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Tájékoztató
A helyi önkormányzat közéleti tájékoztató lapja

Június 22-én köszöntötték az egészségügyi dolgozókat.

10. old.

VECSÉSI
TÁJHÁZ
Hetedik születésnapját
ünnepelték.

12. old.

NINCS, ÉS NEM
IS LEHET
MEGÁLLÁS
Visszatekintő
labdarúgócsapatunk
elmúlt évtizedeire.

26. old.

BALLAG MÁR
A VÉNDIÁK…
Végzős diákok
névsora.

13. old.

22-23. old.

VECSÉS 700 ÉVES

4-9. old.

PROGRAMOK

ÖNKORMÁNYZAT

Testületi ülésről
jelentjük

Két intézményvezetői
pályázatot bíráltak el

A június 21-én megtartott testületi ülésen 11 napirendi pontot tárgyaltak. Többek között elbírálták a
Bálint Ágnes Kulturális Központ és a Mosolyország óvoda intézményvezetői állására benyújtott pályázatokat. Javaslatot tettek a 2018–2023 terjedő időszakra a Helyi Esélyegyenlőségi Programra, és egyhangúan elfogadták a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2017. évi beszámolóját.

Polgármester beszámolója

2018. AUGUSZTUS 25-ÉN SZOMBATON A Fő út 60-ban!

Állami
ünnepünk,
augusztus 20.

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
tisztelettel meghívja Önt és Családját
a Szent István napja alkalmából
rendezendő ünnepségre.
Helyszín: Szent István tér

(esős idő esetén a Bálint Ágnes Kulturális Központ).

2018. augusztus 20. 10 óra

09.30	Térzene:
Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület
Fúvószenekara
10.00	Himnusz
		
Sasvári Sándor műsora
		
Ünnepi beszéd
		 Kitüntetések átadása
		
Ünnepi ökumenikus ima
		
Új kenyér megáldása
		
Kenyérosztás
		 Szózat

8:00 - Zenés ébresztő, programajánló minden városrészben,
9:00 - 12:00 - Bolhapiac gyerekeknek,
9:00 – 20:00 - Lovas csúszdás ugrálóvár, óriás sakk, látvány
szőlődarálás, mustkészítés és kóstolás a jelenlévő gyermekek
részére!

16:00
17:00
18:00
18:40
19:50

– Musikverein Wetschesch Fúvószenekara,
– Lochberg Tánccsoport Zsámbékról,
– MVW Bavorák Szaxofon Quintetje,
– Musikverein Wetschesch Fúvószenekara
– Agria Music Factory

Eszterházy Károly Egyetem Ének-zene tanszék zenekara

21:00 – 24:00-ig – Brunner zenekar

A Murcifeszten a magyarországi német népzene gyöngyszemei mellett, számos ország
zenei világát bemutató dallamok szólalnak meg instrumentális előadásban. Előadó vendégeink,
valamint a Zeneegyesület kamaraegyütteseinek és Fúvószenekarának műsora a népzenétől a
retrón át a kortárs zenéig színes, változatos öröm muzsikálás élményét kínálja a hozzánk
ellátogató közönség számára!

Jegyek igényelhetők a Premier Italszaküzletben (Vecsés Ady E. u.18.), vagy
Petz Mártonnál ( Malom utca 15.), Abonyiné Erzsikénél ( Fő út 32. ) vagy az
info@vhz.hu, vbe.vecses@gmail.com email címeken!
(14 évnél fiatalabb gyermekeknek ingyenes)! Délután kóstolhatóak lesznek a Vecsési Borbarát
Egyesület tagjai által felajánlott érmes borok, murci, grillcsirke, csülök, ínyencségek!

Szlahó Csaba polgármester beszámolója elején a beruházá
sokról tájékoztatta a képviselő-testületet. Elmondta, hogy a
Grassalkovich iskola tornacsarnokának tetőszerkezet-felújítá
sát technikai okok miatt csak július végén vagy augusztus ele
jén tudják elkezdeni, tehát az őszi iskolakezdésre nem készül
el a beruházás. Jól halad a Damjanich utcai új bölcsőde építé
se, június végén az összes főfal állt, és július elején az ácsmun
kát is elkezdik. A Mentőállomás és Alapellátási Központnál az
alap elkészült, elkezdhetik a pillérezést és a főfalak építését. A
Róder Imre és a Kereszt utca felújítása elkészült. Az elektro
mos töltőállomás kivitelezője, az NKM Mobilitás Kft. jelezte,
hogy a Cifra csárdához tervezett elektromos töltőállomás ki
építését júliusban befejezik, így Vecsésen is lehetőség lesz az
elektromos, illetve hibrid gépjárművek töltésére. Jól halad a
DPMV irányítástechnikai és diszpécserközpont építése is, el
érték a födémszintet, a koszorú készítése folyamatban van. A polgármester
elmondta, hogy az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása té
mában benyújtott pályázaton 800  000  Ft támogatást nyert az önkormányzat.
Az áprilisban beadott pályázat keretében az elhanyagolt, forráshiány miatt
nem megfelelően gondozott első világháborús hadisírok és emlékművek
állagmegőrző karbantartását és felújítását tudják megvalósítani. Vecsésen
a temetőben 15 ilyen sírhelyet tartanak nyilván, ebből 8 sírhely felújítása
indokolt. A helyreállítási költségek
„A kulturális események hez az önkormányzat 370  000  Ft ön
részt biztosít.
közül kiemelte a nemzeti
A júniushoz kötődő események
összetartozás napját és kel kapcsolatban Szlahó Csaba el
hogy a hónap elején rend
a 700 éves rendezvény- mondta,
hagyó osztályfőnöki órát tartott az
sorozatot.”
iskolákban, ahol a diákoknak Vecsés
700 éves történelméről és az önkor
mányzatban zajló munkákról beszélt. Szintén a hónap első felében pala
csintával vendégelte meg az általános iskolák kitűnő tanulóit. A kulturális
események közül kiemelte a nemzeti összetartozás napját és a 700 éves ren
dezvénysorozatot. Június 4-én a Megmaradás Emlékműnél megemlékezést
tartottak, majd felavatták Bethlen Gábor erdélyi fejedelem mellszobrát. A
700 éves évforduló programsorozatát június 14-én a városi ünnepséggel és
a pedagógusnappal kezdték. Ezen a napon megújították az immár 25. éves
testvérvárosi kapcsolatot a rheinstetteni főpolgármesterrel.
A beszámoló végén arról is tájékoztatta a képviselőket, hogy június 6-án
tárgyalt a Monori Rendőrkapitányság vezetőjével, Zahorecz Sándorral a
nagysorompó forgalomtechnikai problémái miatt. Ezen a megbeszélésen
szakértők segítségével véleményezték az elkészült forgalomtechnikai ta
nulmányt.

Ismét Kis Tóth Jánost bízták meg
a Bálint Ágnes Kulturális Központ igazgatójának
Az intézményvezetői állásra a jelenlegi vezető, Kis Tóth János nyújtotta be
pályázatát, más pályázó nem volt. A benyújtott pályázatot közművelődé
si szakértő véleményezte. A kiértékelés szerint Kis Tóth János pályázata,
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szakmai tapasztalata, vezetői gyakorlata, eddigi munkája alapján továbbra
is alkalmas az igazgatói feladatok ellátására. A megbízás 2018. augusztus
1-jétől 2023. július 31-ig terjedő időszakra szól.

Vecsési Mosolyország Óvoda intézményvezetőjének
Kovácsné d’Elhougne Ilonát javasolta a képviselő-testület
A pályázót 2018. június 13-án hallgatta meg az előkészítő bizottság. A pá
lyázót, szakmai tapasztalata, vezetői gyakorlata, továbbá eddigi tevékeny
sége alapján alkalmasnak tartották az intézményvezetői feladatok ellátására.
Az óvoda nevelőtestülete, közalkalmazotti közössége és a szülői szerveze
te 100%-os arányban támogatta Kovácsné d’Elhougne Ilona kinevezését. A
megbízás öt évre szól. A Vecsési Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018.
júliusi ülésén véleményezi a Vecsési Mosolyország Óvoda intézményveze
tői állására benyújtott pályázatot.

Elfogadták a Helyi Esélyegyenlőségi Programot
A települési önkormányzatoknak 5 évente 5 évre szóló helyi esélyegyen
lőségi programot kell elfogadniuk. A program fő célcsoportjai és területei
a következők. Célcsoportok: nők, mélyszegénységben élők, romák, fogya
tékkal élő személyek, gyermekek és idősek. Területek: oktatási, lakhatási,
foglalkoztatási, egészségügyi, szociális helyzet.
A programban leírtak szerint a városban a szó klasszikus értelmében
vett mélyszegénységben, nyomorban élő ember, család jelenleg nincs, de a
munkahelyek hiánya, az elhelyezkedési esélyek csökkenése, a szerény kö
rülmények között élő emberek és a családok lecsúszásához vezethet.

Elfogadták Vecsés Közrendjéért
és Közbiztonságáért Közalapítvány beszámolóját
Fekete Károly kuratóriumi elnök beszámolójából kiderült, hogy 2017-ben
az önkormányzat 3,69 millió forinttal támogatta az alapítványt, vállalko
zói adományokból 1,23 millió forint került a számlájukra. A testület ezt a
beszámolót egyhangúan elfogadta.
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A kerek évfordulón június 14-étől június 23-áig városi
és városrészi ünnepségeket és programokat szerveztek
kott volt, hiszen találtak már 1. századi szarma
ta sírokat, az avarkorból többet is, és feltárták az
Árpád-kori templomot is sírokkal együtt a Hold
utca vonalában, amely az újratelepítési térképe
ken fel is van tüntetve. A polgármester röviden
vázolta a történelmi időket, a pusztává válást, a
betelepítést. Dicsérte az új telepesek szorgalmát,
amely rövidesen virágzóvá tette a települést. Ki
tért a 20. század első felében végbement hatal
mas fejlődésre, amit a második világháború, a
hosszú ostrom majdnem eltüntetett. Kiemelte a
háborút követő tragikus megpróbáltatásokat, a
malenkij robotot, a svábok kitelepítését, az erő
szakos kollektivizálást.
Beszéde befejező részében örömmel ecsetelte
a rendszerváltozástól eltelt időszak, különösen az
utóbbi évek fejlődését, amellyel be tudtuk hozni
a háború utáni évtizedek lemaradásait. Felsorol
Idén ünnepli Vecsés a 700 éves születésnapját. 1318-ból
ta a jelenleg folyó jelentős beruházásokat, ame
származik az az oklevél, ami az akkori falut Vecsés néven
lyek mindegyike az élhetőbb város polgárait fog
ja szolgálni. Nem mulasztotta el kihangsúlyozni,
említi egy birtok tulajdonlásának viszálya okán. Egy kis
hogy az eredményeket a mindenkori testület kö
műsorfüzet a programsorozatában is így említi a június 14-e
zös akaratával sikerült elérni. Nagy szeretettel kö
szöntötte a német testvértelepülés, Rheinstetten
környéki rendezvényeket. Ez a nap azonban a török idők
főpolgármesterét és a küldöttség tagjait. Méltat
végén pusztává vált település újratelepítésének ünnepe. Ezen
ta a kapcsolat jelentőségét és azt, hogy az együtt
működés élő, sokrétű, és még további lehetőségei
a napon őseinkre emlékezünk, és a mai idők kiválóságai
vannak. Német barátainknak a vecsési tartózko
ekkor kapják meg a város vezetésétől az elismeréseket.
dásuk idejére sok szép élményt kívánt.
Sebastian Schrempp úr, Rheinstetten főpol
gármestere – aki a jelek szerint szívesen jön Ve
csésre, hiszen szeptemberben családjával a Ká
posztafesztet is megtisztelte – válaszbeszédében
szintén méltatta a kapcsolatok fontosságát, és
azok kiszélesítését szorgalmazta. Ő is kiemelte
azon személyek jelentőségét, akik mind a német,
mind a magyar részről ápolták és gazdagították
az együttműködést. Örömmel nyugtázta látoga
tása alkalmával, hogy Vecsésen élnek a német
nemzetiségi hagyományok és a város látványo
san gyarapodik.
A beszédek után Sebastian Schrempp
főpolgármester úr és Szlahó Csaba
polgármester úr a 25 éves testvér
városi kapcsolat megerősítését
Az ünnepség díszvendégei
szolgáló okiratot aláírásukkal
hitelesítették.
Már hagyomány, hogy
ilyen jó, hogy van egy kulturális köz elnöke, Pintér Ferenc, a
az újratelepítés évforduló
pontunk!
Roma Nemzetiségi Ön
ján adják át a kitüntetéséket.
Gondolhatták a városi ünnepet szer kormányzat elnöke, Dr.
Idén a sort a sportolók elis
vezők, amikor reggel kitekintettek az ablakon és Lugosi Mária, az okta
merésével kezdték.
Az ünnepség résztvevőit
tapasztalhatták az időjárás zordabb orcáját. Az eső tási bizottság elnöke és dr.
Sebastien Schrempp, Rheinés a hűvös időjárás láttán hamar megszületett a Hrutkáné Molnár Monika, a
setten főpolgármestere
Kézilabdadíj átadása
döntés, és átrendezték a kulturális központ szín Klebelsberg Intézményfenn
köszöntötte
háztermét az ünnepi koreográfia szerint, majd a tartó Központ Monori Tanker
A Vecsési Sportegyesület kézilabdameghirdetett időben Falvai Anett, az ünnepség ület igazgatója. A német vendégeink
szakosztály férfi felnőttcsapata megnyerte
műsorvezetője a város újratelepítésének 232. év tiszteletére a legfontosabb információk németül a Magyar Kézilabda Szövetség által 2017–2018.
fordulóján köszöntötte a város elöljáróit, a képvi is elhangzottak Fazekasné Gombár Mónika tol évi versenyszezonra kiírt Nemzeti Bajnokság I/B
selőket és a jelenlévőket. Az ünnepségen jelen volt mácsolásában.
osztály nyugati csoportját, és ezzel jogot szerez
Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Szlahó
Az ünnepség kezdetén, a Vecsési Hagyomány tek arra, hogy jövőre Európa egyik legmagasab
Csaba polgármester, Tábori Ferenc alpolgármester, őrző Zeneegyesület Fúvószenekara kíséretével, ban jegyzett bajnokságában, a magyar NB I osz
Sebastian Schrempp, Rheinstetten főpolgármes közösen elénekelték a Himnuszt.
tályban versenyezzenek.
tere, Mohainé Jakab Anikó jegyzőasszony, TófalSzlahó Csaba polgármester ünnepi beszédében
Ez olyan történelmi tett, amit eddig még csa
vi Mónika, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elmondta, hogy a település környéke mindig la patszinten egyetlen vecsési csapat versenyzői sem

el tanítani, 2018. június
A képviselő-testület Pro Urbe Posztumusz el
30-áig a Petőfi Sándor ismerő címet adományozott Skribek Zoltán részé
Római Katolikus Álta re. Az elismerő címet gyermekei: Skribek Zsófia,
lános Iskola és Gimná Skribek Réka és Skribek Norbert vette át!
zium igazgatóhelyette
Skribek Zoltán 1991-től a helyi FIDESZ veze
se és mellette a hosszú tője, majd 1994–2009. között önkormányzati kép
évek alatt szaktantár viselője volt.
gyait is sikerrel tanította.
A képviselő-testületben a településfejlesztési
Gyémántdiplomát bizottság, majd a gazdasági bizottság elnökeként
kapott Molnár Gyulá- kezdeményezte a vállalkozói övezetek kialakítá
né, aki a budapesti Le sát. Kezdeményezésére alakult meg az Ipartestü
övey Klára Tanítókép letben a Vállalkozásfejlesztési iroda, amely a mai
ző Intézetben 1958-ban napig működik.
Emléktábla leleplezése
szerezte meg a diplo
Az ő nevéhez fűződik az útprogram beindítása
máját. 1962-ben kezdett vecsési intézményben a településrészek egyenlő arányú fejlesztése elvén
tanítani, 1967-ben került a Petőfi Sándor Általá alapulva. Szívügye volt a vecsési sport. Támogat
nos Iskolába, ahol folyamatosan, 37 éven át taní ta, segítette a helyi civil szervezetek (énekkarok,
tott. Igazgatóhelyettesként ebből az intézmény hagyományőrző zenekarok, alapítványok, ba
ből vonult nyugdíjba.
ráti társaságok) munkáját. Elévülhetetlen érde
65 évvel ezelőtt szerezte meg diplomáját, ezért me, hogy Vecsésen létrejött a helyi televíziózás.
Vas Díszoklevél elismerésben részesült Bálint Mi- Éveken keresztül a Vecsési Egy-S-más újság fő
hályné, aki 1953-ban a Debreceni Állami Tanító szerkesztője volt. Konstruktív ötleteivel és kivá
képző Főiskolán tanítói képesítő vizsgát tett. Ta ló szervezőkészségével nagyban hozzájárult Ve
nítói pályáját Nagykerekiben kezdte, Vecsésre csés mai arculatának kialakításához.
1970-ben költözött és a 3 sz. Általános Iskolában
A képviselő-testület Pro Urbe elismerő címet
folytatta tanítói pályáját és lett igazgatóhelyettes. adományozott Wirthné Sárosi Évának, aki 1978Nyugdíjas évei alatt 1992–1998-ig ismét a Petőfi tól a Kardiológiai Intézetben, majd 1984-től dr.
Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban nap Németh Gábor, 2012-től dr. Harmath Barbara
Az NB I-be feljutott kézilabdacsapat
közis nevelőként tevékenykedett.
mellett, mint körzeti ápoló végezte munkáját. Je
kitüntetést kapott
Szintén Vas Diplomát vehetett át Varga Zsig- lenleg a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány
mondné, aki 1953-ban, a Sárospataki Állami Ta Kuratórium tagja.
értek el, azaz még soha nem volt Vecsés városnak nítóképző Intézetben végzett. 1963–1991-ig dolgo
Fontosnak tartja a sváb hagyományok ápolá
NB I-ben szereplő csapata.
zott a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskolában. sát. 2017-ben a Német Nemzetiségi Önkormány
A Magyar Kézilabda Szövetség részéről az Ez alatt az idő alatt tanítóként és napközis neve zat támogatásával Vecsési sváb konyha címmel
aranyérmeket a csapat tagjainak Bardóczy Gábor lőként dolgozott.
jelent meg kétnyelvű szakácskönyve, melyben a
TAO-igazgató, a város elismerő plakettjeit Szlahó
A jubiláló pedagógusok elismerése után a vá recepteken keresztül megismertette olvasóit a ve
Csaba polgármester és Czibolya Zoltán, a sport rosi kitüntetések átadása következett.
csési sváb családok étkezési szokásaival is. 2018
bizottság elnöke adta át. A város nevében gratu
Köszönő Oklevél elismerést vehetett át Bazsó- februárjában a Tájházban megrendezett, nagy si
lálunk a játékosoknak!
né Mezei Gabriella, a Tündérkert Óvoda óvoda kert aratott I. Hagyományos disznóvágás szerve
(Részletesen a sportoldalon írunk az esemény- pedagógusa, és Kerepesi László, a Vecsési Zenei zője és lebonyolítója volt.
ről – szerk.)
Alapfokú Művészeti Iskolában zongoratanára.
Idén a képviselő-testület nem adott ki a dísz
Az év fiatal Sportolója kitüntetést kapott Kiss
Elismerő Oklevél-kitüntetést kapott Raszlerné polgári címet.
Bettina Fanni, aki a Junior Női Ökölvívó EB-n Szabó Etelka a Vecsési Andrássy Gyula Általá
A városi kitüntetéseket dr. Szűcs Lajos ország
ezüstérmet szerzett, ami a magyar juniorváloga nos Iskola pedagógusa, és Szabó Etelka, a Tün gyűlési képviselő és Tábori Ferenc alpolgármes
tott legjobb eredménye volt. Ugyanebben az év dérkert Óvoda intézményvezetője.
ter adta át.
ben magyar bajnoki aranyérmet is lett, valamint
Vecsésért Életműdíj-kitüntetést adományo
Az ünnepséget átszövő műsorban fellépett
megnyerte a diákolimpia országos döntőjét.
zott a képviselő-testület Gecserné Gonda Rózá- Vass Zsanett, aki a Petőfi Sándor Római Katoli
Vecsés Sportjáért Érdemérem elismerést Se- nak, a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános kus Általános Iskola és Gimnázium diákjaként
res Attila vehette át.
Iskola és Gimnázium tanárának, aki 2004 óta al a 2018-as vecsési Városi Vers- és Prózamondó
Seres Attila 2004-től szakosztályvezetője az sós igazgatóhelyettes, és a német nemzetiségi ha Verseny gimnazista korcsoportjának győztese
ökölvívóknak. 2006 óta nemzetközi edzői minő gyományok ápolásában, terjesztésében kiemelke volt, a 2000-ben alakult és azóta táncegyesület
sítéssel edző is a VSE Ökölvívó Szakosztályánál. dő munkát végez.
té szerveződött Rosmarein Tánccsoport, Tolnai
2012–2015. között a magyar női válogatott edző
Elismerő Oklevél-kitüntetést kapott Szénási népdalokat hallhattunk a Vass Lajos Nagydíjjal
je volt, de erről lemondott, amikor 2014-ben a Ve Sándor István. Születése óta Vecsésen él és dol és Aranypáva Nagydíjjal jutalmazott Labdaró
csés SE elnöke lett.
gozik, munkájával és költészetével évtizedek óta zsa Népdalkörtől Pavella Krisztina művésze
A díjakat Szlahó Csaba polgármester és a várost szolgálja. Tagja a Krúdy Irodalmi Körnek. ti vezető irányításával. Az ünnepi műsor utol
Czibolya Zoltán, a sport bizottság elnöke adta át. Rendszeresen publikál a Kláris Irodalmi és Kul só szereplője a Magyarországi Német Kórusok
Az elmúlt évektől ezen az ünnepségen ismerik turális folyóiratban. Évek óta szerkeszti a Vecsé Minősítő Versenyén Arany Rozmaring-díjat
el a pedagógusok évtizedes munkáját. Idén lehe si Tájékoztató verses oldalát. Két verseskötete és nyert Wetschescher Nachtigallen Kórus volt,
tőség nyílt egy arany-, egy gyémánt- és két vas egy magyar-német nyelvű mesekönyve jelent meg. melynek szervező-vezető karnagya Fazekasdiploma átadására, (azok kaphatják,
né Gombár Mónika. Harmonikán
Az ünnepség végén együtt koszorúzott az Újratelepítési Emlékműnél
akik 50, 60, illetve 65 éve végeztek
kísért Kreisz László, Taksony pol
a felsőoktatásban). A díszoklevele Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Rheinstetten főpolgármestere,
gármestere.
Vecsés polgármestere és a képviselő-testület
ket dr. Szűcs Lajos országgyűlési
A városi ünnepség zárásaként a
képviselő és dr. Hrutkáné Molnár
Szózat dallamai hangzottak el, majd
Monika, a monori tankerület igaz
a jelenlévők megkoszorúzták az Új
gatója adta át.
ratelepítési Emlékművet, és leleplez
Aranydiplomát vehetett át Sároték a polgármesteri hivatal falán elhe
siné Polczer Margit, aki 1968-ban
lyezett, Vecsés település első írásos
végzett a Kossuth Lajos Tudomány
említésének 700 éves évfordulójára
egyetem Bölcsésztudományi Karán.
készített emléktáblát.
Vecsésen, általános iskolában kezdett
szajan, fotók: Katona Csaba
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VECSÉS 700 ÉVES

