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IS ARANYPÁVA
NAGYDÍJ!

Tájékoztató
A helyi önkormányzat közéleti tájékoztató lapja

Labdarózsa Népdalkör
újabb sikere

10. old.

BALLA PÉTER
NÉPDALKÖR
Kínai kórusfesztiválon
vendégszerepelt

17. old.

EGY ÉVSZÁZADA
TÖRTÉNT
A mi hős déd-, ük- és szépapáink emlékezete

19. old.

Interjú Seres Attilával
a Vecsés SE elnökével

13. old.

25. old.

A KÁPOSZTAFESZT
VENDÉGE VOLT
ÁDER JÁNOS

6. old.

Fotó: Illyés Tibor/MTI

A KÖZÖS SIKER
A LEGNAGYOBB
FIZETSÉG

PROGRAMOK

ÖNKORMÁNYZAT

November 7-ig lehet a Bursa Hungarica

Vecsés Város Önkormányzata tisztelettel meghívja a város lakóit
az aradi vértanúk kivégzésének 169. évfordulója
alkalmából rendezendő nemzeti gyásznapi megemlékezésre.

2018. október 5. (péntek) 17 óra
Vecsés, Erzsébet tér
Himnusz
Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola diákjainak műsora
Megemlékező beszéd
Koszorúzás
Szózat

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!

A CIVIL ÉRTÉK EGYESÜLET

2018. OKTÓBER 27-én
16.00 órai kezdettel tartja
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jótékonysági
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A rendezvényt megnyitja Kissné Szabó Katalin Üllő Város
polgármestere, köszöntő beszédet mond
Skultéti Ildikó a Civil Érték Egyesület elnöke.
Helyszín: Üllő Város Sportcsarnok (Üllő, Árpád fejedelem u. 1.)

2018. október 23. 17 óra
Himnusz
Ünnepi beszéd
Ünnepei műsor
Koszorúzás
Szózat

Vecsés,
Szent István
tér 1.

A nyári szünet után először szeptember 18-án ült össze a képviselő-testület. Összesen 17 napirendi
pontot tárgyaltak, ebből 4 napirendi pont esetében zárt ülésen döntöttek. Ezen az ülésen határoztak
többek között arról, hogy a város ismét csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz, pá
lyázatot nyújtanak be az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által kiírt Nemzeti Ovi-Sport Programra.
csési Egészségügyi Szolgálat Rendelőintézetében
Szlahó Csaba polgármester beszámolója elején a megvalósuló fejlesztésekről.
pályázati beruházásokról tájékoztatta a képviselőtestületet. Elmondta, hogy a DPMV irányítástech- Vecsés ismét csatlakozott a Bursa
nikai és diszpécserközpont építése halad a legjobban. Itt a kivitelezőnek kedvezett, hogy a födémek Hungarica ösztöndíjpályázathoz
a nyár előtt elkészültek, most az ácsmunkákat és a Vecsés Város Önkormányzata az Emberi Erőforgépi vakolást végzik. A Damjanich utcai új bölcső- rások Minisztériumával együttműködve idén is
de építése is jól halad. A négy részre osztott épület kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkorkét egységének a tetőszerkezete elkészült, így ott mányzati Ösztöndíjpályázatot Ezt a támogatámár a külső nyílászárokat szerelik, a villanyszere- si formát azok a hátrányos helyzetű, szociálisan
lési alap vezetékezést megcsinálták, itt a gépésze- rászoruló fiatalok vehetik igénybe, akik már felti szerelések is elkészültek, most a csempeburko- sőoktatási intézmények hallgatói, illetve akik a
lást végzik. A harmadik épületrész is tető alatt van, 2018/2019. tanévben kívánnak felsőoktatási taitt a belső munkák folynak. Az utcafronti negye- nulmányokat kezdeni.
dik épületrésznél nincs még kész a tetőszerkezet.
Pályázati kritérium az állandó vecsési lakóhely,
A Mentőállomás és Alapellátási Központ beruhá- valamint hogy a hallgató – vagy leendő hallgató –
zásnál érezhető a lemaradás. Jelenleg a második tanulmányait a képzésre vonatkozó keretidőn beszinten a födémtartó oszlopok betonozása folyik, lül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot Az Ovi-Sport Közhasznú
hogy mielőbb zsaluzhassák itt is a födémet. A la- és szakképzettséget eredményező alapképzésben, Alapítvány ebben az oktatási
kóparki futópálya gyakorlatilag elkészült, a gu- mesterfokozatot és szakképzettséget eredményemiburkolatot kell még véglegesíteni. Elkezdődött ző mesterképzésben, egységes, osztatlan képzés- évben is támogatja az óvodákat
a Sándor tanyai műfüves focipálya kiépítése, mi- ben vagy felsőfokú szakképzésben folytassa ta- A Nemzeti Ovi-Sport Program pályázati felhíváután az MLSZ értesítést küldött, hogy a Srtabag nulmányait.
sa szerint a pályázóknak lehetősége nyílik arra,
Zrt. nyerte a kivitelezést. A Grassalkovich Antal
hogy kifejezetten az óvodás koroszÁltalános Iskolában átadták szeptember első felétály számára kifejlesztett korszeben a csarnok tetőszerkezetének a felújításához a
rű sportlétesítményben, szakszemunkaterületet. Itt a kézilabda szövetség által kirű oktatás keretében biztosítsák a
választott kivitelező, a VIRTEM Építő Kft. jelezgyermekek számára elengedhetette, hogy a tényleges munkákat csak később kezdi.
len napi mozgást, a mozgáskultúra
„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT:
A Cifra csárda parkolóban a két elektromos töltőfejlesztését. Az alapítvány pályázat
Erre a típusra a nappali tagozaton felsőoktatási tanulmáállomás elkészült, a hivatalos átadást szeptember
kiírása útján szeretné az óvodákat
nyokat már folytatók, illetve a 2018/2019. tanévben tanul12-én tartották meg. Az I. világháborús sírok feltámogatásban részesíteni az alábmányaikat kezdő hallgatók pályázhatnak.
újítása is elkészült, valamint a Hősök ligetében
bi módon: a sportpálya, valamint a
lévő emlékművet is újracsiszolták, a vésett betűk
képzések és képzési eszközök költ„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT:
helyett márványtábláról olvashatóak az elesettek
ségének egy részét a pályázónak
Erre a típusra azok a 2018/2019-es tanévben utolsó éves,
nevei. Augusztus 14-én kapták az értesítést, hogy
kell finanszíroznia, a teljes bekerüérettségi előtt álló középiskolás tanulók, illetve felsőoka zsidó sírok felújítására nyert a város 4,2 millió
lési költség másik részét az alapíttatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségiFt-ot. A Halmi utca és a Halmy tér közötti szakavány biztosítja a támogatókon kezettek jelentkezhetnek, akik a 2019/2020-as tanévben
szon elkészült a Besztercei utca járdaépítése. A Lőresztül. (TAO-törvény alapján). A
először nyernek majd felvételt felsőoktatási intézményrinci utca és a Damjanich utca közötti szakaszon
pályázat lehetővé teszi óvodások
be, nappali tagozatra.
elkészült a Kikindai utca járdaépítése. Elkészült
számára kifejlesztett, több sportA pályázatok elbírálása, a nyertes pályázók kiválasztása
a Tündér utca útburkolata a Zrínyi utca és vasút
ág művelésére alkalmas, speciális
a képviselő-testület hatásköre, mely szigorúan a szociáközötti szakaszon, a Zrínyi utca és a Teréz utca
méretű és kivitelezésű multifunkcilis rászorultság alapján történhet.
közötti szakaszának megépítése folyamatban van.
onális műfüves sportpálya megépíA pályázatot az EPER-Bursa rendszerben történt reSzlahó Csaba az ünnepségek közül megemtését. Mérete 6x12 méter (helyigégisztráció és a pályázati űrlap kinyomtatása, illetlítette az augusztus 20-i rendezvényt és az aunye 7x14 méter), alkalmas röplabda,
ve aláírása után, a polgármesteri hivatalban kell begusztus 25-én megrendezett Murcifesztivált. Ez
kézilabda, kosárlabda, tenisz és tolnyújtani a megjelölt, kötelező mellékletekkel együtt
utóbbit a VHZ és a Vecsési Borbarátok Egyesülaslabdázás elsajátítására. Az Ovi2018. november 7-ig.
lete szervezte. Szeptember 8-án Monoron a „Kék
Sport Közhasznú Alapítvány 2011
További információt a polgármesteri hivatal ügyintézőLámpás Nap” programján a polgármester úr képóta hazánk 333 óvodájában valósíjénél: (I. em. 7.), illetve az 555-231-es telefonszámon kérviselte Vecsést.
totta meg az Ovi-Sport Programját,
hetnek az érdeklődők.
A beszámoló végén arról is tájékoztatta a képmellyel közel 48 000 óvodás korú
Pályázati űrlap letölthető a https://www.eper.hu/
viselőket, hogy szeptember 11-én sajtótájékoztagyermek számára teremtették már
eperbursa/paly/palybelep.aspx weblapról.
tót tartottak a Vecsési Egészségügyi Szolgálatnál
meg a mindennapos mozgás leheaz Egészséges Budapest Program keretében a Vetőségét.
Polgár Gyula

Az ösztöndíjpályázatnak
két típusa van

IV. SZERETETGOMBÓC
KLUB VIGADALOM

Vecsés Város
Önkormányzata
meghívja Önt és családját
az 1956. október 23-i
forradalom
és szabadságharc
tiszteletére
rendezendő
ünnepségre.

ösztöndíjpályázatot beadni

Polgármesteri beszámoló

Közreműködnek:
Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület Fúvószenekara
Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola
Vecsés Város Önkormányzatának Oktatási Bizottsága
Vecsés Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Meghívó az
OKTÓBER 23-i
ünnepségre

Testületi ülésről
jelentjük

Fotó: Polgár Gyula

Meghívó az október 6-i
megemlékezésre

Adományjegyek megvásárolhatók elővételben 3 000 Ft
a Civil Központban 2225 Üllő, Pesti út 124.,
a helyszínen 4 000 Ft
Tel.: 06-29/321-876, e-mail: molnar.orsolya@civilkozpont.hu
A rendezvény bevételét a Klub működésére fordítjuk.
Asztalnál ülőhelyet korlátozott számban tudunk biztosítani.
A rendezvény Üllő Város Önkormányzatának támogatásával jön létre.
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RENDEZVÉNY

A vasárnapi programokat Szlahó Csaba nyitotta meg

A zsűri: Jegenyei István, Mitkuné Hanyecz Erzsébet,
Szőke András, Galántai Gyöngyvér

A savanyú levesek királya a csorba

3. számú Nyugdíjas Klub humoros felvonulása

A felvonulás zsűrije

XVIII. Káposztafeszt

A Kulturverein rengeteg lángost sütött

A legfiatalabb
káposztapakoló

A kóstolóra mindenhol hosszú sorokban várakoztak

a szintre. Legyünk erre büszkék és ne féljünk az
értékeinkkel dicsekedni.
Vecsés Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat közös rendezvényén a
szervezők az idei Káposztafesztet a „Minőség és
tradíció” jegyében hirdették meg. Ennek érdekében az ország legkiválóbb kézműves mestereit hívták meg. Bóvlival nem találkoztunk. A KáElőre bocsátom, hogy októberi számunkban részletesen beszámoposztafeszt fő helyszínén, az Epresben az egyik
lunk az eseményről, de már ebben az újságban is közreadunk informeghatározó program a főzőverseny volt. A káposztás ételkülönlegességek zsűrielnökének szemációkat és képeket. Két évvel ezelőtt többen kifogásolták, hogy
repét szombaton Jegenyei István, vasárnap Szőke
a Káposztafeszt egy Vecsés hagyományait átlépő rendezvénnyé kez- András vállalta. A szombati főzőverseny győztese a Káposztás Kábelesek, a vasárnapinak pedig
dett átalakulni. A szervezőbizottság ezek szerint komolyan vette
a Fesztivál Gyöngyszemei voltak.
a jobbító kritikát és visszatért az eredeti koncepcióhoz.
De ne feledkezzünk meg a savanyúságversenyről. A versenyen savanyított káposzta, kogyanis tavaly és idén
vászos uborka, vegyes-vágott
A Petz Pincészet
már nagyobb hangsavanyúság és káposztával
600 adagot
súlyt kapott a kátöltött fehér TV-paprika kakészített
poszta, a hagyományos megtegóriákban lehetett nevezni.
jelenés, és nagy előnyt jelentett
A főző csapatoknak köszöna főző csapatoknál, ha vecsési
hetően városunk legjellegzetereceptek szerint készítették a kásebb
káposztás ízeivel találkozCsülkös székelyposztás ételeket. A káposztás felhattak, akik kóstolási szándékkal
káposzta
vonulás színvonala már európai, sőt
látogattak ki az Epresbe. A minőséget
világszínvonalú. Az országos média figyela HÍR-es, azaz a Hagyományok Ízek Rémét még jobban rá lehetne irányítani erre a prog- giók védjeggyel ellátott savanyúságok és káposzramra. Vannak erre jó példák: Debrecen a Virág- tás ételek garantálták. Rengeteg vidékről érkező
karnevállal, Baja a Halászléfőző Fesztivállal vagy érdeklődővel találkoztunk, akik 20-30 adag tölMohács a Busójárással büszkén hirdeti a hagyo- tött káposztát vagy székelykáposztát vásároltak.
mányait. Vecsés az elmúlt 18 évben eljutott erre Hihetetlen mennyiséget készítettek a versenyben

EZ EGY IGAZI HAGYOMÁNYŐRZŐ RENDEZVÉNY VOLT

U
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A gyermek kategória győsztese a Bálint Ágnes Óvoda

Szombaton még esett az eső az aratósok bemutatóján

A VHZ és a Brunner
zenekar külön sátorban
fogadta a vendégeket

Rosmarein Tánccsoport

induló csapatok és a kitelepült éttermek is. Az elA szombat kiemelkedő programja a nagyszínadott adagokból arra következtettek a szervezők, padon az Aratósok „Arató mulatsága” volt. A két
hogy a szombati szeles és esős idő ellenére több évvel ezelőtti „Sváb esküvő” és a tavalyi farsangi
mint 20 ezer érdeklődő volt a két napon. Ez rekord! „Rétesevés” után ebben az évben most ez a produkA gasztronómia kedvelői az Epresben, a Kul ció érdemelte ki a közönség elismerő tapsát.
turverein sátrában saját kezűleg készíthettek tölA Káposztafeszt egyik legnagyobb látványostött almapaprikát. A fejes káposzta gyalulásának sága az utóbbi években a felvonulás. Vasárnap a
technikáját a kitelepülő Petz Pincészetnél bárki szentmisét és a terményáldást követően a Szent
kipróbálhatta. (Áder János is megtekerte a ká- Kereszt Templomtól indult útnak a díszes menet
posztagyalut). Közlekedett a kisvonat is a Bálint az Epresbe. Rengeteg ötletes csapattal találkozhatÁgnes Emlékházba és a Nyomdagalériába, vala- tunk, a szerkesztőségnek a Bálint Ágnes Óvoda
mint programokkal készült a vendégek fogadá- tetszett a legjobban, gyermekkategóriában a zsűsára a Tájház is.
ri is őket sorolta az első helyre. Idén először ren2018. szeptember

Tájékoztató

deztek káposztaemelő versenyt („Kraut-Kraft”),
de volt káposztapakoló verseny is. A Nagymarosi család savanyító üzemében meg lehetett nézni, hogyan készül a HÍR-es vecsési savanyúság.
A sok program közül még meg kell említeni „az
ország legnagyobb káposztája”, a „legszebb sátor”, továbbá a dirndl és nemzetiségi ruhaversenyt.
(ezt Kopó Alexandra nyerte)
A Musikverein Wetschesch, valamint a Brunner Zenekar külön sátorban várta a zenekedvelőket. Frühwirth Mihály helytörténeti gyűjteménye
„Sorsok a XX. században” most is sok érdeklődőt vonzott. A színpadon a helyi fellépőkön kívül
több hazai sztár is szerepelt: Zoltán Erika, Radics
Gigi, Csordás Tibi, Kiki, Horváth Tamás, Kozmix,
Bárány Attila és DJ Dominique, Kolompos, a Bikini és az Alma együttes. Szintén nagy sikerrel
szerepelt a Rosmarein Tánccsoport, a Szomorer
Jungs és a Heimattöne Kapelle és bemutatkozott
Solymár kulturális küldöttsége is.
Gratulálunk minden résztvevőnek és közreműködőnek, hogy Vecsés ismét megmutathatta értékeit, és a szervezőbizottságnak is a kitűnő lebonyolításért!
P.Gy.
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VÁROS ÉLETÉBŐL

HÍREK

volt a Káposztafeszt díszvendége

Szlahó Csaba polgármester meghívására Áder János köztársasági elnök is részt vett a XVIII.
Vecsési Káposztafeszten. A köztársasági elnök szeptember 23-án vasárnap délelőtt ott volt a
Szent Kereszt templom-ban a szentmisén és az azt követő terményáldáson. Ezen a programon
jelen volt a köztársasági elnökön kívül dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Kissné Szabó
Katalin Üllő polgármestere Szlahó Csaba Vecsés polgármestere, és az egyházak vezetői.

