSZÍTŐK!
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•    szakmai fórumok szervezése (csak egyesületi tagok részére).
Érdeklődni és jelentkezni folyamatosan
lehet
e-mailben:
savanyusagkeszitok@gmail.com
telefonon:
Ruzsbaczkiné Komlós Róza 06-30/960-8872,
Földváriné Gál Zsuzsanna 06-30/311-9636
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Fotó: Polgár Zoltán

Tájékoztatjuk önöket, hogy 2017. januárjában
megalakult és bejegyzésre került Vecsésen a
Savanyúság Készítők Egyesülete, melybe jelentkezőket várunk!
Céljaink:
•    a változó hatályos jogszabályok megismerése (egyesület által megbízott élelmiszermérnök segítségével),
•    a savanyúság forgalmi adójának felülvizsgálata,

Vecsési a húsvéti vásáron
  Az idén 12. alkalommal rendezték meg a Magyar Ízek Húsvéti Vásárát a Várkert Bazárban.
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Nagy örömünkre a Húsvéti Vásáron jelen volt a
vecsési savanyúságok képviseletében a Sauer Kft.
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GKI autóbusz-vezető továbbképzési
tanfolyam tájékoztatója
A tanfolyam célja a közúti közlekedés biztonságának
a javítása, az autóbusz-vezetők gazdaságos és környezetkímélő vezetési szemléletének a kialakítása a
2003/59/EK irányelv iránymutatásai alapján annak érdekében, hogy az alapképesítés megszerzésével és
a folyamatos továbbképzéssel megfelelő szakértelemmel rendelkezzenek munkájuk magasabb szintű, biztonságosabb elvégzése érdekében. Olyan szakemberekké kell válniuk, akik minden szempontból
alkalmasak a tevékenység balesetmentes ellátására.
Betölthető munkakör:
FEOR szám: 8418 munkakör: autóbuszvezető
A képzés módszere: elmélet: e-learning (távoktatás)
csoportos képzés, gyakorlat (szimulátor): egyéni képzés.
A képzés időbeosztása: e-learning (távoktatás) + 2
alkalom konzultáció.
Tanfolyam és vizsga helyszíne: egyeztetés alapján
Képzésre jelentkezés feltétele:
•  betöltött 18 életév,
•  tehergépkocsi-vezető képesítés: érvényes, 2008.
szept. 9. előtti „D” kat. vezetői engedély vagy
2008. 09. 08. utáni „D” kat. vezetői engedély és a
lejárt GKI-kártya.
Jelentkezéshez szükséges:
•  érvényes személyi igazolvány (fénymásolásra),
•  aA képzettségnek megfelelő érvényes vezetői engedély és ha van GKI-kártya (fénymásolásra),
•  lakcímkártya (fénymásolásra),
•  1 db egy éven belül készült igazolvány fénykép
További felvilágosítás: Vecsési Ipartestület.
2220 Vecsés, Telepi út 58., 29/350-163
Ügyfélfogadás: hétfő–csütörtök 9.00–16.00,
péntek 9.00–14.00

VÁROS ÉLETÉBŐL

Magas színvonal

A VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENYEN

A

magyar költészet napját1964
óta József Attila születésnapján, április 11-én ünneplik. Vecsésen 1991 óta tartjuk ehhez a naphoz közel eső hétvégén a
versenyt, amelyet az iskolákban selejtezők előznek meg. Az általános
iskolák diákjai négy korosztályban
és két kategóriában mérhetik ös�sze képességüket, és a legjobbak
juthatnak be a városi döntőbe. Gál
István nyugalmazott tanár úr műsorvezetése mellett a hattagú zsűri előtt mutathatták be tudásukat a
gyermekek. Jó pár éve a gimnázium
diákjai is elindulnak, ahová a monori József Attila Gimnázium legjobbjai a meghívottak.
A zsűri elnöke R. Kárpáti Péter
színművész volt, a zsűritagok az iskolák magyar tanáraiból verbuválódtak: Artz Tímea (Monor), Jánosáné
Csirkovics Katalin (Halmi), Magos Tünde (Petőfi), Rátóczi Csilla
(Grassalkovich), Kiss Gábor (Andrássy).
Az 1-2. osztályosoknál vers kategóriában nagy fölénnyel nyert a
Rajczi Attila (Halmi), aki kupát is vihetett haza. Prózában szintén jelentős különbséggel Juhász Erik (Halmi) győzött.
A 3-4. osztályosoknál versben három diák között is csak egy-egy pont
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Kiss Réka

Benke Mária
Bakancslistám...

Mikor kicsi voltam Babynak hívtak,
becézgettek, nevettek, néha sírtak…
Egy pillanatnak tűnt, felcseperedtem,
Marcsi néninek hívnak, ez hihetetlen…
A két dátum között fél évszázad eltelt,
a bakancslistám gondolatban megtelt.
Ábrándoztam, mi mindent szeretnék,
de felül írta az Élet, – mit tehetnék?
Az életemben sok minden átértékelődött,
a sok gond-baj rám terhelődött…
Bakancslistám vizsgálgatom,
fájós lábamon szánakozom.
Átgondolom a listámat.
kiértékelem a sok hibámat.
Kezelések, injekció kúra,
azt gondolom – nem ok ez a búra.
Hiszen ÉLEK! – süt rám a Nap,
ragyogó fénye melegít, s örömöt ad.
Ha már nem tudok semminek örülni,
ha már nem sikerül a bringámra felülni,
az lesz a baj, de nagyon,
ezt annyiban én nem hagyom!
Nem lesz már hosszú túra az Életben,
nem szomorkodom rajta a létemben…
Az elfogadás nagyon fontos,
jól érzem magam, ez a jó most…

Katona Csaba felvételei

Április 8-án a Bálint Ágnes Kulturális
Központban rendezte
meg az önkormányzat
a városi vers- és pró
zamondó versenyt.

G. Ferenczy Hanna
Irodalmi Kör alkotásaiból

A zsűri elnöke, R.Kárpáti Péter színész volt

Kelemen Bata Mária
Jó hangulatban

Víg a kedvem, jó a hangulatom,
ha tavaszi szél simítja arcom.
Mikor langy meleget áraszt a Nap,
ébredő természet erőre kap.
Tavasz utcáján vígan sétálok.
Mosolyognak az üde virágok.
Árokpartján szerény kisibolyák,
illatukat felém bőven ontják.

Sztyehlik Anna

Varsa Márton

Nangeli Adél

volt a különbség, végül Molnár Ger- tyás színművész, a Kisspista Színgely (Petőfi) lett az első, de a zsűri ház alapítója és rendezője. Prózában
elnök különdíjat adott Somogyi Jú- Preg Dorina (Andrássy) diadalmasliának (Andrássy) a szép produkci- kodott.
ójáért. Prózában mind a négy diák
A legkiélezettebb küzdelem a
kitűnő volt, közülük Nangeli Adél 7-8. osztályosok vers kategóriájá(Grassalkovich) volt a legjobb, aki ban volt. Hármas holtverseny után
kupát is kapott.
– a 4. is csak egy ponttal kapott keAz 5-6. osztályosok küzdel- vesebbet! – Fagyal Nikoletta (Halmében versben Varsa Márton mi) lett győztesnek hirdetve, de itt
(Grassalkovich) győzött, sőt kupát jogos lehet az a megállapítás, hogy
és különdíjat is begyűjtött, bizonyít- mindegyikük megérdemelte volna
va, hogy nem esett messze az alma a győzelmet. Prózában meggyőző
a fájától, hiszen édesapja Varsa Má- különbséggel Kiss Réka (Andrássy)

nyert, aki kupát is kapott teljesítményéért.
A gimnazisták versenyében hatan vettek részt, ebből kettő vecsési
volt. Hosszú idő után megtört a jég,
és végre vecsési diák vehette át az
első díjat és a kupát Sztyehlik Anna
személyében.
A színvonalas verseny igazolta
a több mint negyedszázados kezdeményezés fontosságát a diákok
kulturális nevelése terén. Köszönet érte a gyermekeknek és a pedagógusoknak.
szalontai
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Száll a trilla rengeteg torokból:
ereszről, kéményről, tarbokorról.
Innen hirdetik eljött a tavasz!
A zord hidegre nincs többé panasz.
Ha friss zápor áztatja fejemet,
Ez sem veszi el a jókedvemet!
Fújja a záport, a pajkos szellő,
szertefoszlik a kószáló felhő.
Feltűnik az égen a szivárvány.
Elvarázsol a színpompás látvány.
Lassan jön a csodás naplemente.
Szorosan nyomában jár az este.
Dús élményekkel ágyba kerülök,
jó hangulatban elszenderülök.
Újra álmodom az egész napom,
szép lesz a reggel is, – úgy gondolom!
2017. április | VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Szénási Sándor István
A feltámadásra

Sallay Gyula
Húsvéti fohász

Örök változásban megadta az Isten,
teremtés csodáját élni ölelésben.
Fának dőlve áldom a fölkelő Napot,
leszülető lelkem mennyi hitelt kapott!

Húsvéti zápor

Mintha menekülne,úgy rohan az élet,
maga mögött hagyva sok gyönyörűséget.
Nézem fény és árnyék, felhő égi táncát,
mint szép nő, a földre ledobja ruháját.

Formát, mély értelmet adni igaz szónak
ott, ahol a lelkek tettekkel adóznak.
Dolgozni, alkotni, szolgálni a szépet,
mikor fogja Uram minden teremtményed?
Sejteni lehet csak, kinek mi az útja,
földön túli parancs, hová irányítja.
Azt sem tudni végül, hajlik-e a jóra,
tudatában van-e annak, ki szólítja!

Itt állunk a küzdősoron:
várjuk bűnünk leomoljon
a lélek előtt a földre,
s Te velünk maradj örökre.

Sorsod lágyan
cuppan a sárban.
Apró kavics
mosdatja magát.
Ég könnye a
föld bűnét mossa
feltámadott
lábainál.

Nap mint nap meghalunk, fáradtan az éjben,
harangszó a hajnal, tettre hív az Isten.
Mennynek és pokolnak életünk a mása:
örökké készülünk a feltámadásra.

G. Ferenczy
Hanna
Április

Zöld lombok között
surran a fény
ligetek felett
égbolt peremén
libben a fátyla –
mézet szitálva
a rétre terül
Csak szél hegedül
gerle se sír
gyepen egyedül
hajlong a nyír –
mint bohó lányka
csak úgy magában
próbálja táncát
Csodálja báját
fű s a barka
ezüst nyakláncát
cserfes szarka
és ömlik a fény –
s a tó fövenyén
tapsol a nád

Az oldalt összeállította:
Szénási Sándor István
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KULTÚRA

MEGJELENT

Tamási Pál – Kiss István:
Az amatőr színjátszás
Vecsés kultúrtörténetében (1887–1983)

SZÍNHÁZAJÁNLÓ
Kár itt minden
dumáért

  A VT tavaly szinte hónapról hó- éves örökséget, amely valamikor
napra foglalkozott a helyi színját- Róder Imre kántortanító áldozaszás történetével. Igaz, bátortala- tos munkájával kezdődött, majd
nul csak az 1950-es évekhez nyúlt Szeidl Oszkár folytatta az úttörő
vissza a Szabadtéri Színpad 60 éves tevékenységet. Az évtizedek sojubileuma alkalmából. Az is igaz, rán megszámlálhatatlan tehetség
hogy túlléptünk a szabadtéri tör- és műkedvelő gyarapította a helyi
ténetén és felelevenítettük a he- színjátszás hihetetlen gazdagságát.
lyi színjátszás múltját napjainkig. Ezért is kerülni kell az amatőr jelAz érezhető volt, hogy a történet zőt, mert munkájuk során sokszor
eleje hiányzik, hiszen az ötvenes jutottak el a profik színvonalára.
évek elején nem a semmiből szü- Ami még szembeötlő a könyv ollettek meg az emlékezetes előadá- vasása során, ahogy elénk tárul a
sok. Ültetni hamarabb kellett, hogy jeles személyiségek munkássága,
aratni lehessen.
ami rávilágít arra is, hogy csodálaDr. Tamási Pál könyve nemcsak tos emberek maradtak méltatlanul a
ezt a hiányt pótolja, hanem meg- feledés homályában. Olyanok, mint
dönthetetlen dokumentumok gar- Néveri Kálmán, Ribárszky Dániel,
madájával bizonyítja a lassan 130 Vághy Kálmán, idős Hrachovina

Időpont: 2017. május 17.
Kapunyitás: 19 óra
Jegyár: 3 500 Ft
  Kabaré, tréfa, rövid bohózat, kuplék, slágerek,
zenebona és biztosak vagyunk benne, hogy a közönség szórakozni és mulatni fog a Bálint Ágnes
Kulturális Központban.
„Hát igen, a régiek! Azok aztán tudtak élni!”
– mondogatjuk néhanap, amikor már halomban
áll az asztalon az elintéznivaló, amikor már a
harmadik megbeszélésünkről késünk el, mert
a csúcsforgalom miatt csúszik az egész napunk,
amikor csak perceink vannak, hogy időben odaérjünk az óvodába a gyerekért vagy amikor reggel, kapkodva isszuk a kávénkat… Pedig nekünk
is kell a kikapcsolódás, a szórakozás: sőt, mondhatjuk, nekünk kell csak igazán, hogy kiszakadhassunk a mindennapi lótás-futásból, lelassítsuk
– ha csak egy-két órára is – a felfokozott élettempót. Ezennel meghívjuk önt egy ilyen kikapcsolódásra a BÁKK-ba, ahol előre megfontolt szándékkal, kizárólag csak szórakoztatni kívánjuk.
Igyon meg velünk egy csésze kávét vagy teát (ha
tetszik, akár mást is), hallgassa a boldog békeidők slágereit, derüljön a bájos humorú jeleneteken, egyszóval szórakozzon, hátradőlve a székén.
És ebben a kávéházban kitűnő művészek: Kalocsai Zsuzsa, Heller Tamás, Gergely Róbert és
Némedi-Varga Tímea kuplékkal, örökzöld dalokkal, jelenetekkel, táncokkal fűszerezve élő zenei
kísérettel nosztalgiáznak, sok-sok humorral, bájjal, tréfával és eleganciával.
Felcsendül többek között a: Meseautó, Hol van
az a nyár, Legyen a Horváth kertben, Maga nős
ember, továbbá magánszámok és kabarétréfák,
jelenetek.