Ökör is forgott a nyárson

A testvérvárosi dokumentumot Szlahó Csaba
és Sebastien Schrempp írta alá

Ez jó mulatság volt!

Roth, Rheinstetten polgármestere és
Rudi Lang alpolgármester. Roth pol
gármester úr szavával élve: háromévi
jegyesség után 1993 májusában lét
rejött a partnerkapcsolat, amelynek
résztvevői az egyház, az iskolák, az
egyesületek, az énekkarok és a ze
nekarok voltak, de a Kulturverein
is többször képviselte Vecsést a két
évenként megrendezett rheinstetteni
Forchheimer Dorffesten.
„A kapcsolatnak nem csak mi voltunk részesei, de rajtunk, itt élő svábokon lendített a legtöbbet, s meghatározó volt életünkben. Erősítette
az identitástudatunkat, felértékelte

a kulturális örökségünket, nyilvánvalóvá tette a nyelv fontosságát. Igényesebbé tett mindnyájunkat. Amikor a megállapodás megköttetett,
még élt Rheinstettenben az a generáció, amely az elűzés áldozata volt.
Ők voltak a vendéglátóink és jórészt
a vendégeink is. Az idő múlásával a
számuk egyre fogy… A fiatalabb generációkon múlik, mi lesz a kapcsolat sorsa.” (Idézet Frühwirth Mihály
beszédéből, 2013. június 14.)
2003-ban a partnerkapcsolat 10.
születésnapját Vecsés Város Önkor
mányzata a júniusi városi ünnep
hez, míg a rheinstetteniek a Szent
Márton-napi búcsúhoz kötötték. A
partnerkapcsolat eseményeit meg
örökítő kiállítás fotói az együttmű

ködés életképességét bizonyítot
ták. Az ünnepségen Rudi Lang és
Frühwirth Mihály, a partnerkapcso
lat két meghatározó személyisége,
Gerhardt Ditz polgármester úrtól
átvehették a polgári elkötelezettsé
gért járó Ehrenamtpreis der Stadt
Rheinstetten-kitüntetést. Frühwirth
Mihály az első, aki ezt nem német
állampolgárként vehette át.
2013-ban, a partnerkapcsolat 20.
évfordulóján Vecsésen találkozott
Sebastian Schrempp, Rheinstetten
új polgármestere és Kurt Roth elő
ző polgármester Vecsés régi és új
polgármestereivel, Molnár Imrével,
Bükk Lászlóval és Szlahó Csabával. Vecsés Város Önkormányzata
Rudi Langnak, Rheinstetten város
alpolgármesterének és Kurt Rothnak,
Rheinstetten korábbi polgármesteré
nek a kapcsolatok erősítésében vég
zett munkáját PRO URBE díjjal is
merte el.”
szajan

Vecsési múltidéző – kiállítás

A kiállítást Tábori Ferenc alpolgármester nyitotta meg

Gál István a makettjeiről beszélt

  A városi ünnepséget követő na
pon, június 15-én, pénteken 18 óra
kor a régi József Attila Művelődési
Ház nagytermében volt a Vecsé
si Múltidéző kiállítás megnyitója.
A tárlatot Tábori Ferenc alpolgár
mester nyitotta meg, aki méltat
ta a település 700 éves évforduló
jának jelentőségét, az évszázadok
által felhalmozódott tárgyi és szel
lemi értékek megőrzésének, ápolá
sának fontosságát.
A kiállítás egy-egy területén ci
vil- és társadalmi szervezetek relik
viáit mutatták be, azt a gazdagságot,
ami évszázadok alatt gazdagította az
itt élők mindennapjait.
Gál István a makettjeiről beszélt,
elkészítésük módjáról. Kétségkívül
a tárlat leglátványosabb, legmunka
igényesebb darabjairól volt szó.
Frühwirth Mihály úr a betelepítés
idejét elevenítette fel tárlatával. ki
emelte azt a gyors fejlődést, ami az
1786-os újratelepítést követte. Egy
1795-ös egyházi feljegyzés szerint

A Vecsési Mosolyország
Óvoda nagycsoportosai

A jubileumi rendezvénysorozat a Piac téren folytatódott

Rheinstetten küldöttsége

25 éve testvértelepülés
Rheinstetten
  Vecsés és Rheinstetten városok 25
éve kötöttek testvértelepülési egyez
ményt. Ennek történetét Zemmel Katalin, a most készülő Vecsés 700 éves
című monográfia számára készített
írásából idézzük fel. Előzményként
azt tesszük hozzá, hogy a Rajnaparti Rheinstetten három település –
Forcheimm, Neuburgweier és Mörsch
összeolvadásából jött létre. A három
településrésznek külön vezetése van,
de a teljes várost közös városveze
tés igazgatja. Innen a főpolgármeste
ri titulus is. Részlet a monográfiából:
„Az első látogatás 1990-ben tör
tént. Akkor kereste fel Vecsést Kurt

A nyitóprodukcióban a Petőfi iskola diákjai
egy zászlóstáncot mutattak be

már kilenc év után nyolcvan német
ajkú család lakta a települést, és ké
szült a templom, az iskola.
Skribek Pál, az Ipartestület elnö
ke az iparosság a település gazdasági
és társadalmi életében betöltött ka
talizátor szerepéről beszélt.
Fazekas József, a Vecsési Hagyo
mányőrző Zeneegyesület elnöke a fú
vósmuzsika gyökereit szemléltetve
mutatott be egy 1847-es kottát, mint
legrégebbi emléket. Tárlóikon szá
mos kotta és patinás hangszer bizo
nyította a több mint 170 éves hagya
tékot.
A kiállításon a Róder Imre Vá
rosi Könyvtár szervezésében a Ve
csési Értéktár tablóit is láthattuk, a
Kulturverein a Káposztafesztet, a Ve
csési Borbarátok Egyesülete a szőlő
termesztés és borkészítés hagyomá
nyát idézte fel. Id. Kortye Vilmos a
közelmúlt rádióit, tévéit, a helyi tévé
történetét és a helyi rockzenekarok
korabeli plakátjait mutatta be.
szajan, fotók: Katona Csaba
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A 700 éves születésnap alkal
mából vidám szórakozásra in
vitálták az ünnepség szervezői
a város lakóit június 17-én,
vasárnap délután a Piac térre.

A

Eredmények:
RAJZ-FESTÉSZET KATEGÓRIA
Iskolások: 1., Balatincz Boglárka 8.b
– Andrássy iskola
Óvodások: 1., Ádám Léna 6 éves
– Bálint Ágnes Óvoda

teret kézműves és büfés sátrak övezték, sőt
3D KATEGÓRIA
Az Andrássy iskola énekkara és a tanárok
Iskolások: 1. Horváth Noémi 6.b
egy ökör is forgott a nyárson. A finom falat
közös műsorban szerepeltek
– Andrássy iskola
nak valót a városi önkormányzat vásárol
Óvodások: 1. Csibe csoport
ta meg, de a továbbiakat a Fehér János Alapítvány
– Tündérkert Óvoda
és a Szent Kereszt templom híveiből verbuválódott
csapat intézte. A sütésre egy profi céget bíztak meg,
FOTÓ KATEGÓRIA
akik gyakorlattal bírnak az ilyen finomság elkészí
Iskolások: 1. Székhelyi Lili – 7.o.
tésében. Támogatói jegyet kellett vásárolni az ökör
– Grassalkovich iskola
sült megkóstolásához. Az ebből befolyt összeget
az alapítvány alszámlájára fizették be. Az alapít
KÜLÖNDÍJ
vány folyamatosan gyűjt, mert jövőre a templom
Hajdu Tamara 4.a – Andrássy iskola
elektromos rendszerének korszerűsítését, a belső
Jánosa Fanni 9.a – Petőfi iskola
tér festését és a padlózat felújítását szeretnék meg
Holczer Bence 5.a – Grassalkovich iskola
valósítani. A jótékonysági akció szervezői ezúton
Színpadon a Labdarózsa Népdalkör, a
is köszönik az önkormányzat támogatását, amely
Balla Péter Népdalkör, a Wetschescher
alapja lehet a nemes kezdeményezésnek.
A téren felállított nagyszínpadon 13 órától késő
A díjakat felajánlotta: Vecsés Város Önkor Nachtigallen Kórus és a Concerto Harmónia
estig kulturális műsor zajlott.
mányzata, Bálint Ágnes Kulturális Központ, Róder Énekkar, kísért a Vecsési Zeneiskola
Falvai Anett műsorvezetésével a város óvodái Imre Városi Könyvtár, Mazsola Játszóház.
és iskolái léptek fel. Nyitóprodukcióként a Pető
A kulturális program tovább folytatódott, mert
fi iskola diákjai a március 15-én már nagy sikert Igazi kuriózum
a VHZ Fúvószenekara ismét kitett magáért, és pa
aratott zászlóstáncukat mutatták be. A Vecsési Ami ezután következett, az igazi kulturális cse rádés műsorral ajándékozta meg a jelenlévőket.
Mosolyország Óvoda nagycsoportosai nyári da mege volt a javából! Köszönet érte a szereplők
Technikai szünet után a Kelemen Kabátban
lokat és körjátékokat adtak elő. A Falusi Óvoda nek. Az történt ugyanis, hogy egy színpadon(!) együttes koncertje előtt adták át a Mesefesztiválon
Kücken tánccsoportja sváb táncot ropott. Őket a együtt és külön mutatták be produkcióikat a vá hitelesített rajz-rekordkísérlet diplomáját. A vecsé
Bálint Ágnes Óvoda Mazsola Tánccsoportja követ ros jeles kórusai és zenészei. Ez eddig nem sike si BAU-STYL Kft. által támogatott kísérlet új ma
te, magyar táncokkal. A Czövek Olivér Reformá rült senkinek. Ezért külön is elismerés jár Rainer gyarországi rekordként került be a Guinness-re
tus Óvoda Néptánccsoportja fejezte be az óvodák Micsinyei Lászlónak, a zeneiskola igazgatójának kordok könyvébe! Mint ismeretes, a két nap alatt
bemutatkozását. A Grassalkovich iskola diáktán és Szabó Imre karnagynak.
15 óra időtartamban összesen 579 gyerek rajzolt a
cosai a nemzetiségi hagyományokból merítettek.
A színpadon a Labdarózsa Népdalkör, a Bal téren felállított óriás rajztáblára. A rekordról szóló
Az Andrássy iskola műsorában gyermekdalt és a la Péter Népdalkör, a Wetschescher Nachtigallen diplomát a Bau-Styl Kft. képviseletében Dobos GáLégy jó mindhalálig musical betétdalát hallhat Kórus és a Concerto Harmónia Énekkar mutat bor vette át Kis Tóth Jánostól, a Bálint Ágnes Kul
tuk a diákok és az iskola tanárai előadásában.
ta be rövid műsorát, és igazi csemegeként a Ve turális Központ igazgatójától. Az óriásrajzot ezen
A Halmi iskola néptánccsoportja és énekkara csési Zeneiskola szimfonikus zenekara kíséreté a napon kiállították a BÁKK színháztermében.
változatos műsorral zárta az első részt.
ben együtt énekelték el Vangelis Tűzszekerek és
A díjátadás után az Old Boys együttes zenéjé
Koltay Gergely Honfoglalás című dalát, valamint vel utcabál kezdődött. Az igazán kiváló muzsika
a Himnuszt. Köszönjük!
sokakat csábított táncra.
Rajzverseny eredményhirdetése
A rendezvény szervezőit dicsé
A település óvodái, iskolái között hirdették meg
ret illeti. Kiváló programot állítot
Utcabál az Old Boys együttessel
az én 700 éves városom című rajzpályázatot. Há
tak össze, és a „körítés” is színvona
rom kategóriában nevezhettek a gyermekek: rajzlas volt. Sokkal nagyobb nézősereget
festészet, 3D alkotás és fotó. A pályázat koordi
érdemelt volna ez a rendezvény. Ta
nátora Görög Béla festőművész volt.
lán a nagy meleg, a foci-világbajnok
Díjazása kategóriánként történt, külön óvodaság miatt maradtak távol az emberek.
és iskolakorosztályonként. A legjobb három mű
Bánhatja, aki elmulasztotta.
kapott díjat, és három különdíj is gazdára talált.
szalontai, fotók: Katona Csaba
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Sváb ételek kóstoltatása
az újhartyányi GJU és
Rosmarein szervezésében

Rosmarein Tánccsoport

A 700 éves program
része volt Zehetmayer József és Matasdi
János által szervezett rendezvény.

A

z Epresben felállított sátor
ban június 15-én és június
16-án várták az érdeklődő
ket. Pénteken este 7 órától, szom
baton délután egy órától zajlottak a
kulturális programok. Tavaly az első
Sváb Fesztivál sikere után Matasdi
János főszervező azt ígérte, hogy
idén az egész Epres területét kibé
relik, és egy országos sváb feszti
vált rendeznek, ahová meghívják
Magyarország összes német nem
zetiségű települését. Az ígéret rész
ben teljesült, ugyanis meghívták több
település nemzetiségi csoportját, de
egyelőre nem bérelték ki az egész
teret. A szombati műsorban fellé
pett a ceglédi, a törökbálinti és a
biatorbágyi tánccsoport is. A hivata
los megnyitót pénteken este tartották,
ahol Tófalvi Mónika, az NNÖK elnö
ke németül és magyarul köszöntötte
a megjelenteket és elmondta, hogy
idén is egy színvonalas programot
sikerült összeállítania a szervezők
nek, ezért az NNÖK továbbra is tá
mogatja a rendezvényt. A szomba
ton az ünnepélyes megnyitón Szlahó

II. Sváb
FESZTIVÁL
Magó László műsorvezető Rainer Micsinyei Lászlóval
és Szabó Imre karnaggyal készít interjút

hívást kapott a Falusi Nemzetisé
gi Óvoda Kücken tánccsoportja, a
Grassalkovich Antal Általános Is
kola Flinken Beine Tánccsoport
ja, Singende Herzen kórusa, a VHZ
Ifjúsági Zenekara, a zeneiskolából
a Junge Musikanten. Az egész mű
sort átszőtte Fazekas József vezeté
sével a VHZ szereplése.
Este fél héttől csak belépőjeggyel
lehetett részt venni a programokon.
Ekkor láthatta a közönség Márió
harmonikashow-ját, a Rosmarein
Szombaton fellépett a Flinken Beine tánccsoport is
Táncegyesületet és a Jugendliche Ro
smarein csoportot. Az esti bálban a
Brunner zenekar és a Schwowische
Buam zenekar játszott.
Szombaton a nagysátor előtt
sváb ételek kóstoltatása zajlott az
újhartyányi GJU és Rosmarein szer
vezésében, de meg lehetett kóstol
ni Monger János bajor és sváb étel
különlegességeit is. A kóstolójegyek
árát a Falusi templom felújítására
ajánlották fel. A gyerekek örömé
re volt állatsimogató, pónilovaglás,
népi körhinta, ugrálóvár és kirako
dóvásár. A rendezvényt támogat
ta: Vecsés Város Önkormányzata,
Vecsés Német Nemzetiségi ÖnVHZ Ifjúsági Zenekara
kormányzata, Vecsés Városgondnok Nonprofit Kft., dr. Szűcs Lajos,
Csaba polgármester köszöntötte a fel, az esti bálhoz a pilisvörösvári sváb Szlahó Csaba polgármester, Szamorendezvény résztvevőit.
zenekar, a Werischwarer Burschen vár Eszpresszó, Williams Televízió,
A két nap kulturális kínálata fergete szolgáltatta a zenét.
Hungária parkoló, Dobrovitz Magges volt. Pénteken a Lumpen Klumpen
Szombaton délután az említett dolna, Gyöngy Virágbolt, Stiller Saés a Sramli Kings énekegyüttes lépett vidéki tánccsoportokon kívül meg vanyúság.
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A város 700 éves programsorozata a Halmi téren zárult
„Olyan volt, mint egy családi ünnep”

Csapatok

Barátságos, már-már családias hangulatú, közösség-összekovácsoló eseményen vehetett részt, aki ezen a délutánon kilátogatott a Halmi térre. A rendezvény fő helyszíne az általános iskola udvara volt,
ahol a színvonalas műsoron kívül meghirdettek egy főzőversenyt
is. A benevezett csapatoknak szárnyas ételeket kellett sütni vagy
főzni. A szívvel-lélekkel készített ételeket bárki megkóstolhatta.