Nagy István Elek felvételei

A

Áder János köztársasági elnök megérkezett a Szent Kereszt templomhoz

Terményáldás
Az elnök a káposztáról
tartott beszédet

szentmise után Huszka Mi
hály plébános megáldotta a
terményt, ezt követően Áder
János a templom előtt köszöntőbeszédet mondott az egybegyűlteknek.
Alkalomhoz illően a káposztáról beszélt elsősorban. Beszéde elején időutazásra invitálta az érdeklődőket. A
káposztával kapcsolatban felmerülhet bennünk – mondta a köztársasági
elnök, hogy ehhez az ételhez hogyan
viszonyultak nagy elődeink. Több
példát is megemlített. Mátyás királyunkról pl. feljegyeztek egy olyan
történetet, amikor álruhában Szeben
városában szállást kért egy özvegyas�szonytól, aki „böjtös, olajos káposztát”
készített. Annyira finom illata volt az
ételnek, hogy a király nem tudott ellenállni a csábításnak és egy kis fondorlattal megette az összes káposztát.
Így ragadt Mátyás királyra az igazságos jelző mellé a torkos is. Mikes Ke
lemen hasonlata is humoros volt, aki
rodostoi magányában azt írta „édes
néném, úgy szeretlek téged, mint a
káposztát”. Mikszáth Kálmán pedig
az ételek királyának nevezte a töltött
káposztát. Áder János beszéde végén kihangsúlyozta, hogy a káposzta hosszú évek óta a magyar konyha
megkerülhetetlen alkotóeleme. Hét
évszázaddal ezelőtt már feljegyezték a káposztás kertek állandó jelenlétét hazánkban. A vecsési káposzta
ma is méltán népszerű, ehhez azt kívánta a 700 esztendős Vecsés lakóinak, hogy őrizzék továbbra is nemes
összetartozásunkat erősítő hagyományaikat zöldséges kertjeikben és ünnepi alkalmakkor egyaránt.
A terményáldás után Áder János ellátogatott egy házi sav a
nyítóüzembe, majd az Epresben
megtekintett több standot. Betért
az Abonyi és Petz családhoz is, ahol
a hagyományos káposztafeldolgo
zást régi gépeken mutatták be. Petz
Márton bemutatója után a köztársasági elnök is kipróbálta a kézi
erővel működő káposztaszeletelőgépet. Ezt követően káposztás ételek kóstolóján vett részt Áder János.
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Sajtótájékoztatót tartottak szeptember 11-én kedden
délelőtt az „Egészséges Budapest Program” keretében a Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet épülete előtt.

A

pályázat segítségével – az
önkormányzat 10%-os hozzájárulásával – mintegy 293
millió forintot fordíthat majd a Vecsési Egészségügyi Szolgálat orvos
technológiai berendezések korszerűsítésére és az informatikai rendszer
modernizálására. A sajtótájékoztatón Dr. Cserháti Péter, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának miniszteri biztosa, Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Szlahó Csaba
polgármester és Dr. Szarvas Tibor
igazgató-főorvos mondott beszédet.
Cserháti Péter elmondta, hogy
a kormány 58,6 milliárd forintot
biztosított 32 közép-magyarországi szakrendelő fejlesztésére, az önkormányzatok tízszázalékos hozzájárulása mellett. Ezek között van
Vecsés is. Az Egészséges Budapest
Program a főváros és Pest megye
kórházainak és szakrendelőinek a
fejlesztését segíti. Hozzátette, hogy
csak a helyi szakorvosi ellátás tudja nagymértékben tehermentesíteni
a nagyobb kórházakat. A miniszteri biztos kitért arra, hogy Budapest
és Pest megye keleti és nyugati része
között jelentős demográfiai, halálozási és megbetegedési különbségek
vannak, amelyek enyhítéséhez nélkülözhetetlen a szakrendelők működése.

Cserháti Péter beszélt arról, hogy
miközben a régióban a járóbeteg-ellátás 42 százaléka Pest megyét terheli,
a forrásoknak csak 9 százaléka érkezik ide. Ennek az a magyarázata, hogy
Közép-Magyarországot az uniós támogatási rendszer Budapesttel együtt
fejlett térségként kezeli. Ezért kellett
a kormánynak az Egészséges Budapest Program keretében külön forrásokat előteremtenie a régió egészségügyi fejlesztéseinek támogatására.
Dr. Szűcs Lajos országgyűlési
képviselő örömét fejezte ki azzal
kapcsolatban, hogy az Egészséges
Budapest Programnak köszönhetően a Vecsési Szakorvosi Rendelőintézetben számos fejlesztés, modernizálás várható a közeljövőben. Mint
mondta: a páciensek többsége az ellátással nagymértékben meg vannak
elégedve, legfeljebb a várakozást sokallják, mivel a vecsési rendelőintézetbe a szomszédos településekről is
számos beteg érkezik.
Dr. Szarvas Tibor, a Vecsési Egészségügyi Szolgálat vezetője egyebek
mellett elmondta, hogy a Vecsési
Szakrendelő 34 évvel ezelőtt készült
el nyolc munkahelyes szakorvosi rendelőként. Az azóta eltelt években a
város lakosságának növekedése és
igényei alapján, a rendelőben egyre
több szakrendelést indítottak el.

A sajtótájékoztatón dr. Cserháti Péter, dr. Szűcs Lajos,
Szlahó Csaba és dr. Szarvas Tibor mondott beszédet
Az igazgató-főorvos kiemelte, fejlesztés vár az intézményre. Fejleszhogy 2017-ben már 163  000 orvos- tik a beteghívó-rendszer és medikai
beteg találkozás volt szakrendelőben, rendszer együttműködését, megújul
ami az 1995-ös létszám csaknem hat- a telefonközponti rendszer és új szászorosa. Nőtt a budapesti, üllői, gyá- mítógépeket helyeznek üzembe.
li és a monori betegek száma az előSzlahó Csaba polgármester a Vező évekhez képest, ugyan a területi csési Egészségügyi Szolgálat rendeellátási kötelezettségük csak Vecsés- lőintézetét érintő egészségügyi fejre szól, de az egész járásból, sőt azon lesztésekről elmondta, hogy a 293
kívülről is jelentős számban látnak millió forintos támogatáshoz a váel betegeket. A régebben beszerzett ros önkormányzata 25 millió forint
orvosi műszerek, szakmai eszközök önerőt biztosított a beruházás érnagy része 2018-ra leamortizálódott, demi része 2018-ban és 2019-ben
elavult. A rendelőintézet munkatár- valósul meg. Hozzátette, hogy elsai nagy örömmel fogadták az Egész- sősorban három kiemelt területen
séges Budapest Programot, melynek – radiológia és mammográfia, karsegítségével az eszközöket le tudjuk diológia, egynapos sebészet – jacserélni és 1-2 új vizsgálati módszert vul a rendelések hatékonysága, így
is el tudnak indítani.
a vecsési betegek a járóbeteg-elláA mostani projektben gép-műszer, tás legmodernebb eszközeivel taorvosi bútor beszerzés és informatikai lálkozhatnak majd.

Vecsés az egyik keresztszülője
a felújított TU-154-es repülőnek
  Az Aeropark által szervezett Ma- lepülések és a sajtó képviselői. Az
lév-napon szeptember 8-án mutatták ünnepségen jelen volt Szlahó Csa
be a felújított Malév gépet. Ebből az ba polgármester is.
alkalomból a Légiközlekedési KultuA repülőgép 45 éve, 1973. szeptrális Központ (LKK) repülőgép-ke- ember 5-én érkezett Ferihegyre, majd
resztelő ünnepségen szervezett Feri- 1973. szeptember 12-én teljesítette
hegyen, méltó emléket állítva az idén első forgalmi útját a Malév korabeli
90 éve született és 10 éve elhunyt dr. festésében. Utasokat 1991-ig szállított
Fülöp Andrásnak, a Malév egykori a nemzeti légitársaság útvonalhálófőpilótájának, ugyanis róla nevezték zatán, 1993-ban vonták ki a forgael a kívülről már szépen helyreállí- lomból. A magyar repüléstörténet
tott HA-LCA lajstromjelű Tu-154-es
Eredeti színben a TU-154-es
repülőgépet.
Az eseményre meghívást kaptak
az egykori pilóták és légikísérők, a
felújításban résztvevők s egyházi személyiségek, valamint az érintett te2018. szeptember
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A repülőgép megkeresztelése

ikonikus légijárműve széleskörű repülőtéri összefogásnak köszönhetően augusztusban kapta vissza eredeti
Malév-festését a Lufthansa Technik
Budapest hangárában. A gép újrafestéséhez Vecsés Város Önkormányzata
is hozzájárult. A Malév első Tu-154esének felújítása azonban nem ért véget az eddigi munkálatokkal. Az LKK
szlovák, görög és orosz partneri kapcsolatainak, valamint a támogatókFotó: BUD

ÁDER JÁNOS köztársasági elnök

Az Egészséges Budapest Program keretében fejlesztik a Vecsési Szakrendelőt

nak köszönhetően a jövőben számos
fontos alkatrész érkezik a repülőgéphez külföldről. A szakemberek vis�szaszerelik többek között a korábban
eltávolított hajtóműveket, a pilótafülkébe és az utastérbe pedig a tervek
szerint hamarosan eredeti műszerek
és ülések kerülnek.
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Elkezdik építeni a repülőtér vecsési
oldalán a Cargo City első ütemét
Cargo City
látványterve

René Droese, a Budapest Airport ingatlanés car-go üzletágának igazgatója, dr. Szűcs
Lajos országgyűlési képviselő, Szlahó Csaba
Vecsés polgármestere, és Jost Lammers,
Budapest Airport vezérigazgató

  Szeptember 21-én évtizedes előkészítő munka után letették a reptéri cargo-logisztikai bázis alapkövét.
Az ünnepségen jelen volt dr. Szűcs
Lajos országgyűlési képviselő, Szlahó Csaba
Vecsés polgármestere, René Droese, a Budapest
Airport ingatlan- és cargo üzletágának igazgatója és Jost Lammers, Budapest Airport vezérigazgatója. Az alapkőletételnél Szlahó Csaba polgármester elmondta: „Nagy örömmel üdvözöljük a
Budapest Airport legújabb nagyszabású beruházását, amely adóbevételt és újabb munkahelyeket is jelent a helyi lakóközösségek számára. A
repülőtér fejlődése nem pusztán a Budapest Airport és közvetlen üzleti partnerei számára fontos.
Az ilyen jellegű fejlesztések valamennyi környékbeli település hasznára válnak és hozzájárulnak
az egész repülőtéri régió fejlődéséhez és további gazdasági sikereihez.”
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér vecsési oldalán a Cargo City első üteme összesen 32,6
millió euróba, azaz mintegy 10 milliárd forint-

ba kerül, amit teljes egészében a Budapest Airport finanszíroz. A beruházást elsősorban az indokolja, hogy az elmúlt két évben nem kevesebb,
mint 39 százalékkal nőtt a légi teheráru-szállítás
Ferihegyen és tavaly már elérte a 127 145 tonnát, idén pedig megközelítheti a 150 000 tonnás
határt. A növekvő cargo-forgalom igényeinek a
Budapest Airport úgy tud a legjobban megfelelni, hogy a repülőtér vecsési oldalán hozzákezd a
Cargo City megépítéséhez. A beruházás részeként egy 20 000 négyzetméteres új raktárcsarnok épül irodaházakkal, valamint 32 000 négyzetméteres beton állóhely, amelyen egyszerre két,
egyenként 400 tonnás Boeing B-747-8F típusú
gépet tudnak kiszolgálni, amelyek 100 tonna
árut vehetnek fel a fedélzetre. A Cargo City beruházásnak a mostani létesítmény csak az első
fázisa, hiszen a repülőtér vecsési oldalán még
mintegy másfél kilométeres sáv áll rendelkezésre a további fejlesztésekhez. A második ütemben az árutovábbító cégek árukezelő központja
épül majd fel.

Elektromos töltőállomást
adtak át Vecsésen
Szeptember közepén átadták az első vecsési
elektromos töltőállomást az Epresben.
  Az önkormányzat a Nemzetgazdasági Minisztérium által, a Jedlik Ányos terv keretében kiírt
GZR-T-Ö-2016-0029 számú pályázaton nyert támogatást az önkormányzatok elektromos töltőállomás hálózatának kiépítésére. A
Várszegi Csaba
Fő út mellett, a Német Nemzetiséképviselő és Szlaho Csaba
gi Önkormányzat parkolójában alakították ki az első „A típusú” 2x22
kW-os töltőállomást.
A szeptember 12-i ünnepélyes átadón Szlahó Csaba polgármester és
Várszegi Csaba a Környezetvédelmi
Bizottság elnöke elmondták, hogy
nagy előrelépésnek tartják, hogy
Vecsés is bekapcsolódott az országos hálózatba, hiszen fontosnak tartják a pályázat alapját is

meghatározó környezetvédelmi célokat: a közlekedésből származó üvegházhatású gázok emissziójának csökkentését és az ország környezetkímélő
gépkocsikkal történő átjárhatóságának megteremtését. Elmondták továbbá, hogy a kezdeményezéshez városunk is örömmel csatlakozott, hiszen ha körbenézünk, a vecsési utakon is egyre
több zöld rendszámú autóval találkozunk és nem
csak a városon átutazók, hanem a helyi lakosság
körében is, így számukra egy biztos pontot jelent
az új töltőpont.
A vecsési képviselők mellett a közreműködő
szervezeti feladatot ellátó e-Mobi Elektromobilitás
Nonprofit Kft. képviselője és a kivitelezést végző
NKM Mobilitás kft. képviselője együtt vágták át
a szalagot és adták át a elektromos töltőállomást
a nagyközönségnek.
Szöveg: VVFT. Kép: MJA
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Pályázati kiírás

FELHÍVÁS
A téli rezsicsökkentésből
kimaradt háztartások egyszeri,
természetbeni támogatása
  A kormány határozatában döntött arról, hogy
egyszeri természetbeni támogatásban részesíti
a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartásokat.
Háztartásonként 1 darab igénybejelentő lap
nyújtható be. Az igénybejelentést a polgármesteri hivatalok gyűjtik össze és továbbítják a Belügyminisztériumnak.
Az igénybejelentés feltétele annak tudomásul
vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adminisztratív
és helyszíni, szúrópróbaszerű ellenőrzést végez
megvizsgálva, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült.
Az igénylőlap benyújtási határideje 2018. október 15.
A határidő elmulasztása jogvesztő!
A kitöltött igénylőlap leadható személyesen
ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal

ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
Vecsés Város Önkormányzata a 15/2015.
(VII.30.) Ök. rendelete alapján a 2018/2019es tanévre meghirdeti ösztöndíjpályázatát a felsőoktatási intézmények (egyetem,
főiskola) nappali tagozatán tanuló, hátrányos helyzetű hallgatóinak támogatására.
Az ösztöndíj odaítélése pályázat alapján történik. Évente négy hallgató részesülhet az ösztöndíjban. Elnyerésére évente új pályázatot kell benyújtani.
Összege: egy tanulmányi évre (10 hónapra) 10 000 Ft/fő/hó.