Szeretettel várjuk
közönségünket
programjainkra!
További információ és jegyvásárlás:
www.kulturba.hu
Értesüljön folyamatosan aktuális
programjainkról, műsorainkról,
kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/kulturba
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Két barát – két helyszín
– egy időpont – két
országos harmadik hely

Lajos, hogy csak a legzseniálisab- tül magas színvonalon művelték és
bakat említsük.
ezzel Vecsés hírnevét öregbítették.
A könyvet dr. Tamási Pál maEzekre a célokra tekintettel a
gánkiadásban, önerőből mindös�- szerzői és kiadói jogok birtokosa elsze 20 példányban jelentette meg. képzelhetőnek tartja, hogy – amen�Ezeket a példányokat a családta- nyiben a lakosság szélesebb köre
goknak, barátoknak, ismerősök- érdeklődik a könyv iránt – az utánnek szánta, illetve egy-két olyan nyomás vagy egy új, egyszeri kiadás
személynek, akik az amatőr szín- jogát térítésmentesen átruházza akár
játszás résztvevői voltak.
egy szervezetre, vállalkozóra, akár
A könyvvel az volt a célja, hogy egy magánszemélyre, aki vállalja a
emléket állítson édesapjának, az finanszírozást és a helyi terjesztést.
ő gyűjteményének és azoknak az A rentabilitáshoz a jelenlegi kivitelembereknek, akik a vecsési amatőr ben minimum 200 példány kinyomszínjátszást közel 100 éven keresz- tatása szükséges.
szalontai

VECSÉSI SIKER AZ
ORSZÁGOS DRÁMAJÁTÉKSZÍNJÁTÉKVERSENYEN
A kép közepén
Vághy Péter

Kié ez az ország?
Időpont: 2017. június 7.
Kapunyitás: 19 óra
Jegyár: 2 200 Ft
  A nemzeti összetartozás napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára
emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap,
melyet 2010. május 31-én iktatott törvénybe az
Országgyűlés.
Vecsésen az Udvari Kamaraszínház, Kié ez az
ország? című előadásával emlékezünk meg erről
a szomorú évfordulóról.
Miről szól ez az előadás?
A hazugságaikba görcsösen kapaszkodó, kérészéletű színházi báboké? A gyermeküktől elszakított anyáké? A szüleiktől elszakított gyermekeké?
A hallgatásé? Az elnyomásé, vagy az elnyomás
elleni küzdelemé? A nemzeti múltat, jelent, jövőt
bedarálni törekvő asszimilációs gépezeté? A fon-

dorlatos erőszaké? Az Istenbe, nemzeti együvé tartozásunkba vagy az önmagunkba vetett hité? Néhai vagy eljövendő szerelmeké? A magányosan,
szeretetre éhezve cseperedő gyermekeké? Látlelet az egyén, a család, a nemzet életén átgázoló
történelemről. Történet elszakadásról, egymásra
találásról, szeretetről, asszimilációról, identitásvesztésről, erőszakról. Váratlan fordulatokkal teli,
vérfagyasztó történelmi krimi, melyben a nemzet elveszett hazáját, az anya elveszett fiát keresi.
Történik Budapesten és az elcsatolása óta jégbe
fagyott Erdélyben. A cselekmény a jugoszláv király elleni sikeres marseille-i merénylet napjaiban,
1934. októberében indul Budapesten. Azokban a
napokban, amikor a jugoszláv hatóságok százszámra űznek át délvidéki magyarokat a határon.
Szereplők: Jónás Gabriella, Szemerédi Bernadett, Dóczy Péter, Kálló Béla, Molnár Zoltán,
Varga Tamás
Írta: Daday Loránd, átdolgozta: Andrási Attila, rendező: Andrási Attila
A jegyek megvásárolhatóak jegypénztárunkban
vagy online a www.kulturba.hu oldalon.
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Mayer Martin – a Katolikus Iskolák Dugonics András Matematika Versenyének országos
döntőjében – 3. hely

Bóta-Depinyi Soma – Országos
Diákolimpia döntőjén, 50 m-es
gyorsúszásban – 3. helyezés

  Március 18. különleges nap volt a
Mind a ketten a Petőfi Sánkét negyedikes barát életében: mind dor Római Katolikus Ált. Isk. és
a ketten országos versenyen értek Gimnázium 4.a. osztályos tanuel harmadik helyezést. Míg Bóta- lói. Köszönjük felkészítőik (Buth
Depinyi Soma szelte a habokat Deb- Zsuzsanna – úszás, Kissné Fodor
recenben, addig Mayer Martin ma- Annamária – matematika ) áldotematikán törte a fejét Piliscsabán. zatos munkáját.
2017. április | VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Vághy Péter, a Kisspista Színház
színjátszója, a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium 1.
éves tanulója, Goldoni: A hazug
című előadásának címszereplője, a VI. Országos DrámajátékSzínjátékversenyen I. helyezést

ért el. A kétnapos versenyt Szarvason rendezték meg, a résztvevők többek között beszéd,
vers, mozgás, improvizáció, tánc,
ének, térhasználat kategóriákban mérték össze tudásukat.

VT info
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GRASSALKOVICH ISKOLA

Így izgultak egymásért a versenyzők

Ünnepélyes eredményhirdetés

Német nemzetiségi versés prózamondó verseny

A GRASSALKOVICH ISKOLÁBAN
Koncsik Sándor felvételei

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, valamint
az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége
(ÉMNÖSZ) által meghirdetett és támogatott vers- és prózamon
dó verseny egyik elődöntőjét rendeztük meg iskolánkban.

E

zt a versenyt a német nemzetiségi és
kéttannyelvű iskolák számára írják ki.
Immáron több éves hagyományként rendeztük meg ezt az elődöntőt a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános
Iskolában, 2017. március 3-án. Ceglédbercelről,
Gödöllőről, Csömörről, Ikladról, Kerepesről, Újhartyánból és Vecsésről a Grassalkovich iskolából
vettek részt tanulók ezen a versenyen. A rendezvényen az iskolai szavalóversenyek győztesei képviselték iskolájukat, 1-8. osztályos korosztályban.
Német vers- és próza, valamint német nyelvjárás
(Mundart) kategóriában versenyeztek, a szövegtudásban, szép kiejtésben, hangsúlyozásban és előadásmódban is jól felkészült, tehetséges tanulók.
A közös ünnepélyes megnyitóval kezdődött a
verseny. Jelen volt Tófalvi Mónika NNÖK-elnök,
külsős meghívottként Doróné Zemmel Katalin, a
Dorfbücherei vezetője, valamint Füzesi Józsefné
óvodapedagógus, akik a résztvevő iskolák német
nyelv tanáraival együtt, a zsűri munkáját segítették.
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A vendéglátás után, az eredményhirdetésig a
gyerekek táncházas programon vettek részt. Az
ünnepélyes eredményhirdetéskor, minden tanulónak emléklappal és csokoládéval jutalmaztuk a felkészülését. A győztesek, a megyei versenyre továbbjutók oklevelet és könyvet kaptak
(az ÉMNÖSZ és a vecsési NNÖK jóvoltából). A
zsűri által kiválasztott diákok elmondták verseiket a nagyközönség előtt is. A Mundart kategóriában továbbjutott tanulók Fazekasné Gombár
Mónika által felajánlott könyveket kapták. Valamint a felkészítő nevelőknek vecsési savanyú
káposztával kedveskedtünk, ami szintén Fazekasné Gombár Mónika felajánlása volt. Köszönet érte!
A tanulók 2017. április 6-án, Újhartyánban a
megyei versenyen folytathatják a megmérettetést. Iskolánk tanulói közül idén is sokan továbbjutottak, bízunk a sikeres folytatásban. Gratulálunk mindenkinek és további szép eredményeket
kívánunk!

Értékel a zsűri

A vecsési
elődöntő
győztesei
Vers-próza kategóriában:
1-2. osztály: Bobák Eszter (Gödöllő), Pintér Zsófia (Csömör), Dobos Sebasztián (Vecsés, Grassalkovich), Tauzer Emese (Vecsés,
Grassalkovich).
3-4. osztály: Friz Ingrid (Gödöllő), Klag Noémi (Vecsés, Grassalkovich), Varga Máté (Vecsés, Grassalkovich), Somogyi Marcell (Vecsés, Grassalkovich).
5-6. osztály: Pintér Veronika (Újhartyán),
Párkányi Kende (Gödöllő), Pámer Vince (Vecsés, Grassalkovich).
7-8. osztály: Pákozdi Panna (Ceglédbercel), Pekár Zoltán (Vecsés, Grassalkovich).
Német nyelvjárás
(Mundart) kategóriában:
1-2. osztály: Szántó Zsombor (Kerepes), Boros Dóra, Nagy-Brunner Szabina, Saska Ákos
(Vecsés, Grassalkovich).
3-4. osztály: Polónyi Lili (Ceglédbercel),
Pásztor Boglár, Töreky Dóra (Kerepes), Bruder
Lili, Gáspár Gréta, Farkasfalvi Lili, Frühwirth
Hanna, Kiss Liza, Kollár Maja, Hídvégi Bettina, Frühvirt János (Vecsés, Grassalkovich).
Felső tagozat: Bobák Bernadett (Iklad), Bodnár Fanni, Fazekas Fanni, Kopó Alexandra,
Szabó Laura (Vecsés, Grassalkovich).
A megyei versenyre továbbjutott tanulók felkészítő nevelői: Simonné Szeleczky Ildikó, Dudás Petra (Ceglédbercel), Koncz Attila (Csömör), Szécsi Zsuzsanna, Gróf Erzsébet
(Kerepes), Baloghné Acsai Hajnalka (Újhartyán), Madarász Kozecz Nóra (Iklad), Almási
Dorina, Benedek Juhász Katalin, Bakó Zsuzsanna (Gödöllő), Fazekasné Gombár Mónika, Feketéné Kovács Viktória, Sallay Andrea, Konda Orsolya, Hirschné Faragó Tünde,
Zehetmayer Adrienn, Magyarné Kárpáti Erzsébet (Vecsés, Grassalkovich).
Gratulálunk az eredményes felkészítéshez!
Köszönet a verseny sikeres lebonyolítása érdekében végzett munkáért az iskolavezetésnek,
a segítő alsós és felsős kollégáknak. Az összefogás, a csapatmunka ismét jól működött!
Magyarné Kárpáti Erzsébet német munkaközösség vezető
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ÉN, TE, Ő…
PSZICHOLÓGIAI
PROJEKTHÉT
„Az ember a világot megismerve önmagára talál, és magát megismerve
föltárul számára a világ” (Rudolf Steiner)

Gyermekjóga

E

Felső tagozatos diákok előadása

z volt a mottója a Gras gyan oldhatják a belső feszültségei- Kocsárdy Lilla tartott, miként a Bede
salkovich Antal Német ket, relaxációs gyakorlatok révén ho- Csilla és Fábián Beáta (Nap-Hold
Nemzetiségi és Kétnyelvű gyan vezethetik le a fáradságot.
Mozgásműhely) által tartott gyerÁltalános Iskolában megrendezett
Mihálydeák Enikő, pedagógiai mekjógát is.
Pszichológiai Projekthétnek. Madár szakpszichológus vezetésével igyeAzonban minden dicséretet megEmőke tanárnő volt a megálmodója, keztek olyan témákat feldolgozni, érdemelnek a gyerekek is, akik amelötletadója és lelkes szervezője a sok- amivel a gyerekek által is jobban ért- lett, hogy érdeklődve hallgatták az
sok programnak.
hetővé válhat az iskolai környezetben előadásokat, ők maguk is érdekes
Pszichológiai Projekthét – ter- elvárt megfelelő viselkedés, kommu- és változatos módon tudtak hozzámészetesen itt konkrétan a pszichó- nikáció és társas kompetencia.
szólni a témához. A gyerekelőadáedukációra kell gondolni, valamen�„Mankót kívánunk adni a tanu- sok elsősorban arról szóltak, hogyan
nyi foglalkozáspszicho-pedagógiai lási folyamatok optimalizálásához, viselkedjünk, miként táplálkozzunk
szempontból, iskolai környezetben hatékonyság és teljesítmény növe- helyesen. A felső tagozatos diákok
és gyerekbarát módon közelítette léséhez, az egyénre szabott tanu- pedig igazi felnőttként viselték, hogy
meg egy-egy szakterület tematikáját. lástechnika alkalmazásához, kor- közönség előtt kellett megszólalniuk.
A meghívott előadók valamennyi társcsoportok együttműködésének
De nagy sikere volt a teaháznak
témában aktívak voltak, tematikus javításához, egymás elfogadásához. is, ahol a filteres teán felnőtt gyereosztályfőnöki órák, illetve kisebb- Tesszük mindezt azért, mert a gye- kek többnyire csodálkozva, de nagy
nagyobb csoportos foglalkozások rekek kognitív képességeik fejlesz- örömmel kóstolták a finom gyógykeretében részletesen beszélték át a tése mellett fontosnak tartjuk a sze- teákat.
hatékony együttműködés, iskolai jól- mélyiségfejlődést és ezen belül is az
Zárszóként elmondható, hogy a telét, érzékenyítés, konfliktuskezelés, érzelmiintelligenciájuk fejlesztését, matikus hét fantasztikus hangulatstresszkezelés témakörét. A pedagó- ez ugyanis az életben való boldo- ban telt. Az iskola vezetősége, szergiai munkát segítő szakemberek be- gulásuk egyik legmeghatározóbb vező pedagógusa abban bízik, hogy
vonásával, illetve az egymásra épü- tényezője” – mondta Mihálydeák a kezdeményezés sikeressége és polő modulokkal a szemléletformálás Enikő, aki egyben a Grassalkovich zitív hozadéka rövid és hosszú távon,
is cél volt: például megismertetni-el- Antal Általános Iskola iskolapszi- illetve egyéni és csoportviszonylatfogadtatni a gyerekekkel a pszicho- chológusa is.
ban egyaránt igazolt lesz. Mert egy
lógus jelenlétét, beszélni velük az
A gyerekek ugyanúgy élvezték jó iskola a tudást ad, teljesítményre
iskola/tanulás/teljesítményhez kap- a diákrelax órákat, melyeket Né- ösztönöz, és személyiséget és jó köcsolódó stresszről mind általános je- meth Piroska klinikai szakpszicho- zösséget formál.
lenségről, rávezetni őket arra, hogy lógus, pszichoterapeuta, az MRSzE
Jó volt ez a hét, jó volt itt lenni !
saját „eszköztárukat” használva ho- Budapesti Tagozatának vezetője és
Horváth Rita pedagógus
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GRASSALKOVICH ISKOLA
Godó Miklós