Az 1-3. helyezett csapatokon túl részt vett
még a főzőversenyen a Tündérkert Ovi (pikáns csirkepaprikás), a Finom Fagyal Csapat (töltött pulyka grillezve), az SZMK (ludaskása, csirkepörkölt), a Juhász Csapat (házi
csirkepörkölt tésztával) és az Esélyesek (galambleves gazdagon). Az esélyesek csapatában vett részt a rendezvényen Szlahó Csaba polgármester és Szűcs Lajos országgyűlési
képviselő is.

a Tanárock Bogrács Band osztozott a harmadik
helyen. Előbbi csapatot a Tündérkert Óvodába
járó gyerekek szülei alkották, ők lecsós csirkét
készítettek finom házias formában. A Tanárock
csapat a Halmi téri iskola tanári karából állt ös�
sze, bográcsos pulykaragujuk mellé házi tarho
nyát szolgáltak fel, a zsűri tetszését pedig az étel
íze mellett a szép díszítés is elnyerte.
A második helyezett Tóth család
A győztes
részeges csirkét készített. A bog
csapat grillezett gyöngyA zsűri: Czibolya Zoltán, Jegerácsban főtt szárnyasragu ki
tyúkot készített
nyei István és Kiss Gergő
mondottan jól sikerült, a ra
gus ételeknél fontos, hogy
az összetevők aránya
ecsés várossá vá
it pontosan eltalálják,
lása után a telepü
Tóthéknak ez is sikerült.
lésrészek maguk
Az első helyen két
szerveztek szórakoztató
nagyon szimpatikus fi
programokat lakóközössé
atalember végzett. A
geiknek, melyeket természe
Gordon’s Ramsey csapat
tesen bárki látogathatott. A vá
grillezett gyöngytyúkot
rosnak ezen a részén is voltak
készített kolbászos lecsóval,
rendezvények, szerveztek főzőver
melyre illett a magas minőségű
senyt, lecsófesztivált, utcabált is. Ez a ha
gyomány nem volt hosszú életű, 2001 után né
hány évvel eltűntek a programok a Halmi térről
is, az ismertebb rendezvények inkább a Fő út kö
rül szerveződtek. A 700 éves Vecsés programso
A Halmi téri rendezvény sikeres lebonyolításározat keretében újra programot rendeztek a Halmi
hoz több cég is hozzájárult. A Budapest Airport Hotel Stáció Superior jóvoltából az
téren, így a telepiek is részesei lehettek az ünnep
1-3. helyezett csapatok értékes nyereményelésnek, ennek pedig nagyon örültek az ottani la
ket nyertek. A rendezvényt támogatta még
kók. Örömmel jöttek össze az emberek, hiszen a
Saxon Zrt., a Taverna, a Halmi téri pékség,
hagyományok őrzése, a szórakozás, a kikapcsoló
a Faház ABC, a Bokor ABC, a Telekom, Jadás iránti igény megvan ebben a közösségben is.
kab János és természetesen Vecsés Város
A sütés-főzés délben kezdődött, a versenyre
Önkormányzata. – tudtuk meg az egyik főösszesen kilenc csapat nevezett be. Az első há
szervezőtől, Czibolya Zoltán képviselőtől.
rom helyezettet díjazták, de a szervezők gondos
kodtak róla, hogy a többi csapat se térjen haza
üres kézzel. Oklevél és ajándékcso
mag mindenkinek járt.
A háromtagú zsűrinek – Czibolya
Zoltán, Jegenyei István és Kiss Gergő – nem volt könnyű dolga az el
bíráláskor, a csapatok finomabbnál
finomabb ételeket tettek eléjük az
asztalra. A képzeletbeli dobogóra
végül négy csapat állhatott. A szo
ros versenyben a Tündéri szülők és
A műsorban fellépett

V

Támogatók

2018. július 

a Labdarózsa Népdalkör

Tájékoztató

Győztesek a „két szimpatikus fiatalember”,
azaz a Gordon’s Ramsay
versenymű kifejezés. Az elkészítés módja nem
volt könnyű, ezzel együtt a csapatnak sikerült hi
bátlan ételt készítenie.
A főzőverseny lényege is inkább az együtt töl
tött idő, a jó hangulatú beszélgetések, a kikapcso
lódás volt, mintsem a győztesnek járó jutalomért
vívott „harc” – ezt Jegenyei István, a főzőverseny
zsűrielnöke mondta a díjak átadásakor. Szerinte
ez a rendezvény olyan volt, mint egy családi ün
nep, ahol a gyerekek, a szülők és a nagyszülők is
jól érezhették magukat. Ezt a főzőversenyen részt
vevő csapatok és a szervezők is visszaigazolták.
A főzőverseny ideje alatt a Tündérkert Óvoda
műsora, a Halmi Telepi Általános Iskola műsora,
a Kölyök Fitness akrobatikus show-táncműsora, a
Labdarózsa Népdalkör és citerazenekar, a Royal
Dance SE, a Fashion Dance és a Jamland Táncsport
Egyesület műsora szórakoztatta a vendégeket. Az
eredményhirdetés után a Have Rock és a Shadows
Band koncertje következett, majd a Family Party
zenekar táncoltatta meg a közönséget.
A jól sikerült rendezvény láttán joggal merült fel
a kérdés: lesz-e folytatása jövőre a kezdeményezés
nek? A jó tapasztalatok
alapján felesleges lenne
újabb 700 évet várni egy
hasonló programra. A
szervező Czibolya Zol
tán és Alattyány István
képviselő szerint szinte
biztosra vehető, hogy jö
vőre sem marad rendez
vény nélkül a Halmi tér.
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SEMMELWEIS-NAP
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Kiemelt színvonalon működik
a vecsési egészségügyi ellátás
Semmelweis-nap alkalmából köszöntötték
a vecsési egészségügyi dolgozókat jú
nius 22-én. A Vecsési Szakorvosi Ren
delőintézet épületében megtartott
rendezvényen idén is kiosztották a
helyi egészségügyi elismerő díjakat.
Matheisz Mártonné Elismerő
Oklevél-kitüntetést vehetett át
Szlahó Csaba hangsúlyozta,
az egészségügyi dolgozók
kiemelkedő munkát végeznek Vecsésen

J

úlius 1-jét, a magyar egész
ségügy napját, más néven a
Semmelweis-napot hivatalo
san 1992 óta tartják nyilván emlék
napként, 2011-től pedig munkaszüne
ti napnak számít az egészségügyben
dolgozók számára. Ebből az alka
lomból megemlékezéseket és ün
nepi programokat tartanak szerte
az országban, így Vecsésen is, bár
idén a város egészségügyi dolgozó
it bő egy héttel korábban köszöntöt
te az intézmény igazgatója és a vá
ros polgármestere.
A rendezvényt – melyet idén 20.
alkalommal tartottak meg a város
ban – dr. Szarvas Tibor főorvos, a
Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet
igazgatója nyitotta meg, majd Szlahó
Csaba mondott köszöntő beszédet. A
polgármester hangsúlyozta: a ma
gas betegforgalom ellenére is ki
emelt színvonalon működik a vecsési
egészségügyi ellátás, amiért köszö
net illeti az egészségügyi dolgozó
kat. A város stabil gazdasági hely
zete lehetővé teszi, hogy anyagilag
is elismerjék a kiemelkedő munkát,
így az ünnepségen jutalmat is tud

Jesolóban jártunk…

200 éves
évforduló
Idén 200 éve, hogy megszületett az anyák megmentőjeként számon tartott Semmelweis Ignác. Az orvos tudását
tekintve jóval a kora előtt járt.
Felfedezte, hogy a gyermekágyi láz okozói azok az orvosok és orvostanhallgatók, akik
boncolás után fertőtlenítetlen
kézzel vizsgálták a várandósokat a szülészeten. Semmelweis
a klórvizes fertőtlenítéssel sok
anyát mentett meg a fertőzésektől és a haláltól.

nak adni a dolgo
Kórház nyugal
zóknak. Kitért
mazott főigaz
az új alapellá
gatójának Ne
tó intézmény
sírjon nővér
folyamatban
ke című versé
lévő munká
vel üdvözölte a Dr. Molnár Imre nőgyőgyász
lataira is: a ter
megjelenteket. Semmelweis Ignác munkásDr. Szarvas Tibor főorvos
vek szerint idén
Ezt követte dr. ságát méltatta
köszöntötte az egészségbefejeződhet az
Szarvas Tibor be
ügyi dolgozókat
első ütem, beüze
számolója az elmúlt Karinthy Frigyes Találkozás egy fia
melhetik az alapellátást,
évben történt egészség talember című novelláját mondta el.
és a két gépjárműves mentőállo
ügyi fejlesztésekről. Kiemel A produkciót vastapssal köszönték
más is elkészülhet. Kiemelte, a kor te a radiológia digitális rendszerre meg megjelentek.
mány 400 millió forinttal támogatta való átállását, a defibrillátor és az
Végül a helyi egészségügyi elis
az új alapellátási központ megépíté új magnetoterápiás készülék beszer meréseket adták át: Köszönő Ok
sét, de a költségek lassan elérik az zését, a mosodába vásárolt új mosó levél-kitüntetést vehetett át Kecsegymilliárd forintot, ezért a város gép, szárítógép és mángorló vásár keméti Józsefné (ezt a kitüntetést
nak is mélyen a zsebébe kell nyúlnia. lását, valamint a régi Opel Meriva azok kaphatják, akik közalkalmazot
Szlahó Csaba ünnepi beszéde végén lecserélését. Hangsúlyozta, a fejlesz ti, köztisztviselői vagy egyéb jogvi
megköszönte az egészségügyi dol tések annak dacára történtek, hogy szonyban állnak és legalább 20 éve
gozók munkáját, kihangsúlyozva, az OEP-finanszírozás gyakorlatilag tevékenykednek a város intézmé
hogy nagyra értékeli, amit a vecsé nem változott, így az eszközöket ön nyeiben, és magas színvonalú mun
si egészségügyért tesznek.
kormányzati és saját forrás segítsé kájukkal hozzájárultak a város hír
A polgármesteri köszöntő után gével szerezték be. Az igazgató egy nevének öregbítéséhez), Matheisz
Saska Istvánné, a szociális bizottság szomorú eseményről is beszámolt: Mártonné pedig Elismerő Oklevélelnöke dr. Péteri Miklós, a Szent Imre megdöbbentő hirtelenséggel elhunyt kitüntetésben részesült. (Ezt a kitün
dr. Hehl István, a rendelőintézet egy tetést azok kaphatják, akik közalkal
napos sebészetének alapító tagja.
mazotti, köztisztviselői vagy egyéb
Az ünnepi beszédek sorát dr. Mol- jogviszonyban állnak és legalább 30
nár Imre nőgyógyász főorvos folytat éve tevékenykednek.) Dr. Szarvas Ti
Külön köszöntötték Wirthné
ta Semmelweis Ignác méltatásával.
bor végül megköszönte az Egészség
Sárosi Évát, aki június 14-én a
Idén is részt vett a rendezvényen ügyi Szolgálat közalkalmazottainak
Városi Ünnepen Pro Urbe-díjSchlanger András színész-rendező, munkáját és dr. Csorba László támo
ban részesült.
aki visszajáró vendége a vecsési Sem gatását. Az ünnepség a jutalmak át
melweis-napi ünnepségeknek. Most adásával zárult.

Csoportkép a Szent György-szigeten

A Labdarózsa Népdal
kör és Citerazenekar
képviselte Magyaror
szágot a IX. Nemzetközi Folklórfesztiválon.

A

Labdarózsa Népdalkör és
Citerazenekar számára az
idei év fénypontját jelentette, Fellépésünk a zárógálán
hogy eljuthatott 2018. május 23–29.
között Jesolóba, Olaszországba.
A tavalyi sikeres bemutatkozásunk
nak köszönhetően idén újra meghí
vást kaptunk a Sopravista olasz szer
vezőirodától, hogy bemutathassuk és
megismertessük magyar népzenei
kultúránkat a IX. Nemzetközi Folk
lórfesztiválon, amelyet most Jesolo
városában rendeztek meg.
A fesztiválon 12 csoport lépett fel:
Olaszországból, Indiából, Oroszor
szágból, Lengyelországból, Lettor Gondolázás Velencében
szágból, Ausztriából és Ukrajnából.
Idén Magyarországot és Vecsés vá és környéke nevezetességeit, látni
rosát együttesünk képviselte, mi vol valóit.
tunk újra az egyetlen autentikus ma
Május 23-án szerda reggel 6 óra
gyar népzenét játszó csoport.
kor indultunk Vecsésről, útközben
Mivel a fesztivál rendezvényein a Postojnai cseppkőbarlangot tekin
az esti órákban kellett fellépnünk, tettük meg. Este 8 órakor érkeztünk
lehetőségünk volt arra, hogy sza szálláshelyünkre, Lido di Jesoloba
badidőnkben megismerjük Jesolo – a Hotel Veneziába.
Buránói hangulat kora délelőtt

Pro Urbe-díj

Kecskeméti Józsefné kapta
a Köszönő Oklevél-kitüntetést

102018. július
Tájékoztató

Tájékoztató

Csütörtök reggel Portogruaroba
mentünk, kis Velencébe sétáltunk,
majd tovább utaztunk Trevisoba, a
vizek, a tiramisu és a prosecco váro
sába. Délután Roncadéban a kastélyt
és szőlőbirtokot tekintettük meg, utá
na borkóstoló és helyi falatkák vár
tak bennünket.
Pénteken szabadprogramunk volt,
sétálhattunk Lido di Jesoloban és jót
fürödtünk az Adriai tengerben. Dél
után felkészültünk a nyitókoncert
re, amelyet Jesolo főterén tartottak.
Az együttesek10-15 perces előadás
sal mutatkoztak be. A színes kaval
kád, tánc, ének és zene folytatódott
a színpadon is, különböző kultúrák,
hagyományok találkoztak egymás
sal Ázsiától Európáig repítve a kö
zönséget.
2018. július 

Tájékoztató

Szombaton Velencét csodálhattuk
meg, busszal Punta Sabbioniba utaz
tunk, ahol várt bennünket az idegen
vezetőnk. Hajózás a szigetek között,
Murano, Burano, Torcello megtekin
tése, majd Szent Márk tér, séta a vá
rosban idegenvezetővel. A közös séta
után lehetőség nyílt arra, hogy min
denki egyénileg megtekintse belül
ről is a nevezetességeket, vagy ép
pen gondolázzon.
Vasárnap ismét Velencébe men
tünk, panorámahajózás: Szent Györgysziget, Guidecca és Canal Grande.
Délután Lido di Jesoloban újra pró
bák voltak, majd 16.30-kor kezdődött
a Parádé, a fotózás és azt követően
17.30-kor a zárókoncert.
Hétfőn busszal indultunk Veroná
ba, ahol idegenvezető mutatta meg a
nevezetességeket a szerelmesek vá
rosában.
Kedden kora reggeli órában indul
tunk hazafelé. Útközben rövid idő
re megálltunk Aquileiaban, ahol kö
zösen megtekintettük a Santa Maria
Assunta Bazilikát, majd utaztunk to
vább Triesztbe, a Miramare-kastély
látogatására. Késő esti órákban ér
keztünk Vecsésre.
Hamar elszaladt a hét nap, a felejt
hetetlen élményekben gazdag itáliai
utunkat újra jó érzésekkel zártuk, si
kerrel mutattuk be a magyar népze
ne, népdal, néptánc kincseit, s meg
ismerhettük más európai és ázsiai
kultúrák hagyományait is, valamint
új kapcsolatokat építettünk ki a fesz
tiválon részt vevő csoportokkal.
Köszönjük Vecsés Város Önkor
mányzatának, hogy támogatta rész
vételünket a IX. Nemzetközi Folk
lórfesztiválon, és mindenkinek, akik
segítették olaszországi fellépésünk
megvalósulását.
Pálmainé Keszler Márta
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Közös fellépés a 700 éves Vecsés központi műsorában

Mosolyország óvoda Delfin csoportja

programajánló

Grassalkovich iskola 4.d osztálya

Születésnapi délután

A VECSÉSI TÁJHÁZBAN
Május 27-én vasárnap délután ismét megtelt a Jókai utca 6.
szám alatti Tájház udvara. Hetedik éve már, hogy a Német
Nemzetiségi Önkormányzat és a Tájház Alapítvány megren
dezi a Tájház születésnapját, ahol a nemzetiségi szervezetek
és a nemzetiségi oktató-nevelő intézmények is képviseltetik
magukat. Természetesen az érdeklődők sokasága is kell,
hogy megteljen az udvar, amiben idén sem volt hiány.

Közös próba a Nagyhegyesi Népdalkör és Citerazenekarral

Balla Péter
Népdalkör júniusi eseményei

A fellépők sorából nem maradhatott ki a Falusi
„Immár hetedik alkalommal jö
vünk össze itt a Tájházban, mióta Nemzetiségi Óvoda Kücken Tánccsoportja sem.
A tánccsoport vezetője Füzesi Józsefné, Erzsi2011 májusában közös összefogás
sal sikerült megnyitni és a nagykö ke néni. A tánccsoport mindig az adott év nagy
zönség számára is bemutatni Vecsés csoportosaiból, ill. lehetőség szerint középsőseiből
eme rendkívül gazdag gyűjteményét, áll, idén a többsége a Maci csoportba jár. Ezúttal
ami a múltunkat, őseink életének egy a Sétálópolka és a Kiskör polka táncaikat mutat
ták be.
darabját igyekszik bemutatni.
A Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Is
Azóta sok minden történt, újabb
funkciókkal bővült az épület, illet kola és Gimnázium 3.b osztályos tanulói elsőben
ve az udvar. Számos családi, baráti kezdtek megismerkedni a német nemzetiségi tán
összejövetelnek ad helyszínt a Táj cokkal. Ők a Die Kleinen Schwalben csoport.
Hagyományos viseletüket régi, vecsési képek
ház. Mi ennek nagyon örülünk, hi
szen az eredeti célunk is az volt, hogy alapján készíttették. A táncokat Békefiné FenyFalusi Nemzetiségi Óvoda Kücken Tánccsoportja
a múzeumi funkció mellett a Tájház vesi Gabriella tanította be.
A Grassalkovich iskola 4.d osztálya a Rosmarein
egyfajta közösségi tér is legyen, ahova szívesen
Táncegyesület táncaiból adott ízelítőt. A táncokat
jönnek az emberek.
A megnyitóról minden év májusában emléke betanította Zehetmayer Adrienn.
A Flinke Beine tánccsoport a Grassalkovich is
zünk meg születésnapi rendezvénnyel. Ezt az ese
ményt közösen szervezzük-rendezzük több helyi kolában évek óta működő csoport. Tagjai eleinte a
szervezettel, egyesülettel. Ezúton szeretnék köszö felső tagozatos gyerekekből toborzódtak, de már
netet mondani: a Kulturverein-Vecsés egyesület alsósok is szerepelnek a csoportban, sőt, elballa
nek, akik a lángos készítésében és a büfében nyúj gott tanulók is szívesen járnak vissza! A tánco
tanak segítséget, a Musikverein Wetschesch-nek, kat Füzesi Józsefné tanítja be Gombosné Simon
akik a jó zenéről gondoskodnak, a Vecsési Borba Amanda segítségével. A születésnapon Manninrátok Egyesületének, akik finom borok kóstoló ger Miklós és Füzesi Józsefné koreográfiái alap
ját biztosítják ma nekünk és a Vecsési Tájházért ján betanított táncokat láthattunk.
A Vecsési Borbarátok Egyesülete a borkóstolás
A rendezvényt Tófalvi Mónika nyitotta meg
Alapítványnak. Külön köszönet jár azoknak, akik
részt vettek a helyszín berendezésében és a ren ból befolyt adományokat felajánlotta a falusi Szent
Kereszt templom felújítására. A Kulturverein csa
dezvény lebonyolításában.”
ófalvi Mónika, a nemzetiségi önkormány
A kulturális programban láthattuk a Mosoly pata lángossal vendégelte meg a fellépő gyerek
zat elnöke beszédében a megjelenteken ország Óvoda Delfin csoportját, akik három tánc csoportokat. És ha mindez kevés lett volna, akkor
túl külön köszöntötte Szlahó Csaba pol cal készültek. Felkészítő pedagógusok: Kuni- Dornyák József és családja jóvoltából sétakocsiz
gármestert és Frühwirth Mihályt, a Kulturverein- Schiszler Katalin, Kukolyné Kovács Zsuzsanna ni is lehetett a környező utcákban.
VT info, fotók: Katona Csaba
Vecsés elnökét. Idézünk a beszédéből:
és Illés Noémi.