I. emeletén Zemenné Leimeter Szilvia és Liptai
Rita ügyintézőknél.
Az igénybejelentő lap a polgármesteri hivatalban szerezhető be személyesen ügyfélfogadási időben, illetve a város honlapjáról is letölthető az Igazgatási Osztály formanyomtatványai
közül: https://www.vecses.hu/polgarmesterihivatal/igazgatasi_osztaly

A kiírás alapján az pályázhat, aki:
a)  állami vagy egyházi fenntartású egyetem, főiskola nappali tagozatos hallgatója és tanulmányait az első diploma megszerzéséért folytatja,
b)  legalább két tanulmányi félévet abszolvált,
c)  tanulmányi kötelezettségének eleget tesz és az előző tanévet sikeresen
– legalább 3,51 tanulmányi átlaggal –
befejezte,
d)  állandó vecsési lakos.

A Dél-pesti ILCO
egyesület klubnapja

Az ösztöndíjra pályázó hallgató köteles
tanulmányi eredményét a tanév megkezdése előtt leckekönyve bemutatásával, hallgatói jogviszonyának fennállását
– szemeszterenként – az intézmény által
kibocsátott okmánnyal igazolni.

  A Dél-pesti ILCO egyesület fennállásának 31
éve alatt még nem fordult elő, hogy nem a megszokott helyén, a Jahn Ferenc kórház nővér szállóján tartja meg soros klubnapját.
Saska Istvánné és dr. Szarvas Tibor
hathatós támogatásával lehetőséget
kaptunk, hogy Vecsésen a Bálint
Ágnes Kulturális Központban bemutatkozhassunk, bemutathassuk
egyesületünket, munkánkat.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. október 10.

Az egyesületünk célja:
•  Dél-pest és a Jahn Ferenc kórház
vonzásköréhez tartozó településeken
élő sztómaviselők érdekvédelme, összefogása és segítése, lelki és fizikai utógondozásuk
megszervezése, beszerzésük elősegítése.
•  Aktív részvétel a civil lakosság és a sztóma
viselők számára betegségmegelőzési céllal
tartott tájékoztatók szervezésében, valamint
felvilágosító munka a daganatos betegségek,
a vastagbél-, végbél-, és a vékonybélrák korai felismerése érdekében. Az e célt szolgáló szűréseken történő megjelenés népszerűsítése, a szűrés népegészségügyi programmá
tétele érdekében.
Egyesületünkben sorstársaitól, az egyesület
önkénteseitől, szakorvostól, és a sztómaterápiás
nővértől megtanulhatja, hogy miként élhet ebben a megváltozott élethelyzetben.
2018. szeptember
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Dél-pesti ILCO
egyesület
Cím: 201, Bp., Köves utca 1.
Tel.: 06-30/869-0694
Klubnapjainkon újra és újra a
szűrővizsgálatok fontossága kerül
előtérbe.
Magyarországon évente mintegy 1215 ezer embert érint ezen betegségek valamelyik formája. Ebből kb. négyezer ember meghal.
Nem véletlen, hogy Európában mind a nők,
mind a férfiak tekintetében vezető helyen állunk.
Évente sokezer ember életét lehetne megmenteni, ha kötelezővé tennék a szűrővizsgálatokat.
Kérünk mindenkit, vegyék komolyan a betegségre utaló első jeleket. Azonnal forduljanak orvoshoz!
A betegség korai felismerése életeket menthet.
Egyesületünkbe várjuk mindazon betegtársainkat, akik szeretnének egy jó közösségbe kerülni, akik gondjaikra, problémáikra szakemberektől választ kaphatnak.
Érdeklődni lehet a 06-30-/869-0697 telefonon.

Pollák Ottó, Dél-pesti ILCO egyesület

A pályázatot az oktatási bizottság elnökének címezve (dr. Lugosi Mária) postai
úton kell leadni egy példányban.
Postacím: Vecsési Polgármesteri Hivatal,
2220 Vecsés, Szent István tér 1. em. 7.)
A pályázatot egyfordulós pályázat alapján
az oktatási bizottság bírálja el a benyújtási
határnapon követő első bizottsági ülésen
és határozattal dönt az ösztöndíj odaítéléséről. A pályázat nyerteseinek kihirdetésére az önkormányzat hivatalos lapjában
(Vecsési Tájékoztatóban) is sor kerül.
A tanulmányok megszakítása és halasztása az ösztöndíj megvonásával jár.
Ez esetben a hallgató a jogcím nélkül felvett összeget köteles az önkormányzatnak 15 napon belül visszafizetni.
A mellékletekkel együtt
a következő iratokat is csatolni kell:
• írásos kérelem,
• iskolalátogatási igazolás,
• leckekönyv fénymásolata,
tanulmányi eredmény igazolása,
• lakcímkártya fénymásolata.
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Dr. Huszka Mihály plébános úr kenyéráldása

RENDEZVÉNY

VI. Vecsési Murcifeszt

Ha a Vecsési Borbarátok Egyesülete és a Vecsési Hagyományőrző
Zeneegyesület közössége eltervez valamit, akkor abból minőség
születik. Így történt hat évvel ezelőtt, amikor elhatározták, hogy
egy kellemes nyárutórendezvényt szerveznek. Ez lett a murcifeszt.

Fazekas József
és Fazekas Rita tanította be a fiatalokat

hogy újra élesszék a
hamu alatt lapuló tüzet. Nagy segítségünkre volt az arató tradíció
feltérképezésében családjaink szépkorú tagjai mellett, a vecsési
néphagyományok kutató mestere, Früh A lelkes fiatalok
wirth Mihály úr is, aki- a templom előtt
nek szintén szeretnénk mutatták be az
megköszönni a segítsé- aratótáncot
get, minden írásos- és
képanyagért.”
kitűnő vecsési néptánctanító házasSzeptember 1-jén a Szent Kereszt pár: Fazekas Rita és Fazekas József
  A nyár nagy eseménye az ara- felkutatja és bemutatja az aratá- Templomban dr. Huszka Mihály plé- tanított be.
tás. Az életet adó gabona begyűj- si hagyományokat. Az aratósok bános úr kenyéráldását követően a
A nagyon jó hangulatú mulatság a
tése, a mindennapi kenyerünk – ahogyan magukat nevezik – akkor: jókedvű baráti társaság bemutatta kulturális központ színháztermében
megteremtése. 2016. július elején „keresték-kutatták a szokást, szülők- a templom előtt az aratótáncot, me- folytatódott, és bőven másnap feje20 lelkes fiatal fejébe vette, hogy től, nagyszülőktől segítséget kérve, lyet a Brunner Zenekar kísért, és a ződött be. VT info, fotók: Katona Csaba

ARATÓBÁL

Harmadszor is Aranypáva Nagydíj!

„Megmaradunk 3000”
Vecsés Magyar Kultúrája
Ápolásáért Alapítvány

MEGHÍVÓ

A LABDARÓZSA Népdalkör szeretettel
meghívja minden kedves
barátját, ismerősét a

SZÉKELY – MAGYAR
SZÜRETI BATYUS BÁLJÁBA
Zenél a SICULUS zenekar

Ideje: 2018.

OKTÓBER 13.
szombat 20 óra

Helye: Vecsési Halmi Telepi
Iskola Tornaterme
2220 Vecsés, Halmy tér 1.
Jegyek elővételben:
Tel: 06-30/841-7697, 06-30/233-3488,
vagy a helyszínen válthatók.

  Labdarózsa Népdalkörünk a kora
Július 7-én az ipolysági Paláston a templom
nyári jesoloi folklór fesztiválon való
120 éves jubileumán szerepeltünk
részvétele után számos meghívásnak
tett eleget. Általában a nyári hónapokat pihenéssel töltjük minden évben,
de ez alkalommal a sok baráti meghívásnak – ha nem is teljes létszámmal –,
de próbáltunk eleget tenni.
Julius 7-én, az ipolysági Paláston
rendezett templomi ünnepi
koncertre volt hivatalos népdalkörünk,
a templom 120
éves évfordulója alkalmából.
A templomi koncert
sérettel. pincében finom egri borok mellett
különleges
Ter mé- ünnepeltünk.
Az egri KÓTA mihang ulata
szetesen
Szeptember első szombatján,
nősítő versenyen
és a felvidéa finom ré – mint már sokadszor – a Bugyi
Aranypáva Nagyki honfitársaink
tesk óstolás Krumplifesztiválon vettünk részt.
díjat kaptunk
szíves vendéglátása
sem maradt el.
A következő hétvégén a Komámelengette szívünket, lelAugusztus 26-án rom–Szőny falunapján énekeltük a
künket. Reméljük, hogy tartós kap- Egerben volt a KÓTA Minősítő. népdalcsokraink legszebbjeit, nagy
csolat és barátság alakult ki csoport- Erre a megmérettetésre nagyon sikerrel.
jaink között.
készültünk, de nem hiába, mert
Örülünk az idei sűrű nyári felléAugusztus 18-án Dabas-Sári harmadszor értük el az Aranypá- péseknek, hogy gyönyörű népdala„Rétes utca” rendezvényen voltunk, va Nagydíjat. A nagy izgalom és inkat és népviseletünket, bemutatahol a fellépő együttesekkel felvo- öröm után, több népdalkörrel kö- hattuk határainkon innen és túl.
nultunk a város főutcáján fúvós kí- zösen, a szépasszony-völgyi borKép és szöveg: Orbán Éva
102018. szeptember
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A

nap programja hamar kialakult, legfeljebb a fellépők változtak. Pontosabban
mindig akadt vendég együttes, aki
színesítette a programot.
Idén is volt zenésébresztő a város
különböző pontjain. Azután a rendőrség épülete melletti területen, a VHZ
Fő utcai főhadiszállásán folytatódott
a program. Szükséges megjegyezni,
hogy a két egyesület az évenkénti bevételek egy részét jótékonysági célra
használja fel, így tudott elkészülni a
kerítés, amelyen emléktábla hirdeti,
hogy itt volt hajdanán Vecsés település Községháza, mely 1944 telén
lett a háború áldozata. A bevételek
másik része az egyesületek munkáját hivatott támogatni.
Délelőtt ingyenes bolhapiac, ug
rálóvár, mustkészítés és -kóstolás
volt a menü. A délután már belépős
volt, de kulináris ínyencségek várták
a vendégeket. A borbarátok kitűnő
boraihoz – és murcijához – sült csirkét és sült csülköt fogyaszthattunk.
A kulturális csemege ezúttal bőséges volt. A magyarországi német
népzene gyöngyszemei mellett, számos ország zenei világát bemutató
dallamok szólaltak meg instrumentális előadásban. A meghívott vendégek, valamint a Zeneegyesület
kamaraegyütteseinek és fúvószenekarának műsora a népzenétől a retrón
át a kortárs zenéig színes, változatos
örömmuzsikálás élményét kínálta a
közönség számára.
A rendezvény Vecsés polgármestere, Szlahó Csaba köszöntőjével indult. Polgármester úr kedves szavai

A rendezvényt Szlahó Csaba nyitotta meg

Agria Music Factory – az egri Eszterházy Károly Egyetem zenekara
egyaránt szóltak a szervezőknek, valamint a résztvevőknek, méltatva az
egyesületek hagyományteremtő, értékteremtő tevékenységét.
A háromszoros fesztiváldíjas Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület, Musikverein Wetschesch Koncert-fúvószenekara ízelítőt adott a
vecsési, valamint a magyarországi
német fúvószene gyöngyszemeiből. A nagyzenekari hangzásvilág,
a helyi táncok és táncosok spontán
hangulata magával ragadó mulat-

ságot eredményezett már a délután
folyamán.
A Zsámbéki Lochberg Tánccsoport fellépése igazi kuriózum volt!
Idén a francia Riviérán megrendezett
nemzetközi folklórfesztivál különdíjasát köszönthette a vecsési közönség.
Produkciójukban megismerhettük a
Zsámbéki, valamint a magyarországi
német tradícionális táncok különleges
népszokásokhoz kapcsolódó előadását. Mindezt a tradícióknak megfelelő népviseletben. Lebilincselő lát-

ványt és magával ragadó produkciót
vastaps jutalmazta a színpadon.
A tánccsoportot a VHZ Bavorák
Szaxofon Quintetje követte, a VHZ
tagjaiból alakult kamaraegyüttes
egy kicsit megfűszerezve a népzenét nemzetközi slágerek feldolgozásaiból válogatott a latin, a jazz- és a
ragtime-muzsika tárházából!
Az egri Eszterházy Károly Egyetem zenekara, az Agria Music Fac
tor y egri egyetemistákból álló zenekar. Ez év tavaszán Brüsszelben
a magyar napokon képviselték magyar retro zenék bemutatásával kis
hazánk könnyűzenei világát! Műsorukban igényes feldolgozásban hallhattunk LGT-, Generál-, Charlie-, és
Hungária-slágereket!
A zenekar utolsó számai alatt már
megtelt a táncparkett és a Brunner
zenekar által varázsolt hangulatról
csak annyit, hogy a hivatalosan éjfélig tartó rendezvény hajnali egy
óra után ért véget.
Megtelt a táncparkett, a mindenütt vidám, mosolygós ember látványa a honorárium a Vecsési Borbarátok és a Vecsési Hagyományőrző
Zeneegyesület tagságának, feleségeiknek, barátaiknak önfeláldozó
segítő profi munkájára, mely évről
évre felejthetetlenebbé teszi a Vecsési Murcifesztet.
VT info, fotók: Nagy István Elek

Orgonakoncert a Szent
Kereszt templomban

Túri Péter,
az SZTE Zeneművészeti Karának orgona
szakos növendéke

2018. szeptember

Petz Márton, Sárosi István és Várszegi Csaba a murcit mérik ki

  Az egyházközség képviselői, az ala- kezett. Természetesen a gyűjtés folypítvány és a katolikus fiatalok a Fehér tatódott és ennek egyik állomásaként
János Alapítványon keresztül gyűjtést 2018. augusztus 25-én, szombaton 19
indítottak a Szent Kereszt templom fel- órától – a 18 órai Szentmisét követően
újítására. Ez magában foglalja a vil- – Túri Péter, az SZTE Zeneművészelanyhálózat és vizesblokk korszerűsí- ti Karának orgona szakos növendéke
tését, a padlózat cseréjét, a falfestést. orgonakoncertet tartott. A belépés inAz alapítvány gyűjtőszámlát nyitott gyenes volt, de az adományok a tempa részükre 2017 decemberében, aho- lom felújítását szolgálták.
vá 2018. július 31-ig 4 876 638 Ft érVT info, fotó: Nagy István Elek
Tájékoztató
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G. Ferenczy Hanna
Irodalmi Kör alkotásaiból

ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓ

Kelemen Bata Mária
Őszi falevél

Benke Mária
Áldáskérés…

Uram!
Álld meg a szántó-vetőt,
a földművelőt,
az aratót, a termést betakarítót,
a gabona termelőt.
Álld meg a molnárt,
ki lisztté őrli a búzát.
Álld meg a péket,
ki a lisztből kenyeret süt…
„MINDENNAPI KENYERÜNKET
ADD MEG NEKÜNK”
Adj áldást a kenyerünkre,
s ránk, kik az Életet kapjuk általa.
Államalapításunk, s az új kenyér ünnepén
a himnuszunk dallamai a lelkünkben szóltak…
Mikor földi helytartóid
megáldották az új kenyeret,
majd az ünneplőket,
kik között szétosztásra került a kenyér
meghatódottan álltunk…
Áldást hoztunk haza az ünnepről,
áldott kenyeret fogyaszthattunk,
s jobb emberré válhattunk általa.
Uram!
Áldd meg az Embert a mindennapokban is,
hogy ha csak kenyéren és vízen,
de éljen becsülettel, tisztességes Életet.
Áldásodat köszönöm Uram,
magammal viszem a sírig…
Ámen!