Siker
a Grassalkovich
iskolában
  Iskolánkban már sok-sok éve hagyomány, hogy az érdeklődő, kihívásokat kedvelő tanulók elindulnak
a Zrínyi Ilona Matematikaverseny
iskolai fordulóján és a legjobbak
megmérettetnek a megyei versenyen
is. Így volt ez ebben a tanévben is.
Mint minden versenynek, úgy
gondolom, hogy ennek a versenynek is célja a tehetséggondozás, a
diákok érdeklődésének felkeltése.
Mindig vannak olyan tanulók, akik
komolyan érdeklődnek a verseny
iránt, szorgalmasan készülnek és
sikereket érnek el. Az idei megmérettetésen is szép eredmények születtek és kiemelkedően zárta a versenyt a Dél-Pest megyei régióban
Godó Miklós 3.c osztályos tanuló,
aki 2. helyezést ért el és bejutott
az országos fordulóba, amely áprilisban lesz Debrecenben. Felkészítő tanára: Gáborné Bárány Ágnes.
Gratulálunk, további sikeres versenyzést kívánunk!
grass. info

Álláshirdetés
2017. augusztus 16-i legkorábbi kezdéssel két fő tanítót (egyiket napközis állásba),
valamint felső tagozatos matematika tanárt keres a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
(2220 Vecsés, Petőfi tér 1.).
Érdeklődni a pecsi.marcell@
gmail.com-ra írt e-mailen
vagy az intézmény igazgatójánál, Sztyehlikné Hegyi Krisztinánál telefonon lehet +3630/668-6981.
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FALUSI ÓVODA

NEMZETISÉG

VECSÉSEN
Lőrincz Emma felvételei

II. GJU Osternball 2017

2017. április 16-án, Vecsésen rendhagyó húsvéti
locsolóbált rendezett a Rosmarein Tánccsoport a
Grassalkovich Antal Nemzetiségi Általános Iskola
tornatermében. Az ünnepnek megfelelő teremdekoráció, a hagyományőrző módon berendezett
húsvéti fotósarok, az asztalokra kihelyezett magyar és német nyelven írt locsolóversek, és a több
helyen felbukkanó színes tojások kellőképpen megalapozták a bálon résztvevők húsvéti hangulatát.

A

Vecsésen első alkalommal
megrendezett II. GJU Os
ternball megnyitóbeszédét
Surman-Majeczky Martin tartotta,
aki a Magyarországi Német Fiatalok Közösségének elnöke. Az évről
évre más településre tervezett húsvéti bálról, a GJU céljairól beszélt, illetve hangsúlyozta a német fiatalság
összetartásának fontosságát, a közös
értékek és hagyományok megőrzésének jelentőségét, illetve a GJU tagjai

között köszöntötte a májusban belépő
vecsési Rosmarein Tánccsoportot is.
A Falusi Nemzetiségi Általános Iskola 3/D. osztálya fellépésével kezdődött az est programja, a
csoport felkészült és bájos előadása Zehetmayer Adrienn koreográfus
érdeme volt, aki a Rosmarein táncaiból készítette fel a fiatalokat. Ezt követte a Rosmarein Tánccsoport bemutatója, akik vidám, dinamikus
táncaikkal megalapozták a bál további hangulatát. Hagyományőrző táncaikat
Újhartyán
Dóróné Zemmel Katacsapata
lin és Zehetmayer Adrienn tanította be.
A VHZ koncertje
előzte meg a vacsorát,
ahol a zenekar egy meglepetéssel is készült: a
rendezvényen mutatták
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A bál szervezője: a Rosmarein Tánccsoport Dóróné Zemmel Katalinnal

EZT KELL TUDNI A GJU-RÓL
A Magyarországi Német Fiatalok Közössége – Gemeinschaft
Junger Ungarndeutscher (GJU) –
1989-ben Pécsett jött létre azzal a
céllal, hogy a baráti körökbe szerveződött fiataloknak átadja, velük együtt közösen ápolja a német nyelvű kultúrát, a tradíciókat,
egészséges identitást biztosítva
számukra, és mindezt továbbörökítse a jövő nemzedékei számára.
A 25 évvel ezelőtti megalakulás óta önkénteseik számtalan
hazai és nemzetközi programot
szerveztek a magyarországi német ifjúság számára. A sokszínű
programok a fiatalok érdeklődéséhez igazítva szerveződnek, legyen szó kreatív táborról, focitornáról, vagy egy előszilveszteri
bálról. Rendezvényeiken a magyarországi németséghez való
kötődés minden alkalommal valamilyen módon megmutatkozik. Játékos feladatok, kvízek,
vetélkedők segítségével ismerhetik meg a régi hagyományokat, szokásokat, a magyarországi
német dialektusokat a résztevő
fiatalok.
be először közönség előtt
az új klarinét-polkájukat,
aminek nagy sikere volt
a résztvevők körében.
A GJU Újhartyánból
és Zsámbékról érkező
tagjaitól hallhattunk a
saját húsvéti szokásaikról is. A baráti társasággá verbuválódott csapatok hajnalig mulattak a
Brunner Zenekar minőségi zeneszámaira.
Éjféltől kezdetét vette a húsvéti locsolás is,
a bátrabb fiúk locsolóversekkel kérték fel a
kiszemelt partnereiket egy-egy táncra, a cserébe kapott elismerő szavak
vagy a húsvéti tojás reményében.
Éjfél után volt még tombola is,
az italokról az est folyamán Cegi

A GJU több évtizedes munkájának és a több száz fős tagságának
köszönhetően ismert és elismert
szervezetnek számít úgy Magyarországon, mint nemzetközi szinten. Aktívak a közösségi médiában
(instagram, facebook), a nagyobb
rendezvényeinkről rendszerint a
magyarországi németség televíziós kulturális műsorában (Unser
Bildschirm) látható felvétel, a magyarországi németek hetilapjában, a Neue Zeitungban pedig
hétről hétre olvashatnak róluk.
Az egyesület jó kapcsolatot ápol
saját kisebbségén belüli szervezetekkel, kultúrcsoportokkal, oktatási intézményekkel, más magyarországi kisebbségek csoportjaival,
de erősnek mondható nemzetközi szinten is, hiszen 1991 óta tagja
az Európai Népcsoportok Ifjúsága
(ENI) nevű ernyőszervezetnek is.
A Rosmarein Tánccsoport tagjai 2016-ban vették fel a kapcsolatot a GJU tagjaival, akikkel már az
előző évben is több közös programon vettek részt. Az idei húsvéti bál közös szervezésben valósult meg a GJU szervezettel.

Tizenöt éves Rheinstetten
és a Falusi Nemzetiségi
Óvoda kapcsolata
  Hónapok óta tervezzük, hogy el
kell jutnunk testvéróvodánkba, a
rheinstetteni St. Elisabeth Óvodába. Különleges apropója volt a látogatásnak: 15 éves együttműködésünk megünneplése.
Óvodánk német nemzetiségi pedagógusai egy hetet tölthettek kinn

partneróvodánkban, ahol mint mindig, tárt karokkal és nyitott szívvel
fogadtak bennünket. Nem esett nehezünkre ezek után, hogy a kinti pedagógiai folyamatok aktív részeseivé váljunk. Rövid idő alatt bizalmas
légkör alakult ki köztünk és a gyerekek között, megkedveltük egymást.

Megtapasztalhattuk a pedagógusok részéről, hogy gyermekek
között nincsenek fontos és nem
fontos kérdések. Ami a gyerekek
számára fontos, az nekünk felnőtteknek is az kell, hogy legyen.
Csodálatos példát láthattunk emberségből, tiszteletből, ahogy a

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ
TÁMOGATÁST NYERT A NNÖK
Fotó: NNSZK

Húsvéti
Locsolóbál

pedagógusok a gyermekekhez és
egymáshoz szólnak.
Megtisztelt minket az utolsó napon Reinhart Fritz atya, aki társult
a gyerekekkel való közös éneklésünkhöz, amely lezárásaként átadták a rheinstetteni óvodások a
vecsési gyermekek részére kézzel készített személyes ajándékaikat. Itthon a borítékokat kinyitva
szívhez szóló ajándékokat találhattak gyermekeink, egy-egy barátságkarkötőt és egy gyönyörű verset a barátságról.
Partnerkapcsolatunk egyik fontos mozgatórugója, Annette Block
sajnos a közeljövőben nyugdíjba
vonul, de reméljük, hogy még aktív
óvodavezetőként meglátogat bennünket kolléganőivel, hogy viszonozhassuk vendégszeretetüket és
méltóképpen búcsúztathassuk el
nyugdíjazása előtt. Szeretnénk leendő utódjával is folytatni a közös
pedagógiai munkát és szakmai tapasztalatcserét, amelyeket a gyermekeinkkel folytatott mindennapi
tevékenységeink során tudunk kamatoztatni!
Hálásak vagyunk, hogy ott lehettünk és bízunk a mielőbbi viszontlátásban!
Vecsési Falusi Nemzetiségi
Óvoda Német Nemzetiségi
Szakmai Munkaközössége

Gyurákiné Sárdi Krisztina, Soltész Miklós,
Tófalvi Mónika, Ritter Imre
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Grassalkovich Antal
Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola világítórendszerének korszerűsítésére
1 350 000 Ft, továbbá az intézményfenntartó Német Nemzetiségi Önkormányzatnak működési
költségeinek kiegészítő támogatására 1 800 000 Ft, mindösszesen 3 150 000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít. Az

és Csapata gondoskodott. (A címlapon a Jugendliche Rosmarein a
Grassalkovich Antal iskola 3/D osztályos tanulóiból alakult tánccsoport.)
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intézményfenntartó helyi nemzetiségi önkormányzatok és a
fenntartott nemzetiségi köznevelési intézményeik kiegészítő
támogatásának ünnepélyes átadása 2017. február 28-án volt a
Parlament Vadásztermében. Az
átadáson jelen volt Soltész Miklós államtitkár, Ritter Imre német
nemzetiségi szószóló, Tófalvi Mónika, a NNÖK elnöke valamint
Gyurákiné Sárdi Krisztina igazgató.
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HALMI ISKOLA

KÖRNYEZETVÉDELEM

Alsós Komplex Városi
Verseny eredményei

A Vecsési Városgondnok
Nonprofit Kft.