  Csoportunk idei programjai eddig rendezünk meg a Bálint Ágnes Kul
nagyon változatosak voltak. Június turális Központban. Közös dalolás és
ban két nagyon ünnepélyes alkalom köszöntés után meghatódva vettünk
is adódott a szereplésre.
búcsút egymástól!
Az első a 700 éves Vecsés ünnep
Gőzerővel készülünk az augusztu
ségsorozat keretében, ahol június si kínai utazásra is, amelyre a Vecsé
17-én három másik vecsési éneklő sen megrendezett Holdújév ünnepen
csoporttal és a zeneiskola kamara történő fellépésünk után hívták meg
zenekarával közösen adtuk elő Koltai csoportunkat. Az V. Jinani Nemzet
Gergely: Honfoglalás című filmjének közi Kórusfesztiválon veszünk majd
betétdalát óriási sikerrel! Itt mutattuk részt, ahol egyedüli magyarként fog
be még a közönségnek névadónk, Bal juk képviselni Vecsést és egész Ma
la Péter gyűjtéséből összeállított nép gyarországot! A kint tartózkodás költ
dalcsokrunkat is.
ségeit állja a meghívó fél, de a kiutazás
Azután 23-án következett a Vass és a vízum is jelentős összegbe kerül,
Lajos Népzenei Szövetség Budaörsi amelyhez támogatókat kerestünk. Kö
Középdöntője, ahol Kiemelt Arany- szönjük, hogy Vecsés Város Önkor
oklevelet kaptunk, amellyel továbbju mányzata, a Földfém Kft. és a Pest
tottunk a novemberi kárpát-medencei Megyei Önkormányzat elnöke már
döntőbe. Itt egy Mátraaljai csokorral támogatta az utazásunkat. Sajnos,
szerepeltünk, amelyben Kiss Móni- ez még nem fedezi a hiányzó össze
ka szólistánk és Pesti János citerá get, ezért nagyvállalatokhoz is fordul
sunk, a népdalkör férfi és női tagja tunk, ahonnan sajnos sorra nemleges
ival együtt nagyon szépen teljesített. választ kapunk. Pedig a televízióban
Népdalkörünk az előadásmódjával is azt lehet látni, hogy a nemzeti kul
és az összeállítás dinamikai válto túra továbbadása, terjesztése most te
zatosságával kitűnt a többi verseny rítéken van, főleg Kína és hazánk vi
ző közül!
szonylatában, viszont amikor tényleg
A hónap végén négy napra népdal tenni lehetne valamit, a segítség nem
köri táborba utaztunk Hajdúszobosz érkezik meg. Mindenesetre nem adjuk
lóra, ahol a közösségépítés és a gya fel, folytatjuk a szponzorok keresését,
korlás mellett új anyagot is tanultunk. és mindenképpen kiutazunk Jinanba,
Idén megismerkedtünk a Nagyhegyesi hogy megmutassuk milyen csodála
Népdalkör és Citerazenekarral, akik tos a magyar népdal! Aki szeretne
kel eltöltöttünk egy nagyon kellemes ebben segíteni nekünk, számlaszá
délutánt, megismertük egymás dala munk: Balla Péter Népdakör Hagyo
it és megkóstoltuk az ottani hagyo mányőrző Egyesület, K & H Bank:
mányos süteményeket is. Meghív 10402094-50526590-84571001. Elő
tuk őket a III. Szomszédolás Folklór re is köszönjük!
Fesztiválra, amit idén október 28-án
Katonáné Gergely Tünde, alelnök-titkár
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Die Kleinen Schwalben csoport (Petőfi iskola)
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KULTURSOKK ÚJRATÖLTVE
Idén ismét megrendezzük hagyományos nyár esti családi
programjainkat.
Július 28-án az ír kultúra jegyében fellép nálunk az idén 30 éves
M.É.Z. Együttes, akik repertoárjában megtalálható az ír és skót
népzenei stílusok széles palettája. Az est folyamán egy autentikus
ír sztepptánc-produkciót is láthat
közönségünk az Erin tánctársulat
csapatától, melyet követően a bátrabbak ki is próbálhatják táncházuk keretein belül, nekik hogyan
sikerülnek a mozdulatok. A nap
zárásaként a The Scarlet Akusztik
lép színpadra, hogy este 10 óráig rockos ír zenéjével táncoltassa
meg közönségünket.

Augusztus 11-én 17 órától
Latin-Karibi estet szervezünk,
melynek nyitásaként Gál Gábor
latin zenés produkcióját hallgathatja meg közönségünk. Ezt követően „pörgetjük” be a családi programot, hiszen a Latin
Combo csapata eredeti kubai
és brazil maskarákban élő zenével és látványos táncprodukcióval szórakoztatja majd az eseményre kilátogatókat. A lüktető
produkciót látványos, interaktív
animáció kíséri majd. A nap zárásaként 22 óráig latin és karibi
dallamokat pörget lemezlovasunk, melyre mindenki kipróbálhatja az est folyamán látott
mozdulatokat!

A programok ideje alatt megkezdjük a jegyértékesítést őszi évadunkra. További információkért kövessenek minket a facebookon: facebook.com/kulturba

A programváltoztatás jogát fenntartjuk, az
egyes programokról és a jegyértékesítésről
weboldalunkon és a facebookon (facebook.
com/kulturba) értesülhetnek leggyorsabban. Jegyek online a www.kulturba.hu oldalon, valamint nyitvatartási időben jegypénztárunkban válthatók.

Várunk mindenkit szeretettel
ingyenes családi eseményeinkre!
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G. Ferenczy Hanna
Irodalmi Kör alkotásaiból
Kelemen Bata Mária
Női lélek

A női lélek csupa rejtelem.
Hogy mi zajlik benne?- csak sejtelem.
Az ész, s a szív harca nagy küzdelem.
Nem tudni melyiké a győzelem.

Kelemen Bata Mária
Hajnal csendje

Hosszúra nyújtja az éj a kezét.
Álom zárja le a környék szemét.
A Nap is szuszog kék felhőágyán,
őrzője a Hold, nem hagyja árván.

Megbántani vétek és helytelen.
Ha mégis: nyoma lesz egy életen.
Nők lélek útja, néha fénytelen.
Járni rajta, rögös és végtelen.

Lomhán zizeg, ásít, a fa lombja,
ágán ülő madárkát ringatja.
Harmatcseppje úszik a fűszálon,
hűs hajnal csendje szundít a tájon.

Néha komoly, vagy bohón szertelen.
Olykor pimasz és bántón szemtelen.
Jellemét elviselni kénytelen.
Változtatni rajta már képtelen.

Felcsillan távol néhány napsugár,
nyújtózkodik az ébredő határ.
Víg madárdallal pirkad a hajnal.
Bíborvörösen, kibontott hajjal.

Sallay Gyula
Akkor nekem való vagy
Emlékezem, mily kacéran mondtad,
ha lábaimmal átkarollak,
akkor nekem való vagy!
Kamaszkorom hajnalán,vad
gondolatok közt botladoztam
szavaid nyomán.
Az álmaimban játszadozó vágy
magával rántott, mint cukrászt a zsák.
Gondolataim a jövőbe törve
szaladtak, mint hegy a völgybe.
Már léptem volna, de ott volt
a mondat: akkor nekem való vagy!

Szunnyadó csendet váltja a zsongás,
napkeltével feltör a ragyogás.
Fényes napra vált a hajnal csendje.
Ez a létünk változási rendje.

Varjasi Béla
Gondjaink

Tapasztaljuk az élet milyen kemény.
Sok területen nehéz boldogulni.
Javulásra oly kevés a remény.
A gondoktól nem lehet szabadulni.
Megélhetés, bizonytalan jövő, baleset.
A sok rossz példából lehetne tanulni.
Hibáztunk mi már nem is keveset.
Felelősség alól nem lehet kibújni.
Bajok gyökerét meglelni nehéz.
A hibát mindenki másokban találja.
Beismerés, szócséplés oly kevés.
Hiába beszél, ha szavát nem állja.
Ígéret annyit ér, mi betartva belőle.
Egy döntés sorsot, életeket jelent.
Egy jó sakkozó következtet előre.
Dilettáns nem nézi mire mondott igent.
Csak magára gondol, nem a jövőre.

KÖRNYEZETVÉDELEM
XXX

Benke Mária
NINCSTELENÜL,
avagy egy hajléktalan panasza…

Telefonfülkében hajtom álomra a fejem,
szomorú vagyok, elhagyott a nejem…
Sorstársaimmal álmatlanul forgolódom,
rossz pokróccal, kabáttal takarózom.
A lelkem telve jéggé dermedt emlékekkel,
számtalanul sok megoldatlan kérdésekkel…
Fekszem, nem hagynak aludni a gondolatok,
nem vagyok egyedül – mégis egyedül vagyok!
Lassan álomba merülök, s álmodok,
szárnyalok boldogan, újra otthon vagyok.
Meleg étel illata árad otthonomban szét,
házam, otthonom, családom, csodaszép…
A boldogság emlékekből táplálkozik,
korgó gyomrom finom ételekről ábrándozik…
Hangos zajra ébredek hirtelen riadtan,
hajnal van, fázom, mégis leizzadtam…
Mozdulatlan gondolkodom különös álmomról,
jó volt, kár, hogy a valóság nem szól az álmokról…

Szénási Sándor István
Ahogy múlik
az ifjúság

A múlt termő gyümölcsfáját
ne vágd ki díszcserjék miatt!
Ifjúságom mézillatát
érzem virágzás idején
a zümmögő lombok alatt.
Egykor a holnapot vártam,
mint fényre érkező csodát,
most, hogy már sokan elmentek
köröttem, kiket szerettem,
köszöntöm létem alkonyát.
Bölcsesség nyugalma által,
ahogy múlik az ifjúság,
elveszti emberi voltunk
ellentétek viharából
fölszabadult energiánk.

A Vecsési Városgondnok
Nonprofit Kft.

HÍREI

A szelektív üveghulladék gyűjtésről

Üveghulladék

Vecsés város területén a csomagolási üveghulla – Mi tehető az üveggyűjtő edényekbe?
– Italos, befőttes és egyéb öblösüvegek, a fe
dék a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. ál
tal kialakított üveggyűjtő szigeteken adható le. hér (áttetsző) és a színes (zöld és barna) üvegek.
A jelenlegi gyűjtőszigetes rendszer egyik gyűj
tőszigete – a Damjanich u. 34. szám alatti – 2018. – Mi történik a szelektíven gyűjtött üvegekkel?
– Magyarországon évek óta újrahasznosít
július 16-ával megszűnik, helyette egy új gyűj
tőszigetet alakítanak ki a Széchenyi u. 141. szám ják a szelektíven gyűjtött csomagolási üveghul
alatt, a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. te ladékot.
A csomagolási üveghulladékot tisztítás után ap
lephelye előtti parkolóban.
A szelektív üveghulladék gyűjtési rendszer róra zúzzák, majd a fémdarabkákat és az egyéb
ben a háztartási üveghulladékoknak alapvető szennyeződéseket eltávolítják belőle, az így elő
en két nagy csoportja: a fehér, valamint a színes állított üvegcserép másodnyersanyagként közvet
üveg gyűjthető. A házhoz menő rendszer kere lenül felhasználható az üveggyárakban, ahol újra
tében az üveghulladék nem gyűjthető, ezért ala üveget gyártanak belőle. A szelektíven gyűjtött
kították ki az üveggyűjtő pontokat. Az üvegcso üvegek újrahasznosításával a környezetvédelem
magolások szinte 100%-ban hasznosíthatók, és jelentős előnyt élvez, hiszen üveggyártáshoz szük
az elsődleges alapanyagokból történő gyártás séges alapanyagokat helyettesítheti (pl. kvarcho
hoz képest jelentős energiamegtakarítással jár a mok, mészkő) és csökkentheti a környezeti ter
helést (CO2-kibocsátás).
felhasználásuk.

Utak, járdák
újulnak meg

Tudatos jótett áldását
érzem az önérdek fölött,
isteni erkölcs illatát,
megbecsülést hozó szélben.
Mosollyal ébredni vágyom
itt, ahol semmi sem örök.

Pénzné Somogyvári Zsuzsanna pasztellképe

Az oldalt összeállította:
Szénási Sándor István

Nem pattanok ki az ágyból,
mint rég világmegváltásra,
örömmel fogadom mégis
létem árvuló alkonyát,
mert teremtőm adománya.
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– Mire kell figyelni az üvegek szelektív gyűjtésénél?
– Az üvegpalackokról a zárókupakokat el kell
távolítani, és kiöblítve kell az edényekbe helyezni.
A gyűjtőedényekbe csak öblösüvegeket sza
bad elhelyezni (síküvegeket nem).
Kérjük, hogy a világítótesteket és a fénycsö
veket külön erre a célra szolgáló gyűjtőedények
be helyezzék el, vagy adják le valamelyik hulla
dékudvarban!
A visszaváltható üvegeket lehetőség szerint
vigyék vissza, mert a palackok újratöltése az új
rahasznosításnál környezetkímélőbb megoldás.

A lakótelepen a Kellner dr. utca
felöli oldalon építik a járdát
2018. július 

Tájékoztató

  Hamarosan teljes egészében
elkészül a lakótelep járdahá
lózatának felújítása. Az elő
ző években a Fő utca menti
gyalogos útvonalak kaptak
új burkolatot, idén a Kell
ner dr. utca felöli járda ed
dig el nem készült második
szakaszát építik újjá. A ját
szótér és a bekerített sport

Üveggyűjtő sziget a rendőrség mellet

Üveggyűjtő sziget az Erzsébet
téren a posta mellett

Üveggyűjtő szigetek Vecsésen
Városgondnok Kft. telephelye előtti parkoló
– Széchenyi u. 141. (Alcufer Kft. mellett)
Erzsébet tér (COOP ABC mellett)
Rendőrség előtt – Fő út 62.

Jó tudni!
Az üveg a természetben nem bomlik le, ezért
csak akkor tekinthető környezetbarátnak, ha
minél többször újratöltik, majd újrahasznosítják.
Az üvegcsomagolás előnye, hogy minőségi vál
tozás nélkül újrahasznosítható, így új üveggé vá
lik. Egy üvegpalackot kb. 60-szor lehet újratölteni.

pályával szemben lévő részen, ott jártunkkor
a kiépítendő „szélessávú” járda alapozásán és
a szegélyek kiépítésén dolgoztak. A Róder
Imre és Kereszt utca teljes útburko
latának cseréjéről korábbi lap
számunkban már beszámol
tunk. Mostanra elkészültek
azzal a Telepi úttól a Ke
reszt utcáig tartó, árkokat
befedő felület kiépítésé
vel, ami a városközpont
ban történő parkolási le
hetőségek bővülését is
A Róder Imre utcában
szolgálja.
a Telepi úttól a Kereszt
Képek és szöveg: Fekete József
utcáig lefedték
az árkokat
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HÍREK

Vecsés és Környéke Családés Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
SZOLGÁLATUNK
• családi konfliktusok megoldásának segítése
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek ér • egészségügyi és szociális ellátás kezdemé
dekeit védő speciális személyes szociális szolgál
nyezése
tatás, amely a szociális munka módszereinek és • családgondozás a család gyermeknevelési kö
eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek
rülményeinek megteremtése miatt
testi és lelki egészségének, családban történő ne • közösségfejlesztő, valamint csoportos szabad
velkedésének elősegítését, a gyermek veszélyez
idős programokat szervez a működési terüle
tetettségének megelőzését, a kialakult veszélyez
tén élő lakosság számára
tetettség megszüntetését, illetve a családjából • segítséget nyújt az egyének, a családok kapcso
kiemelt gyermek visszahelyezését. A családse
latkészségének javításához,
gítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, • segíti speciális támogató, önsegítő csoportok
illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szo
szervezését, működtetését.
ruló személyek, családok számára az ilyen hely
zethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség KÖZPONTUNK
megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A gyermek családban nevelkedésének elősegítése,
a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése ér
dekében, a gyermek igényeinek és szükségletei
Szolgáltatásaink:
nek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális
• tájékoztatás, információszolgáltatás
szolgáltatásokat, programokat nyújt. A gyermek
• ügyintézés segítése
védelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági
• tanácsadás (családtervezési, nevelési, egész intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védel
ségügyi, mentálhigiénés tanácsadás, szociá mére irányuló tevékenységet lát el. A járás terüle
lis, életvezetési) biztosítása vagy azokhoz való tén működő család- és gyermekjóléti szolgálatok
hozzájutás megszervezése, jogi, pszichológiai, számára szakmai támogatást nyújt. Tájékoztatja a
egészségügyi szakemberhez közvetítése
szolgálatokat az általa nyújtott és a járás területén
• szociális válsághelyzetben levő anyák segítése elérhető szolgáltatásokról, ellátásokról.
• a gyermeket, illetve családját átmeneti gondo
záshoz való hozzájutásban segíti
• szabadidős programok szervezése a gyerme Szolgáltatásaink:
kek és családjaik részére
• információszolgáltatás, tájékoztatás
• a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése • tanácsadás – jogi, pszichológiai, fejlesztő- és
érdekében az észlelő- és jelzőrendszer működ
gyógypedagógiai, mediátor, egészségügyi szak
tetése, koordinálása
ember közvetítése

Záró sajtóközlemény
   Sikeres műszaki átadás-átvételt követően jú
nius végén befejeződtek a vecsési Róder Imre és
Kereszt utca felújítási munkái. A tavasszal kez
dődött kivitelezés során közel 900 méter hosszan
kapott új burkolatot a két utca.
Ahogy arról márciusban tájékoztatást adtunk,
önkormányzatunk PM_ONKORMUT_2016/99
számon 82,4 millió Ft támogatást nyert az ön
kormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd
burkolattal történő kiépítésének és felújításának
támogatására kiírt pályázaton. Az elnyert támo
gatással lehetővé vált a város közúti infrastruk
túrájának további javítása, mellyel a település is
szépül, rendezett képet mutat, továbbá lehetővé
válik a városközpont és Kertekalja gyorsabb el

• gyermekvédelmi hatósági intézkedésre ja
vaslattétel, úgy mint védelembe vétel, ide
iglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel,
családba fogadás, harmadik személynél tör
ténő elhelyezés
• családi pótlék természetbeni formában törté
nő nyújtásakor együttműködés a szolgálattal
és az eseti gyámmal
• védelembe vett gyermek esetében gondozá
si-nevelési terv készítése, különleges eset
ben szociális segítőmunka végzése, illetve a
gyámhatóság megkeresésére a családi pót
lék természetbeni formában történő nyúj
tásához kapcsolódó pénzfelhasználási terv
készítése
• családból kiemelt gyermek visszahelyezésének
segítése érdekében családgondozás
• utógondozás alatt álló gyermek családjába való
visszailleszkedését elősegítése, családgondozása
• speciális szolgáltatások nyújtása:
– kapcsolattartási ügyelet, ennek keretében
közvetítői eljárás
– utcai szociális munka
– gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti
szolgálat
– jogi és pszichológiai tanácsadás
– fejlesztőpedagógusi ellátás
Szolgáltatásaink igénybevétele minden Vecsés
településen élőnek ingyenes!
2220 Vecsés, Telepi út 44./A,
06-29//350-294, 06-30/668-70-29,
cssegito.vecses@gmail.com

Befejeződött a vecsési Róder
Imre és Kereszt utca felújítása
érése, valamint csökkenhet a közúti közlekedés
okozta környezetterhelés is.
Az elmúlt három hónapban a város központi ré
szén található Róder Imre utca és a bele futó Kereszt
utca újult meg. A kivitelezést megelőzően megtörtént
a szükséges közművek cseréje, javítása, annak érde
kében, hogy az új burkolatot emiatt már ne kelljen
megbontani a következő években. A régi útburkolat
felmarása után az alapozással folytatódott a munka,
amit a szegélyek és az ágyazat lefektetése követett.
Ezután a csapadékelvezető árkok profilozása, burko
lása, a Családsegítő Szolgálat előtti részen fedett árok
kialakítása történ meg. Ezt követően terítették le az új
aszfaltréteget, majd fek
tették le a Kereszt utcá
ban a sebességcsökken
tő küszöböt és helyezték
ki a forgalomsegítő tük
röt, a tájékoztató táblákat
és a sebességellenőrző
egységet. Egyes szaka
szokon a közvilágítás is
megújult.

Ezzel a beruházással nem csak a városrészen
lakók kapnak hosszú távra egy jó minőségű utat,
hanem az átmenőforgalom is gyorsabban halad át
ezen a településrészen. A pályázati támogatás le
hetővé tette a két utca tervezettnél hamarabb meg
valósuló felújítását, így segítve elő az önkormány
zat alapfeladatai között szereplő települési közutak
fenntartását és karbantartását.