Levél sóhajt fönn az ágon:
De szép is volt még a nyáron!
Ma ősz szele jár a tájon,
tekereg a lombos fákon.
Egyre érzi már a vesztét,
gyötri a szél bágyadt testét.
Csipkés szélén sárgafesték,
ruhát vált a kies környék.

80 nap alatt a Föld körül
– Fábry Sándor önálló estje
Stand up comedy

Időpont: 2018. október 13. 19 óra • Jegyár: 3 300 Ft
  Fábry Sándor író, humorista, 21 óra 10 perctől ugyanazon a címűsorvezető, dramaturg, Kiváló men. A műsorba főleg ismert maMűvész.
gyar személyiségeket (írók, költők,
Az 1990-es évek elején figyeltek színészek, humoristák, sportolók
fel először humorára. Rövid idő alatt stb.) hívtak meg, de szerepeltek
számos kabaréműsor konferanszi- már különböző nemzetiségek, valéja, önálló betétek szerzője lett a lások, közszervek (például rendőrRádiókabaréban. Az 1998-as hu- ség, tűzoltóság) képviselői is, akik
morfesztivál szóvivője volt. 1994– általában valamilyen velük meg95 között a Merlin Színházban „A esett humoros történetet meséltek
pincér közbeszól” című improviza- el. A műsor állandó rovata volt a
tív önálló esttel lépett fel, majd pe- „Dizájn Center”, a show egyik legdig az Új Színházban tartott önálló népszerűbb eleme, amely főleg az
estet „A Fábry” címmel.
elmúlt 30–40 évben gyártott és a
1998-tól önálló műsora volt a kereskedelemben egykor kapható
tv-ben, mely kezdetben az MTV-n termékeket vett górcső alá, nosz„Esti Showder Fábry Sándorral” cí- talgikus emlékeket is megidézve.
men, majd az első évad végén át- 2012-től visszatért a Magyar Tekerült az RTL Klubhoz, ahol 2011- levízió képernyőjére, ahol „Fábry”
ig futott, kéthetente csütörtökön címmel indított műsort.

ANNA AND THE BARBIES

Klubkoncert
Időpont: 2018. október 27. Kapunyitás: 20 óra, kezdés: 21 óra
Jegyár: elővételben – 1 800 Ft, helyszínen a koncert napján – 2 200 Ft
  Több, mint egy évtizednyi zené- fogóbb összművészeti turnéjukat
lés után az öttagú zenekar (Pász mutatták be „UTÓPIA“ címmel az
tor Anna – ének, Pásztor Sámuel ország különböző pontjain, ahol a
– zene, gitár, ének, Hernádi Dá cirkuszművészet, kortárs költészet
vid – basszusgitár, Vághy Tamás és a huszonegyedik századi vizu– billentyű, Bubnó Márton – do- alitás jelent meg Szabó K. István
bok) szétválaszthatatlan egység- rendezésében. A turné végállomágé kovácsolódott. Kendőzetlenül saként a hetedik nagylemez bemuőszinte, ugyanakkor lélekmelen- tatóját dupla teltház előtt tartotta a
getően életigenlő szövegviláguk, zenekar 2016 novemberében a Főilletve a hamisítatlan R’N’R élet- városi Nagycirkuszban.
érzés tette őket indokolttá a fesztiKedvelőik-követőik száma a
válok nagyszínpadán. 2015-ben, a Facebookon meghaladta az 53 000tizedik jubileumi koncertjükön ha- et, „Márti dala“ című videójukat
talmasat robbant a hat album zenei több mint 8,5 milliószor nézték
anyaga a SYMA csarnokban. A ze- meg a YouTube-on. 2017 augusznekar pszichedelikus színpadi lát- tusában jelent meg „UTÓPIA“ címványvilága összetéveszthetetlenül mel legfrissebb nagylemezük, mely
egyedivé tette őket a magyar zenei még abban az évben aranylemez
életben. 2016-ban az eddigi legát- lett.

VERES 1 SZÍNHÁZ BEMUTATJA:

Ray Cooney és John Chapman:

Sebes szél, nem tanakodik,
fa lombjába furakodik,
cibálja s eliramodik.
Gyenge levél kapaszkodik.
Zizeg, sír, a sápadt levél.
Bizakodik, titkon remél.
De a bősz szél lecsap, s ítél.
Rögtön elszáll minden esély.
Oly kegyetlen, mint egy bakó.
Soha többé nem áglakó.
Teste ernyedt, színe fakó.
Csupán csak egy földönfutó.
Sivár környék lett a tájból,
fagy dübörög messze távol.
A tél hófelhőn lovagol,
kis levél pihen valahol.
Nézi a hópehely táncát,
elbűvölő hó-szoknyáját.
Szél veti meg havas ágyát,
ott alussza végső álmát.

G Ferenczy Hanna
Őszi idill

Alkony égen szép szelíden
sárkány lebeg, levél pereg,
egy kis meleg jól esne még–
ködös az ég, lobogva ég
a telihold, madár rikolt,
és felsikolt a puszta táj.

A NE MOST, DRÁGÁM! vígjáték két részben,

M. Kaiser
Ilona:
Az idő
vasfoga 2.

Időpont: 2018. november 15. 19 óra • Jegyár: 4 500 Ft

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

  A történet középpontjában szeretők, nercbundák, illetve hiányosan
öltözött nők állnak… Lehet, hogy
a görcsös férfivágyak, de az is lehet,
hogy a női könnyűvérűség szimbóluma a nercbunda, de az biztos, hogy
ahol nercbunda van, ott valaki nagyon akar valamit, és történetesen
általában ugyanazt. John Chapman

és Ray Cooney azonban nem hagyja hőseit egykönnyen győzni, így a
szimpla szerelmi háromszögnek indult sztori gyorsan csaknem tucatnyi
egymásba fonódó „ki-kivel?”-jellegű
gordiuszi csomóvá alakul, lehetetlenebbnél lehetetlenebb helyzetekbe
sodorva a kis szőrmeszalon szüntelen hantázó tulajdonosait.
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Sallay Gyula
Újraindult

Tájékoztató

Az élet őszülő hajfonatán
újraindult egy szőke tincs,
amely bebarnulva
már új időknek int.
A kor megvénült ráncait
a csend magára húzta,
s ijedten hallja, hogy a lélek
az új csatadalt fújja.
Állj meg! Ez itt nem a vég,
hol az élet határra ért,
s a fináléval véget mért:
ez új kezdetet ígért.
Izmok megfeszülnek,
a szem csillogni kezd,
s az élet új hajnalán
a bók is megjelent.
Csak a szemét látod,
lelkében lelkedet.
Ne beszélj marhaságot,
hogy az élet nem szeret,
hisz e szerelemre
ébredő csendben
a nagy halál tükre
már el van temetve.
2018. szeptember

Tájékoztató

Varjasi Béla
Tűnődés

Szomorú játék az élet,
amiből igazán nem kérek,
de kiszállni lehetetlen.
Így az ember tehetetlen.
Bár lenne több lehetőség,
egyik sem jelent megoldást.
Gyorstalpaló szerű segítség,
hogy elkerülhesd a csalódást.
Csak jó dolgokkal kísérletezz,
mikkel magad erősíted:
legyen kellő önfegyelmed,
hogy kiállja a próbát hited!

Szénási Sándor István
Az idő korzóján
Élveztem a semmittevést
az idő korzóján ülve.
Faggattam a múltat, jövőt,
gondolatokba merülve.

Mint régi vetítőgépen
zúgtak,peregtek a képek,
hatvannégy zárt kapu mögött
ifjúságom szeme fénylett.
Elmúlt évek árnyékából
fényre léptek,újra éltek
karvalykörmű akarások,
megrendítő ölelések.
Mintha virtuális játék
volna ez a földi élet:
új futamok váltanak fel
régi sikertelenséget.
Kutatva helyem, mint a szél
nyugtalan lombok közt járva,
zúgva földön, fellegekben,
süvöltöm az ég arcába,
hogy azt sem tudom már, mi fáj
e színvarázsos alkonyon,
csak tudattalanul érzem:
egyszer nehéz lesz itt hagynom.
Mi végre is a küzdelem,
törekvés a jobb világra:
elmúlásba hajló szépség
reményeim lepketánca.
Nem kérhetek számon semmit,
legkevésbé teremtőmtől.
Tanulom az életet is,
ha rontom, kezdem elölről.

Az oldalt összeállította: Szénási Sándor István
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OKTATÁS

1.a: Fekete Zsigmond, Huszti Lóránt,
Kaffai Balázs, Mogyorós Márk
1.b: Bodorkos Szófia, Kató Patrícia,
Kis-Jakab Petra, Tüske Lotti
2.a: Bagdi Petra, Lengyel Blanka,
Ozorai Bálint, Rákosi Dóra
2.b: Beleslin Tamara, Czeglédi Kata,
Császár-Dajka Donát, Duchenka Lotti Noémi,
Hunyadi Szonja Andrea, Nagy Dorina,
Palkovics Gréta, Toma Flóra
2.c: Bohér Bence
3.a: Dudás Benedek, Győry Ágoston,
Jurás Petra Barbara
3.b: Bárány Réka, Fábián Dániel, Fias Máté,
Halász Anna, Kiss Ádám, Maztalin Dániel,
Nemesmagasi Emilia, Pollák Dorka,
Tóth Szilárd, Véger Szilárd
4.a: Toma Gréta
4.b: Somodi Krisztina, Somodi Petra
4.c: Bihal Vince, Macsuga Dávid, Pichler
Rudolf, Rákosi Balázs, Szilágyi Csanád
5.a: Fábián Péter, Kiss Edina, Lengyel
Szabolcs, Pénzes Laura, Pollák Réka Renáta,
Szórádi Anna
5.b: Kató Alexandra, Weiszháb Nóra
5.c: Fényi Anna, Horeczki Zsófia
6.a: Bartha Bence, Lengyel Zsombor,
Lővei Lilla, Tóth Eszter
6.b: Somoskövi Dóra
7.a: Simon Eszter, Sinyi Noémi,
Várszegi Csongor
7.b: Czingler Leila, Matheisz Melinda Ágnes,
Radics Anna, Torma Szabolcs
7.c: Farkas Brendon Róbert
8.a: Fadhle Helmi
8.b: Juhász Kristóf

Vecsési Halmi
Telepi Iskola
1.a: Csorba Boglárka, Fülöp Nikoletta, Kertész
Zsombor, Makula Liliana Amina, Sáfár Lili,
Szalai-Kiss Anna, Vajda Noémi, Varga Nikolas
Alphonse
1.b: Báder Bence, Bartal-Sedró Gergely,
Gartner Luca, Huzlinger Bianka,
Juhász Dominik, Karacs Dorina Eszter,
Tarcsafalvi Virág, Zsirai Rebeka
2.a: Dénes Tamara Sára,
Füzesi Fanni, Győrfi Milán, Zajos Ivett
2.b: Jancski Boróka, Monodok Levente,
Nagy Zalán, Péter Orsolya, Rajczi Attila,
Szűcs Dániel, Tokai Lili, Vajó Zsombor
2.c: Albrecht Ádám, Bartal Bence,
Ruszkai Dániel

5.b: Gerőcs Luca
6.b: Binda Boglárka Éva, Kozma Dominika,
Rózsár Petra
7.b: Cser Zsófia, Őszi Zsombor, Mihavecz Petra
8.b: Jakab Anna, Lázár Lilla, Záhonyi Anna,
Záhonyi Bori, Niczuly Erik, Pesti-Geiger Viktor
11.b: Stiller Erzsébet, Vass Zsanett

Grassalkovich Antal Német
Nemzetiségi és Kétnyelvű
Általános Iskola
3.a: Deme Sára, Madura Zsanett,
Piukovics Eszter
3.b: Bakondi Bálint, Jablonkai Noémi,
Jankovich Miklós Ádám, Juhász Boglárka,
Weidinger Fanni Panna
4.a: Albrecht Adél, Gombkötő Gergő,
Kozma Krisztina, Mama Korina,
Pollinger Fanni, Pintér Anna
4.b: Dezső Dorottya, Sápi Szonja,
Stelczer Annamária
5.a: Dormány Dominik, Fodor Zsófia,
Jánosa Noémi, Juhász Áron
5.b: Radványi Fanni
6.a: Jablonkai Lívia,
Kaminek Noémi, Rácz Annamária
8.a: Dányi Luca
8.b: Cseszlai Marietta, Malya Boglárka

Petőfi Sándor Római
Katolikus Általános
Iskola és Gimnázium
1.a: Buzás Borbála, Dudás Anna,
Farkas Hédi, Homok Botond,
László Tímea, Szántó-Serege Réka
1.b: Bagotai Boglárka, Ferencz Gábor,
Nagy László, Négyesi Boglárka,
Sztyehlik Emma, Vigh Nina Natalia
2.a: Börcsök Csenge, Greff Kendra Jázmin,
Molnár Petra Adrienn, Nagy Márton, Sipos
Kevin, Szász Magor Zoltán, Szilágyi Janka,
Tóth-Nyári Virág
2.b: Balás Elza, Kozma Karola,
Sebestyén Léna, Szabó Judit
3.a: Mayer Kinga
3.b: Csányi Sára, Denke Barnabás, Gőz Barna
bás, Nagy Bendegúz, Szlahó Anna, Tonk Máté
4.a: Abonyi-Tóth Ábel, Bojtor Anna Zsuzsa,
Szántó-Serege Noémi, Szilágyi Kristóf,
Uza Flóra Viktória
4.b: Akács-Kiss Anna, Bodor Boglárka Jázmin,
Brünner Noémi, Cser János, Nagy Vivien
Viktória, Nyalka Noémi, Ongai Dorottya
5.a: Gáspár Adrián, Tóth Hanna Eszter