  A versenyt 2017. március 28-án – Grassalkovich A. Német Nemze14
órakor rendeztük meg a Vecsési tiségi Ált. Isk. – felkészítő: Dr. MaPitti Katalin
Halmi Telepi Általános Iskolában. A jorné Kaszper Katalin.
Monori Tankerületi Központ megbí- III.   helyezett: Lengyel Szabolcs
zásából a zsűri elnöke Hídvégi Gá- – Andrássy iskola – felkészítő: Fáborné és Osztertágné Szeili Mariann biánné Balajti Anikó.
volt. Vecsés Város Önkormányzatát IV.   helyezett: Weiszháb Nóra
Gál István, a Vecsési Tankerületet – Andrássy iskola – felkészítő: TíVilland József képviselte. A tanu- már Judit.
  Február közepén iskolánkba, a lók magyar és matematika tantár- IV.   helyezett: Barta Fruzsina – Pe- Magyarverseny győztesei
Halmi Telepi Általános Iskolába lá- gyakból versenyeztek. Az első há- tőfi iskola – felkészítő: Nagy Klaudia.
togatott Pitti Katalin érdemes mű- rom helyezett könyvjutalomban és
vész, Liszt Ferenc-díjas operaéne- oklevélben, a 4. helyezett oklevél- Matematika tantárgyból:
kes. A látogatás apropóját egy, a ben részesült.
I.   helyezett: Mayer Martin – PetőMagyar Állami Operaház kezdeméfi iskola – felkészítő: Kissné Fodor
nyezése adta, amelynek keretén beAnnamária.
lül kiemelkedő szakmai múltú műII.   helyezett: Kohr Rebeka– Gras
vészek az operanagyköveteiként Magyar tantárgyból:
salkovich iskola – felkészítő: Saliskolákba látogatnak, hogy ott mi- I.   helyezett: Kató Alexandra – Ve- lay Andrea.
nél több gyermekkel, fiatallal ta- csési Andrássy Gyula Ált. Isk. – fel- III.   helyezett: Jánosa Noémi Flóra
lálkozva megismertessék és meg- készítő: Tímár Judit.
– Vecsési Halmi Telepi Ált. Isk. – Matematikaverseny győztesei
szerettessék az éneklés szépségét, II.   helyezett: Gerőcs Luca – Pető- felkészítő: Gyömrei Piroska.
a zene nagyszerűségét.
fi Sándor Római Katolikus Ált. Isk IV.   helyezett: Lengyel Szabolcs Gratulálunk a helyezetteknek és a
A művésznő előadásából meg- – felkészítő: Nagy Klaudia.
– Andrássy iskola – felkészítő: Fá- felkészítő pedagógusoknak!
tudtuk, hogy a látszattal ellentét- III.   helyezett: Osváth Lili Beatrix biánné Balajti Anikó.
halmi info
ben a színpadi lét nem csupa csillogás. Amit esténként a néző lát,
az egy hosszú, fáradságos munka
végeredménye. Az operaénekesnek egyszerre kell jó fizikai kondícióban lennie, tökéletesen tudnia az
előadás szövegét, illetve annak zenei anyagát.
A művésznő szavaiból csak úgy
sugárzott az alázat a zene, a néző és
a hivatása iránt. Többször is hangsúlyozta, hogy a művész legfontosabb feladata adni: és amit ad, annak a legjobbnak kell lennie. Ezért
nem engedheti meg magának, hogy
rutinossá váljon, ezért készül minden előadására a legnagyobb odafigyeléssel.
Az előadás több volt egy ünnepelt művész gazdag életpályájának
megismertetésénél – tanítás volt, a
szó legősibb, legnemesebb értelmében. Hangsúlyosan felhívta a fiata- A tanárok gyűrűjében Kovács Dóra,
lok figyelmét az élet nagyszerűsé- Tóth Szabina, Fias Fanni, Kiss Réka
gére és egyediségére, valamint az
ebből fakadó egyéni felelősségünk  A hagyományos évenkénti városi
re: életünkkel nem csak magunknak magyarversenyt az Andrássy isko- Fekete Richárd Bendegúz, Kovács Dóra,
kell elszámolnunk, hanem annak a lában rendezték meg a vecsési isko- Simon Gyöngyi, Fadhle Amna, Kiss Réka
közösségnek is, amelyhez a külde- lák legjobbjainak március 29-én.
tésünk szól.
2. Kiss Réka – Vecsési Andrássy;
A művésznő gondolatmenetét néfelkészítő: Kiss Gábor
hány szép zenei darabbal, karrier3. Tóth Szabina – Vecsési András- 1. Kiss Réka – Vecsési Andrássy
je egy-egy emlékezetes pillanatá- 1. Kovács Dóra – Vecsési András- sy; felkészítő: Horváthné Gyurcsán Gyula Általános Iskola
ban készült felvétellel illusztrálta. sy Gyula Általános Iskola; felkészí- Erika
2. Fadhle Amna és Kovács Dóra
Az előadás végén autogramért kí- tő: Veszprémi Klára
A március 30-án megrendezett – mindketten Andrássy iskola
gyózó sor jelezte, hogy a nagykö- 2. Besenyei Dóra Laura – Gras városi matematikaversenynek a 3. Fekete Richárd Bendegúz
vet Halmi téri kiküldetése sikeres salkovich A. Német N. és Kétnyelvű Grassalkovich Antal Német Nem- – Andrássy iskola
volt. Visszavárjuk!
Á. I.; felkészítő: Polovics Éva, Gás- zetiségi és Kétnyelvű Általános IsFelkészítő tanáruk Simon GyönCsonta Réka pedagógus párné Hatvani Gabriella
kola volt a helyszíne.
gyi volt. 
VT info

Opera az
iskolában

HÍREI

Elindult az új lomtalanítási rendszer! A házhoz menő

EREDMÉNYEK:

Városi tanulmányi
versenyek felsős diákoknak

EREDMÉNYEK:
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  Idén áprilistól egy új szolgáltatás, a házhoz
menő lomt alan ítás vehető igénybe a Város
gondnoktól. Ez a szolgáltatás a régi lomtalanítási rendszert váltotta fel, melynek keretében korábban évente egy alkalommal, meghatározott
időpontban a közterületekre lehetett kirakni az
elszállítandó lomot. Az új rendszerben a vecsési lakosok választhatják ki a számukra legkedvezőbb időpontot az alábbiak szerint:
A szolgáltatás április 1. és november 30. közötti időszakban igényelhető a következőkben
felsorolt szombati napokon. A hatékony begyűjtés érdekében a várost 4 szelektív hulladékgyűjtési körzetre osztották fel. (sárga, zöld, szürke és
kék körzet).
Így a szolgáltatás az ingatlanok elhelyezkedése alapján a következők szerint igényelhető:

1. Sárga körzet – minden hónap 1. szombatja
(ápr. 1. és nov. 30. között).
2. Zöld körzet – minden hónap 2. szombatja
(ápr. 1. és nov. 30. között).
3. Szürke körzet – minden hónap 3. szombatja (ápr. 1. és nov. 30. között).
4. Kék körzet – minden hónap 4. szombatja
(ápr. 1. és nov. 30. között).
A házhoz menő lomtalanítás megszervezése
lakótelepi társasházak esetében a közös képviselőn keresztül történik. Ő az a személy, akihez a
lakók igény esetén fordulni tudnak, és aki egyezteti az időpontot a Városgondnokkal.
Akadt, aki az új rendszer szerinti lomtalanítást már az első napokban igénybe vette.
Molnár Lajosné egyedül él otthonában Vecsésen, aki a Városgondnok új szolgáltatásával kapcsolatban nagyon jó tapasztalatokról számolt be:
„Ha tehetném, csillagos ötöst adnék a Városgondnoknak! Az ügyfélszolgálaton telefonon
egyeztettem a szolgáltatásról. Az ügyfélszolgálat munkatársa segített kitölteni a szükséges regisztrációs lapot és megbeszéltük az időpontot.
A lomtalanítás precízen és nagyon gyorsan zajlott. Le a kalappal, ahogy a szállítók viselkedtek!
A Városgondnok munkatársai végig segítőkészek és nagyon udvariasak voltak. Bátran ajánlom a házhoz menő lomtalanítás minden vecsési lakosnak, mert sokkal jobb és kényelmesebb,
mint a régi módszer.”

Komposztáló edények
ingyenesen átvehetők!
  A tavasz beköszöntével egyre
több kerti munkára számíthatnak
azok, aki saját kerttel, zöld területtel rendelkeznek. Környezetkímélő
és költséghatékony megoldás a zöldhulladékok komposztáló edénnyel
történő hasznosítása a műanyagzsákos elszállíttatás helyett. A zöldhulladékokat komposztálva és újrahasznosítva a termőtalaj minősége
javítható, az elszállítandó hulladék
mennyisége pedig csökkenthető. A
komposztálóba ráadásul olyan hulladékok is belekerülhetnek – pl. megpucolt zöldségek, gyümölcsök héja, ételmaradék –, amelyek tovább
csökkentik a kommunális hulladék mennyiségét.
A Városgondnoknál a szakszerű és könnyen
használható komposztáló edények még elérhetők ingyenesen! Ha még nem próbálta, érdemes
2017. április | VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

elkezdeni most egy új komposztáló edénnyel! Ha ön már komposztál és szeretne több zöldhulladékot
hasznosítani, van lehetőség egy második komposztáló edény ingyenes igénylésére is! A Városgondnok számára külön öröm, hogy az
ingyenes komposztáló lehetőségével a közületek – iskolák, óvodák – már élnek, hiszen a környezettudatos nevelést nem lehet elég
korán elkezdeni, ráadásul a komposztálás költséghatékony megoldás a zöldterületek rendben tartására.
Az ingyenesen elérhető komposztáló edény
igénylésével kapcsolatban keresse meg a Városgondnok ügyfélszolgálatát személyesen, telefonon vagy töltse le honlapról a formanyomtatványt!

lomtalanításnak
sok előnye van

1

A régi módszer szerint egy évben egyetlen adott időponthoz kellett mindenkinek igazodni. Akinek nem felelt meg a kijelölt lomtalanítás nap, kénytelen volt várni
egy évet vagy keresni és megfizetni azt a
szolgáltatót, aki a házhoz menő lomtalanítást különdíj ellenében elvégezte.

2

A Városgondnok házhoz menő lomtalanítási szolgáltatása a vecsési lakosok
számára évente egyszer díjmentesen vehető igénybe.

3

A lomtalanítás környezetbarátabb módon
történik, hiszen a lomok nem kerülnek ki
közterületre, ezért a lomok széthúzásából és
elhordásából eredő kellemetlenségek megszűnnek és az új módszerrel megszűnik az is,
hogy esetleges veszélyes hulladékok kerüljenek ki közterületekre.
A Városgondnok az új lomtalanítási rendszer bevezetésével ismét elől jár az országos
szolgáltatókhoz képest. Országosan egyelőre
csak kevés helyen – például Diósdon és Érden
– vezették be ezt a korszerű, környezetbarát
és kényelmes megoldást. Még Budapesten is
a legtöbb kerületben a régi utcára kipakolós
rendszer üzemel. Mivel a lakosság részletes
tájékoztatása nagy jelentőséggel bír a Városgondnok számára, részletes útmutató készült
az új lomtalanítási rendszerről, amely letölthető, illetve megtekinthető a Városgondnok
honlapján, a Lomtalanítás menüpont alatt.
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„Barátság-híd”
két település között

Jézus és Tamás – és a
feltámadás (II.) (2017. ápr.)

Fotó: Kortye Katalin

A kép közepén Benke Mária

LÉLEKCSALAMÁDÉ,
avagy jubileumi szerzői
est a könyvtárban…
  A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör soraiban. A műsor végén szeretet- Gyáli nyugdíjas pedagógusok Vecsésen
egyik alapító tagjaként – kerek év- vendéglátásra került sor, születésfordulós születésnappal egybekötött – napi tortákkal és minden egyébbel.
  A G. Ferenczy Hanna Irodalmi di Pincészet borházába érkeztünk.
önálló szerzői estem volt a könyv- Későig maradtak a vendégek, olyan Körből néhányan rendszeresen kül- Petz Márton kedves fogadtatásban
jól érezték magukat.
tárban március 24-én.
dünk irodalmi pályázatokra írásokat. részesítette a csapatot. Megmutatta
A köszöntések, gratulációk meg- Így történt ez 2016 őszén is, amikor a muzeális eszközöket, melyekkel
A fellépők – az irodalmi köri tagok,
barátok, előadóművészek, színészek, hatóak, már-már zavarba ejtőek a gyáli könyvtár Az én városom pá- őseink dolgoztak, a kukoricamorzenészek – verseimből, meséimből, voltak.
lyázatára írást küldtem. Év végén az zsolótól a szecskavágóig, a szőlőHálás szívvel köszönöm a könyv- eredményhirdetésen meglepetéssel préselési eszközöktől a kemencéig,
novelláimból adtak elő, hatalmas sikerrel. Kortye Vilmos és zenész ba- tár vezetőjének és minden dolgozójá- és jó érzéssel töltött el, hogy írásom és mesélt róluk. A baráti társaság firátai megzenésítettek három verse- nak, a vendégeknek, a fellépőknek, a – melyet Vecsésről írtam – elnyerte nom falatokkal és egy kis borkóstomet, és még sok-sok kedves zenével Williams TV tulajdonosának, s min- az első helyezést. Örömömet még lással búcsúzott a pincéjétől.
emelték az előadás fényét. Jó volt lát- denkinek a közreműködését, hogy tetézte, hogy a gyáli nyugdíjas peni azt a sok jókedvű, nevető, csillogó bearanyozták ezt a jeles napot szá- dagógusok klubjából megkerestek, „Az esemény szereBenke Mária hogy az írásom nyomán szeretnének
szemű embert a teltházas közönség momra.
tet-vendéglátás volt,
Vecsésen egy egész napos kirándulást tenni, és felkértek idegenveze- emberbaráti jócseletőjüknek. Boldogan mondtam igent,
kedet, mert sehol semhiszen szeretem a várost, ahol élek.
A kirándulásra március 30-án ke- miért nem fizettünk,
rült sor. Egy buszt béreltek, s több
mint harmincan jöttek el hozzánk. csak élveztük a vecséFelkértem Gál István helytörténészt, si emberek kedvesséhogy legyen a segítségemre, mert
nála jobban nem tudja bemutatni vá- gét, figyelmességét.”
rosunk történelmét senki, ami jövőA jó hangulatú kirándulást a gyágom. 1967 áprilisában kellett írre lesz hétszáz éves. A kirándulást
junk egy záró fogalmazást. Akkojól szerveztük – talán kicsit túl jól –, li nyugdíjas tanárok hálás mosollyal,
riban ez elég jól ment nekem. A
mert igen zsúfoltra sikerült. Meg- csillogó szemmel köszönték meg a
Sok-sok jellemzővel tudnám il- legjobb barátom, Belányi Jani adnéztük a Bálint Ágnes Emlékházat, G. Ferenczy Hanna Irodalmi Körnek.
letni. Lehetett volna híres szí- dig győzködött, míg megírtam
a Kispatak tanösvényt és a lakópark Az egész napos eseményt a Williams
nész, mint Gregory Peck, hasonlít az övét is. És most jön a slusszkörnyékét, továbbjöttünk az And- TV munkatársa filmre vette, fotók
is rá: sármos, magas, okos, tiszta- poén, Béla bá kiosztja a dogákat,
rássy-telepi római katolikus temp- is készültek és minden tanár kapott
szívű! Ő inkább pásztor lett, és mi szerintem Janié jobbra sikerült,
lom – iskola – játszótérhez. A Halmi egy, a városunk történetét feldolgoabból a több ezer gyerekből va- kapott rá egy erős négyest és
Telepi Általános Iskolában az igaz- zó, Fal nem épül ember nélkül… c.
gyunk, akik a báránykái voltunk. egy megjegyzést, – „Nagyon
gatónő fogadott minket, és megmu- rockopera DVD-t. Irodalmi körünk
Nyolcadikban egyszer kiug- Stiller-íze van!” Úgy gondolom
tatta az iskolát, amit nagy örömmel nevében megajándékoztam a klubot
rottam az ablakon óra közben, mindnyájunk nevében nagy köjártunk végig, és megcsodálhat- a Vecsési Mesekönyvvel, a Vecsési
és milyen az élet fintora, pont szönet neki és a Szakálasnak,
tuk a múlt történéseinek relikviáit. Kalendáriummal, Gál tanár úr Fal
a nyakában landoltam. –„ Na hogy egy ilyen nagy formátuOnnan a Petőfi térre az iskolához nem épül könyvével és Szénási SánStillerkém, ez megszolgált egy mú ember lehetett a mi csapaés templomhoz mentünk, de érin- dor költő verseskötetével – a klubveigazgatóit!” „Béla bá, kérem ne, tunk kapitánya.
tettük a szép új bölcsődénket, az zető nagy örömére.
Az esemény szeretet-vendéglátás
agyonver a fater!” És lássatok
Ui.: Áprilisban lesz az 1967épülő evangélikus templomot, közcsodát, átváltotta az intőmet ben a Martinovics téren végzett
tereinket, szép szobraikkal, rende- volt, emberbaráti jócselekedet, mert
egy seggberúgásra. Szó sze- 8.b-sek találkozója. Ez nem kérés,
zett tiszta parkjaival. A Tájházban sehol semmiért nem fizettünk, csak
rint belsővel segített át az élet csak elvárás, tiszteljük meg egyFrühwirth Misi bácsi kalauzolt to- élveztük a vecsési emberek kedvesnagybetűs kapuján. A mai gye- mást azzal, hogy ott leszünk. Az
vább minket, megmutatva a múlt ségét, figyelmességét.
Köszönetemet fejezem ki Mindrekeknek sem ártana néha egy- tuti, hogy az osztály legfiatalabb
emlékeit. Onnan a Szent Kereszt
egy ilyen seggberúgás. Még egy tagja Ősz Béla köztünk lesz.
templomhoz, a hősi halottak felvé- azoknak, akik egy emberként segíédes sztori, azután becsszó befoKöszönettel egy vén diák…
sett falához, majd az Epresbe, végül tették, támogatták ezt a kirándulást
fáradtan, de lelkesen a Petz Csalá- az én szép városomban.Benke Mária