Pedagógusnap
Szent Ivánéji tűzugrás
Polovics Éva

Feketéné Kovács Viktória

Madár Emőke
  Immár hagyománya van, hogy a június 14-ei
városi ünnepség után a kulturális központ aulá
jában egybegyűlnek a város közoktatási intéz
ményeinek pedagógusai. Ezen alkalomból rója
le tiszteletét a város vezetése a „nemzet napszá
mosainak” az egész éves áldozatos, gyermekeink
oktatására és nevelésére fordított tevékenységé

60 éves osztálytalálkozó
   1950-től 1958-ig a Felsőtelepi Általános Isko
la tanulói voltunk, ma ez a Petőfi Sándor Római
Katolikus Általános Iskola és Gimnázium. Kü
lön osztályba jártak a lányok és a fiúk. Ma már
együtt tartjuk az osztálytalálkozókat. Tanáraink
sok szeretettel neveltek és tanítottak bennünket,
ezért ma is hálával emlékezünk rájuk: Várfalvi
Győzőné alsós tanító; Pallagi Ilona és Bódi tanár úr osztályfőnökök; Cservenka Ildikó, Szabó Zsolt, Szeidl Józsefné tanárok és még hosszan
lehetne sorolni, akik elindítottak minket az élet
ben. Hosszú ideje minden évben megtartjuk az
osztálytalálkozót, idén különleges alkalom volt,
hiszen már 60 év telt el, hogy befejeztük az isko
lát. Ezt megörökítettük egy osztályfényképpel is,

További információ:
Vecsés Városközpont-fejlesztő
Projekt Nonprofit Kft.
2220 Vecsés, Károly u. 2.
Tel.: +36-29/357-645
E-mail: palyazat@vvft.hu
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ért. Az ünnepségen jelen volt Dr. Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő, Szlahó Csaba polgár
mester, Mohainé Jakab Anikó jegyző, Tófalvi
Mónika, a Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke, Dr. Lugosi Mária, az oktatási bizottság
elnöke, valamint dr. Hrutkáné Molnár Monika,
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mo
nori Tankerületének igazgatója.
A rövid műsorban a Grassalkovich iskola di
ákjai szerepeltek, Varsa Márton mondott verset,
majd a Zeneiskola két diákja adott elő egy-egy
zeneművet.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat, mint a
Grassalkovich iskola fenntartója Köszönő Okle
vél elismerésben részesítette három pedagógu
sát: Madár Emőkét, Polovics Évát és Feketéné
Kovács Viktóriát. Az okleveleket Tófalvi Mó
nika, az NNÖK elnöke és dr. Lugosi Mária, az
oktatási bizottság elnöke adta át. Az ünnepség
állófogadással zárult.

  Szent Iván-éji lampionos felvonulást tartottak
június 23-án a Bálint Ágnes Emlékház szervezé
sében. A résztvevők az Andrássy Gyula Általános
Iskola előtt gyülekeztek és onnan indultak a Bar
csai utca 1. szám alatt lévő Emlékházba.
Bálint Ágnes egykori otthonának udvarán tá
bortűz és egy tűzzsonglőr várta a vendégeket.
Majd Varsa Mátyás színművész Arany László el
beszélő költeményét, a Fehérlófiát olvasta fel a tá
bortűz körül ülőknek, Pavella Krisztina, a Labda
rózsa Népdalkör művészeti vezetője pedig közös
éneklésre és táncra hívta a gyerekeket.
A néphagyomány szerint Szent Iván éjjelén a
tábortűzbe tett vagy afölött pörkölt gyógynövé
nyek segítenek a betegségek elkerülésében, meg
előzésében. Így az Emlékház udvarán összegyűltek
is lelkesen emelték a lángok fölé a házigazdáktól
kapott, illatos ágakat. Végül a legbátrabb gyer
mekek – két-két apuka segítségével – átugorhat
ták a Szent Iván-éji tábortüzet.

Tájékoztató

Névsor:
Bazsik Éva, Eiler Katalin, Fischer Ibolya, Gyarmati Mária, Karai Annamária, Mizser Ilona,
Mészáros Edit, Nánási Katalin, Peregi Zsuzsanna, Reibach Éva, Rozinai Gabriella, Tóth Erzsébet
Bach János, Bogár Ferenc, Gáspár Csaba,
Fogarasi László, Kemsei István, Kucsai József,
Németh Imre, Pallaga László
ami azt is jelképezi, hogy ebben a rohanó világ
ban még minket összetart a szeretet.

FELHÍVÁS
HELYI VÁLLALKOZÓKNAK
Szeptember 22–23-án lesz a XVIII. Vecsési
Káposztafeszt. Mint minden évben, 2018ban is igyekszünk az ország legkiválóbb
kézműves mestereit és Vecsés legjellegzetesebb ízeit felvonultatni a rendezvényen.
Jelszavaink: minőség és tradíció. Június 15ig – elsősorban – csak a vecsési székhellyel
rendelkező vállalkozások jelentkezését várjuk a gasztro- és kézműves-kiállítók közé.
Nézzék folyamatosan frissülő weboldalunkat! www.vecsesikaposztafeszt.hu
Kövessenek minket a facebookon: www.
facebook.com/vecsesikaposztafeszt
És az instagramon is! www.instagram.
com/vecsesikaposztafeszt
Szervezőbizottság
2018. július 
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Tájékoztató a
személyazonosító
igazolvány és a lakcímkártya kiadásáról
2018. július 1-jétől módosították az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt (a továbbiakban: Itv.), melynek hatására 2018.
július 1-jétől évente egy alkalommal lesz illetékmentes a személyazonosító igazolvány
és lakcímkártya kiadására irányuló eljárás.
Az Itv. 29. § (1) bekezdése szerint az első
fokú közigazgatási hatósági eljárásért 3000
forint illetéket kell fizetni.
A 2018-as évben az Itv. nem állapít meg vis�szamenőleges kötelezettségeket, így 2018.
július 1-jétől 2018. 12. 31-ig egy alkalommal
illetékmentes a személyazonosító igazolvány és a lakcímkártya kiadása.

TOVÁBBRA IS ILLETÉKMENTES:
• az eltulajdonított okmányok
pótlására irányuló eljárás,
• az okmány cseréje, ha
az okmány gyártáshibás,
• a 18. életévét be nem töltött
személyek okmányigénylése,
• a családi állapot változásából eredő
névváltozás miatt indult eljárás.
Amennyiben a kérelem benyújtása az előző
okmány elvesztése vagy megsemmisülése
miatt történik, az Itv.-ben foglalt 3 000  Ft-os
illetéket szükséges megfizetni.
Az ügyfél jövedelmi-vagyoni viszonyai
alapján azonban 2018. július 1-jétől hatályos
illetékköteles eljárás esetén is lehetőség van
költségmentességi kérelem előterjesztésére, amely alapján külön döntést szükséges
hozni, amelyben az elsőfokú hatóság a kérelemnek helyt ad, vagy azt elutasítja.
Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatala

Júliusban ismét
kirándulni ment
a Gondozási
Központ!

GRASSALKOVICH ISKOLA

Augusztustól ismét lesz
lakossági faültetési akció

Német nyelvi
tábor Ausztriában

  Vecsés Város Önkormányzata 2018-ban is meg
hirdeti őszi faültetési akcióját azoknak a lakosok
nak, akik vállalják, hogy a városképet rontó, ki
öregedett, kiszáradt fákat saját ingatlanjuk előtt
kivágják, vagy a fával nem rendelkező közterü
leteken az önkormányzat által biztosított díszfacsemetéket elültetik.

Igényelhető fafajták:
•   gömbjuhar,
•   gömbkőris,
•   gömbszivar,
•   gömb csepleszmeggy,
•   vérszilva (termés nélküli)
A faültetési akcióra 2018. augusztus 13-ától lehet
jelentkezni. A jelentkezéseket a faültetési keret
összeg erejéig tudják elfogadni.
Az igénylés leadása után az ügyintéző ellen
őrzi az elültetni kívánt fa helyét. Az egységes
utcakép kialakítása érdekében az utcában na
gyobbrészt megtalálható fafajták igénylését tá
mogatják. Díszfát csak akkor ad az önkormány
zat, ha az igénylés helye megfelelő és rendezett
az utcakép.
Egy igénylő legfeljebb 6 darab facsemetét igé
nyelhet.
Az igénylőktől a facsemetékért darabonként
1 500 Ft jelképes összeget kér az önkormányzat,
hogy ezzel is erősítse a tulajdonosi tudat kiala
kítását. A fák további gondozása, öntözése az
igénylő kötelessége.

A befizetendő összegről szóló csekket a jelent
kező a szemlét követően az ügyintézőtől vagy
postai úton kapja meg.
Az igénylés véglegesítéséhez a befizetést iga
zoló csekket legkésőbb 2018. szeptember 14-éig
be kell mutatni.
JELENTKEZÉSI  HATÁRIDŐ: 2018. augusztus 31.
Jelentkezni lehet: személyesen a Vecsési Pol
gármesteri Hivatal Közbiztonsági és Környezet
védelmi Osztályán (2220 Vecsés, Szent István tér
1. fszt. 1.) ügyfélfogadási időben vagy e-mailben:
kovacs.krisztina@vecses.hu
Telefonos jelentkezést nem fogadnak el!
A jelentkezéshez szükséges adatok:
név, telefonszám, cím (ahová a fát ültetné), érte
sítési cím (ha nem egyezik a fa ültetési helyével),
igényelt fa fajtája és darabszáma.
A facsemeték kiosztása előreláthatóan 2018.
október végén, november elején várható.
Vecsési Polgármesteri Hivatal

Kémiatábor a Richter
Dorogi Fióktelepén

  18. éve már, hogy a tanév befejezését követő
első héten a várpalotai Vegyészeti Múzeum egy
hetes kémiatábort szervez a kémia iránt érdeklő
dő 14-17 éves diákok számára.
A táborlakók a program részeként ezúttal is
– mint minden évben – az egyik napot a Rich
ter Gedeon Dorogi Fióktelepének megismerésé
  A klubtagok örömére június 2-án kirándulni men vel töltötték. A Fióktelep bemutatását követően
az egész hetes programban tanultakról a VEGYtünk, ezúttal strandolni Albertirsára.
Az időjárás tökéletesnek bizonyult ahhoz, hogy
egy jó napot eltöltsünk a strandon. A víz nagyon
kellemes volt.
A Központi Konyha biztosította számunkra a
szendvicseket és az üdítőket. Amit ezúton is kö
szönünk!
Délben a fürdő büféjében mindenki vendégünk
volt egy sajtos-tejfölös lángosra!
Ez a nap is emlékezetes marad számunkra és re
méljük a klubtagok számára is! Aki szeretne hoz
zánk csatlakozni, szeretettel várjuk, intézményünk
ben még van szabadhely!

ÉSZ-tesztben számoltak be a diákok, míg a Rich
terről és a Koleszterin sulival kapcsolatos kér
désekre on-line módon keresték meg a helyes
választ. Minden feladat helyes megoldása ponto
kat ért, a legtöbb pontot összegyűjtő diákok juta
lomban részesültek.
A tábor fénypontja az idei évben is a nagy nép
szerűségnek örvendő, laboratóriumi gyakorlat volt,
ahol köpenyben, védőszemüvegben, gumikesz
tyűvel végezhettek kísérleteket a diá
kok. Ennek keretében olyan érdekes
tudással gazdagodhattak a fiatalok,
mint például, hogyan lehet megkü
lönböztetni vöröskáposzta levével a
tiszta vizet az ecetes víztől.
A kémiatábor sikerét jól mutatja,
hogy a hallgatók között többen is
„tábort ismételnek”, ugyanis a vis�
szajelzések alapján szívesen vesznek
részt az egyhetes, számos ismeretet
nyújtó programokban.
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2018. májusában a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és
Kétnyelvű Általános Iskola tanulói kilenc napot töltöttek Ausztriában, St.Marin am Tennengebirge-ben. Idén harmadik alkalommal
szerveztem meg a nyelvi tábort német nyelvterületen, melyre
óriási érdeklődés és igény van a gyerekek és a szülők körében.

A

tábor célja az volt, hogy diákjaink anya
nyelvi környezetben gyakorolják a né
met nyelvet. Egyik alkalommal egy
tanárnő jött a szállásra és csoportbontásban
foglalkozott a gyerekekkel, ügyesen megmoz
gatott mindenkit, senki sem maradt feladat nél
kül. Másik két délelőtt Abtenauban volt lehető
ségünk a helyi iskolában tanórákat látogatni. A

gyerekek aktívan vettek részt különböző fog
lalkozásokon, rengeteget meséltek utána, sokan
bátran használták nyelvtudásukat. A gyerekek
közül többen elkérték az osztrák diákok elér
hetőségeit, hogy a későbbiekben tartani tud
ják a kapcsolatot.
Az iskolalátogatáson kívül rengeteg program
színesítette a mindennapjainkat.

Egy teljes napot töltöttünk Németországban a
Bayern Parkban, ahol mindenki önfeledten hin
tázott és szórakozott. Megtekintettük Hallstatt
városát, német nyelvű idegenvezetéssel csodál
tuk a természet által kialakított sóbányát. Haza
felé egy utcai felvonulásban is volt részünk.
Mivel gyönyörű hegyekkel voltunk körbe véve,
kihagyhatatlan program volt a túrázás. Felvonó
val 1133 méter magasra érkeztünk a Karkogelbahn
felső állomásához, ahonnan rövidebb séta után
bobbal jöttünk le a völgyállomásra. Fantaszti
kus élmény volt mind a gyerekek, mind a felnőt
tek számára, hogy a hegyoldalon 2 km hosszan
száguldottunk le a bobbal.
A gyerekek által egyik nagyon várt program a
strandolás volt. Nagyon szép környezetben fürdőz
tünk, csúszdáztunk, játszottunk Altenmarktban,
a Therme Amadéban.
A kirándulások során a hüttaui rézbányába is
ellátogattunk, ahol sok érdekességet tudtunk meg
a német anyanyelvű idegenvezetőktől.
Napjainkat kézműves-foglalkozások, közös
éneklések, táncok, játékok színesítették, melyek
elengedhetetlen kiegészítői a tábori életnek. Na
gyon jól éreztük magunkat, rengeteg szép helyen
jártunk, sok új ismerettel gazdagodtunk. Büszkék
vagyunk diákjainkra, mert minden helyi idegen
vezető dicsérte jó magatartásukat és kiváló nyelv
tudásukat.
Köszönöm kollégáim segítségét, akik már há
rom éve támogatnak munkájukkal a sikeres tábor
lebonyolításában.
A tábor megvalósításához több pályázatot nyúj
tottunk be, melyek közül mindegyik kedvező el
bírálást kapott.
Ezúton szeretnénk megköszönni iskolánk, a
Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Vecsési
Önkormányzat és az EMMI tábori költségekhez
való pénzügyi hozzájárulását.
Bögi Orsolya, táborszervező pedagógus

Nyári tábor Mindszentkállán
nak megmozgatása. Ebéd után Zánkára utaztunk,
ahol a szünidő ellenére szívesen fogadott ben
nünket a Bozzai Pál Német Nemzetiségi Általá
nos Iskola igazgatója, aki mesélt a helyi németség
múltjáról és jelenéről. Innen a Hegyestűre veze
tett utunk. A fárasztó lépcsőzés eredményeképp
csodálatos balatoni panoráma tárult elénk. A na
pot csocsóversennyel, minigolffal fejeztük be.
hozta a fáradt sereget. Sötétedés után rendeztük
Csütörtökön Szigligetre buszoztunk. A vár leg
meg a bátorságpróbát, majd a csillagképeket ta felső szintjéről körbetekintve láthattuk a Tapolcainulmányoztuk.
medencét övező vulkáni tanúhegyeket és a Balaton
Másnap a Szentbékkállai Kőtengerhez túráz nyugati medencéjét. Az egykori termek körbejá
tunk. Nagy élményt jelentett a hatalmas kőtöm rása után egy lovagi torna részesei lehettünk. Saj
bök közötti játék, az ingókőre való feljutás és an nos, a délutáni túránkat eső kísérte, ennek ellené
re elmentünk a Theodóra-forráshoz,
majd a közeli farmon kecsketejből
készült fagyit kóstolhattunk. Este
Ki mit tud?-ot és diszkót rendeztünk.
A hazautazást egy révfülöpi „be
térővel” tettük érdekesebbé. Ha fü
rödni nem is tudtunk a hűvös idő
miatt, legalább egy sétát tettünk a
Csoportkép
„magyar tenger” partján.
a Hegyestű
Dömötörné Futó Molnár Mónika, Feketétövében
né Kovács Viktória, Gáborné Bárány Ágnes,
Mák Klára – Grassalkovich Antal Német
Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola

Táborunk célja a Káli-medence természeti értékeinek felfedezése
volt, ezért szálláshelyül a festői szépségű kis falut, Mindszentkállát választottuk. Hatalmas, sok játéklehetőséget kínáló udvar, jó
levegő, madárcsicsergés és kedves házigazdák fogadtak bennünket.

N

emzetiségi iskola lévén fontosnak tartot
tuk a környék német nemzetiségi hagyo
mányaiba való betekintést, ezért útba ejtet
tük a Városlődi Tájházat, ahol a vezetőnk lelkesen
mutatta be az egykor használt tárgyakat. Nagy örö
mömre szolgált, hogy tanulóink számos eszköz né
met elnevezését is tudták. A vacsoránk
elkészítésében magunk is részt vet
tünk, kürtőskalácsot, pizzát és langal
lót sütöttünk. A napot zenefelismerőversennyel majd karaokéval zártuk.
Első délelőttünkön a Salföldi
Természetvédelmi Majort látogat
tuk meg, ahol számos nálunk ősho
nos állatot láttunk, majd mindenki
lovagolhatott egy kicsit. Aztán ki
gyalogoltunk az erdőbe és az egy
kori Pálos-kolostor romjainál szám
háborúztunk. Visszafelé lovaskocsi
2018. július 
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PETŐFI ISKOLA

A projekt keretében meglátogattuk a győri
Audi Autógyárat

Tehetséggondozás a
Grassalkovich Antal
Német Nemzetiségi
és Kétnyelvű Álta
lános Iskolában

I

skolánk három pedagógusa
– Madár Emőke (matematika-fi
zika-informatika szakos), Laho
csinszky Nóra (német nyelvtanár) és
Molnár Melinda (földrajz-biológiaangol szakos tanár) – 2017 áprilisában
megpályázott egy Nemzeti Tehetség
Program keretében meghirdetett tehet
séggondozó pályázatot természettudo
mányos témakörben. A program azo
kat a 4-8. osztályos tanulókat vonta be,
akik a meghirdetett témakör iránt fo

kozottan érdeklődnek. A projekt célja „Kispatak”-ban. A csoport szakmai
a természettudományok területén ki gyakorlatra ellátogatott a Vízügyi La
emelkedő tehetségek tanórán kívüli boratóriumba, ahol a „Kispatak” víz
tevékenységének gazdagítása, az ál mintáját is bevizsgáltattuk. Földtani
talános iskolai tananyagnál szélesebb vizsgálataink során néztünk talajtí
körű és különleges nézőpontú isme pusokat, talajszerkezetet. Megismer
retszerzés és a megszerzett ismeretek tük a talaj kialakulását, összetételét,
elmélyítése volt. A gyakorlati tevé gyakorlati, gazdasági hasznát. Ismer
kenykedtetésre elsődleges hangsúlyt kedtünk az éghajlati elemekkel, az
fektetve! A kötelező 60 óra keretében időjárás-előrejelzés metódusával. A
ismerkedtünk a Naprendszer elemei tanulók meteorológiai mérőállomást
vel, a bolygók makettjét méretarányo terveztek, és meg is valósították: a
san elkészítettük. Az ember keringési meteorológiai házikót berendezték
rendszerét, a vér és a szív működését mérőműszerekkel és megtanulták a
ismertük meg sertésszív-boncolás és műszerek használatát. A természet
embertani kísérletekkel. A programot ben való eligazodást egy kis térké
összekapcsoltuk az egészséges élet pészeti – tájoló használattal és nö
módra való felhívással, a kapcsoló vényismerettel, növényhatározással
dó betegségekkel. A Föld vízrajzát, gazdagítottuk. Matematika, fizika
a víz munkáját, paramétereit tanul vonatkozásában mértékegységekkel,
mányoztuk, méréseket végeztünk a azok átváltásaival végeztünk gyakor

Az Iskolakert, mint diákvállalkozás program sikere
  A vecsési Petőfi Sándor Római
Katolikus Általános Iskola és Gim
názium két hatodikos osztálya, Dudás Noémi tanító vezetésével 2018
őszén kezdett bele az Iskolakertekért
Alapítvány és a Junior Achievement
Magyarország (JAM) által meghir
detett Iskolakert, mint Diákvállalko
zás programba. A program egy olyan,
egész tanéven átívelő projekt, mely
ben a diákok megtapasztalják, ho
gyan kell működtetni egy vállalko
zást az iskolakert vonatkozásában.
Valós környezetben megismerik az
üzleti élet alapvető szabályait, a ve
zető pozíciók betöltésével járó felelős
ségeket, a pontos adminisztráció és a
határidők betartásának fontosságát, a
munkavállalók jogait és kötelességeit.
A program során a szervező, tervező,
előadó, döntéshozó, információ-fel
dolgozó, elemző képességeik mellett

zésében egy elektronikus levele
ző versenyen. Felkészítő tanáruk
Lahocsinszky Nóra volt. Hét hóna
pon keresztül kaptuk a változatos
feladatokat. 300 csapat indult, eb
ből 59 csapat csinálta végig a ver
senyt. A mi csapatunk a legjobb 5
közé jutott, így behívtak minket egy A verseny német nyelven zajlott,
élő fordulóra Pécsre, a Lenau Házba. több állomáson küzdöttek meg a

gyerekek a feladatokkal. Orszá
gos harmadik helyezést értünk el.
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A Legjobb marketing és sales díjat a ,,6almasok” nyerték
szükségük volt a kreativitásukra, kri ról. Az immár hatodikos diákokkal
tikai gondolkodásukra, nyitottságuk „6almasok” és ,,6bések” néven vállal
ra is. A diákok valós pénzforgalmat kozást alapítottak és cserepekben kis
bonyolíthattak, nyugtát állíthattak tündérkerteket, minikerteket kezdtek
ki termékeikről és szolgáltatásaik tervezni, majd készíteni.