1.a: Istók-Fenyvesi Luca, Kéri Barna,
Rozman Qventin, Tircsi Janka, Schneider
Lisanne, Seres Júlia, Tóth Petra Abigél
1.b: Böckl Liza, Farkas Emma, Farkasfalvi
Réka, Gilicze Lúcia, Kun Csenge, Mérai
Dorottya, Palackos Lili Sára, Süli Bence
2.a: Haraszti Rita, Saska Ákos, Kaiser Ákos
Pál, Prorok Máté, Szili Barnabás,
Szunomár Solt, Tordai Péter István
2.b: Badics Nóra, Cetin Ömer, Elekes
Leó,Földi Petra, Frühwirth Bence, Jókai Bence,
Kment Luca, Martin Dániel, Száraz Viktória
Zoé, Tóth-Berényi Adél, Wieszt Henrik
Benedek
3.a: Balogh Tímea, Boros Nélia Dóra,
Fazekas Máté, Szécsi Dávid, Tárnoki Bianka,
Tauzer Emese, Zeke Bálint
3.b: Ablonczy Anna, KohrAlíz, Kun Henrietta,
Lemli Barnabás, Gombos Kata, Suszter
Csenge, Szeghalmi Kitti, Szeghalmi Kata,
Iván-Szilvási Andrea
4.a: Borissza Laura, Frühwirth Hanna, Győri
Zsófia, Kment Ábel, Kollár Maja, Csiki Kristóf
4.b: Babis Martin Márk, Bakó Anna, Bakó
Nóra, Fekete Máté, Hegyi Bianka, Juhász Luca
4.c: Bruder Lili, Daróczi Donát, Godó Mik
lós, Frühwirth Kitti, Martin Izabella, Tóth Kíra,
Váradi Nóra
4.d: Ábrahám Benedek, Ari Lídia Panna, Csá
nyi Nikolett, Demeter Marcell, Farkasfalvi Lili,
Kovács Dóra, Marcucci-Tagscherer Martin
Szilárd, Nangeli Adele Wellisane, Szabó Milán,
Tóth Dávid, Varga Máté, Vintura Valentina
5.a: Kári Hanna
5.b: Mérai Gergő
5.c: Somogyi Marcell,
Kohr Rebeka, Paládi Péter
6.a: Godó András, Saska Lilla
6.b: Csányi Barbara, Dobozi Panna,
Frühwirth Anna
6.c: Ari Zsófia, Dani Csenge, Szabolcsi Szonja
7.a: Filipszki Anna
7.b: Gubis Georgina, Pámer Vince,
Tófalvi Dóra
8.a: Eszenyi Noémi Lujza, Hadamcsik
Emese, Hoksza Panna, Pálfi Lilla
8.b: Besenyi Dóra
VT info
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Vecsési Halmi Telepi
Általános Iskola

Vecsési Andrássy
Gyula Általános Iskola
1.A – osztályfőnök: Deme Istvánné
Ackermann Csolt Bendegúz, Bodorkos Viktória,
Erdei Réka Zsuzsanna, Erdélyi Noémi, Fávor
Fanni, Gáspár Nikolett, Habarics Nóra, Horváth
Ádám, Kis-Gadó Csaba, Koleszár Zoltán, Ma
kula Gina Viktória, Makula Irén Szófia, Spivak
Szandra Henrietta, Sulan Márk, Szabó Norbert,
Szász Ferenc, Szitai Letícia, Sztojka Amanda Pet
ra, Tóth Fruzsina, Várbiró Barnabás
1.B – osztályfőnök: Dudás Laura
Bari Zsombor József, Csurár Barnabás, Erdősi
Norbert, Fejér Hunor Noel, Horváth Dóra,
Macsuga Tímea Szilvia, Makula Károly Dá
niel, Molnár Kinga, Mó
rocz Marcell István, Nagy
Krisztina, Pfeffer Vivien,
Rahovitzki Dóra, Safranyik
Noémi, Sebők-Bán Emma,
Serege Boglárka, Somo
gyi Zsolt, Szalontai Nóra
Csenge, Varga Miron, Ze
lenyánszki Sára

1.A – Osztályfőnök: Sebők Márta
Bánfalvi Bíborka Anna, Bánkuti Barnabás, Bar
tal Zorka, Bódvai Norbert István, Dávid Ramó
na Anna, Fenyvesi Hanna, Jakab Jónás, Kerekes
Emese Zsófia, Király Henrietta, Lehotai Márton,
Mauks Dóra Anna, Molnár Olivér László, Mono
ki Sándor, Öztürk Deniz, Pintér Eszter, Ruscsák
Dominik Bendegúz, Sallai-Csák Eszter, Stelczer
Ádám, Szöllösi Gergő, Tóth-Mihályi Emma,
Ugóczki Zalán, Vajó Gellért
2.B – Osztályfőnök: Vass Anita
Baranyi-Szendrei Noah, Barna József, Bódvai Kira
Hanna, Csábi Tamara Laura, Fancsali Zádor, Far
kas Lelle Panni, Füzesi Dóra, Hajdu Bence, Ja
kab Alexander Lajos, Makula Anna, Mátyás Bian
ka Julianna, Merkl Adél Henriett, Mihály László,
Novák Nándor, Pazicski-Balogh Patrik, Szatmá
ri Dorina, Tóth Dominika Emília, Tungalag Borte
Fujin, Vinklárik Tamás Patrik, Zeke Alíz
1.C – osztályfőnök: Körözsi Emese Irén
Balaskó Hanna Jázmin, Forgó-Schumayer Ben
ce, Gajdó Csongor, Gjuraj Ram, Gomann An
gelika Mia, Horváth Benjámin Joel, Kassai Le
vente Benjamin, Katyori Dániel, Kauremszki
Enikő, Kovács Benett
György, Kovacsinszki Alíz,
Loboda Gabriella Mária,
Racher Alex Benjámin, Sal
lay Soma, Szabó László, Ta
kács Kristóf, Tállai Zaránd,
Tóth Bianka Renáta, Varga
Zsolt, Wirth Júlia Viktória,
Wirth Virág Olga

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi
és Kétnyelvű Általános Iskola
1.A – Osztályfőnök: Mák Klára
Árok Boglárka, Balogh Bertalan Patrik, Biró Attila,
Csiki Fanni, Darab Zília, D. Tóth Csanád, Eizen
Benjámin Noel, Farkas Barnabás, Gocs László
János, Hoksza Zsófia Liza, Jerzsele Áron Máté,
Kassai László Gábor, Kopó Anna, Kuni Bende
gúz, Kurucz Lili, Majdanics Linda, Makula Rebe
ka, Máriás Bence Bendegúz, Mátyás Péter, Mol
dovai Károly, Monger Vivien Petra, Páll Zselyke,
Podhorszky Nóra, Révész Erik Viktor, Sárdi Do
rina, Szadlon Zalán, Takács Levente Gábor, Te
mesvári Milán, Zaroba Noémi, Zeke Barnabás
2018. szeptember

Tájékoztató

1.B – Osztályfőnök: Zehetmayer Adrienn
Bakos Erik, Balaton Bence, Békési Ignác, Béki
Richárd, Ceglédi Olívia Katalin, Elekes Titanil
la, Engyel Enikő, Farkas Áron, Frankó Máté,
Giricz Helka Kincső, Gulácsi Ármin, Hámori
Hanka, Iván-Szilvási Mihály, Liszkai Olívia, Lő
rincz Anna, Mucsi Dorka Menta, Nagy Bálint
Alexander, Ongai Ádám, Paládi Gergő, Pálmai
Máté, Petz Gréta Liza, Sárdi Noémi Gizella, Süli
Marcell, Szabados Alíz, Szabó Rebeka Imola, Ta
karó Dávid, Teleki Tamara, Vakter Vince, Wieszt
Roland, Zsichla Attila
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Petőfi Sándor Római
Katolikus német
nemzetiségi Általános
Iskola és Gimnázium
1.A. – Osztályfőnök: Kállainé Szögi Klára
Balog Zsuzsanna, Balogh Borbála Emília, Bojtos
János, Börcsök Kincső Réka, Demeter Dóra, Far
kas Fruzsina, Fazakas Ádám István, Frendl Bog
lárka, Gáspár András Erik, Gáspár Csilla Dóra,
Greff Patrik Tibor, Hasse Dávid, Ivácson Dávid,
Jámbor Heléna Eszter, Kallas Keira, Katyina Máté,
Lehoczki Laura, Nagy Bálint Gyula, Páli Zakari
ás, Pécsöli Barnabás, Przybytek Ádám, Selényi
Dénes Antal, Szabó Áron Tamás, Szilágyi Ba
lázs, Szűcs Tamás, Tannous Nour, Teravágimov
Vera, Tőke Nárcisz, Uza Léna Zsófia, Veres Máté
1.B. – Osztályfőnök: Pleskovics Sándorné
András Maja Cintia, Bakos Boglárka, Biró Ta
más, Csatári Dávid, Csedreki Csanád Andor,
Csizmazia Tamás, Dékány Írisz, Denke Sebes
tyén, Gorzó Boglárka Anna, Hübs Milán, KovácsVéber Ádám, Mózes Rita, Nagy Nóra Alexandra,
Pap Dániel, Pilissy Noa Nóra, Pilissy Zoé Bog
lárka, Preckler Hanna Viktória, Schwáb Gábri
el, Szőnyi Aliz Sára, Tóth Nikolett, Tóvári Nor
bert Márton, Tuskán Bence, Vágányik Boglárka,
Váradi Ádám, Velkei Boglárka
9.A. – Osztályfőnök: Bekkerné Fenyő Ágnes
Ákosi Dorottya, Batizi Angéla, Czékus Ferenc,
Csernus Márk Tamás, Fekete Richárd, Gárdos
Viktória, Hok Csaba Máté, Illyés Attila Gergő,
Köck Loránd Balázs, Molnár Dóra, Nagy Dzse
nifer, Omoregie Osagumwendro Grace, Pelyvás
Norbert, Peterdi Zoltán Márton, Szász Márk Fé
lix, Szöllősi Gábor Béla, Takaró Dániel, Varga
Viktória, Vas Viktória Noémi, Vogelsinger Gábor
9.C. – Osztályfőnök: Cserné Szabó Anita
Bálint Szonja Lili, Boga Orsolya, Czalbert-Halasi
Nikolett, Dankó Boglárka, Dombi Lehel Attila,
Farkas Dóra, Gombár Emília Zsófia, Havas Patrik, Holyba Csenge Dóra, Járka Teréz, Karvaly Bálint Erik, Konyik Orsolya, Kuczi Levente Attila,
Niczuly Erik Márk, Nyalka Alexandra, Orosz Réka,
Pesti-Geiger Viktor, Prazsák András Kolos, Seres
Eleonóra, Tuskán Krisztián, Wirth Miriam Dóra
Fotók: Krupa Sándor

Vecsési Andrássy Gyula
Általános Iskola

Szeptember első felében az iskolások körében Demjén Ferenc slágere lehet, hogy nem annyira
népszerű. Abban viszont biztosak lehetünk, hogy az elsősök örömmel mennek életük legnagyobb
élményét nyújtó helyére, az iskolába. A bizonytalan, szorongó és félénk kicsiknek a szülői aggódás
némi biztonságot ad ilyenkor. Amikor az elsősök átlépik az iskola küszöbét könnyeznek az anyukák,
az apukák és a gyerekek is. Ezek örömkönnyek, amit soha nem felejtenek el. Egy-egy fotó segítségével
bekukkantunk a négy vecsési iskola tanévnyitójára és örömmel ismertetjük az elsősök névsorát.

Fotó: Katonáné Tünde

Már elkezdődött a 2018/19-es tanév, de még nem késő azokat a tanulókat
megemlíteni, akik az előző évet kitűnő tanulmányi eredménnyel zárták.

De nehéz az iskolatáska…

Fotó: szacsa

Akikre büszkék vagyunk

Jinani Nyugalmazott
Köztisztviselők
Rendezvényközpontjában is
énekeltünk

HÍREK

Most még ingyenes
a „TANKOLÁS”

A fesztivál színhelye
a rendezvény óriás plakátjával

  Beköszöntött a szeptember, ilyenkor a gyerekek megkezdik tanulmányaikat, mi pedig folytatjuk azt, amit elkezdtünk a tavasszal. Szeptember
13-án, csütörtökön elmentünk a nyugdíjasokkal Veresegyházára, kirándulni a medveparkba!
Az időjárás kiváló volt. Megnéztük a medvéket és a farkasokat és még lámákat is láttunk.
Akiknek nehezen ment a séta azokat egy kis vonat vitte körbe a parkban.
Erre a remek hangulatú kirándulásra Szlahó
Csaba polgármester úr és Mohainé Jakab Anikó
jegyző asszony is velünk tartott, aminek mindannyian örültünk, és reméljük, jövőre is velünk
tartanak. Ez úton is köszönjük a kedves, városunkat szimbolizáló ajándékokat.

A kirándulócsoportot a II. és III. számú nyugdíjas klub tagjai tették színesebbé, úgy gondoljuk, ez az alkalom is erősítette a köztünk lévő
kapcsolatot és segített jobban megismerni egymást. Reméljük ezzel hagyományt teremtünk!
Mint minden alkalommal a Központi Konyha biztosította a tízórainkat, amit köszönünk!
Minden vecsési időst, aki hasonló jókedvben
és tevékenyen szeretné tölteni mindennapjait,
szeretettel várunk az intézményünkbe, akár látogató, akár klubtagként. Érdeklődni a Vecsés,
Jókai Mór u. 8 sz. alatt, vagy a 29/350-267-es telefonszámon lehet vagy a gondozasi.k@hotmail.
com e-mail címen.
Kép és szöveg: Gondozási Központ

Futópálya a tanösvény mellett

Folytatódnak
az útfelújítások
   A kisebb utcák is sorra kerülnek
A Tündér utca (képünkön) burkolatának teljes felújítása után nem csak az ott lakók, de a Kispatak lakópark felől érkezők is könnyebben tudják
majd elérni a Kertekalja vasútállomást és a város központja felé vezető utakat.
Kép és szöveg: Fekete József

Nyugdíjas-munkavállalói szövetkezet
alakult Vecsésen!
Várjuk a munkához kedvet érző nyugdíjasokat és a munkaadó cégeket október 1-je
után minden csütörtökön 9-12 óra között
a Róder Imre Könyvtárban.
Érdeklődni Sipos Lászlónál lehet a 0620/977-6993-as telefonszámon.

  Jó ütemben haladnak a Gyáli-patak mellett,
mintegy 800 méteres szakaszon épülő futópálya
kivitelezésével. (1. képünkön) A Budai Nagy Antal utcai nagyhídtól az Arany János utcáig tartó
új létesítmény egyediségét mi sem bizonyítja

jobban, minthogy mellette található a Kispatak
Természetvédő Egyesület több mint egy kilométer hosszú tanösvénye, mely hat nagyméretű táblán mutatja be a környék növény és állatvilágát.(2. képünkön) Képek és szöveg: Fekete József

Virágzás
a templom felett
  Amit tavaly egyfajta csodaként írtunk le,
– mint ahogy annak tartjuk most is, – idén is kivirágoztak és zsenge leveleket növesztettek az
Erkel Ferenc utcában egy régi, sudárén kimagasló gesztenyefa lombjai. A májusi virágzás,
így szeptember környékén nem mindennapi jelenség, az talán könnyen belátható, annál furcsább és elgondoltatóbb, hogy mind ez, immár
évről évre, egy újjáépülő templom tornya körül
pompázik.
Kép és szöveg: Fekete József
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A Balla Péter Népdalkör
KÍNÁBAN VENDÉGSZEREPELT
Augusztusban csoportunk 26 fővel Kis Tóth János BÁKK igazgatóval, Nagy Gyula műve
lődésszervezővel és Geng Jie tolmáccsal Kínába utazott az V. Jinani Nemzetközi Kórusfesztiválra.
Jinan Santung tartomány székhelye Pekingtől délre kb. 400 km-re fekszik a Sárga folyó partján.
A közelben született Konfuciusz ókori bölcs is. Lakossága majdnem 8 millió fő, területe 8 ezer m2.