Osztálytalálkozóra várjuk
az 1967-ben a Martinovics
téren végzett 8.b-seket

A mi hősünk…
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Gondolatok…
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  Jézus nagyheti szenvedésével kapcsolatban lát maga előtt, de az Istent vallja meg. Az Úr felmár többször volt szó a Keresztút-ról, a Via szólítja: „Ne légy hitetlen, hanem hívő!”
Jézus halála és eltemetése után Tamásnak
Crucis-ról, most pár mondatban emlékezzünk
meg Jézus feltámadása utáni megjelenésének a hite is elveszett. De most a csodálatos megegyikéről, a Húsvéti Stációk 8. állomásáról: Jé- jelenés után megszületik szívében a hit s vele
együtt a remény is. Nem csak felismeri az Urat,
zus megjelenik Tamásnak.
„Tamás nem volt velük, amikor megjelent Jé- hanem magáénak is vallja: „Én Uram, én Istezus. Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a ta- nem!” Ez, hogy magáénak vallja, a legszoronítványai, és Tamás is velük volt.” (Jn. 20,24-29) sabb kapcsolatot jelenti Jézus és Tamás között.
Jézus felszólítja Tamást, hogy tegye ujját oldalá- Tulajdonképpen ő volt az első, aki elismerte Jénak sebébe. A megjelenés annyira magával so- zus istenségét. Vallomásának komolyságát igadorja Tamást, hogy csak azt tudja mondani: „Én zolja, hogy indiai térítő útja során kész életét
Uram, én Istenem!” Nem valószínű – írja Bar- adni Mesteréért.
Uram, erősítsd meg a mi hitünket is! „Ki
si Balázs atya –, hogy ezek után valóban megérinti Jézus testét. Már maga a felszólítás, a le- előbb még kételkedett,/felkiált, látva a sebet:/
hetőség a test és lélek érintése. Tamás embert Én Uram és én Istenem!/Alleluja! Alleluja!”

A BÁTAI Szent Vér kegyhely
történetének folytatása (II.)
  A Szent Vér tiszteletének gyökerei Európában a
keresztes hadjáratok idejére nyúlnak vissza. Legféltettebb a Rómában őrzött ereklye a Vera Ikon
(Veronika kendője), melyen a Keresztúton vérrel
verejtékező Krisztus arca látható. Az eucharisztikus (oltáriszentségi) csodák legtöbbször a valóságos jelenlétben való kétkedésből születtek. Ilyen az
un. Gergely-mise vagy a Ludbergi Szent Vér ereklye a XV. században. Ám a legjelentősebb 1263ban történt, ez a Bolsenai mise csodája: Egy cseh
pap Rómából hazatérően Bolsenában misézett, s

1    % a történelmi
egyházaknak
Segítsük elő az egyházak hitéleti és karitatív tevékenységét!
Utaljuk át a személyi jövedelemadó
+1%-át a következő technikai számokra:
Magyar Katolikus Egyház: 0011
Magyarországi Református Egyház: 0066
Magyarországi Evangélikus Egyház: 0035
Magyarországi Unitárius Egyház: 0200
Magyarországi Baptista Egyház: 0286
Ha valaki nem egyházaknak szeretné adni
a másik 1%-ot, az felajánlhatja a Nemzeti
Tehetségprogram támogatására az 1823as kódszámon.
VT info
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amikor a kenyeret a keapátságot. Az apátság birhely fölött megtörte, a
tokaihoz tartozott: a mai
kehelyben lévő átválSzeremle (Bács-Kiskun
toztatott vér pezsegni
m.), Nagynyárád (Barakezdett és megfestette
nya m.), Bátaapáti (Tola korporálét (ostyaabna m.), Apatin (Vajdaság),
roszt), amely Krisztus
Koromszó (Tolna m.).
arcának vonásait vette
Az 1300-as években Káfel. IV. Orbán pápa kiroly Róbert király lett Báta
vizsgáltatta az esetet, a
kegyura. Nagy Lajos király
korporálét és az ostyát
1367-ben járt Bátán, és a
az orvietói dómba szálbátai apát kérésére átírta
líttatta, majd elrendelte
Szent László király priviaz Úrnap megünneplélégium-levelét. Nagy Lajos
sét az egész egyházban. Bátai kegytemplom
király leánya – Zsigmond
A Lancianoi Szent Vér
király első felesége – kétereklye a VIII. században keletkezett. A bazilita szer is megfordult az akkor már híres Szent Vér
szerzetes papnak misézés közben kételyei támad- kegyhelyen. Zsigmond második felesége – Czillei
tak, hogy a kenyér és a bor ténylegesen Krisztus Borbála – 1416 októberében látogatott el Bátára.
testévé és vérévé lényegült-e át? Ekkor az ostya lát- Maga Zsigmond király – aki német-római császár
ható módon hússá változott a kezében, a bor pedig is volt egyben – nyolc alkalommal kereste fel a bátai
vérré változva megalvadt és öt különböző csomóra kegyhelyet. Az ő kérésére 1434. január 24-én IV.
oszlott. 1970-ben az ereklye tudományos vizsgá- Jenő pápa búcsút engedélyezett a kegytemplomot
lata megállapította, hogy „a vér valódi emberi vér, felkereső híveknek, így Báta búcsújáró hely lett.
AB-vércsoportba tartozik. Az ostyadarabokat tar1470-ben a pápai legátus – Lorenzo Roverella –
talmazó hús valódi emberi szívizomzat”.
teljes búcsút engedélyez a kegytemplomot felkeMár visszatérhetünk BÁTÁRA. Szent István reső híveknek. Majd 1480-ban Aragóniai János
király 1015-ben Bátatő falut a pécsváradi ben- bíboros, legátus a keresztes búcsú elnyeréséhez
cés monostornak (szerzeteseknek) adományozta. jelölte ki Bátát. Az 1500-as és 1525-ös jubileumi
Szent László király édesapját a közeli Szekszár- szentév búcsúinak elnyerésére is kijelölték a bátai
don temették el. László király gyakran járhatott kegytemplomot (folytatjuk).
Bátán is, talán ezért alapított itt 1093-ban bencés
Írás és fotó: Nagy István Elek
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PÁLYÁZAT

Cikksorozat a reformáció
500. évfordulója alkalmából 2. rész

Vecsési önkormányzati delegáció
járt Lillehammerben (Norvégia)

A reformáció előzményei

Hamarosan befejeződik Vecsés Város Önkormányzata, valamint Budapest Főváros XVIII. kerület Pest
szentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata közös Norvég Alap által támogatott projektje. A Norvég Alap
a következő lakossági és önkormányzati képzéseket támogatta: projektmenedzsment, IT-készségek
fejlesztése, stresszkezelés, angol nyelvi készségfejlesztés és targoncavezetői képzés (OKJ). A pályázat
részeként az elmúlt évben több szakmai konferenciát rendeztek Norvégiában és Magyarországon.
Ezeken a rendezvényeken az említett két önkormányzaton kívül részt vett a Budapest Airport Zrt., a
Zsigmond Király Egyetem, a Felnőttképzők Szövetsége. A norvégokat a Lillehammeri Egyetem képviselte. Legutób a hazai projekpartnerek Norvégiában számoltak be a projektben végzett munkájukról.

Gutenberg nyomdája

A reformáció elválaszthatatlan az újkori, spirituálisszellemi, kulturális, társadalmi-szociális és politikai
változásoktól. Az 1490-es évektől erősödött a
mindent átfogó politikai, társadalmi válság.

N

agy dinasztiák szálltak síkra az európai irányító szerep megszerzéséért. Az elvilágiasodott pápaság a két
nyugati legerősebb hatalom, a francia királyok és a
Német-római Császárság kereszttüzébe került. A spanyolok és
a portugálok az Újvilág (Amerika felfedezése 1492) meghódításáért és kizsákmá„A 15. század technikai vívmánya, a
nyolásáért vetélkedtek.
Európában a nagy pokönyvnyomtatás a reformáció tanalitikai erők központoinak gyors elterjedését tette lehetősították a kormányzati
rendszereiket, megnövé. Gutenberg (1400–1468) német
velték katonai erőiket,
ötvösmester kikísérletezte a könyvegyre több adót vetettek
ki. A döntési fügnyomtatást, és Mainzban létesítette
getlenség és a területi
meg nyomdáját az 1440-es években.”
terjeszkedés határozta meg politikájukat. A
pápaság is megpróbált lépést tartani a világi hatalmakkal, miközben az egyház legvagyonosabb és legbefolyásosabb területeit a világi földbirtokos nemesség uralta, sőt a fejedelmek,
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a köznemesség és városi közösségek pedig törekedtek arra, hogy az egyházi intézmények (iskolák, ispotályok, prédikátorok javadalma) működését ellenőrizzék, befolyásolják.
A kor harmadik és katonailag legerősebb, uralkodója I. Szulejmán oszmán-török szultán, aki
1520-ban 26 évesen lett trónörökös, Közép-Európa és a Magyar Királyság meghódítására készült.
1500 körül a legnagyobb félelem az iszlám fenyegetés volt. Az európai lakosság lelkiállapotát
a hosszan elhúzódó nyugtalanság és apokaliptikus világvége-hangulat jellemezte. A pesszimista irányzattal együtt megjelent az optimista
lelkesedés is, ami sok művészt, tudóst magával
ragadott. Létrejött az ideális társadalom képe és
annak működését leíró filozofálás.
A XV. század második felétől meghatározó
szellemi irányzat a humanizmus. A humanizmus jelszava „ad fontes”– vissza a forrásokhoz
– egyaránt átitatta a művészetet és a tudományos gondolkodást. A görög-római örökséghez való visszanyúlás, az ókori értékek újrafelfedezése a társadalom megújítását célozta. A
humanizmus vezéralakja Rotterdami Erasmus
(1466–1536) Ágoston-rendi szerzetes, filozófus, teológus volt, aki a görög nyelv specialistája lett. Kiadta és magyarázta a görög nyelvű Újszövetséget (1516), majd újra latinra fordította. Azt írta: azt szeretné
látni, amint a szántóvető az ekeszarvára támaszkodva, a takács a szövőszéke mellett, a zarándok az útját járva olvassa
a Bibliát. Erasmus hitt a humanista tudás világjobbító erejében, az erkölcsi megjavulásban.
A 15. század technikai vívmánya, a könyvnyomtatás a reformáció tanainak gyors elterjedését tette lehetővé. Gutenberg (1400–1468) német ötvösmester kikísérletezte a könyvnyomtatást, és Mainzban létesítette meg nyomdáját az 1440-es
években. A feltaláló a mozgatható betűmintát, a nyomógépet, a megfelelő nyomdafestéket és a papírt egy gyártási folyamatban tudta összehangolni. Ezzel a könyvnyomtatás tömegfolyamattá vált. Fő műve a 42 soros Gutenberg Biblia az
1450-es években készült. Azért nevezik 42 sorosnak, mert
egy-egy oldalra 42 sor fért ki. A 42 soros Biblia 641 lapot tartalmaz (1282 kéthasábos oldalt). Az első kilenc oldalra csak
40 sor fért, ezért Gutenberg addig fűrészelte, reszelte a betűket, amíg a tízedik oldalra 41, a tizenegyedikre pedig már
42 sort tudott elhelyezni. A nyomtatás után a szöveget kézzel rubrikálták (ez a címek vagy a fejezet kezdetének vörös
színnel történő kiemelése) és iniciálékat rajzoltak hozzá, ezért
minden példány egyedi és inkább kódex benyomását kelti. A
szájhagyomány szerint 180 példány készült, 45 borjúbőrkö
tésben, 135 pedig papírkötésben. Jelenleg 48 (más források
szerint 47) teljes Gutenberg-biblia fennmaradásáról tudunk,
12 Németországban, 11 az Egyesült Államokban található és
számos töredék is létezik, néhány csak egy-két oldalas.
(Forrás: 500 éves a Reformáció kiadvány, és az Internet)
Heinemann Ildikó evangélikus lelkész
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Vecsési Önkormányzatot Tábori Ferenc
alpolgármester, Mohainé Jakab Anikó
jegyző és Práczki Péter a projekt vecsési szakmai vezetője képviselte.
A Lillehammer Egyetemen Rolf Ronning professzor fogadta a magyar delegációt. Tájékoztatójában összefoglalta a pályázat során felmerült
közös innovatív elképzeléseket.
Dr. Szebényi Szabolcs Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre képviseletében
beszámolt a Képzéskoordinációs Irodában eddig
történt továbbképzések nagyon pozitív visszajelzéseiről.
A Vecsési Önkormányzat részéről Práczki Péter
tartott beszámolót. Előadásában kiemelte, hogy az
önkormányzattól mintegy száz fő vett részt a Norvég Alap továbbképzésein A Felnőttképzők Szövetsége (a rendezvényen Sum István képviselte őket)
szervezte az OKJ-s targoncavezető-képzést, melyet Skribek Pál elnök vezetésével a Vecsési Ipartestület valósított meg. Figyelemre méltó, hogy a
targoncavezető-képzés végeredményét tekintve a
Vecsési Ipartestület az eredetileg tervezett 32 fős
képzési létszámot megduplázva, 64 fő szerezhette meg az OKJ-s targoncavezetői jogosítványt!
Pósán Anna a Zsigmond Király Egyetem részéről beszámolt a projekt során végzett és az egyetem
által szervezett képzések megtervezéséről és lebonyolításáról. Külön értékelte a stresszmenedzsment
továbbképzés kiváló eredményeit, ugyanis az önkormányzati dolgozóknak kiemelt szükségük lehet az ezzel kapcsolatos folyamatok ismeretéről.