Fotó a Vecsési
Katolikus Polgári
Leányiskola kirándulásáról 1938-ból

Az alkotásokat iskolai farsangon,
húsvéti és anyák napi vásárban, or
szágos rendezvényen, a vecsési pia
con árusították. A vásárlásokról sza
bályos, NAV által hitelesített számlát
állítottak ki, a bevételeket pedig az
eredeti alapszabályukban meghatá
rozott módon használták fel.
Munkáikat bemutatták az orszá
gos diákvállalkozásokat felsorakoz
tató találkozón is, ahol a ,,6almasok”
elnyerték a Legjobb marketing és
sales (értékesítés) díjat.
Amíg a diákok a siker alapjául
szolgáló ötlettől eljutottak az értéke
sítésig, sokféle tevékenységet végez
tek. Felhasználták a különböző tan
tárgyak során szerzett ismereteiket,
újabbakkal gazdagodtak, döntéseik
és cselekvéseik mentén tapasztalato
kat gyűjtöttek. Ez a komplex feladat
integráló szerepet töltött be a tantár
gyak között. Sikerük alapja a cso
porton belüli és a csoportok közöt
ti (gyerekek, szülők, pedagógusok)
együttműködés, amelyben minden
egyes gyereknek fontos szerepe volt.
Gratulálunk munkájukhoz!
Dudás Noémi (tanító)

Mentőállomás és
Alapellátási Központ

Jó ütemben készül
a két kiemelt nagyberuházás Vecsésen

Országos V.U.K. verseny – iskolánk csapata 3. helyen végzett
  Grassalkovich Antal Német
Nemzetiségi és Kétnyelvű Álta
lános Iskolából az 5.c osztály 3 ta
nulója: Klag Noémi, Kohr Rebeka
és Somogyi Marcell egy csapatot
alkotva vett részt a 2017/2018-as
tanévben az Egyesület a Magyar
országi Gyermekekért (Verein für
Ungarndeutsche Kinder) szerve

Fotó Dudás Noémi

Tekints be a természettudományok gyakorlati világába

latokat. A kémiai kísérletek sem ma
radhattak ki programunkból. Megis
mertük, hogy hogyan is működik a
kémia a mindennapi életben, a köz
vetlen környezetünkben a minden
napokon. A Föld Napja alkalmából
– a megszerzett ismeretek felhaszná
lásával – a német foglalkozásokon
készített kisfilmek, valamint „LAPBOOK”-ok segítségével előadást tar
tottak a projektben szereplő tanulóink
közül néhányan. Az esemény zárá
saképpen iskolánk udvarán növényt
ültettünk. Miután iskolánk kétnyel
vű általános iskola, minden blokk
után német nyelven is megbeszéltük
mindazokat, amik a magyar nyelvű
órákon elhangzottak, hasznos fogal
makkal gazdagítottuk a gyerekek szó
kincsét, mélyítettük szakmai nyelvtu
dásukat a legmodernebb módszerek
segítségével.
A kötött órakereten kívül kétna
pos tanulmányi kiránduláson vet
tünk részt. Ebben szerepelt a győ
ri Audi Autógyár megtekintése, a
mosonmagyaróvári Futura termé
szettudományi kiállítás, a soponyai
ökocentrum megtekintése madár
gyűrűzéssel egybekötve. A kirándu
láson kívül a debreceni Atommag
kutató Intézet jeles professzorával
skype-on folytattunk tudományos
értekezést. A Magyar Természettu
dományi Múzeumban múzeumpeda
gógiai foglalkozást tartottunk. Zárás
ként az iskola diákjainak bemutattuk
egy előadás keretében az általunk el
végzett projektet, és az abban folyó
munkát. Egy rendkívül színes, ös�
szetett programsorozatot valósítot
tunk meg az elmúlt egy év során! A
számtalan érdekes, különleges fog
lalkozás az érdeklődő, lelkes tanu
lók komplex személyiségfejlődését,
szakmai, természettudományos ta
pasztalásait gyarapították. A projekt
minden résztvevője nagyon élvezte
a közös munkát, ami mindannyiunk
gyarapodására szolgált!
Lahocsinszky Nóra és Molnár Melinda

  A képeket Frühwirth Mihály
küldte el számunkra, aki Dr. Pap
2018. július 
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Sándorné Szokola
Ágnestől kapta. A
kép két oldalának
tanúsága szerint
1938. június 22–27.
között – 80 éve – a
Vecsési Katolikus
Polgári Leányisko
la tanulói Bécsben
jártak. Néhányuk
nevét is olvashat
ják. A felvétel a Bé
csi Természettudományi Múzeum
előtt készült

  A Damjanich utcában az új böl
csőde tetőszerkezetét és a belső
válaszfalakat építik már. Az új in
tézmény a Semmelweis Bölcsőde
tagbölcsődéjeként 4 csoportszobá
val, sószobával, modern, jól felsze
relt melegítőkonyhával és egy közel
1600 m 2-es játszóudvarral készül
het el. A kivitelezést a tervek sze
rint 2018. október végén fejezik be.

A Dózsa György úton az új Men
tőállomás és Alapellátási Központ
építésénél az alapozás után elkészült
a közművekkel együtt a szerelőbe
ton, látszanak a vasbeton oszlopok
és a vasbeton fal zsaluzása. A házi
orvosi rendelő helyén egy 2 mentő
gépjárműves mentőállomásból, öt
felnőtt-, egy gyerekháziorvosi rende
lőből, védőnői szolgálatból, közpon
ti ügyeletből, kiegészítő
Az új bölcsőde
szakorvosi rendelőkből,
egészségügyi irattárból
álló központ létesülhet.
Ezt két fázisban építik
meg, az első szakaszát
év végéig adják át.
Kép és szöveg: szajan
21
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8. A OSZTÁLY – Osztályfőnök: Horváth Zoltán
Angyal Gitta Tünde, Csernus Márk Tamás,
Czalbert-Halasi Nikolett, Dankó Boglárka, Erdei Ivett, Fadhle Helmi, Fehér Lilien, Fila Katalin, Folláth Brigitta Tünde, Folláth Regina
Veronika, Gáncs Gergely Zoltán, Harmath Virág, Havas Patrik, Juhász Erik, Járai Bernadett,
Kakucsi Máté Attila, Kapitány Dominik Vendel,
Kis Olimpia, Kovács Bernadett, Kovács Noémi,
Kuczi Levente Attila, Pap Eszter, Pethes Dávid, Pokol Marcell, Siszler Nikolett, Szabó Lilla, Szász Imre Lajos, Takaró Dániel, Víg István
8. B OSZTÁLY
Osztályfőnök: Gyöpösné Gémes Ilona
Bajári Zoltán, Balatincz Boglárka, Budai Roxána Krisztina, Darázs Detre, Duna Dávid,
Frühwirth Ádám, Gajdovszki Kitti, Gyulai Szonja, Haller Péter, Jefcsák Réka, Juhász Kristóf,
Martinecz Dominik, Mocsnik Emese, Monostori Virág, Nagy Dzsenifer, Prisznyák Norbert,
Péter Bálint István, Schmigulecz Kevin, Sereg
Evelin, Somogyi Vivien, Tébi Tamás Adrián,
Tóth Konrád, Vaszil Dániel

Vecsési Halmi
Telepi Általános Iskola
8. A OSZTÁLY – Osztályfőnök: Jarina Beáta
AgboNgene Daniel Wisdom, Balogh Fanni, Balogh Imre István, Bánkuti Benedek, Bayer Patrik
Dániel, Berecz Árpád, Dányi Luca, Gér Tamás
László, Katona Gergely Zoltán, Kiss Fruzsina
Fanni, Kiss Milán, Klettner Dominick Alexander, Kovács Bence, Kovács Péter,Lukács Kristóf
Zoltán, Pál Dominik, Páll Norbert, Tolnai Vivien Mária, Tüske Tímea

Ballag már
a vén diák…

Petőfi Sándor
Római Katolikus
Általános Iskola
és Gimnázium
8. A OSZTÁLY
Osztályfőnök: Katulin Izabella
Ács Laura, Bach Dániel Zoltán, Becker Richárd, Boda Petra, Demeter Zalán, Gényi
Ottó, Kovács Benedek, Maruzsi Máté, Néráth
Dóra, Orosz Réka, Pesti Bence Gábor, Seres
Eleonóra, Szöllősi Gábor Béla, Torma Ákos,
Wirth Miriam Dóra
8. B OSZTÁLY
Osztályfőnök: Cserné Szabó Anita
Abonyi-Tóth Réka, Czékus Ferenc, Fechita Mihály, Fekete Richárd, Gárdos Viktória, Hok Csaba Máté, Jakab Anna, Káposztás Lantos, Karvaly
Bálint Erik, Kucsera Dániel, Lázár Lilla, Molnár Levente Andor, Niczuly Erik Márk, Nyalka
Alexandra, Pesti-Geiger Viktor, Peterdi Zoltán
Márton, Petrény Dávid, Pozsa Kristóf Ferenc,
Takács Tamás, TóthNadin Noémi, Tuskán Krisztián, Záhonyi Anna, Záhonyi Bori

12. A OSZTÁLY
Osztályfőnök: Artztné Csatári Marianna
Baukó Dániel, Bernhardt Dorottya, Csernus
Anita Krisztina, Dajcsin Gabriella, Dócs Bence
László, Farkas Tibor Bence, Hajdú Róbert László,
Jakus Klaudia Cintia, Kirtyán Nikoletta Ildikó,
Kovács Kinga, Kustra Dóra Orsolya, Nagy Viktória Anna, Othman Dzsélán Leila, Pályi József,
Rosta Lilla, Sánta Gergely, Skribek Réka Kata,
Szappanos Rebeka, Tóth János Márk
12. B OSZTÁLY
Osztályfőnök: BekkernéFenyő Ágnes
Béky Attila Gábor, Benke Fanni, Béres Sára,
Eftimie Márk Károly, Gáspár Tamás Bence, Genzwein Marina, Holyba Levente Ádám,
Horninger Alexandra, Lakatos Tamás, Lőcsei
Rebeka, Major Hanna, Osvalda Alexandra, Papp
Dávid, Pintér Angelika Edina, Szántó Péter, Tóth
Péter, Vági Dávid István

Krupa Sándor felvétele

Vecsési Andrássy
Gyula Általános Iskola

Krupa Sándor felvétele
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Grassalkovich Antal Német
Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola
8. A OSZTÁLY
Osztályfőnök: Madár Emőke
Barabás Dániel Sándor, Bárány Hanna Szaffi, Bartal Ema, Bendik József,
Bodor Krisztofer Krisztián, Csurgó
Márton, Dobos Viktória, Eszenyi Noémi Lujza, Gábor Dániel Máté, Hadamcsik Emese, Hoksza Panna Mia,
Juhász Emese Csenge, Juhász Ferenc Kristóf, Kállai Tamara Cecília,
Lestyán Emese Szilvia, Lukács Márk,
Mádi Szilvia, Magócsi Adina Emese,
Manole Róbert, Martin Abigél, März
Richárd András, Monger Zsolt, Pálfi Lilla, Szilvássy Kata, Török Gergely Ádám, Vargyas Regina, Veres
Máté László, Vörös Klaudia Erika

8. B OSZTÁLY
Osztályfőnök: Hirn-Cseke Ágnes Zsófia
Boga Orsolya, Busi Beatrix, Cseszlai Marietta
Kincső, Gali Petra Erika, Kauremszki Gábor József, Kelemen Boglárka, Kelemen Viktória Ágnes,
Majoros Petra, Malya Boglárka, Márián Péter,
Marosi Nikoletta, Oláh Éva Adrienn, Pap Márton,
Pelyvás Norbert, Petres Dominik, Szűcs Tamás,
Takács Bernadett, Tóth Bettina, Véger Filip Robin

8. B OSZTÁLY
Osztályfőnök:
Novákné Hanti Mirtill
Ábrahám Kinga, Alács Dominik, Babos Dorka, Baukó Boján, Besenyi
Dóra Laura, Budai Fanni, Gliba Boglárka, Hegedűs Ágoston, Jakab Flóra Réka, Kármán Dóra, Lábas Nikolett, Nagy Barnabás Albert, Ondrik
Veronika, Pekár Zoltán, Polyák Petra Réka, Rajnai Roland, Rozman
Dezidéria Katalin, Száldobágyi Evelin Zsuzsanna, Tóth Zoltán Örs
VT info
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Kézilabda
K&H LIGA – NB I

Bátrak, de
szerények
Sajátos csapatmodellt alakít ki a nyáron az NB I-ben
újonc Vecsés SE ÉL-TEAM,
amelyben több játékos a
sportolás mellett a civil
munkájával sem hagy fel.

T

örténelmet írt a Pest megyei kisváros sport
életében a Vecsés SE ÉL-TEAM, amely
a legutóbbi idényben aranyérmet nyert a
férfi kézilabda NB I B-ben, ezzel felkerült az első
osztályba. Hasonló kimagasló eredménnyel ed
dig még egyetlen vecsési együttes sem büszkél
kedhetett a csapatsportokban.

SORSOLTAK
AZ ELSŐ
LIGÁBAN
Október-november: jönnek a nagyágyúk!
A Magyar Kézilabda Szövetségben megtörtént az első liga sorsolása. A férfigárda számára a nagy menetelés szeptember 2-án
kezdődik. „Hazai” pályán, Monoron Dabas
együttesét fogadjuk. A „nagyhónap” október 21-ével indul és november végéig túl leszünk a Ferencváros (o), Tatabánya (i), Szeged (o) és Veszprém (i) csapatán.
Természetesen időpont elcsúszások lehetnek, hiszen a nemzetközi kupák naptárához is igazodni kell. Mindenesetre igazi, történelmi sportcsemegék várhatóak,
amelyre minden sportszeretőnek ott a helye! Hajrá Vecsés!
szajan

„2004-ben a megyei bajnokságot, majd 2013ban az NB II-t nyerte meg Vecsés, amely szisz
tematikus, kiváló munkával lépett feljebb és fel
jebb már az én érkezésem előtt is. Nem titkolom,
rettentően nehéz, mégis sikeres időszak áll csapa
tom mögött, és ezt saját magamról is elmondha
tom. Nem úgy kezdtük az idényt, hogy bajnoksá
got szeretnénk nyerni, a tavaszi fordulókra viszont
kikristályosodott, hogy jó az esélyünk az aranyra.
Ezt főleg a rutinos, volt válogatott és NB  I-es já
tékosainknak köszönhettük” – mondta a Nemzeti
Sportnak a gárda edzője, az 59 éves Nagy Károly,
aki 2016 januárjától ül a vecsésiek kispadján, mi
közben az idén januárig az NB  I-es Ceglédet is
dirigálta, valamint szeretett tanári hivatásához is
hűséges maradt az egyik ceglédi középiskolában.
Kiemelte a tréner a korábban a világ legjobb
irányítói közé tartozó, 41 éves Lendvay Pétert, aki
csapata 26 bajnoki meccse közül 25 találkozón sze
repelt, balátlövőként is megállta a helyét, 118 gólt
lőtt. Nála csak a jobbátlövő Simányi Péter (152), a
gárda másik oszlopa volt eredményesebb.
„Az ő kiváló játékuk, tapasztalatuk, bátorsá
guk és szerénységük kiegészülve a frissen iga
zoltakkal és a klubnál maradó fiatal vecsésiek
gyorsaságával, nagy teherbírásával, az első osz
tályban is aranyat, pontosabban bennmaradást
érhet, aminél nagyobb célt aligha tűzhetünk ma
gunk elé csapatunk első NB  I-es szezonjában. Az
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első sorunk már az NB I B-ben is kiválóan muzsi
kált, ennek a gerincét próbáljuk megtartani. Az
aranyérem megszerzése után igyekeztünk ruti
nos játékosokkal erősíteni, hiszen az elitben egy
jó sornál többre lesz szükség, hogy versenyben
lehessünk a sokkal tehetősebb, tapasztaltabb ve
télytársakkal” – folytatta Nagy Károly.
Az edző és Antal Zoltán szakosztályvezető el
mondta, hogy már 99 százalékig kialakult a foko
zatos fejlődés elvét valló, a hazai meccseit majd
Monoron játszó Vecsés új kerete, amelyben a tíztizenegy profi játékos naponta kétszer tréningezik,
míg a többiek munka mellett sportolnak, vagy
is amatőrök lesznek. Hasonló csapatszerkezetre
mostanában nem láttunk példát az NB I-ben.
A csapat legjobbja és vezéregyénisége, a 68-szo
ros válogatott, spanyol és magyar élklubokat is
megjáró Lendvay Péter tavaly a Vácból igazolt
Vecsésre, és a szerződése 2019 nyaráig szól.
„Sérülések, betegségek is nehezítették a dol
gunkat, a kispadunk sem volt túl hosszú, a szezon
derekán mégis azt éreztem, képesek vagyunk a
kiugró sikerre, és így is lett – mondta Lendvay. –
Az irányító Kökény Tiborral és a balkezes Simá
nyival gyorsan összeszoktam, és nekünk többnyi
re fontos szerep jutott támadásban. A védekezést
pedig remek kapusaink fogták össze. Remélem
az újoncokkal megerősödve az első osztályban is
megálljuk a helyünket. Optimista vagyok, hogy
fel tudjuk venni a sokkal nagyobb ritmust, mert
akkor nem kényszerülünk a bokszzsák szerepé
re és nem lesznek kiesési gondjaink.”
Érkeztek: Benmiloud Yassin (beállós, FTC),
Haszillo Gergő (balátlövő, Veszprémi KSE), Kálomista Márton (kapus, Telekom Veszprém), Kránitz
Zoltán (kapus, PLER), Marczinkó Máté (jobbátlö
vő, FTC), Jakub Mikita (balátlövő, Cesson, fran
cia), Spekhardt Gergő (beállós, NEKA), Vízler
Máté (balszélső, PLER)
Távoztak: Csapi Bence (balátlövő, ?), Fiar
Dániel (irányító, ?), Győrfi Zoltán (beállós, Rév
és Társai SC), Halász Máté (balszélső, balátlövő,
Kecskemét), Horváth Csaba (beállós, Rév), Tóth
József (védő, Pénzügyőr), Tóth Norbert (beállós,
Kecskemét)
forrás: Simon József – Nemzeti Sport