A

meghívás a BÁKK-ban rendezett Holdújév ünnepet nyitó kínai nagykövetnek és a
rendező Magyar-Kínai Kulturális
Egyesületnek köszönhetően jött létre.
Az itteni ünnepségen történő sikeres
szereplésünk alapján ajánlottak bennünket a fesztivál rendezőinek, akiktől áprilisban meg is érkezett a hivatalos felkérő levél. Ez tartalmazta a
rendezvény fő programjait, a pontos
helyszínt és a finanszírozást. A kint
tartózkodásunk teljes költségét 5 napra (országon belüli utaztatás, étkezés,
szállás, belépők, stb.) a meghívó fél
állta. Nekünk a kiutazást kellett megoldanunk saját keretből, ami még így is magas ös�szeget tett ki, pedig (hogy olcsóbb legyen) Dubai
átszállással repültünk. Költségeinket növelte még,
hogy a vízumot és az utasbiztosítást nekünk kellett
megvennünk. Lázas munka kezdődött, próbáltunk
támogatókat találni tervünk megvalósításához, ami
nagyon nehéz feladatnak bizonyult. Az elküldött
kb. 30 kérelem nagy részére válasz sem érkezett,
és a nagyvállalatok is nemleges választ adtak. Nagyon kevés olyan segítőnk akadt, aki szívügyének
tekintette volna Magyarország hírnevének öregbítését, a magyar néphagyományok, népzene megmutatását Ázsiában. Végül Vecsés Város Önkormányzata, Pest Megye Önkormányzata elnöke és
a Földfém Kft. járult hozzá az együttes kiutazásához, amelyet most is hálásan köszönünk.
Csoportunkról annyit dióhéjban, hogy 16 éves
fennállásunk alatt Szeghalmi Ágnes művészeti
vezetőnk irányításával a KÓTA-’tól 6 Aranypáva Díjat és 1 Aranypáva Nagydíjat, 2 Különdíjat,
valamint a Tisza 83’ Fesztiváldíját is elnyertük.
200-nál is több fellépésünk volt, Erdélyben háromszor, Felvidéken kétszer jártunk, Pesti Megyeházán és a Néprajzi Múzeumban is többször
szerepeltünk.
Sok izgalom és idegeskedés után a szándék valósággá vált, terveinket megfejeltük még egy Pekingi látogatással is, de erről később...
Augusztus 22-én 16 órakor útnak indultunk
és 23-án – Dubai átszállással és Pekingből még
2018. szeptember

Katona CSaba felvételei

Nem vitatható, a jövőt az elektromos meghajtású járművek képviselik majd. Országszerte
kiépülőben van az az áramot szolgáltató töltőhálózat, amely ezeknek a maximálisan környezetkímélő járműveknek az energiaellátását
biztosítja. Városunkban a Cifra csárda mellett
az elsők között létesült egy ilyen töltőállomás, melynek építését júliusban fejezték be.
Szeptember 12-én az ünnepélyes átadásra az
ELMŰ szakemberei feszültség alá helyezték a
ma még ritkaságszámba menő állomást, s azóta naponta egyre többen érkeznek ide zöld
rendszámú gépkocsikkal, hogy az egyenlőre
ingyenesen igénybe vehető energiával jól feltöltekezzenek.
Kép és szöveg: Fekete József

MEDVELESEN
a Gondozási Központ
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Standunknál nagy sikert aratott a vecsési savanyúság, melyet Szabadosné Schiller Katalin felajánlásából vittünk Jinanba
további gyorsvasúttal – majdnem éjfélkor érkeztünk meg Jinanba a szállásunkra. 24-én reggeli
után klimatizált busszal és 2 állandó kísérő hölg�gyel vittek minket az óriási és fantasztikus Nagyszínház egyik koncerttermébe, ahol máris színpadbejárás és próba következett. Ettől kezdve
minden nap a számunkra szokatlan, de hagyományos kínai ebéd elfogyasztása következett, amelyhez evőpálcikát kaptunk. Délután ellátogattunk a
Nyugalmazott Köztisztviselők Rendezvényházába, egy 6 emeletes épületbe, ahol körbemutatták
nekünk a termeket és az ott folyó tanfolyamokat.
Nagyon széles szabadidős választékot nyújtanak a nyugdíjasoknak, különböző táncok (balett,
klasszikus és modern) mellett sport (tenisz, tollas, pingpong, billiárd, sakk, go, stb.) és kulturális (festő kör, könyvtár, kórus, stb.) tevékenység

közt is választhatnak. A tágas és impozáns épületből a nagy méretű színházterembe vezettek bennünket, ahol
állva tapsolva fogadták csoportunkat.
Ezután a megtisztelő belépő után látványos táncos és énekes előadásokat
néztünk meg, majd mi is rövid műsort adtunk a nézőknek. Nagy tapsot kaptunk éneklésünkért! Utána
egy tartományi vezető megajándékozta csoportunkat egy nagyméretű selyempapírra ragasztott hagyományos vízfestménnyel, cserébe mi
egy vecsési-magyar ajándékcsomaggal kedveskedtünk. Ezután az ös�szes fellépő (kb. 200 fő) közös fotózáson vett részt, majd a táncosok bevontak minket
is egy közös táncba. Nagyon jól éreztük magunkat, igazán kedvesek voltak velünk! Utána a közeli étteremben vacsoráztunk, és este még megbeszélést tartottunk az aulában a másnapi nagy
koncert előkészítése miatt.
Augusztus 25-én ebéd után indultunk ismét
a Nagyszínházba, ahol már folytak a színpadi
próbák. A citerák behangolása és rövid beéneklés után 14 órakor kezdődött az egyórás bemutatkozó koncert, amelyre külön műsorfüzet készült a dalcsokrok címeivel és kezdősoraival
magyar és kínai nyelven. Ezeket itthon már előre lefordította Geng Jie (Sziszi), akinek nagy kihívás volt népi szövegeink átfordítása (pl. Sárga tiknak a bögye…). A számunkra szokatlanul
hosszú műsoridőt művészeti vezetőnk igyekezett minél változatosabb módon kitölteni. Ezért
váltakozott a színpadon a népdalkör és a citerazenekar, a női-férfi kar, szólók, triók, végül pedig a teljes együttes közösen adta elő a dunántúli
csokrot. Amikor megszólalt a citera, a nézőtéren
teljes csend lett és azonnal videózni kezdték ezt
a számukra szokatlan hangú hangszert! Óriási
sikert arattunk, hatalmas taps kísért bennünket
a színpadon, rengeteg fotó készült rólunk és velünk, folyamatosan megállították tagjainkat közös szelfik készítésére.
Folytatás a következő számban.
Katonáné Gergely Tünde
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Ferenc József és felesége, Sissi
többször járt Vecsésen! (3. rész)
A sorozat első részében még tavaly decemberben közöltük Kiss Gábor tanár úrnak, az Andrássy iskola pedagógusának írását a címben olvasható szenációról.
Kiss Gábor helytörténeti kutatása közben talált rá az érdekes információra. Ha
Vecsésre jött a királyi pár, akkor a házigazda Andrássy Aladár, Halomegyházpuszta birtokosa volt. Korabeli leírásokból tudjuk, hogy az Andrássy-családnak
volt egy vadászkastélya egy háromholdas birtokon a mai Major, Lorántffy és
Barcsay utcák területén. Az Andrássy-vadászkastélyban történelmi családnevek viselői és történelmi alakok adták egymásnak a kilincset. A második részben idén januárban Németh Ágnes arról írt, hogy mi történt a vadászkastéllyal.

Gróf Andrássy Gyula

M

A mi hős déd-,
ük- és szépapáink

EMLÉKEZETE (1. rész)
Egy évszázada, 1918 októberében lezárult az I. világháború
vagy, ahogy elődeink említették: a Nagy Háború. Lezárult vagy lezárulni
látszott a „négy év vasban és vérben” időszaka: ekkorra mind a győztes
antant, mind a vesztes központi hatalmak kontinentális országai a katonai,
a gazdasági és a morális összeomlás szélére jutottak. Európa világhatalmi
szerepe leáldozott, az antantot támogató és a világ egyik meghatározó
gazdaságává vált Egyesült Államok határozott élre kerülése elindult.

ost a harmadik részben, Kiss Gábor kugr. Károlyi Gyula és Pista, Fáy Béla,
tató munkájának köszönhetően, újabb
gróf Festetich Pál s – először ez
korabeli írások kerülnek az olvasók
idén – Van Son úr és neje; össze
elé, amiből egyre jobban kikörvonalazódik, hogy
sen mintegy 35 vöröskabátos.– Két
Sisi mikor és kikkel vadászott Vecsés határában.
róka hajtatott; az első mindjárt a
„Szent-Lőrinczről indulunk Vecsésre, egy Pest
vasút mellett fekvő coverből zavar
megyei kis faluba, amelynek nádasaiban a legkö
tatván föl a gyáli puszta felé ment,
vérebb rókák tanyáznak.” (Lovik Károly: Saison)
azután visszafordult s újra a nádas
Vecsés határa a kiegyezés korában nevezetes
felé iparkodott; a falka azonban na
rókavadászatok helyszíne volt, többször járt itt
gyon szorította, s 18 percnyi sebes
hazánk népszerű királynője, Erzsébet. Az előrun után elfogta a cover tájékán, s
ző cikk végén megállapítást nyert, hogy az edigen szép »Kill in the open«-t adott
dig talált adatok szerint 1872 és 1884 között Fe
a vadásztársaság szeme láttára. Vi
renc József egymaga kétszer, Erzsébet királyné
torlája tropbeum gyanánt az első s
kétszer, a pár együtt szintén kétszer jött Vecséslegjelesebb lovasnőnek ajánltatott
re vadászni, egyszer pedig Ferenc József és Ru
fel. – A másik róka, mely szintén a
dolf herceg a határt érintette. Az utóbbi időkben
nádasból váltott ki, Löb és Pakony
újabb vadászatokra, látogatásokra bukkantam,
felé vette útját s oly kitartón s gyor
hogy a szokásos kifejezés szerint harapni lehetett san iramodott tova, hogy a társaság lemondott
ezeket közölném most időrendben.
Az 1872. december 6-ai vadászatról már a múlt- volna. S e ködben – mint egy kék tengerben úsz róla, hogy még alkonyat előtt elérje. A homo
kor beszámoltam. Erzsébet királyné különvonat- va – a soroksári nádasból felvert róka nyomán kos talajon azután az ebek a szimatot is elveszt
tal érkezett Vecsésre, és az állomásról indult a tár- elindult társaság aztán két részre szakadt. Ő Fel vén, a ravasz feladatott. E napon több incidens
saság vadászni. Egy másik újság tudósítása egy sége a király – ki egy nappal a királyné után ér is történt, így Van Son úr paripája egy ürgelyuk
érdekes momentumra hívja fel a figyelmet a ki- kezett meg, szintén részt vett már e vadászaton a ba lépve, lábát törte ; gr. Károlyi Gyula Büszké
királynéval együtt, s azon kis csapathoz tartozott, je pedig megsántult.”
rályné ruházatával kapcsolatban.
„A pénteki (vadászat) Vecsésen volt, hová a ki mely – gr. Szapáry Iván, b. Simonyi Lajos s még
1875 novemberében újra jön a különvonat, rajrályné és a vadász urak vasúton érkeztek. E vadá két-három más vadásszal együtt whippek nélkül ta a királyi párral.
szat csak két óráig folyt, 40 percig tartó vágtatás maguk hajtották a falkával a rókát, s nem kevés
„Künn voltak: a királyi pár kíséretükkel, lord
sal, s megvolt az érdekes „kill,“ vagyis a vecsési sé örültek ez extra mulatságnak. A zord ködben Buchanan, Mr. Monson főkonzul, b. Edelsheimsík gyepen elfogtak egy rókát. Jelen volt gr. And fordult elő ugyan egy pár bukás – de minden baj Gyula és neje, gr. Szapáry László, gr. Hunyady
rássy is. Királyné Ő Felsége ez alkalommal ma nélkül. Egész Vecsésig hajtották így a rókát, hol Kálmán altábornagy, b. Simonyi Lajos, gr. Appo
az elmenekült. Itt akadt rájuk sok kürtölés után nyi Sándor, gr. Széchenyi Pál, gr. Almássy Kál
gyar felső ruhát viselt.”
Ez egy nagyon szép gesztus volt a házigazdák a társaság másik része, s aztán esőben, ködben s mán és neje,b. Waecker Götter német főkonzul, Mr.
erős trainben lovagolt vissza Ő Felségük kísére Monroe, Éber Nándor, b. Willich, számos fiatal
felé.
1874-ben egy bizonyos Pest-Halmi Vadásztár- tét képezve.”
mágnás és nemes úr. A társaság éjjel tért haza s a
1874 decemberében érkezik a királyné Gödöl- pestiek, Szent-Hubert lakomát csaptak a kaszinó
sulatról írnak a lapok, melynek vezetőjét Fromm
Hermannak hívják és Vecsésen lakik. Ez azért lőről.
nagy éttermében. Tegnap a palotai erdőnél gyűl
„A pesti kopófalkának 20-ik rendes vadásza tek össze szarvas vadászatra, ma pedig Vecsésre
érdekes, mert a Vecsés melletti Andrássy-major
1886 és 1893 között Ludwig Hermannak volt ki- ta hétfőn, december 7-én volt. Miután a rókák a mennek különvonaton… Az első nádasból rövid
rákosi nádasokból a szélrózsa minden irányába keresés után egy róka kijött, s az indóház köze
adva haszonbérletbe.
1874-ben januárból van újabb információnk. A kezdettek elszéledni, s a talaj is szerfelett mély lében átkelvén a vasúton, egyenes irányban Ke
királyi pár sűrű ködben vadászik, nem Vecsésről lett, tanácsosnak látszott őket egy ideig béké resztúrnak tartott…”
ben hagyni. Ez okból a társaság de. 10 órakor
indul a vadászat, de érintik Vecsést.
Ebben az évben alakítja ki Andrássy Aladár
„Ilyen hetünk még nem volt a vadászidényben, különvonaton Vecsésre ment, királyné őfelsé halomegyházi birtokát, amely tejgazdálkodáshol az idő különösen kedvező jóvoltából egész hé ge Gödöllőről szintén oda indulván. Részt vet ra rendezkedik be. A majorság közepén felépül a
ten át mindennap vadászhattunk. Egyik különös tek még gr. Andrássy Gyula, báró Wenckheim vadászház, benne Erzsébet királyné szobájával.
vadászat volt a jan. 23-ki, olyan nagy ködben, Béla, Auersperg hgnő fivérével, Mr. Buchanan,
Folytatjuk… 
Kiss Gábor, Andrássy iskola

ulgária 1918. szeptember 29én, Törökország október 30án, a Monarchia november
3-án, Németország november 11-én
írta alá a fegyverletételt. Vae victis!
– Jaj, a legyőzötteknek! Ez a küzdelem
volt az ezeréves történelmi Magyarország utolsó nagy háborúja, a vereség pedig nemzeti létünket is megkérdőjelező sokkoló, nemzetbénító
történelmi folyamatok kiváltója lett.
Hogyan jutottunk ide, amikor az
1918. év látszólag jó katonaföldrajzi
helyzetben ért el minket, s egy utolsó erőfeszítés, egy sikeres támadássorozat a győzelem vagy a kompromisszumos béke esélyét kínálta?
Tényszerűen: legkomolyabb ellenfelünk, Oroszország fegyverszüne-
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Tájékoztató