Ehhez kapcsolódott Práczki Péter előadása is,
aki elmondta, hogy Vecsés Város Önkormányzata a vállalt projektfeladatokon felül a stresszme
nedzsment továbbképzés keretén belül Erőszakmentes kommunikációs térninget hirdetett meg,
ezúttal a lakosság körében. Az első tréninget követő pozitív visszajelzések alapján második továbbképzést is szerveztek a Vecsési Ipartestület
nagytermében. A Ramabala Éva által tartott két
előadáson eddig több mint negyven
fő vett részt. A sikerek alapján a projekt végéig egy harmadik előadást is
beterveztek.
Takács József a Budapest Airport Zrt., részéről felhívta a résztvevők figyelmét a repülőtér keretében végzett
továbbképzések fontosságára, hiszen a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér megítélése nagyrészt
az alkalmazottak kíváló felkészülésén múlik.
A hazai partnerek beszámolóját Hunyadi István projektigazgató, a Budapest XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre képviseletében zárta, aki beszámolt a Képzéskoordinációs Irodában
végzett munkáról és az eredmények ismeretében
megköszönte a norvég partnerek támogatását.
A magyar delegációnak az egyetemi bemutató program további részében Bent Kure, projektigazgató tartott egy tájékoztatót a Nemzeti Film
Iskoláról (National Film School). A delegáció
ezt követően a Lillehammer-i Oktatási Központba látogatott, ahol Jon Amundsen rektor a városba érkező menekültek helyi közösségbe történő

integrálásáról számolt
be, majd ezt követően
a Digitális Továbbképzési Központban fogadták delegációnkat, ahol az
idősgondozás digitális segítőrendszereit mutatta
be Vibeke Stenshage főosztályvezető.
A program Oslóban folytatódott, ahol az
Ullensaker-i önkormányzat bemutatta azokat a
folyamatokat, melyeket a térségben az álláskeresők támogatása, illetve a menekültek beilleszkedése érdekében alkalmaznak.
A norvég szakmai látogatás végén az oslói repülőtér üzemeltetője, az Avinor HR igazgatója
Kjell Age számolt be a a repülőtér alkalmazottainak kiválasztási és továbbképzési rendszeréről,
ami szintén a minőségi kívánalmak fejlesztésére helyezi a legfontosabb hangsúlyt.
A projekt április végén Budapesten ünnepélyes zárókonferenciával végződik.
Polgár Gyula, kommunikációs munkatárs

Hirdetés

Hibás terméket vásárolt?
Nem felelt meg a szolgáltatás?
Magánszemélyek, mikro-, kis- és középvállalkozások, civil szervezetek és társasházak is rendezhetik termékkel vagy szolgáltatással
kapcsolatos fogyasztói panaszaikat, a

PEST MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
segítségével.

Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.
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PEST MEGYEI
BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
1119 Budapest,
Etele út 59-61. II. em. 240.

Levelezési cím:
1364 Budapest, Pf.: 81
Ügyfélfogadási idő: K-Cs: 9:00-14:00
Telefon/Fax: (06-1) 269-0703
(06-1) 784-3076

E-mail cím:

pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: www.panaszrendezes.hu
www.pestmegyeibekelteto.hu
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Labdarúgás

Vecsési FC–Gödöllői SK 1-1 (0-1)
Gólszerző: Tóth Attila (60')

Gendur László: „Rangadóhoz méltó mérkőzést
vívtunk a Gödöllővel. Sajnos az első félidőt átengedtük az ellenfélnek, de a második játékrészben
a táblázatban elfoglalt helyünkhöz méltóan játszottunk. Nyerhettünk volna, több helyzetünk is
volt, ám azok kimaradtak. Jó lett volna, ha növeljük a négypontos különbséget, de dolgozunk tovább. A cél változatlan: az aranyérem megszerzése.” (vfc.hu)
Tápiószecső FC–Vecsési FC 0-3 (0-1)
Gólszerzők: Tóth Attila (40', 84'), Farkas Ádám (56')

A 23. forduló után a mi együttesünk vezeti a tabellát 53 ponttal. Minket Gödöllő (49) és Tura
Erős szél támogatásával kezdtük a játékot, de a (45) követ. A házi góllövőlistán már Tóth Attila
vendégek tudatos és pontos összjátékkal uralni áll az élen 7 találattal. További sorrend: 6: Bortudták az első játékrészt, és megérdemelten sze- si, 5: Csiszár, Piros.
reztek vezetést. A mieink egy távoli lövéssel és
egy fejessel okoztak csak némi veszélyt a ven- Czibolya Zoltán elnök:
dégek kapujára.
– Nehéz mérkőzéseken vagyunk túl. Lehetett
Fordulás után megváltozott a játék képe, át- volna jobb, de rosszabb is. A csoport legjobbjaVeretlenségi sorozat, de csak két győzelem.
A két hazai döntetlenből a Gödöllő elleni a leg- vettük az irányítást és egyre veszélyesebb táma- ival játszottunk, ezt is látni kell. A szecsői győfájóbb. Négy pont helyett, most, ha héttel vár- dásokat vezettünk. Egy órai játék után Tóth At- zelem azért értékes, mert ők öt meccset nyertek
nánk a hajrát, sokkal nyugodtabbak lehetnénk. tila szép egyéni akcióból hozta helyzetbe magát sorozatban a kiesés elleni küzdelmük során. Séés biztosan gurított a sarokba. A hajrára papri- rültjeink és betegeink is voltak a periódusban.
kás lett a hangulat, néhány játékos idegeit csak Jó lett volna nagyobb előnnyel menni a hajráVecsési FC–FC Dabas II. 1-1 (0-0)
a sárga szín csitította, de egyik gárda sem tud- ba, de ez is jelentősnek mondható. Rövidesen
Gólszerző: Piros Gábor (82')
ta a maga javára eldönteni a három pont sorsát. számolhatunk már néhány hiányzóval, velük
Pilisi LK-Legenda Sport–Vecsési FC 1-1 (1-1) A döntetlen inkább a vendégeknél okozott több erősebbek leszünk. A hátralévő hét találkozóörömöt.
Gólszerző: Páles T.(21' öngól)
ból a turai és a nagykátai tűnik nehezebbnek,
Csapatunknál az akaratot lehet dicsérni, de a de nyugodt és célratörő játékkal el tudjuk érni
Viadukt SE Biatorbágy–Vecsési FC 1-2 (0-0) teljesítmény elmaradt a kívánttól. Főként a táma- céljainkat, vagyis meg lesz a bajnoki cím!
Gólszerzők: Borsi Márton (62'), Tóth Attila (70') dójáték volt szárnyaszegett.
szajan

Pest Megye I. osztály

Eldönthettük
volna…

NBII Déli csoport

Biztató
eredmények
– már a középmezőnyben!
Szigetszentmiklós NKSE–Vecsés SE JUSEC
27-25 (15-11)
Gól: Borkowska 12, Tóth T. 3, Simkó D. 2, Pusztay
2, Haris 2, Bocskai 2, Mátrai 1, Németh 1
Junior: Szigetszentmiklós NKSE–Vecsés SE
JUSEC 29-34
Vecsés SE JUSEC–Duna-Pent NKSE 20-19
(11-7)
A felnőttcsapat

VSK Tököl–Vecsés SE JUSEC 20-26 (10-14)
Gól: Borkowska 13, Bocskai 8, Mátrai 1, Tóth T.
1, Haris 1, Vörös 1, Major 1
Junior: VSK Tököl–Vecsés SE JUSEC 11-53

Kézilabda – férfi
NBI/B Nyugati csoport

Ez egy rossz
széria volt…
Vecsés SE–ETO-SZESE Győr 27-29 (12-18)
Gól: Győrfi 5, Halász 5, Simányi 4, Antal L. 3,
Munkácsi 3, Fiar 2, Kökény 2, Wieszt 1, Kiss dr.
1, Varga 1
Junior: Vecsés S–ETO-SZESE Győr 24-50
Tatai AC–Vecsés SE 27-23 (13-13)
Gól: Antal L. 5, Halász 4, Fiar 3, Győrfi 3, Kökény 3, Kanizaj 2, Auer 2, Munkácsi 1
Junior: Tatai AC–Vecsés SE 27-27
Vecsés SE–Telekom Veszprém U23 30-32
(15-15)
Gól: Kökény 7, Győrfi 6, Simányi 3, Munkácsi utolsó helyen. Annyi pozitívum található, hogy
3, Fiar 2, Wieszt 2, Varga 2, Halász 2, Antal L. 1, Tatán végre sikerült pontot szerezni, és a gólszerzők sorában az 5. Farkas Sándor 93 góllal.
Kiss dr.1, Dávid 1
Junior: Vecsés SE–Telekom Veszprém U23 24-31
Kovács Márton szakosztályelnök:
Dabas KC VSE–Vecsés SE 31-25 (13-12)
Negyven percig tartottuk a lépést Dabassal,
Gól: Antal L. 5, Halász 4, Fiar 4, Győrfi 4, Kö- majd apróbb hibáink megbosszulták magukat.
kény 4, Kiss dr. 2, Wieszt 1, Varga 1
A 22. forduló után elmondhatjuk stabil, erős
Junior: Dabas KC VSE–Vecsés SE 41-21
védekezésünk van, de az előrelépéshez kapus
poszton kell fejlődnünk. Erre a következő időFelnőttgárdánk a négy vereség miatt jelentősen szakban megoldást kell találni. Számok tekinhátrább került a tabellán. A kis húsvéti szünet- tetében a támadó szekcióban látható a fejlődés.
ben össze kell szedni magukat, hogy a 8. hely- Több gólt szerzünk a korábbi évekhez képest.
ről előrébb jussanak. Igaz, a sorsolás nem kedve- Sajnálatos tény, hogy Simányi Péter jobbátlöző, mert háromszor megyünk idegenbe, és csak vőnket, a házi góllövőlista vezetőjét, sérülés
egy meccs lesz üllői otthonunkban. A gólszer- miatt nélkülöznünk kellett. Kötelességünk előzők listáján Simányi továbbra is az előkelő 7. he- re tekinteni és a hátralévő fordulókban minden
lyen van 102 találatával. A juniorok maradtak az pontot begyűjteni.