Ünnepélyes keretek között
kapták meg az aranyérmet
A városi ünnepről szóló tudósítá
Az NB I-be feljutott kézilabdacsapatunk
sunkban már jeleztük, hogy az ün
a városi ünnepségen kitüntetést kapott
nepség keretében a Magyar Kézi
labda Szövetség részéről a csapat
tagjainak az aranyérmeket Bardóczy
Gábor TAO-igazgató, a város elis
merő plakettjeit Szlahó Csaba pol
gármester és Czibolya Zoltán, a
sport bizottság elnöke adta át.
A bajnokcsapat tagjai: Antal Levente, Antal Máté, Csapi Bence, Fiar
Dániel, Győrfi Zoltán, Halász Máté,
Horváth Csaba, Imregi Ferenc, Kökény Tibor,
A szakosztály vezetése részéről a csapat si
Munkácsi Máté, Lendvay Péter, Simányi Péter, kerét segítette:
Szabó Máté, Takó Dániel, Tóth József, Tóth NorKovács Márton – szakosztályelnök
bert, Vitáris Norbert
Kabai Gabriella – szakosztálygazdasági ve
Edző: Nagy Károly
zető
Gyúró: Répás Csaba
Antal Zoltán – szakosztályvezető
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Változások
a labdarúgócsapatnál

Hirdetés

Eddig nyolc új
játékost igazoltak
Szász Ferenc vezetőedző, aki a tavaszi bajnok
ságban az NB III-as csapatunkat irányította, el Elköszönt Vecséstől Szász Ferenc vezetőedző
köszönt a klubtól.
Ferencben egy nagyon lelkiismeretes, sikerre Tamás (Gödöllő) Csiszár Richárd, Fülöp Márk,
éhes, korrekt embert ismertünk meg. A legfőbb Salem Reydan, Tell Tamás.
erénye, hogy ember tudott maradni a pályán, az
2018. június 9-én hétfőn indult a felkészülés.
öltözőben és a magánéletben is. Köszönjük a mun
A felkészülés alatt minden nap van edzés, és
káját, és sok sikert és jó egészséget kívánunk neki ehhez jönnek a felkészülési mérkőzések.
a továbbiakban!
A csapat a 2018–2019-es bajnoki évet a Pest Me A tervezett felkészülési mérkőzéseink:
gye I. osztályban folytatja. A vezetőedzői felada
2018. 07. 18 Vízművek–Vecsés
tokat Gendúr László fogja ellátni. Pozitívum, hogy
2018. 07. 21. Honvéd II–Vecsés
az elmúlt szezon játékoskeretéből nagyon sokan
2018. 07. 25. Vecsés–Szabadkiköktő
maradtak a klubnál: Radnai György, Kis Kriszti2018. 07. 28. Dunakeszi–Vecsés
án, Laier Gábor, Csordás Szabolcs, Gendur Lász2018. 08. 1. P
 estimre–Vecsés(?) esetleg kupa
ló, Komora László, Kaiser László, Koziorowski
mérkőzés
Richárd, Molnár Zoltán, Bojtor László. Fiatalok:
2018. 08. 4. Délegyháza–Vecsés
Kiss Krisztián, Gényi Dávid, Biribil Máté.
2018. 08. 11. D
 unavarsány–Vecsés(?) esetleg
Akik távoznak a csapattól: Balázs Bálint, Szakupamérkőzés
lai Vilmos, Kemerle Dániel, Petric Branco, Váczi
2018. 08. 18. az első bajnoki mérkőzés.
Dániel, Szabó Erik.
A végleges játékoskeret július végére fog ki
Érkezők: Haraszkó Sándor (Csepel), Dévai Csa- alakulni. Hajrá Vecsés!
ba (Csepel), Daruka Dominik (Budafok), Nagy
Czibolya Zoltán elnök

Dobrovitz
József egyéni
és csapataranyérmet
szerzett Mezőhegyesen

Aachenben is
a győzelemért
hajtanak
Mezőhegyesi és lähdeni aranyérmük után most
minden erejükkel a világ legnagyobb nemzetkö
zi lovasversenyére koncentrálnak a vecsési fo
gathajtók.
Dobrovitz József május 1-jén közel háromezer
néző előtt versenyzett Mezőhegyesen. A vecsési
hajtó díj- és maratonhajtásban is kimagasló telje
sítményt nyújtott, így a világkupa-pontszerző ver
seny magyar sikerrel zárult. Egyéni összetettben
2018. július 
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Dobrovitz József, csapatversenyben
pedig a Dobrovitz József, Móró Lajos és ifj. Dobrovitz József hármas
szerzett aranyérmet.
A németországi Lähdenben meg
rendezett világkupa-pontszerző ver
senyen szintén remekül szerepelt
Dobrovitzék fogata: díjhajtáson si
került megszerezni a harmadik helyet,
maratonon a holland Mark Weusthof
mögött második helyen ért célba, az
akadályhajtást pedig alapidőn belül
fejezte be, egy verőhibával, ezzel a
negyedik helyen végzett. Az össze
sített eredmények alapján az aranyér
met végül Dobrovitz nyerte, 18 ellenféllel szemben.
A következő megmérettetés július 17–22. kö
zött, lapzártánk után zajlik Aachenben. A világ
legnagyobb nemzetközi lovasversenyeként szá
mon tartott sporteseményen összesen 9 nemzet
24 négyesfogathajtója áll rajthoz, a magyar csa
patot Dobrovitz József, ifj. Dobrovitz József és
Galabács Ferenc alkotja.
– Hat-hét igazán erős ellenféllel kell szembe
néznünk, de egyéniben és csapatban is dobogós
helyezésre számítunk Aachenben. A felkészülés
végéhez érkeztünk, a fogatom jól működik, a fi
amét pedig a tapasztalataink alapján egész évben
építettük, reményeink szerint erre a versenyre ös�
szeáll – nyilatkozta lapunknak Dobrovitz József.
Az aacheni eredményekről a Vecsési Tájékoz
tató következő számában olvashatnak, augusztus
ban pedig további két viadal vár a vecsési fogat
hajtókra.
GA

Már a Facebookon is
elérhető a Vecsési Tájékoztató
A www.facebook.com/
vecsesitajekoztato oldalon naponta frissülő tartalommal várjuk
a Vecsési Tájékoztató olvasóit!

LÁJKOLJÁK AZ OLDALT
ÉS OSSZÁK MEG
ISMERŐSEIKKEL!

Apróhirdetés
Hagyatékból eladó sok-sok apróság, amire önnek még
szüksége lehet. Olcsó nyári divatruházat, régi és új könyvek…, stb. Érdeklődni. 06-20/968-7176
Masszírozógéppel alsó végtagok masszírozása
és fogyasztása derékig. Érdeklődni: 06-20/205-1184
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Nincs, és nem
is lehet megállás

Nemzetközi tornákon léptek
ringbe a vecsési öklözők
Pörögtek az események
a vecsési boxklub háza
táján, az egyesület versenyzői mozgalmas két
hónapon vannak túl.

Vissza az NB III-ba, majd onnan is feljebb kell lépni
„Valakinek nyernie kell,
valakinek meg veszítenie. Ne küzdjetek ezzel.
Csak próbáljatok meg
egyre jobbak lenni.”

E

gy méltán híres, 2015 szep
temberében 90 éves korában
elhunyt amerikai baseballjá
tékos, Yogi Berra, hivatalos nevén
Lawrence Peter Berra hagyta örö
kül a sport szerelmeseinek, – legye
nek azok edzések százaival készü
lő ifjú titánok, vagy a küzdelemben
már aktív játékosok, – ezt a néhány,
egyszerűnek tűnő fent idézett gon
dolatot. Az Egyesült Államok Elnöki
Szabadságérdemrendjével is kitünte
tett sportlegenda „testamentum ízű”
mondata kiket és mikor érintett meg,
azt nem tudhatjuk, de, hogy minket,
a vecsési labdarúgásért szeretve ag
gódókat telibe talált, ahhoz nem fér
het kétség. Hiszen látjuk mi azt jól,
hogy valakinek nyernie kell, és ha
már így van, valakinek „illik” veszí
teni is. Csak hát ez valaki, ez a vesz
tes valaki, most éppen mi vagyunk.
„Ne küzdjetek ezzel” – hangzik a már
idézett jótanács, mint, ahogy mi ma
gunk is könnyen beláthatjuk, az ön
marcangoló, okokat firtató kutakodás
a jövő, az újrakezdés energiáit rágja,
emészti, egyenesen a semmi felé tart
va. Mostanra talán – edzők, játéko
sok, felelős vezetők, de még a szur
kolók is – tudják, vagy erős sejtéseik
lehetnek, mi az, amin sürgősen vál

toztatni kell, és mi az, ami tovább
ra is megőrzendő erősségünk lehet.
Csak a nyugodt, következetes és szi
gorú szakmai követelményeket szem
előtt tartott építkezés oszlathatja el a
kételkedők aggodalmait és hozhat
ja el azt a mámoros örömet, amit az
elmúlt év nyarán, azon a felejthetet
len június 15-ei napon, az NB III-ba
feljutott csapatunk tagjai és a hajrá
zó közönség átélhetett.
És, hogy mindez nem lehetetlen,
azt az elmúlt évek, évtizedek gon
dosan megőrzött statisztikái mon
datják velünk, hiszen azelőtt is
került a vecsési labdarúgás ilyen
olyan mélypontra, de mindig hősi
esen felküzdötte magát az elvesz
tett szintre és gyakran még onnan
is tovább lépett. Hogy reményeink
nem alaptalanok, azt a „nagy elő

E
Így ünnepeltük tavaly a megyei bajnokság megnyerését

tabella első helyéről az NB II-be lép bejáratánál önkéntesek adományo
hettek. Itt nem sikerült megkapasz kat gyűjtöttek a fukarnak sohasem
kodni, és 1971 nyarától megindult a mondható drukkerembertől, hogy a
lejtmenet. A csillagok állása tovább győztes mérkőzés után, az akkoriban
ra sem kedvezett csapatunknak, Pest közkedvelt, és „Loksinak” becézett
megyei I. és II. osztály bajnoksága étteremben forró hangulatú vendég
iban bukdácsoltunk hosszú évekig. ségben részesüljenek a „mi fiaink”. A
Az igazán markáns áttörést már a mérkőzés hevében, ha megsérült va
21. század hozta el, amikor is 2001- laki, Lakos doktor úr, a köztisztelet
ben Pest megye I. osz ben álló fogorvos rohant be a tizen
„Nem hiszek a titkokban. Nem tály első helyezettjeként hatos felé alkalmi eszközökkel jól
az NB III-ban, mint egy kiegészített orvosi táskájával, hogy
valamiféle titkos tudás teszi le- elfelejtett
rokon, sokak egy felrúgott Trasszer Lajost, vagy
hetővé nekem vagy másnak a csodálkozására, de egy combját fájlaló Kalász Józsefet
győzelmet. Ahhoz, hogy valaki megjelentünk, és két atyai gyengédségtől kísérve, tökéle
éven át, aprólékos kitar tesen ellásson. Egy-egy hálóban lan
megnyerjen egy rangos versenyt, tó munkával, 2004-től doló labda olyan örömujjongást vál
persze jó technika és jó stratégia hosszú esztendőkre az tott ki ezrek torkából, hogy a moziból
NB II volt az otthonunk. már jól ismert Gyula bácsi is, ki tök
kell, de még inkább nagy-nagy Jól kivehető, a hullám magot, a gyerekeknek meg stolverket
völgyek soha nem szeg árult, derekára rögzített kis boltjáról
szív, tele akarással.”
ték a fociért tenni aka tekintetét a hangorkánt kiváltó ese
dök” – teljesség igénye nélkül való – rók kedvét, persze mondhatjuk: más ményre irányította. Az öltözőbe vonu
tanulságos példái igazolják: 1967- világ volt ez akkor. Valamiféle csalá ló győztes csapatot a keménymagnak
ben focistáink a Pest megye I. osz diasság lengte körül az egykori csa számító lelkesítő közönség szeretet
tály 1. helyén végeztek, megelőzve patokat, meccseket, drukkereket. A gyűrűje vette körül. Mindenki tud
Nagykőröst, Vácot, Érdet, és 30 mér 60-as évek fordulója ugyan régen ta, hogy a munkájuk mellett kemény
kőzésből 21 győzelemmel feljutottak volt, de mint kiragadott példa, szé heti edzéseket látogató játékosok nem
az NB III.-ba, ahonnan 1969-ben a pen illusztrálja, hogy semmi sem le csak magukért, de a nézőkért és Ve
hetetlen. Pest megye I. csés hírnevéért is küzdöttek. Mond
osztályából focistáink hatják most néhányan: talán túl mes�
az NB II-ig küzdték fel szire néztünk vissza, talán túlzottan
magukat. Akik emlé elmerültünk apró részletekben, fel
keznek ezekre az időkre, idézve mesének tűnő, de igaz napo
jól tudják, milyen is volt kat. Mindezt tettük azért, mert sokan,
az a bizonyos „hőskor a régi lelátók ezres nézői seregének
szak”. Hétről hétre 2-3 hitével valljuk, a régi dicsőség igen
ezer néző előtt kergették is visszahozható.
a sokunkat megbaboná
Végezetül álljon itt Scott Jurek, a
zó bőrlabdát. Feleségek most 45 éves világhírű ultramaratonszázai igyekeztek azon, futó, akár nekünk is szóló üzenete:
hogy időben elkészül „Nem hiszek a titkokban. Nem vala
jön az arany karikákkal miféle titkos tudás teszi lehetővé ne
párolgó húsleves, a kö kem vagy másnak a győzelmet. Ah
telező vasárnapi rántott hoz, hogy valaki megnyerjen egy
hússal együtt, hiszen a rangos versenyt, persze jó technika
délutáni mérkőzések és jó stratégia kell, de még inkább
re sokszor az egész csa nagy-nagy szív, tele akarással.”
lád ellátogatott. A pálya
Képek és szöveg: Fekete József
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gyik torna jött a másik után,
volt ahol több, és természe
tesen akadt, ahol kevesebb
sikerrel, de mindenütt tisztességgel
helytálltak ellenfeleikkel szemben.
Mi most a terjedelmi korlátokra te
kintettel csak a lényegesebb állomá
sokat említjük.
Június első hétvégéjén a tragikus
hirtelenséggel elhunyt Varga Viktor emlékére rendeztek nemzetközi
tornát. A néhai bokszedző 11 éven
át irányította a Vecsés SE ökölvívó
szakosztályának szakmai munká
ját, az emléktornát ötödik alkalom
mal rendezte meg a klub, Varga Vik
tor egykori sporttársaival közösen.
A viadalokat a Grassalkovich An
tal Német Nemzetiségi és Kétnyel

Fotók: Facebook/Vecsési Boxklub
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Vecsési ökölvívók képviselték havű Általános Iskola tornatermében nemzetközi verseny döntőjébe jutott, zánkat Beinsheimben, a Frauen
rendezték, a mérkőzéseken a vecsé ahol egy német ellenféllel mérkőzött Boxturnier nemzetközi tornán
si szakág női és férfi képviselői több meg a győzelemért. Az akadályt si
korosztályban is érdekeltek voltak. A kerrel vette a vecsési bokszoló, így tek haza a tornáról. Aranyérmes lett
tornán három ország ökölvívói csap aranyéremmel tért haza a tornáról.
Szűcs Szabina (elit, 54 kg) és Kiss
tak össze, a viadalok legjobb női ver
Parázs összecsapások hoztak ma Bettina (ifjúsági, 54 kg), ezüstérem
senyzője Tarnóczy Tamara (Vecsés gyar sikereket a Beinsheimben meg mel végzett Uhrin Csenge (ifjúsági 57
SE), legjobb férfi versenyzője Rostás rendezett Frauen Boxturnier nemzet kg), harmadik helyezett lett: Pap Zsó
Armandó (FTC), legjobb külföldi ver közi tornán. Seres Attila vezetésével a fia (elit, 48 kg), Horog Tímea (elit, 69
senyzője pedig Michik Michal (BC magyar alakulatot ezúttal hat vecsési kg) és Kiss Kira (junior, 70 kg).
Slovakia) lett. A mérkőzések színvo hölgy képviselte: Horog Tímea, Kiss
Július 7-én a mezőkövesdi Matyó
nalasak voltak, a torna idén is mél Bettina, Kiss Kira, Pap Zsófia, Szűcs Kupa 2018. tornán léptek szorítóba
tó módon állított emléket a vecsési Szabina, Uhrin Csenge. A háromna a vecsési ökölvívók. Ezen a tornán
sportélet egykori kedvelt és megha pos tornán, június 21. és 24. között 160 is termett babér a Vecsés SE spor
tározó alakjának, Varga Viktornak. résztvevő lépett a ringbe, a házigazda tolóinak: Kis Olimpia fölényes győ
Június közepén a Slovakia
németek mellett olasz, horvát, zelmet aratott a juniorok döntőjében,
Cup 2018. tornán vettek
montenegrói, angol, litván így aranyéremmel zárta a versenyt,
részt a vecsési ökölví
és még dél-amerikai Szűcs Szabina a 60 kilogrammosok
vók. Jó eredményt
versenyző is megmé súlycsoportjában, Pere Dániel bemu
ért el Pap Zsófia,
rette magát a via tatómérkőzésen szerzett ezüstérmet,
aki két súlycso
dalon. A vecsési mindkét bokszoló pontozással ma
porttal feljebb, az
öklözők jól sze radt alul ellenfelével szemben. Pere
54 kilogrammo
repeltek, kemény József a serdülők között indult és szer
sok között lépett a
mérkőzéseket vív zett bronzérmet, Mátyás Krisztiánringbe és bronzér
tak ellenfeleikkel, nak pedig a felnőttek között jött ös�
Lőczi Roland Szlovákimet szerzett. A fér
a magyar ökölví sze a harmadik hely. Tanti Álszédesz
ából tért haza aranyfiak között Lőczi Rovás hírnevét tovább a 10 év alattiak között lépett ringbe
éremmel
land volt eredményes, a
öregbítve érmekkel tér és két kemény csatát vívott.

Hirdetés

tanUlJon nálUnk
a 2018/2019-es tanÉVBen!

inGyenes OKJ-s oktatás esti tagozaton,
Ceglédi SzC MIHÁLY DÉNES Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolájában VecsÉsen!

Vital & Beauty
SzépSégSzalon

SzolgáltatáSaink:
Masszázs, kéz- és lábápolás, Flabélos,
oTo 4 testőr, blomdahl fülbelövés,
csillámtetoválás, arcfestés
Mindent az egészségért Neolife termékekkel!

Vecsés, Telepi út 43.

(BÁK Kulturális Központ épülete, Fütte étterem mellett)

Telefon: 06-20/6101-505
Érettségizettek részére:
• SzOftvErfEJLESztő
• LOgISztIKaI ÉS SzÁLLítMÁNYOzÁSI
ügYINtÉző

Nyitva: H–Cs: 8–18, P: 8–12

Az első és a második szakma megszerzése ingyenes!
BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA: 2018. június 15-től augusztus 31-ig
keddenként 16-19 óra között. Későbbi beiratkozási időpontokról
bővebb információt kaphat honlapunkon és a helyi kiadványokból.
Előzetes jelentkezését e-mail-ben is fogadjuk.
Beiratkozás helyszíne:
Vecsési ipartestület épületében, 2220 Vecsés,
telepi út 58 (bejárat a Tompa utca felöl) az emeleten.

Tel.: 06-70-504-2777 • web: www.mdiskola.hu
e-mail: gyomro@mdiskola.hu
2018. július 
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REKLÁM

KÖZÉRDEKŰ

Irány a SEREG!
Szórólap kihordáSára kereSünk jelentkezőt!
• Milesi lazúr festékek, kerékpár alkatrészek
• Gardena slagok, csatlakozók, locsoló fejek
• Darázsírtó, légyírtó, egérírtó, BioKill, stb.

facebook.com/BarkacsBarlang

LEgyEN ÖN iS NETFONOS!
• Lecserélné drága feltöltő
kártyáját olcsó előfizetésre?
• Számhordozás ingyenes!
• Elege van a sorban állásból?
• Kártyafüggetlen
mobiltelefont keres?
• Egyedi előfizetési csomagok,
számlaelemzés után
• Üzleti és lakossági csoportkártya előfizetések
• Nemzetközi hívókártya

ELőNyÖK, amiK cSaK NáLuNK várNaK ÖNrE!

Nyitva: Hétköznap: 7-17, szombat: 7-13. • Tel.: 29-742-576
VecSéS, Fő út 214. Lakótelepi üzletsor 2/7.
Fő út és Attila út kereszteződése.