Frühwirth János esküvői képe

B

Tájékoztató

tet kért és hadserege felbomlott, az 1916-ban
Erdélybe betörő román
csapatok teljes vereséget szenvedtek, az osztrák-magyar, német és
bolgár hadseregek az
ország egész területét
elfoglalták, Szerbia és
Montenegró már korábban kiesett a küzdelemből, csapataink Görögország határán álltak.
Az egyetlen jelentős ellenfél Olaszország volt,
ahol a fontvonal az 1917.
novemberi sikeres áttörést („caporettói csodát”) követően mélyen
olasz területen, a Piavénél húzódott. Magyarország és az Osztrák
Császárság területén
nem tartózkodtak ellenséges csapatok!
Vecsési illetőségű eleink, a mi hős
déd-, ük- és szépapáink 1914–1918.
között minden létező fronton jelen
voltak, harcoltak Keleten Oroszország és Románia, Délen Olaszország és Szerbia-Montenegró ellen.
Egyaránt szolgáltak császári és királyi (k. u. k.) és honvédségi alakulatokban. Rohamoztak és védekeztek,
rekkenő hőségben, hóban és fagyban, gyakran akadozó ellátással és
lőszerhiánnyal küzdve. Álljon itt 3
tüzér rövid életrajza:
Dein János gazdálkodó, főtüzér:
„1892, Vecsés. 1913 okt. 8-án vonult
be tényleges katonai szolgálatra a
4. k. táb. tarackos ezredhez Buda
pestre. A háború kitörése tényleges

állományban érte. Azonnal lekerült
a szerb harctérre s ott részt vett a
sabáci és klenáki harcokban, majd
az orosz fronton a starisambori, kár
páti, tomasowi, petrikowi, grodeki,
zlocsowi és egyéb harcokban küz
dött. Végül az olasz hadszíntéren a
monte-asalonei, feltrei és piavei csa
tákat harcolta végig. Két ízben lég
nyomást szenvedett. A Br. és K. cs.
k. tulajdonosa.”
Dobrovitz Tamás gazdálkodó:
„1896. Vecsés. Bevonult 1915. júni
us 15-én a 32. k. tábori tarackos-ez
redhez Budapestre. Kiképzés után az
orosz harctérre került s ott részt vett
a zborovi, zlocsovi, mogillai stb. har
cokban. Később az olasz hadszínté
ren a monte-grappai és egyéb csa
tákat küzdte végig az összeomlásig.
Közben kétszer meg is betegedett. A
Br. és K. cs. k. tulajdonosa.”
Frühwirth János gazdálkodó, tűzmester:
„1892, Vecsés. 1913. okt. 6-án vonult
be tényleges katonai szolgálatra a 12.
k. tüzérezredhez Budapestre. A há
ború kitörése tényleges szolgálat
ban érte. Lekerült a szerb harctérre
s ott részt vett a visegrádi és sabáci
harcokban, majd az orosz fronton
a siankyi, kárpáti, drohobici, Lem
berg környéki, tarnopoli, később a
18. hegyi-tüzérezreddel a csernowitzi,
dorna-wattrai, kimpolungi stb. har
cokba küzdött. Végül az olasz had
színtérre vitték, ahol a conneglianói,
monte-grappai és piavei csatákban
vett részt. Itt súlyosan megsebesült.
Kitüntetései: O2. Br., K. cs. k. és di
csérő okirat.”
Tették a dolgukat hazaszeretettel,
királyhűséggel, becsülettel. Kitünte-
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tést érdemelve helytállásukért. Ők a
mi el nem feledhető hőseink, akik
akkor is kitartottak, amikor a „lövészárkokban kiosztott napi kenyérfejadag hetekig nem volt több mint
125 gr keményre szikkadt, élvezhetetlen kukoricalepény, némi férges,
fagyasztott hús.”
A Monarchia utolsó – Németország
által kierőltetett – támadása 1918. június 15-én indult az olasz fronton. A
Hadsereg Főparancsnokság embert
és anyagi javakat egyaránt nem kímélő vezetői óriási hibát követtek el
a támadó erők szétforgácsolásával,
a sikerhez kellő hadianyag és ellátás
biztosításának elmaradásával és az
angol, illetve francia erőkkel megerősített olasz csapatok ellenállásának alábecslésével. Hiába foglalta el
József Ágost főherceg magyar alakulataival a Montelló hegygerincét,
vagy kelt át csapataival az „isonzói
oroszlán” Boroevic Svetozár vezérezredes a Piavén, június 18-20-ára a
visszavonulás elkerülhetetlennek tűnt.
A súlyos veszteségeket szenvedett, de
még harckész és morálisan is kitartó
egységek visszarendelését a magyar
határok védelme érdekében katonák,
vezető beosztású tisztek és felelősen
gondolkodó magyar politikusok kezdeményezték. A harcedzett csapatok
készen álltak hazánk védelmére, egy
1916. évi román betöréshez hasonló
agresszió elfojtására. Figyeljünk rá:
ekkor nem voltak cseh légiók a Felvidéken (vagy Csehország területén),
érdemi haderővel sem Szerbia, sem
Románia nem rendelkezett! A magyarországi illetékességű ezredek
egészen október végéig kitartottak
olasz területen, kevés élelemmel, munícióval, de végig becsülettel. Az 1918.
október 24-i olasz, francia, angol túlerővel indított támadásokat is visszaverték, sőt, ellentámadást indítottak.
Ez volt az utolsó utáni pillanat, amikor még alakulatokat lehetett mozgósítani hazánk védelmére. A döntően
császárhű, fronton ritkán járt vezérkar másként döntött, fegyverszünetet
kértek, az olaszok egész hadseregrészeket ejtettek fogságba, mert az ellenállást megtiltották. Már szükség sem
volt a magyar csapatrészek lefegyverzésére, a Károlyi-kormány újonnan
kinevezett hadügyminisztere, Linder
Béla fegyverletételre való utasítására.
A hon védelmére hivatott magyar hadsereg ellehetetlenült, mielőtt létrejöhetett volna. Sic transit gloria mundi
– így múlik el a világ dicsősége. Hazánk a hódítók előtt kiszolgáltatottá
vált, Károlyi Mihály kormánya pedig
minden tekintetben alkalmatlannak
bizonyult a magyar érdekek képviseletére, a hon védelmére.
(Br. – Bronz Vitézségi Érem, k.
csk. k – Károlyi csapatkereszt, O2
– Kisezüst Vitézségi Érem)
Kép és szöveg: Csuhaj V. Imre
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MIT KELL TUDNI
a vásárlók könyvéről?

A Vecsési Városgondnok
Nonprofit Kft.

HÍREI

A vásárlók könyvét egymás közti beszélgetéseink során panaszkönyvnek nevezzük. Mindenki tudja, hogy arról a könyvecskéről van szó, amely a boltban található, ahova vásárolni
járunk. A panaszkönyv a vásárlók számára jó lehetőség a jogaik érvényesítésére és a kereskedők figyelmének felhívására.

Veszélyes hulladékok a háztartásban

A

z üzletekben jól látható és kön�reskedő ilyen irányú – a bejelentéssel
nyen hozzáférhető helyen
egyidejűleg megtett – kérelmére a
kell elhelyezni – a keresjegyző a kereskedő által használkedelmi hatóság által hitelesített,
ni kívánt első vásárlók könyvét
folyamatosan számozott oldaaz üzlet nyilvántartásba vételú – vásárlók könyvét, azaz a Dr. Csalével a vásárlók könyve hasznádi
panaszkönyvet. A vásárlók a
nálatba vételének bejelentett
Károly
vásárlók könyvébe bejegyezheidőpontjától, mint használattik az üzlet működésével, továbba vételi időponttól hitelesíti.
bá az ott folytatott kereskedelmi
Ebben az esetben a használattevékenységgel kapcsolatos panaba vétel időpontját az üzletet üzeszaikat és javaslataikat. A vásárlót e
meltető kereskedő cégszerű aláírájogának gyakorlásában megakadályozni
sával és bélyegzőlenyomatával igazolja.
vagy befolyásolni tilos. A bejegyzés vonatkozhat
A kereskedelmi tevékenység ellenőrzésére joaz üzletben forgalmazott termék minőségére, biz- gosult hatóságok két évre visszamenőleg vizsgáltonságosságára, a szolgáltatás minőségére, esetleg hatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, vaa személyzet magatartására, de kerüljük az alapta- lamint az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz
lan vagy az eladók személyét sértő bejegyzéseket! másodpéldányát.
A vásárlók könyvét a használatba vétel előtt a
Ha az üzlet személyzete nem teszi hozzáférkereskedelmi hatóság hitelesíti, feltüntetve a vá- hetővé, vagy nem adja át a vásárlónak a vásárlók
sárlók könyve megnyitásának időpontját.
könyvét, esetleg más módon akadályozza, hogy
A vásárlók könyve nyomdai úton előállított, abba bejegyzést tegyen, a vásárló – mi a békéltemásolópapír nagyságú (A/4) vagy fele akkora tésben fogyasztónak nevezzük – a jegyzőnél paméretű könyvecske, legalább tíz lapot tartalma- naszt tehet. Jó, ha tanú is van, aki vállalja a törzó nyomtatvány. A vásárlók könyve tartalmazza ténet bizonyítását.
a kereskedő nevét, címét és székhelyét, valamint
Ha a tisztelt olvasónak a termék vagy a szolcégjegyzékszámát, továbbá az egyéni vállalkozó gáltatás minőségével, rendeltetésszerű alkalnyilvántartási számát és a vásárlók könyve hasz- masságával – általában a hibás teljesítéssel –
nálatba vételének időpontját.
van problémája, akkor mint Pest megyei lakos,
A vásárlók könyvét a jegyző a kereskedő ké- a Pest Megyei Békéltető Testülethez fordulhat.
relmére aláírásával és bélyegzőlenyomatával ha- A panasz a Vecsés Város Önkormányzata honladéktalanul hitelesíti, ha az megfelel a rá vonat- lapján, a kezdőoldalon, a „Fontos linkek” mekozó előírásoknak.
nüpontban elhelyezett Pest Megyei Békéltető
A bejelentésköteles vagy külön engedélyhez Testület elnevezésű szövegre kattintással a „Pakötött kereskedelmi tevékenység esetén a ke- naszküldés” menüpont segítségével nyújtható

be a Pest Megyei Békéltető Testülethez. A kérelemhez fontos mellékletek csatolhatók, például
számla vagy nyugta, szerződés, szakvélemény,
fénykép, levelezés a vállalkozással, meghatalmazás továbbá írásos hibabejelentés termék esetében a forgalomba hozónál vagy a szervizben illetőleg a szolgáltatónál. Ha a tisztelt fogyasztó a
mellékleteket azok terjedelme miatt inkább postai úton küldi meg a Pest Megyei Békéltető Testületnek, akkor elegendő a másolati példányok
benyújtása.
Dr. Csanádi Károly elnök, Pest Megyei Békéltető Testület

Hirdetés

Vital & Beauty

  Mindennapi életünk során a háztartásokban
nagyon sok olyan anyagot használunk, melyek
hulladékká válva ártalmasak a környezetre és
az egészségre. Ezek az anyagok, illetve bomlástermékeik, göngyölegeik, lejárt vagy érvényes
szavatosságú maradványaik körültekintő bánásmódot igényelnek: valamennyit külön kell gyűjteni és veszélyeshulladék-átvevőhelyre juttatni!
Talán a leggyakoribb háztartási veszélyes hulladék a használt sütőolaj és zsiradékok. A használt étolaj és zsiradékok a környezetbe közvetlenül kikerülve elzárják az oxigéncserét, ezáltal
károsítják az élővilágot.
Lakásfelújítások alkalmával elkerülhetetlen,
hogy felhasználásra nem kerülő maradékok keletkezzenek festékekből, lakkból, hígítóból, ragasztóanyagokból stb. Ezeket sok esetben félretesszük további javításokhoz, de idővel a fel nem
használt, szavatosságát vesztett maradék anyagok veszélyes hulladékká válnak.
Nincs olyan háztartás, amelyekben ne gyűlne idővel össze lejárt szavatosságú, vagy feleslegessé vált gyógyszer, tabletta, fecskendő. Ezeket

  Ezúton tájékoztatjuk a vecsési lakosságot, hogy
a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. lehetőséget biztosít ügyfeleinek, hogy a házhoz menő

2018. október 27. szombat
8–14 óra között

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

Helyszín:
a Vecsési Városgondnok
Nonprofit Kft. telephelye

Vecsés, Telepi út 43.

(BÁK Kulturális Központ épülete, Fütte étterem mellett)

Az telephely címe:
Vecsés, Széchenyi út 141.

Telefon: 06-20/6101-505

Nyitva: H–Cs: 8–18, P: 8–12
202018. szeptember
Tájékoztató

zeinket, erdőinket és az élővilágot. Éppen ezért
fontos, hogy elkülönítetten zárt edényben gyűjtsünk. (Leadható a Vecsési Városgondnok ügyfélszolgálatán is.)
Kérjük óvja ön is környezetét!

Tájékoztató a veszélyes
hulladékok díjmentes leadásáról
IDŐPONT:

SzépSégSzalon

a veszélyes hulladékokat kizárólag a gyógyszertárakban adhatják
le, leadásuk díjmentes.
Nagyon fontos, hogy
gyógyszer, fecskendő, tű ne keveredjen a
kommunális hulladék
közé.
Egyre több elektronikai eszköz vesz körül
bennünket. A feleslegessé váló elektronikai eszközök a lomtalanítások alkalmával
leadhatók, de érdemes figyelni a nagyobb
elektronikai áruházak
akcióit is, ahol sok esetben átveszik, a régi elektro
mos eszközöket (pl. hűtő vagy mosógép).
Az elhasználódott szárazelem is veszélyes
hulladék. Ez a hulladék a háztartási szemétbe
kerülve károsítja, szennyezi környezetünket, vi-

2018. szeptember

Tájékoztató

lomtalanítás keretében be nem begyűjtött veszé- Az alábbi veszélyes hulladékokat a Városgondlyes hulladékot díjmentesen leadja.
noknak nem áll módjában átvenni:
2018. október 27-én szombaton 8-14 óra között adhatják le díjmentesen a Városgondnok
 I pari mennyiségű és jellegű veszélyes hulúj telephelyén.
ladékot.
A telephelyen a megadott időpontban ideig Nem beazonosítható vagy a felsorolásban
lenes gyűjtőpontot alakítanak ki, ahol az alábnem szereplő veszélyes hulladékot.
bi veszélyes hulladékok adhatók le háztartási
 Elektronikai hulladékot és gumiabronmennyiségben:
csot mert ezeket a hulladékokat lakossági házhoz menő lomtalanítás keretein be Festékek, lakkok (max. 10 db/ háztartás).
lül szállítjuk el.
 Oldószer, hígítószer (max. 10 db/ háztartás).
 Építőanyag-hulladékot (vakolatok, cement,
 Veszélyes anyaggal szennyezett göngyöleragasztó anyag egyéb porállagú építőanyag)
gek (flakon, doboz) (max. 10 db / háztartás).
 Fénycsövek, izzók.
Amennyiben a veszélyeshulladék-leadással
 Festékpatronok, tonerek.
kapcsolatban kérdései lennének, kérjük, keresse
 Fáradt olaj és göngyölegei (max. 10 db/ a Városgondnok ügyfélszolgálatát! (Telefon: 06háztartás).
29/350-563, E-mail: info@v-varosgondnok.hu)
 Növényvédő szerek (max. 10 db/ háztartás).
Kérjük, legyen partnerünk, támogassa cél Sütőolaj és göngyölegei.
jainkat és tegyünk együtt környezetünk és VeS
 zárazelem, akkumulátor (személygépjármű). csés tisztaságáért!
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NEMZETI VÁGTA