Vecsés SE JUSEC–Dunavarsány TE 30-22
(13-8)
Gól: Mátrai 12, Borkowska 8, Bocskai 3, Haris 2,
Vörös 2, Tóth T. 1, Simkó A. 1, Tímár 1
Junior: Vecsés SE JUSEC–Dunavarsány TE
38-25
A felnőttegyüttes egyre javuló és eredményes játékkal már felülmúlta az őszi teljesítményt! Az
akkori 7 ponthoz már 8 pontot hozzátettek és még
négy forduló hátra van. A jelenlegi 7. helyezés
valószínűleg tovább fog javulni, és ha csak a papírformát hozzák a hölgyek az előttük álló mec�cseken, akkor a 6. hely meglesz. A gólszerzőknél
Pomozi 64, Borkowska 55 és Bocskai 54 találattal vezetik a házi sorrendet.
Fotók: Szakosztály

Kézilabda – női

Gól: Bocskai 4, Mátrai 3, Pusztay 3, Tímár 2,
Borkowska 2, Simkó D. 2, Haris 2, Major 1, Tóth T. 1
Junior: Vecsés SE JUSEC–Duna-Pent NKSE
31-27

SPORT

Kamper Olívia edző
Juniorjaink 27 ponttal a 3. helyet foglalják el,
és a hátralévő nehéz meccsek miatt ennek megtartása tűnik realitásnak. Ezért minden dicséret megilleti a lányokat. A góllövőlistán az első
hatban két vecsésit is találunk: 3. Tímár 117 és 5.
Pasqualetti 108 góllal.

Kovács Márton és Seres Attila (VSE-elnök) között
a két tehetséges kézilabdázó Fadhle Helmi és Fazekas Ákos

Karate

Kamper Olívia vezetőedző:
– Készülünk tovább, ezzel a 7. hellyel nem elégszünk meg, a lehető legtöbb pontot szeretnénk
begyűjteni a hátralévő mérkőzéseken. Nem lesz
egyszerű dolgunk, a tavasszal jól menetelő KSI
és a Rákosmenti KSK otthonába látogatunk. A
Falusi iskola tornacsarnokában fogadjuk a bajnokságot vezető Gyömrőt és a 6. helyen álló Tápiószele csapatát. Bízom a lányokban, hogy a kitűzött célunkat el tudjuk érni!
szajan

Február 26-án rendezték meg Kőszegen a 16.
Sakura Kupát. A vecsési karatésok 6 fővel vettek
részt a megmérettetésen. Iván István a kadett korosztályban két ezüstérmet nyert. Vetró Benedek
a 10-11 éves korcsoportban aranyérmet szerzett,
Maya Botond egy harmadik és egy negyedik helyezést ért el, Gyenis Márton harmadik helyezett lett.
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Április 8-án rendezte az S.K.I.H. Karate Szövetség az országos bajnokságot Budapesten az
UTE judotermében. Közel 250 karatéka mérettette meg magát.
A vecsési karatésok hét fővel vettek részt a versenyen. Görgényi Bence a hétéves korcsoportban
bronzérmet, Görgényi Balázs a nyolcéves korcsoportban két ezüstérmet szerzett. Vetró Benedek
és Gyenis Márton a 11 éves korcsoportban bronzérmet nyertek. Takács Miklós a 12 éves korosztályban egy arany és két ezüstérmet nyert. Iván

Időkérés a Telekom Veszprém ellen

Fotók: Szakosztály

Fotó: Katona Csaba

Gödöllő ellen Tóth Attila egyenlített

SPORT

Utánpótlás terén a régiós serdülőválogatottba
két vecsési játékost is beválogattak. Fadhle Helmi
jobbátlövő három és fél éve kezdett kézilabdázni Vecsésen. Lapzártáig idén a két bajnokságban
40 mérkőzésen lépett pályára és 212 gólt szerzett.
Szorgalmas, veleszületett tehetség, a csapatot játékára és labdabiztonságára rá lehet építeni. Balázs Gábor edző véleménye szerint kitartással első
osztályban meghatározó játékossá válhat. A válogató másik résztvevője Fazekas Ákos kapus. Ő is
három és fél éve kezdte a sportágat. Edzője szerint
két év alatt fejlődött a legtöbbet. Nála elmondható,
hogy rejtett tehetség, ami most tört a felszínre. Kitartó szorgalmával még magasabb szintre juthat.
Húsvét alkalmával már hagyományosan 4. éve
Prágába utazik a VSE kézilabda-szakosztály egy
rangos nemzetközi utánpótlástornára, ahol német,
dán, cseh, horvát és természetesen magyar csapatok legjobbjai mérkőznek meg egymással. Itt a VSE
serdülő fiú és lány csapata lép pályára.
szajan
István a 16 éves korosztályban bronzérmet szerzett. Senior kategóriában Gebri György bronzérmes lett. Csapatversenyben a Benedek-GyenisMaya gárda negyedik lett.
Gratulálunk a versenyzőknek!
A Vecsés, Fő út 112-ben, a központi edzőterembe várunk minden érdeklődőt a hét minden
napján kortól függetlenül 17 órától, valamint a
Halmi téri iskolában kedden, csütörtökön 17 órától csak gyerekeket.
Szakosztály vezetősége „OSS”
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SPORT

SPORT
ők vitték el a pálmát. Lőczi Roland
a kevés magyar győzelem egyikével dicsekedhetett.

Ökölvívás

Ritmikus gimnasztika

Újabb aranyérmekkel
gazdagodtunk!

IX. Szalacska Nemzetközi Kupa
Váry Tamás Nagyberkiben is remekelt! 4 arany, 2 ezüst és 3 bronzérem lett a vecsési csapat eredménye! Váry Tomi a legjobb serdülő
különdíját is megkapta.
Aranyérmesek: Váry Tamás, Horváth Tamás, Németh Gergő, Balogh János
Busó Kupa, Mohács
Ezüstérmesek: Cservák Zoltán,
Március elején 6 versenyzővel vettünk részt a Gáspár József
mohácsi nemzetközi tornán. Váry Tamás arany- Bronzérmesek: Lőczi Roland, Pap
éremmel zárta a versenyt, miután az elődöntőben András, Csikós Adrián
a 2. menetben, a döntőben pedig az 1. menetben
TKO-val győzött. Gáspár József, Németh Ger- Queen of the ring
majd a döntőben megosztott pontozással maradt
gő és Pap András ezüstérmes, Csikós Adrián és 3 aranyérem és 1 ezüstérem a női nemzetkö- alul a helyi magyar versenyzővel szemben. TaCservák Zoltán pedig bronzérmes lett.
zi tornáról.
mara így ezüstéremmel zárta a tornát.
Március végén, a Kőszegen megrendezett viaPest Megyei Régió – Bracken Boxing Club
dalon elit korosztályban Szűcs Szabina német és A teremben is zajlott az élet
(Írország) csapattalálkozó
magyar ellenfél legyőzésével lett bajnok. A juni- Közös edzőmérkőzéseket szerveztünk a Pest meA Tóth Ákos emlékverseny keretein belül került orok között Kiss Bettina magyar, majd lengyel el- gyei csapatoknak, ahol több mint 50 versenyző
megrendezésre – Sülysáp, 2017. március 11. – a lenfelet győzött le, szintén aranyérmes lett. Hőlaki jelent meg. Vendégül láttuk a Madárfészek Akamagyar–ír csapattalálkozó. Az írek kemény le- Emese lengyel ellenféllel szemben diadalmasko- démiát és KSI-t, valamint vendégségben voltunk
gények, ezt tapasztaltuk tavaly februárban, ami- dott, szintén aranyérmes lett. Tarnóczy Tamara az albertirsai fiókcsapatunknál.
kor náluk vendégeskedtünk. Összetettben most is először a lengyel válogatott versenyzőt győzte le,
Seres Attila, szakosztályvezető

Darts

Fotók: Szakosztály

25 éves a
Magyar Darts
Szövetség

nyeken is képviseltetjük magunkat a nemzetközi versenyeken, ahol számtalan kimagasló
eredményt értek el magyar sportolók az elmúlt negyed évszázadban – olvasható a szövetség közleményében.
A jubileum alkalmából a Magyar Darts Szövetség elnöksége köszöntötte és elismerő oklevéllel jutalmazta azokat, akik letették az országban a sportág alapjait, hozzájárultak ahhoz,
hogy a sportág szeretete terjedjen, és rengeteg
időt, energiát áldoztak – és áldoznak a mai napig – arra, hogy a magyar darts az őt megillető helyre kerüljön itthon és külföldön is.
A kitüntetettek között találjuk a VSE két kiválóságát, Massza Sándort és Török Lászlót.
Ezúton is köszönjük példamutató és önzetlen munkájukat!
A szakosztály legutóbbi egyéni eredményei:
Juhász Béla: két 3. hely, Huszti Sándor: két
9. hely, Török László: 5. hely, Forgács László 5.hely, Szabó László: 9. hely, Puskás Erzsébet: 9. hely.

Softon ugyancsak hazai környezetben fogadta a Bajnok SE csapatát. Egy igazi „csapatépítő”
mérkőzésnek lehettünk tanúi. A rossz kezdésnek mondható 0-4 után, 9-7 arányban sikerült
legyőzniük a sokkal tapasztaltabb ellenfeleiket. Szakosztályunk nevében szívből gratulálunk nekik!

Csapatmérkőzések
Massza Sándor és Török László
Bár a dartssport csak az elmúlt években vált
igazán népszerűvé az országban, a Magyar
Darts Szövetség már több mint két évtizede
létezik. A civil szervezet 1991. decemberében
alakult, a bíróság 1992 elején vette nyilvántartásba. A Szövetségnek kezdetben mindössze
két alapító egyesülete volt – ma 56 tagegyesülettel büszkélkedhetünk! Az elmúlt 25 évben
folyamatosan és töretlenül fejlődött a sportág, A többségében újoncokból álló VSE Mix csaamelynek eredményeképp jelenleg közel 1500 patunk az első mérkőzését steel-n idehaza játsportoló versenyzik a szövetség versenyrend- szotta. Az osztályában bajnokesélyes EKSE
szereiben. Külön öröm és büszkék vagyunk rá, csapatát látta vendégül.
hogy az utánpótlás-nevelés is egyre több régiA mérkőzés végeredménye 18-7 lett a venóban kerül előtérbe. Felnőtt és ifjúsági verse- dégek javára,
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Bozsik-program Vecsésen
Március 23-án „Focis Ovifesztivált” rendeztek a Bozsik-program
keretében a vecsési sportpályán. Az
MLSZ óvodai országos programjának az a célja, hogy már a legkisebb
korosztályt is az egészséges életre, a mozgás szeretetére nevelje. A
mintegy hetven gyermek részvételével zajló eseményt a Bozsik-program dél-pesti körzetének vezetője, a
Halmi Telepi Általános Iskola testnevelő tanára, Varga Ádám szervezte. Vecsésen eddig a Mosolyország,
a Tündérkert és a Bálint Ágnes Óvoda, valamint a Halmi Telepi és az

Andrássy Gyula Általános Iskola
csatlakozott a Bozsik-programhoz.
A dél-pesti körzethez Vecsés, Gyál
és a XVIII. kerület óvodái, általános iskolái tartoznak, és intézményenként legalább 10 fővel lehet
csatlakozni. Ezt követően az óvónők részt vesznek egy háromnapos
„grassroots” („fű gyökerei”) képzésen, majd hetente egyszer labdás
foglalkozást tartanak a gyerekeknek. A körzetvezető évente négy
alkalommal szervez „ovifesztivált”.
Az iskoláknak„Suli-Foci” bajnokságot szoktak rendezni.

Íjászat
A vecsési íjászok március 18-án, dászreflex kategóriában bronzérmes,
a Délegyházi íjászversenyen 4 ér- Nagy Ferenc felnőtt Vadászreflex kamet hoztak haza. Fülöp Erika fel- tegóriában szintén bronzérmes lett.
nőtt női Vadászreflex kategóriában A többi versenyző is szépen helyt
bronzérmet, Király Csaba gyermek állt, bár legtöbbjüknek ez volt élete
Vadászreflex kategóriában aranyér- első versenye.
met nyert. Földi Bernát gyermek VaNagy Ferenc, szakosztályvezető, VT info

Március 20-án, Szigetszentmik- selejtezőjén vettek részt, ahol az
lóson versenyeztünk egy meghí- alábbi eredmények születtek:
vásos versenyen, az SZTK-kupán.
Junior 1-es korosztályban: Malya
Duó, trió kategóriában Matula Lili, Bogi bronz, Tóth Betti ezüst
Matula Nati és Z. Kovács Kitty
Junior 2-es korosztályban: Bartbronzminősítést ért el, Orbán Re- ha Bogi bronz, Mester Zsófi bronz
gina és Molnár Csenge karika duSerdülő kategória: Lippényi Eniója második helyezett lett és Tóth kő bronz, Orbán Regina arany, Weitz
Betti, Molnár Anikó buzogány du- Niki bronz, Molnár Csenge arany.
ója aranyérmet nyert!
Csenge karika gyakorlattal 2. lett.
Délután az egyéni versenyszáGyermek 1-es korosztály: Matula
mokban minden kategóriában szá- Lili ezüst, Schneider Lara bronz,
mos ezüst- és bronzérmet szereztek Bartha Bibi bronz, Lippényi Anna
versenyzőink, de sikerült első helyet bronz, Z. Kovács Kitty arany
is begyűjteni.
Gyermek 2-es korosztály: Matula
A 2004–2005 korosztályú Mester Nati arany, Dávid Ramóna arany.
Zsófi és Seidova Fidan, és a 2006Matula Nati elnyerte a legjobb koos születésű Orbán Regina is arany reográfia díjat! Kittynek, Raminak,
érmet nyert.
Natinak, Reginek és Csengének küMárcius utolsó hétvégéjén a lön gratulálunk, hiszen bejutottak az
Berczik Sára Emlékkupa területi országos döntőbe! 
VT info
Hirdetés

Apróhirdetés
INGATLAN
Vecsésen, a Felsőtelepen 2 lakásos
összkomfortos családi ház 701 m2
telken 26 millió Ft-ért ELADÓ!
Tel.: 06-70/77-43-268

ÁLLÁS
Kerthez értő személyt keresünk pestlőrinci családi házunk kertápolásához heti
1-2 alkalomra. Rövid önéletrajzot várunk
a matyesztosz@citromail.hu címre.