Víz-, gáz-, fűtésszerelVény
szaküzlet Csőszer áruház
MInden aMI Víz-, gáz-, fűtéssel kapCsolatos

gázterVezés, átadás

Ügyintézés akár otthona kényelmében,
előre egyeztetett időpontban:

kazánok, klímák, csövek, idomok,
radiátorok, szaniterek akCIÓs áron!

+36-30/655-5878 – Dr. Lakos Gáborné
Az Ön személyes tanácsadója

Felhívás önkéntes tartalékos katonai szolgálatra!
„A honvédelem nemzeti ügy!”
Hazánknak szüksége van olyan
önkéntes tartalékosokra, akik
tanulmányai vagy civil foglalkozásuk megtartása mellett támogatják a honvédelem ügyét!

S

zereti a kihívásokat és szeretne tenni ott
hona és környezete biztonságáért? Kipró
bálná a katonai szolgálatot? Jelentkezzen
önkéntes tartalékos katonának!
Minden nemzet hadereje a hivatásos katoná
kon túl a felkészült és sokoldalú tartalékos erő
kön nyugszik, akik veszélyhelyzetben sem riadnak
vissza attól, hogy komoly segítséget nyújtsanak.
Az ország valamennyi, így a gödöllői járásában
is megalakul a területi elven szervezett önkén
tes tartalékos század. A célunk az, hogy szükség
esetén helyben rendelkezésre álljon kiképzett, fel
készített, alkalmazható erejével, hogy ne legyen
olyan település, amely nem rendelkezik tartalé
kos katonával, kiképzett katonai erővel!

A területvédelmi tar
talékos század tagjai a
felkészítések alkalmá
val olyan kiképzést, tu
dást kapnak, amely a he
lyi közösség védelmi
képességét növeli, le
gyen szó honvédelmi
vagy katasztrófavédelmi helyzetről.
A tartalékosok felkészítése helyben történik,
alapvetően a járásban, esetleg a megyén belül,
évente összesen 20 kiképzési napban és alkal
mazásukra is itt kerül sor.
Az önkéntes tartalékos katonai szolgálatot tá
mogató munkáltató a munkavállalójának tény
leges katonai szolgálatteljesítési időtartamára
kompenzációra jogosult. Támogassa ön is a hon
védelem ügyét, támogassa munkavállalóit a tar
talékos szolgálat létesítésében!
A területvédelmi tartalékos katona az önként
vállalt szolgálatért szerződéskötési díjra, rendel
kezésre állási díjra, a tényleges szolgálatteljesítés
időtartamára illetményre, laktanyai elhelyezés
re, térítésmentes élelmezésre és ruházati ellátás
ra, szociális juttatásokra, továbbá utazási költ
ségtérítésre jogosult. A tanulmányokat folytató
tartalékos katonáknak lehetőségük van honvéd
ségi ösztöndíjra is pályázni, amelyek tovább nö
velhetik a szolgálattal kapcsolatos juttatásaikat.
Jelentkezhet minden nagykorú, magyaror
szági lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű

és cselekvőképes ma
gyar állampolgár, a min
denkori öregségi nyug
díjkorhatár betöltéséig.
Az önkéntes tartalékos
szolgálatra személye
sen a polgármesteri hi
vatalokban és kormány
ablakokban a kijelölt
ügyintézőknél, a járá
si hivatalokban vagy a
megyeszékhelyen lévő
toborzóirodában lehet jelentkezni. A regisztrá
ciós lap letölthető a www.iranyasereg.hu, vagy a
hadkiegeszites.hu oldalról.
Szerződést kötni csak alkalmas minősítésű
egészségi, pszichikai vizsgálatot követően lehet,
amire a regisztráció után kerülhet sor. Az önkén
tes területvédelmi tartalékos szolgálatra jelent
kezőnek II. típusú alkalmasság-vizsgálaton kell
részt venniük. A vizsgálatot a jelentkező házi
orvosa is elvégezheti, ha van foglalkozás-egész
ségügyi alkalmasságvizsgálatra szóló képesíté
se. Ellenkező esetben foglalkozás-egészségügyi
képesítéssel rendelkező szakorvos végzi. A vizs
gálat költségét a Magyar Honvédség állja.
Tartalékos katonák nélkül nem létezhet ütő
képes haderő. Az ország valamennyi járásában
és fővárosi kerületében szerveződő területvédel
mi tartalékos századok folyamatosan várják a je
lentkezőket.
Jelentkezzen ön is, ha úgy érzi, szeretne részt
vállalni a honvédelmi feladatokban, és szükség
esetén kész segítséget nyújtani lakókörnyeze
tének!

Hirdetés

TAKARMÁNYBOLT
Nyitva: H–P: 8–18 , Szo: 8–13
30
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Tel.: 06-20/317-9995, 06-29/740-285

Több információ telefonon vagy
előjegyzés és előleg szükséges!

Vecsés, Magyar u. 31 • Nyitva: 7–17-ig
Tel.: 06-29/350-870, 06-20/555-4540
E-mail: csoszer@monornet.hu

Gázkészülék javítás

fogászat

2220 Vecsés, Fő u.
Lakótelepi üzletsor
GRUND INVEST
Ingatlaniroda
„Otthon, édes otthon…”,
de vajon mennyit ér?
Kérjen értéKbecslést tőlünK!
Eladási jutalék 1,5%-tól
Tel.: 06-30/996-2643, 06-70/389-5651
E-mail: ginvest003@gmail.com

• Fogászat-szájsebészet
• Implantológia-fogfehérítés
• Panoráma röntgen

Vassné Csorba zsuzsa,
Vass Péter – fogtechnika

VeCsés, Báthory u. 16.

Hétköznap: 8-12 és 15-20 óra, szombat: 9-12 óra

telefon: 06-20/999-62-61, 06-20/322-08-17

Üllő, PesTi úT 206.

kuTya, macska eledel,
korPa, lóabrak

Tel.: 06-30/331-4-441

Vass IstVán

gázkészülék-szerelő mester
Vecsés, Kellner dr. u. 24/B

Tel.: 06-29/350-306
06-20/9-252-635

282018. július
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: Ibolya- István Takarmány boltja

Purina tápok, premixek, koncentrátumok! viTaminok, Termények,

(csirke, kacsa, liba, pulyka, sertés, bárány, borjú, ló)

EgyEdi kErti
mEgoldások
Gyepgondozás, kaszálás,
sövénynyírás, metszés, permetezés, fakivágás, zöld hulladék
elszállítás, térkövezés, gépi és
kézi földmunka, öntözőrendszer
telepítés, kútgépészet, kertkarbantartás és parképítés.
Budapesten és vonzáskörzetében

Bankkártya
elfogadó hely

előnevelT csirke, kacsa, liba, Pulyka

terVezés–kIVItelezés

dr. Csorba lászló
dr. Csorba Péter
dr. Csorba zoltán

csak és kizárólag

NaPos csirke,

napkollektor értékesítés, szerelés

Családi

kis üzlet nagy választékkal

Folyamatos akciÓVaL várjuk vevőinket!

HázHozszállítás záRás után!

vssnrbrt@gmail.com
www.egyedikertimegoldasok.
business.site

KonténEr
szállítás

Sitt, szemét, sóder,
homok, termőföld szállítás
és gépi földmunka
(BOBCAT és JCB).
3, 4, 8 m3-es konténer.

ÉpüleTBOnTáS.

Márta Ervin

tel.: 06-20/984 9242

Cégek, vállalkozók figyelem!

Vállalom munka-, tűz- és környezetvédelmi
törvények által előírt kötelezettségek teljesítését.
• telepengedélyekhez dokumentumok készítését
• építőipari cégeknek egészségvédelmi és biztonsági terv készítését
• oktatások megtartását
• munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályzatok készítését
• kockázatelemzést
• munkavédelmi üzembehelyezés és mentési terv készítését

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

2018. július 

Tájékoztató

Fantázia – Lehetőség – VáLaszték
• Lakásfelújítás A-Z-ig
• Karbantartás, tetőjavítás
• Nyílászárók
• Homlokzatszigetelés
• Lakatos munkák
• Egyedi bútortervezés és gyártás
(lakás, konyha, gardrob, iroda)

Mobil:

06-70-390-1111
Web:
www.flvkomplex.hu
Cím:
FLV Komplex Kft. 2220
Vecsés, Klapka utca 4.
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Hirdetés

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ÜGYFÉLFOGADÁSA

tudnivalók

Szlahó Csaba polgármester (2. vk.)
Tel.: 06-29/555-211, 06-29/555-206;
e-mail: polgarmester@vecses.hu
Páratlan héten csütörtök 9-12-ig
(egyeztetés szükséges).

Közérdekű információk

Mohainé Jakab Anikó jegyző
Tel.: 06-29/555-211, 06-29/555-206;
e-mail: jegyzo@vecses.hu
Minden csütörtök 9-12-ig.

Tábori Ferenc alpolgármester (1. vk.)

Tel.: 06-30/648-5819; e-mail: taborif@vecses.hu
Páros héten csütörtök 9-12-ig.

Frühwirthné Halász Melinda (3. vk.)

VECSÉSI
Tájékoztató

87%

Közvélemény-kutatási adatok
szerint a település lakosságának
-a
az önkormányzat lapjából szerzi információit!

Tel.: 06-30/649-4539;
e-mail: Fruhwirth.Melinda@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

Ha ön a leghatékonyabb módon akarja termékét,
szolgáltatását hirdetni, akkor forduljon hozzánk!

dr. Lugosi Mária (4. vk.)

Tel.: 06-30/698-3976
E-mail: hirdetes@vecsesitajekoztato.hu

Tel.: 06-30/649-4538; e-mail: lugosim@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

Várszegi Csaba (5. vk.)

Tel.: 06-30/843-7687; e-mail: Varszegi.Csaba@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

Saska Istvánné (6. vk.)

Tel.: 06-30/668-5552
Előzetes egyeztetés szerint.

Czibolya Zoltán (7. vk.)

Tel.: 06-70/323-8264;
e-mail: czibolya620508@gmail.com
Előzetes egyeztetés szerint.

ÖN

Ez az
hirdetésének a helye!

Cím: 2220 Vecsés, Károly u. 2. • Nyitva: H: 9-13, K: 9-13, Cs: 14-17, P: 14-17

NÉZZÜK EGYÜTT!
A Vecsési Magazin – az önkormányzat hivatalos televízió műsora – az UPC, a T-Home és a DIGI Kft. hálózatán a
WTV (Williams Tv) csatornán fogható.
Vecsési Magazin sugárzási ideje kedd: 18:00,
szerda: 21:00, péntek:18:00, vasárnap:18:00.
A műsorral kapcsolatos észrevételeiket,
javaslataikat az alábbi elérhetőségeken várják.
Tel./fax: 06-29/352-362, 06-20/985-6914,
e-mail: williams@williams.hu.

Alattyányi István (8. vk.)

Tel.: 06-30/648-5820; e-mail: alattyanyi@t-online.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

Oláh László

Tel.: 06-30/579-5478; e-mail: OlahL@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

Szabó Attila

Tel.: 06-70/771-5085; e-mail: szabo.attila69@jobbik.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

Tóth Judit

Tel.: 06-30/252-2797; e-mail: TothJ@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

A helyi önkormányzat
közéleti tájékoztató lapja

Tájékoztató

Kiadó: Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt
Non-profit Kft. – 2220 Vecsés, Szent István tér 1.
Honlap: www.vecsesitajekoztato.hu,
Facebook: www.facebook.com/vecsesitajekoztato

Felelős kiadó: Harazin István ügyvezető
Szerkesztőség: 2220 Vecsés, Károly u. 2. (ügyfélfogadás hétfő és szerda: 9–13 óra);
info@vecsesitajekoztato.hu
Szerkesztőségvezető: Polgár Gyula, +36-30/955-7581, polgargyula@a-vecses.hu
Felelős szerkesztő: Szalontai János, +36-20/466-5950, szajan@a-vecses.hu
Hirdetési és értékesítési vezető: Skribekné Komár Ágnes, +36-30/698-3976;
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! A kéziratokat és a fotókat
nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat szerkesztett
formában közölje. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.
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Központi telefonszámok:
Mentők: 104 Tűzoltók: 105 Rendőrség: 107 Általános segélyhívó: 112, Központi tudakozó: 198
Polgármesteri Hivatal: Vecsési Okmányiroda,
2220 Vecsés, Szent István tér 1. Tel.: +36-29/352-000; titkarsag@vecses.hu,
ügyfélfogadási idő: hétfő 1230–1600; szerda 800–1200,1230–1800; csütörtök 800–1200
Szlahó Csaba polgármester:
2220 Vecsés, Szent István tér 1.; +36-29/555-209, polgármester@vecses.hu ,
ügyfélfogadási ideje: páratlan héten csütörtök: 800–1200-ig (egyeztetés szükséges)
Mohainé Jakab Anikó jegyző:
Tel: +36-29/555-211, jegyzo@vecses.hu, ügyfélfogadási ideje: csütörtök 800–1200-ig
Vecsési Kormányablak: 2220 Vecsés, Fő út 246-248. (Market Central)
Ügyfélfogadás: hétfő 700–1700, kedd és csüt. 800–1800, szerda 800–2000péntek 800–1600
Közjegyzői iroda: 2220 Vecsés, Fő út 110.
Dr. Bíróné Dr. Tóth Zsiga Beatrix, +36-29/353-176; +36/30-472-5616
Dr. Bencze Erika, +36-29/613-072, +36-30/268-3488
Német Nemzetiségi Önkormányzat:
2220 Vecsés, Fő út 49., +36-30/649-4540; www.wetschesch.hu
Roma Nemzetiségi Önkormányzat: 2220 Vecsés Fő utca 112., +36-29/357-898

Közbiztonság
Rendőrjárőr: +36-30/948-1438 (alapdíjas, éjjel-nappal hívható)
Vecsési körzeti megbízott: +36-70/492-0773 (rendőrségi jogi ügyek, családi veszekedések)
Önkormányzati ingyenes zöldszám: +36-80/981-121
(bűncselekmény, szabálysértés, csendháborítás stb.)
Vecsési Rendőrőrs: 2220 Vecsés, Fő út 56. +36-29/610-534; monorrk@pest.police.hu
Polgárőrség készenléti szolgálat: +36-30/758-5420
Telefontanú: (név nélküli bűncselekmény-bejelentés): +36-80/555-111
Drogsegély (BRFK): +36-80/202-502

Egészségügyi intézmények
Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet:
2220 Vecsés, Telepi út 68., +36-29/551-450; www.vecsesiszakrendelo.hu
Éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet: +36-29/551-473
Háziorvosi rendelők:
dr. Harmath Barbara, Dr. Vámos István – 2220 Vecsés, Lőrinci u. 14.
(Mentőponttal egy épületben), +36-29/350-195
dr. Keserű Róza, Dr. Tóth Mónika – 2220 Vecsés, Achim A. u. 36., +36-29/356-765
dr. Horváth János, Dr. Hrutka Tibor – 2220 Vecsés Telepi út 68., +36-29/551-499
dr. Vereb Éva, Dr. Végh Katalin – 2220 Vecsés Telepi út 68., +36-29/551-468
Gyermekorvosi Rendelők: dr. Essek Ferenc, illetve a várandós anyák gondozása
– 2220 Vecsés, Damjanich u. 34. +36-29/350-182
dr. Lakos Gábor – 2220 Vecsés, Eötvös u. 32., +36-29/350-257
Védőnői Szolgálat
2220 Vecsés, Eötvös u. 32., +36-29/354-288, +36-29/354-787
2220 Vecsés, Damjanich 34., +36-29/354-787

Szociális intézmények
Semmelweis Ignác Bölcsőde: 2220 Vecsés, Mária u., 1. +36-29/350–139
Gondozási Központ: 2220 Vecsés Jókai Mór u. 8., +36-29/350-267
Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat: 2220 Vecsés, Telepi u. 44/A, +36-29/350-294
2018. július 
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Gyógyszertárak ügyeleti rendje
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – július 23-ával,
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – július 30-ával,
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – augusztus 6-ával,
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – augusztus 13-ával,
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – augusztus 20-ával
kezdődő héten ügyeletes.
 Szombaton 8 órától 20 óráig, vasárnap 9 órától 18 óráig a Szent Ferenc Gyógyszertár van nyitva. A hétvégi nyitva tartás után és hét közben az éjszakai időszakban az
adott héten ügyeletes gyógyszertárat kell keresni

Oktatási intézmények
Vecsési Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
2220 Vecsés, Petőfi tér 1., +36-29/350-440; www.petofi-vecses.hu
Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola
2220 Vecsés, Fő út 90–92., +36-29/351-347; www.grassalkovich-vecses.hu
Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola
2220 Vecsés, Erzsébet tér 1. , +36-29/350-408; www.andrassy-vecses.hu
Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola
2220 Vecsés, Halmy József tér 1. +36-29/350-338; www.halmisuli.hu
Vecsési Zenei AMI – 2220 Vecsés, Erzsébet tér 1., +36-29/352-193
Falusi Nemzetiségi Óvoda 2220 Vecsés, Fő út 83. +36-29/350-310, www.falusiovi.hu
Mosolyország Óvoda
2220 Vecsés, Kisfaludy u. 13–15., +36-29/350-554;www.mosolyorszagovi.hu
Bálint Ágnes Óvoda
2220 Vecsés, Toldy Ferenc u. 31., +36-29/350-147; www.balintagnesovoda.hu
Tündérkert Óvoda
2220 Vecsés, Halmy József tér 1/A, +36 30/668-70-06; www.tunderkertovoda.hu
Czövek Olivér Református Óvoda
2220 Vecsés, Árpád u. 6., +36-29/357697, www.reformatusovi-vecses.hu

Kulturális intézmények
Bálint Ágnes Kulturális Központ
2220 Vecsés, Telepi út 43., +36-29/350-279, www.kulturba.hu
Róder Imre Városi Könyvtár
2220 Vecsés Telepi út 43., +36-29/354-391, www.vecsesikonyvtar.hu

Szolgáltatás
ELMŰ (fiókiroda): 2220 Vecsés, Károly u. 2 kedd: 14.00-18.00; szerda: 800–1200
ELMŰ hibabejelentés: 06-40/38-39-40
KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentés: 06-40/980-030, kozvilagitas@kozvilagitas.hu
Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt.:
2220 Vecsés, Kossuth L. u. 38-40.; +36-29/340-010, https://dpmv.hu/
Ügyfélfogadás: hétfő–kedd: 800–1400; szerda: 800–2000; csüt: 800–1400; péntek: 700–1300
FŐGÁZ ügyfélszolgálat: 1. sz. Posta 2220 Vecsés, Telepi út 47–49., 06-40/474-474
hétfő: 1400–1800; szerda: 800–1200
Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.:
2220 Vecsés, Károly u. 2., +36-29/350-563
Posta 1: 2220 Vecsés, Telepi út 47-49., 36-29/350-383
Posta 2: 2222 Vecsés, Arany János utca 43., +36-29/350-241
Vecsési gyepmester: Herczig József Tel: +36-20/964-3025; +36-70/364-9503
Williams TV és Rádió:
Stúdió: 2220 Vecsés, Telepi 83. Telefon: +36-29/352-362, www.williams.hu
Szerkesztőség nyitvatartása: hétköznap 900–1200 és 1400–1800
Közlekedés:
Vecsési helyi járat: Halmy térről Market Centralig hétközben indul: 800; 9.00; 1100; 1300,
szombaton 800 és 900 órakor, Market Centraltól Halmy térig indul
hétközben: 830; 930, 1130; 1400, szombaton: 830; 930
Volán: www.volanbusz.hu
MÁV: www.elvira.hu
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VÁROSI KITÜNTETETTEK

Gyémántdiploma Molnár Gyuláné

Pro urbe Wirthné Sárosi Éva

Vecsésért Életműdíj Gecserné Gonda Róza
Aranydiploma Sárosiné Polczer Margit

Vas Diploma Varga Zsigmondné

Az év fiatal Sportolója
Kiss Bettina Fanni ökölvívó

Vecsés Sportjáért Érdemérem
Seres Attila Vecsés SE elnöke
Elismerő Oklevél Raszlerné Szabó Etelka

Köszönő Oklevél
Kerepesi László

Elismerő Oklevél Szabó Etelka

Köszönő Oklevél Bazsóné Mezei Gabriella

Elismerő Oklevél Szénási Sándor

Pro Urbe Posztumusz elismerést kapott Skribek Zoltán képviselő.
A kitüntetést gyermekei Skribek Zsófia, Skribek Réka és Skribek Norbert vette át!