Köny ve lés
B&B ’97 szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Bugyi Lászlóné, Vecsés, Csillag u. 39.
vállalunk teljes körű könyvelést, bérszámfejtést,
TB ügyintézést, Mérleg- és elektronikus
adóbevallások készítését.
Könyvvizsgálói és ügyvédi háttér biztosított!
Tel./Fax: 29/355 135, www.bnb97.hu

Asztalitenisz

Harmadik, a VSE Rutin nevet viselő csapatunk
is megkezdte a versenyévadot.
Első mérkőzését idehaza játszotta a fővárosi SEDE csapatával szemben. Magabiztos
játékkal, 9-4, 9-2, azaz 18-6 arányban győzedelmeskedett. Szintén gratulálunk nekik!
Massza Sándor, szakosztályvezető
VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ | 2017. április

Megyei csapatbajnokság, férfi
Pest megyei csapatbajnokság,
A Szakács Szilárd, ifj. Szarka Béla, utánpótlás 9-12 éves
Mezei László és Nagy Zsombor ös�- Csapat tagok: Balogh Zsolt, Tóth Baszetételű gárda eredményei: Duna- lázs, Oláh Barnabás.
keszi–Vecsés 4-14, Vámosmikola Vecsés SE–Vác 3-7.
IV.–Vecsés SE 1-17.
Erdőkertes–Vecsés SE 1-9.
NBIII csapatbajnokság, férfi
A 13-16 éves korosztályban
Vecsés SE.–Őrbottyán 11-7
a csapat tagjai:
A csapat tagjai: Herceg Attila, Speng- Maruzsi Máté, Fazekas Kristóf, Tóth
ler György, Urbán László, Hege- Balázs. Vecsés SE–Dunaharaszti II.
dűs Tamás.
2-8.
VT info
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25

REKLÁM

REKLÁM
Cégek, vállalkozók figyelem!

Halló, itt vagyunk!

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

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

Munkalehetőség vecsésen
Jelentkezzen és legyen hosszú távon csapatunkban

gyártósori operátor!

Bruttó 170-240.000 Ft közötti bért is megkereshet,
ingyenes céges busszal segítjük bejutását
a három műszakos munkarendhez igazítva.
Érdeklődjön a +36-70-440-3598 telefonszámon vagy küldje el
önéletrajzát a job4342@prohumanallas.hu e-mail címre!

www.prohuman.hu

Magas a mobiltarifája?
Mi csökkENTjük A kölTségEiT!
Tarifacsomagok minden igényre:

Vállalkozásoknak
Családoknak
Magánszemélyeknek

A NETFONE az egyetlen,
országosan elérhető,
ügyintézés, sorban
magyar tulajdonú
állás nélkül, akár
mobilszolgáltató.
otthonában is!
További információkért,
egyedi árajánlatért hívjon!

06-30/655-5878
Dr. Lakos Gáborné

Vezető tanácsadó
Lakossági és Vállalati szektor

XXVII. évfolyam

VeCSétatóSi

április
4. (318.) szám – 2017.

Tájékoz
A helyi önkormányz

VároSi VerS- éS
prózamondó
VerSeny

at közéleti tájékoztató

lapja

Ágnes
Április 8-án a Bálint
an
Kulturális Központb
rendezték meg.

8. old.

Elindult az új
lomtalanítÁsi
rEndszEr
17. old.

ó 500.
Cikksorozat a reformáci
l. 2. rész
évfordulója alkalmábó

20. old.

MárCiuS 15.
Ünnepi beszédet Dr.
Lajos országgyűlési
képviselő mondott.

4. old.

13. old.

Szűcs

Tájékoztató

Ez az

.
Április 1. és november
tő
30. között igényelhe

a rEformÁció
eLőzMényei

VECSÉSI

ÖN
hirdetésének a helye!

HúSVéti
locsolóBÁl

Fotó: Lőrincz Emma

14. old.

87%

Közvélemény-kutatási adatok
szerint a település lakosságának
-a
az önkormányzat lapjából szerzi információit!
Ha ön a leghatékonyabb módon akarja termékét,
szolgáltatást hirdetni, akkor forduljon hozzánk!
Tel.: 06-30/698-3976
E-mail: hirdetes@vecsesitajekoztato.hu
Cím: 2220 Vecsés, Károly u. 2.
Nyitva: H: 9-13, Sze: 9-13, Cs: 14-17, P: 14-17
26

Milesi lazúr festékek, rock kesztyű, cipő, bakancs.
Ásó, kapa, gereblye, lapát, metszőolló, fűnyíró stb.
Rigips, széria glett, diszperzit, fugázók, szilikonok.
Kerti slagok és csatlakozók, szúnyogháló méterre.
Hétköznap: 6-17, szombat: 6-13. 29-742-576
Vecsés, Fő út lakótelepi üzletsor 2/7. Fő út 214.
VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ | 2017. április
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INFORMÁCIÓK

NEM CSAK A

BEMELEGÍTÉS
KIHAGYHATATLAN

Panangin® tabletta - mindennapi magnéziumpótlásra

Fontos
TUDNIVALÓK
KÖZVETLEN TELEFONSZÁMOK A RENDŐRSÉGHEZ
Rendőrjárőr: 06-30/948-1438 (alapdíjas, éjjel-nappal hívható).
Vecsési körzeti megbízott: 06-70/492-0773 (rendőrségi jogi ügyek,
családi veszekedések).
Önkormányzati ingyenes zöld szám: 06-80/981-121 (bűncselekmény, szabálysértés, csendháborítás, randalírozás stb.).

1

Frühwirthné Halász Melinda (3. vk.)
Tel.: 06-30/649-4539; e-mail: fruhwirth.melinda@vecses.hu
dr. Lugosi Mária (4. vk.)
Tel: 06-30-649-4538; e-mail: lugosim@vecses.hu
Várszegi Csaba (5. vk.)
Tel: 06-30/843-7687; e-mail: varszegi.csaba@vecses.hu
Saska Istvánné (6. vk.)
Tel: 06-30/668-5552;

Alattyányi István (8. vk.)
Tel: 06-30/648-5820; e-mail: alattyanyi@t-online.hu

Vecsés Települési
Polgárőr Egyesület
Telefon:
Web: www.vtpe.hu
06-30/758-5430 E-mail: info@vtpe.hu

NÉZZÜK EGYÜTT!

| 2017.
VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ
április
2017.03.31.
10:26:38

Tábori Ferenc alpolgármester (1. vk.)
Tel: 06-30/648-5819; e-mail: taborif@vecses.hu
Páros héten csütörtök 9-12-ig.

  A szakorvosi rendelőintézetben lévő ügyelet hétköznap H–P: 18 órától másnap reggel 8 óráig tart. A hétvégén 24 órán át folyamatosan, reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig van szolgálat.
Elérhetősége: 06-29/551-473.

A Vecsési Magazin – az önkormányzat hivatalos
televízióműsora – az UPC, a T-Home és a DIGI Kft.
hálózatán a WTV (Williams Tv) csatornán fogható.
A műsorral kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat az alábbi elérhetőségeken várják.
Tel./fax: 06-29/352-362, 06-20/985-6914,
e-mail: williams@williams.hu.
30panangin_bringas185x261.indd

Mohainé Jakab Anikó jegyző
Tel: 555-211, e-mail: jegyzo@vecses.hu

Czibolya Zoltán (7. vk.)
Tel: 06-70/323-8264; e-mail: czibolya620508@gmail.com

Szent Ferenc patika (Market Central 29/557-820) április 24-ével,
Halmy patika (Halmy tér 20/A. 29/350-270) május 1-jével,
Hanga patika (Károly u. 20. 29/350-353) május 15-ével,
Borókás patika (Kinizsi u. 2. 29/356-326) május 22-ével,
Fekete Gyopár patika (Telepi út 28. 29/350-120) május 29-ével kezdődő héten ügyeletes.
Hétvégi ügyeleti rend: szombaton 8 és 20 óra között, valamint vasárnap 9 és 18 óra között a Szent Ferenc Patika tart nyitva. A fennmaradó
időben, tehát szombat 20 órától vasárnap reggel 9 óráig, valamint vasárnap este 18 órától hétfő reggel 8 óráig az adott héten soros gyógyszertár tart ügyeletet.

A képen látható táska illusztráció. Forgalmazó: Richter Gedeon Nyrt., 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Gyógyszerbiztonsági osztály: +36-1-505-7032, drugsafety@richter.hu
Version ID:KEDP/VAAHG1:, Lezárási dátum: 2017. 03. 31.

Szlahó Csaba polgármester (2. vk.)
Tel: 555-211, 555-206; e-mail: polgarmester@vecses.hu
Páratlan héten csütörtök 8-12-ig (előzetes egyeztetés szükséges).

Központi ügyelet
A patikák ügyeleti rendje

A Panangin® filmtabletta hatóanyagai fontos szerepet játszanak a különböző anyagcserefolyamatokban, az idegek, az izomzat, valamint a szív- és keringési rendszer működésében.
Vény nélkül kapható gyógyszer.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ÜGYFÉLFOGADÁSA

2017. április | VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tóth Judit
Tel.: 06-30/252-2797; e-mail: tothj@vecses.hu
Oláh László
Tel: 06-30/579-5478; e-mail: olahL@vecses.hu
Szabó Attila
Tel.: 06-70/771-5085; e-mail: szabo.attila69@jobbik.hu
Minden képviselővel előzetes egyeztetés szükséges!

Vecsési
gyepmester
Kisállattetem (kutya,
macska) begyűjtése, eb
befogása közterületről.
Herczig József
06-20/964-3025;
06-70/364-9503

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!
Közbiztonsági
és Környezetvédelmi Osztály

VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A helyi önkormányzat közéleti tájékoztató lapja

Kiadó: Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-profit Kft. 2220 Vecsés, Szent István tér 1.
Felelős kiadó: Harazin István ügyvezető • Szerkesztőség: 2220 Vecsés, Károly u. 2.
Szerkesztőség vezető: Polgár Gyula, e-mail: polgar.gyula@vecsesitajekoztato.hu, +36-30/955-7581
Felelős szerkesztő: Szalontai János, e-mail: szalontai.janos@vecsesitajekoztato.hu, +36-20/466-5950
Munkatárs: Erőss Diána, Hirdetési és értékesítési vezető: Skribekné Komár Ágnes,
+36-30/698-3976; e-mail: hirdetes@vecsesitajekoztato.hu
Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Régió Lapkiadó Kft.
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója.
Megjelenik havonta 7800 példányban. Terjeszti a Magyar Posta.
A terjesztéssel kapcsolatos esetleges észrevételeket kérjük jelezze a szerkesztőség felé! Kéziratokat és fotókat nem őrizzük
meg és nem küldjük vissza. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül, szerkesztett formában közölje. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelőssége
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VECSÉS FOTÓS SZEMMEL

Katona Csaba felvételei

Tél a tavaszban

Április 19-én Vecsésen is hó borította az utcákat.
Így nézett ki a Szent István tér.

Készítették: Cseszkó Renáta Kaposi-Kovács Enikő Varró-Vida Nikolett
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A könyvtári Porcica
története

1

5. Bálint Ágnes

Mesefesztivál
Egy

januári, huvös napon egy nagy kartondoboz volt a
könyvtár bejárata elott. Ajándékkönyvek voltak benne,
és lám egy icike-picike porcica lapult a könyvek között.
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Y

CM

Szegény nagyon meg volt ijedve, koszos volt, piszkos volt és teljesen

MY

kimerült. A könyvtárosok megsajnálták, bevitték a könyvtárba, de

CMY

nem ülhetett a könyvek közé, a földön egy picike sarokban húzta
meg magát. Nagyon félénk kiscica volt, nem szerette az idegeneket,
így mikor jött egy olvasó mindig elbújt. Szép lassan megbarátkozott
az idegenekkel, egyre otthonosabban érezte magát. Már nem bújt el,
sőt még néha játszott is a gyerekekkel, de csak titokban, hogy a felnőttek nehogy meglássák.
Annyira megszerette a
könyvtárat,

hogy

úgy döntött velünk
marad.
Keresd a folytatást a
könyvtárban!

CY

K

Idén immár ötödik alkalommal rendezzük meg
Vecsésen
a
Bálint
Ágnes
Mesefesztivált,
melyre már nem csak a környékből, hanem az egész
országból várjuk a kicsiket és nagyobbakat egyaránt.
A hagyományosan gyermeknapkor tartott ingyenes családi
programra ebben az évben is gyermekszínházakkal,
koncertekkel, nem mindennapi játékokkal és interaktív
programokkal készülünk. Az ötödik alkalom különleges
évforduló, ezért idén a cirkuszi forgatag varázslatos és
izgalmas világát élhetik át az eseményünkre kilátogatók.
Bohócok, bűvészek, beszélő állatok, zsonglőrök és még
sok más cirkuszi figura fogja elkápráztatni közönségünket.
Írjátok be a naptárba május 27-28-át, szeretettel várjuk
a kicsiket-nagyokat, családokat az V. Bálint Ágnes
Mesefesztiválra!

Ne feledjétek az esemény ingyenesen látogatható!
Hamarosan jelentkezünk a részletes programmal,
addig is kövessetek minket a facebookon!

www.facebook.com/kulturba
bálint ágnes kulturális központ
2220 vecsés telepi út 43. | 06-29-350-279 | www.kulturba.hu | info@kulturba.hu