A négyes fogatok
üldözéses versenyét Dobrovitz
József nyerte

A híres
vecsési Búcsú
  1800. szeptember 14-én szentelték fel a friss
telepes falu templomát az akkori Fő utca–Iskola
utca sarkán, ahol ma a COOP bolt van. A keresztségben Szent Kereszt Felmagasztalása tiszteletére szentelték fel, ez a templom ünnepe. Azóta ezt
a napot követő első vasárnap tartják a templom
búcsúját. Ezen az sem változtatott, hogy az első
templom a háborúban elpusztult, mert az utána
felépített, jelenlegi Istenháza ugyanezt a titulust
kapta. Évek során a vallási jellegéből sokat veszített ez az ünnep, és a mai napig nem sikerült vis�szanyernie régi fényét. Régebben már kialakult,
hogy három napig tart, hétfőn este záródott. A hívek sok helyütt disznót vágtak, iskolai és óvodai
szünet volt. Ez utóbbi ma is így van – a gyermekek örömére. A ma emberének inkább a vurstli
jelleg maradt meg.
Kép és szöveg: szj

GÓLYAHÍR
Áldott állapot után napvilágra született!
Örömmel tudatjuk, hogy családunk bővült
egy édes, kicsi aprósággal. 2018. szeptember 18-án megszületett Péteri Veronika és
Nagy Attila harmadik gyermeke, Fruzsina.
Már nagyon vártuk őt, szerencsére minden rendben van vele és az anyukájával is.
Hosszú, boldog életet kívánunk!
VT info
Hirdetés

Apróhirdetés
ÚJ ŐSZI-TÉLI GARÁZSVÁSÁR
Nyitva: H-Sz-P: 10-17 óráig. Felnőtt, tini, fiú-lány divat,
nagy méretek is! Farmerruházat, retró, hagyaték, stb…
Dzsekik és kabátok, sapka, sál, stb. Érd. 06-20/205-1184

  A Nemzeti Vágta a magyar lovas hagyomány
ünnepe, az év legjelentősebb lovas kulturális
eseménye, amelyet idén szeptember 14. és 16.
között rendeztek meg a Hősök terén, ahol több
tízezren szurkoltak a lovasoknak. A Hősök terén felállított speciális pályán a kétnapos versenysorozat ideje alatt 72 magyarországi és ha- A Hősök terén felállított speciális pályán a kéttáron túli terepülés lovasa mérte össze tudását napos versenysorozat ideje alatt 72 magyaroraz elő- és középfutamokban. A Nemzeti Vág- szági és határon túli település lovasa mérte ös�ta minden évben kiválaszt egy szellemi vezér- sze tudását. A 11. Nemzeti Vágta döntőjében a
alakot: idén Görgei Artúrnak, az 1848–1949-es négyes fogatok üldözéses versenyét Dobrovitz
szabadságharc tábornokának állítottak emléket. József nyerte.

A Káposztafeszten ismét
címlapra kerülhettek olvasóink
  A Vecsési Tájékoztató szerkesztősége a kiadóval – Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit
Kft.-vel – közösen idén is kitelepült
az Epresbe. A színpad közelében az
információs pavilon mellett vertünk
sátrat. Vittünk kétszáz db újságot,
szórólapot, pogácsát, üdítőt, vasárnap kitelepítettünk egy fotóstúdiót
is. Azt gondoltuk, hogy bőven leszünk mindennel, de az újságok és
a szórólapok szombat délutánra elfogytak – pedig a borús idő miatt kevesebben voltak, mint vasárnap. A
pogácsát folyamatosan pótoltuk, az
újságot viszont majd jövőre. Többet
nyomtatunk, így talán majd nem kell magyarázkodnunk. Vasárnap Izsáki Gábor kollégám
és segítője Takács Bettina déltől este hatig folyamatosan készítette a címlapfotókat, amit az
alkalmi Vecsési Tájékoztató címlapjára szerkesztettek. A kinyomtatott színes borítót aztán a boldog „címlapos” hazavihette. Most is
jöttek családok, baráti társaságok, jöttek szólóban hölgyek és is urak is. Reméljük ezt a
„vásárfiát” sokáig megőrzik. Találkozhattak
kollégáinkkal is, akik egy-egy fotó vagy riport elkészítése közben visszasétáltak a szerkesztőség standjához. Ott volt a kiadó vezetője Harazin István, Szalontai János felelős
szerkesztő, Fekete József munkatárs, Kato
na Csaba fotós és Polgár Gyula főszerkesztő.
Köszönjük a látogatást, az őszinte véleményeket, jövőre ismét találkozunk!
A stúdiót a VORTEX Fotó/Számítástechnika üzlet (Vecsés Fő út 148.) biztosította.
(+36-30-535-9350, www:vortexfoto.hu)
P.Gy.
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Művészeti Tábor Csemő
  Néhány zenetanár, egy tánctanár és egy drá- rend szerint. Így minden gyereknek volt egy saját
mapedagógus – már hagyományosan – most is „táncrendje”, mikor hol kell megjelennie, hangszeegyütt táboroztatta tanítványait, kicsiket s na- res gyakorláson, magánéneken, néptáncon. Óráik
gyokat. A legkisebb 8, a legnagyobb 19 éves volt között pedig közös (felnőtt által folyamatosan felmost, legtöbbjük alsós. A gyerekek nagy része e ügyelt) csobbanással, ping-pongozással, hatalmas
táborokból, fellépésekből már ismerte egymást, focizásokkal, társasozással, vicces csapatépítő jáaz első percben látszott, hogy sokan barátok, ba- tékokkal, vagy csak nagy futkosással és fontoskorátnők közülük, akik nem csak – túlzás nélkül – dással járó bandázással töltötték szabadidejüket.
rajongva szeretett tanáraik, hanem a nyári cim- Esténként vidám összpróba, nagy számháborúborák kedvéért is jöttek. És mert ez a tábor nem zás vagy métázás volt a menü. Szóval, a zenén
nyári gyerekmegőrző, hanem maradandó élmé- túl, a csapatépítés, a társas kapcsolatok gyakorlányeket adó, tartalmas közös program, ahol min- sa is komoly értéke ennek a tábornak.
dig születik egy új, nagy produkció, és ahol észA tábor végére pedig a zenei mozaikokból ös�revétlen minden nap gyakorolnak hangszereiken, szeállt a szülőknek a nagy, közös produkció: egy
próbálnak őszi-téli zenei és táncos fellépéseikre. cirkuszi előadás, ahol mindenki fellépett, zenéltA helyszín nagyon romantikus volt: egy moder- táncolt, mókázott, megmutathatta tehetségét.
nizált tanya, szállás faházakban, balról akácerdő,
A tanárok évek óta barátok – és a gyerekekkristálytiszta medence, jobbról minifarm lovak- nek is barátaik. Hisz összeköti őket a zene szerekal, libákkal, épp „friss” kiscicákkal, középen pe- tete. A nagyok nem nyeglék, büszkék hangszeres
dig a közösségi terek külön épületekben, közöttük és énektudásukra, szóval nem tipikus kamaszok.
bokrok, locsolt fű, fák árnyéka, nyári hangulat.
Már tudják, hogy amijük van, az valódi kincs. A
A tanárok ezen épületekben és a szabad ég alatt kicsik pedig épp tőlük kapják meg maradandó érfogadták sorban a gyerekeket, magánórára, közös tékrendjüket: hogy az iskolai kötelezőn túl valapróbára, színjátszó körbe egyaránt, egy laza óra- mi egész mást tanulni fontos, ez a tanulás komoly

Andrássys diákok a Szelidi-tónál

Így csodáltuk a naplementét
Ide még
visszajövünk
  Június utolsó hetében indultunk táborozni egy
főként alsósok alkotta kis csapattal a Szelidi-tóhoz. A vendéglátóink figyelmessége, a változatos, színes programok, a helyiek kedvessége, a
környék szépsége felejthetetlenné tette ezt a hetet.
Lovaskocsival utaztunk a közeli Bakodpusztára,
ahol fergeteges lovasbemutatón vehettünk részt.
A csikósok bemutatták, milyen bensőséges kapcsolat fűzi őket a saját lovaikhoz, láthattunk hatökrös szekeret, tízes fogatot.

Nagy sikere volt a korongozásnak, festettünk
igazi kalocsai mintás tányérkát, csónakáztunk, túráztunk. A melegebb napokon fürdőzéssel egybekötött nagy vízi csaták dúltak. A nagy társas
játékpartik, a számháborúzások, a bátorságpróba,
a rókavadászat, a kézműves-foglalkozások még
színesebbé tették a tábort.
Táborzárásként hatalmas tábortűzzel búcsúztunk Szelidtől. Köszönjük Vecsés Város Önkormányzatának és Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány anyagi támogatását.
Egyszer még biztos visszamegyünk!
Fábiánné Balajti Anikó, Zumpf Anikó

öröm forrása, hogy a zenélés visszatérő katartikus élmény. Nem mindenki lesz közülük zenész,
nyilván. De klasszikus értékeket képviselő, zeneszerető ember az igen.
És a legfontosabb: mire ezek a kicsik kamaszodnak, egy ilyen csapathoz tartozóként fogják
definiálni magukat, nem lesz szükségük hülyeségekkel való kitűnésre, mert addigra már beléjük ivódik az a plusz, amire minden kamasznak
szüksége van az egészséges önértékeléshez.
Én az egyik legkisebb fiú kísérőszülőjeként lehettem zenetáborozó. És váratlanul olyan csodálatos élményt kaptam ezektől a tanároktól és gyerekektől, amit a mai napig is elemezgetek magamban.
dr. Rákossy Wanda (a tábor háziorvosa),
fotó: Csiszér Csaba

Jótékonysági koncert a templomért
Az Irgalmas Jézus plébánia hívei a templomtér belső felújítására gyűjtenek. Bár pályázaton is nyertek támogatást, de az nem
elegendő. Pál László, a Sicullus együttes vezetője aktív tagja a plébánia közösségének.
Azt azonban kevesen tudják, hogy tagja a
100 tagú Cigányzenekarnak is s már több
alkalommal koncertezett a Hungaricumdíjas zenekarral. Az ő kérésére csodálatos
muzsikusok – vezetőprímások, koncertmesterek, szólamvezetők – érkeztek az
Erzsébet téri templomba és tartottak egy
fantasztikus hangversenyt. A műsor végén
nagy sikert aratott még Kovács Sándor vecsési tárogatóművész. A bevételt a templom belsejének korszerűsítésére fordítják.
szajan

Hirdetés

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
2018. szeptember

Tájékoztató

EgyEdi kErti
mEgoldások
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.

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

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

vssnrbrt@gmail.com
www.egyedikertimegoldasok.
business.site
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A közös siker a legnagyobb fizetség
Interjú Seres Attilával, a Vecsés SE elnökével
Több mint tíz éve tolja a vecsési sport szekerét, ezalatt több
hasznos és látványos változás is végbement a Vecsés SE háza
táján. Munkáját a város vezetése 2018. június 14-én Vecsés
Sportjáért Érdeméremmel ismerte el, többek között ennek apropóján beszélgettünk a sportegyesület elnökével, Seres Attilával.

Kézilabda
FÉRFI – K&H Liga

2018.
szeptember 1.
szombat 18 óra

Ceglédi KK SE–Vecsési SE 24-22 (11-13) – Védekezésben jók voltunk
Tomori Győző: – Első meccs volt, ez látszott
mind a két csapaton. A kapus teljesítményének és
a védekezésünknek köszönhetjük a győzelmünket.
Vecsés még okozhat meglepetést sok csapatnak.

2018.szeptember 15.
Vecsési SE–Csurgói KK 20-31 (5-16)
Monor, Városi Sportcsarnok 200 néző.
Vezette: Bán Tamás, Haskó Tamás

Ez az a történelmi dátum, amikor a vecsési férfi
kézilabdacsapat először lépett pályára a profi liVECSÉS: Vitáris – Takó 3 (2), Simányi 3,
gában. Az első ellenfél egy korábbi ellenfél és az 2018. szeptember 7.
Benmiloud 2, Nagy, Lendvay 2, Vízler 3
ezt megelőző NB I/B bajnoki évad nyertese, Da- Ceglédi KK SE–Vecsési SE 24–22 (11–13)
Csere: Kránitz, Kálomista (kapusok), Kökény 3,
bas gárdája volt. Dabas újoncként jó évet zárt, a
Antal L. 2 (1), Antal M., Marczinkó, Spekhardt 1,
8. helyen fejezte be a szezont. Ezzel mi is elége- VECSÉS: Vitáris – Takó 5 (2), Simányi 7, Haszilló 1. Edző: Nagy Károly
dettek lennénk… A történelmi hűség kedvéért Benmiloud 3, Nagy A., Lendvay, Vízler 2 (1), Csepontosan felidézzük a Nemzeti Sportban meg- re: Kránitz (kapus), Kökény 2, Marczinkó, An Az eredmény alakulása:
jelent tudósítást.
tal L., Haszilló, Spekhardt 2, Antal M. 1. Edző: 9. perc: 1-9. 27 perc: 4-16. 37. perc: 7-21. 44. perc:
Nagy Károly
13-22, 57. perc: 19-28
2018. szeptember 1.
Kiállítások: 2 perc, ill. 4 perc
Vecsési SE–Dabasi KC VSE 20-24 (10-12)
Az eredmény alakulása:
Hétméteresek: 3/3, ill. 0
Monor, Városi Sportcsarnok 380 néző.
5. perc: 1–3. 8. p.: 2–4. 14. p.:
Vezettünk egy percig! Egy
Vezette: Andorka Miklós, Hucker Róbert
3–7. 25. p.: 7–12. 40. p.: 16–16.
kilenc, majd egy hatperces
49. p.: 20–20. 53. p.: 23–20
gólszünet megpecsételte
VECSÉS: Vitáris – Takó 2, Simányi, Kökény 3, Kiállítások: 4, ill. 12 perc
sorsunkat. A vendégektől
Benmiloud, Lendvay 5, Vízler 1
Hétméteresek: 2/0, ill. 5/3
többen távoztak, de soCsere: Kránitz (kapus), Nagy, Antal L. 3 (1),
kan is érkeztek hozzájuk.
Antal M. 1, Marczinkó 4, Spekhardt 1, Haszilló. A VSE az első félidőben
Más dimenziót jelentettek,
Edző: Nagy Károly
szenzációs volt! Végig uralakik hibáinkat könyörteleDABAS: Pallag – Perisic 1, Országh 2, Simovic, ta a játékot és végig vezetett,
nül kihasználták. Fordulás
Borsos 3, Halász 1, Törteli 1
időnként 4-5 góllal! A hazaiután Csurgó sem volt túl éles,
Nagy Károly
Csere: Holló (kapus), Slachta, Garajszki, Ke ak igyekezete az 50. percig csak
de mi is feljavultunk és kicsit kozedző
kezovity 6, Tokuda 7 (2), Bíró 1, Zakics 1, Szöllő az egált tudta elérni. A több cserémetikáztunk az eredményen.
si Sz. 1, Ács Edző: Tomori Győző
vel frissebb, rutinosabb Cegléd a végén
Nagy Károly: – Az elején négy lehetősétudott felülkerekedni, de a végjáték is lehetett günk is kimaradt, míg a vendégek könnyű góloAz eredmény alakulása:
volna szorosabb. Ha a mester az első meccsen kat lőttek a hibáinkat kihasználva. A félidő vé4. perc: 3–1. 15. p.: 6–6, 23. p.: 10–10. 34. p.: 11– egyoldalas játékot emlegetett, akkor ez most géig nem is találtuk meg az ellenszert. Fordulás
15. 42. p.: 14–20. 58. p.: 20–22.
is igaz. Csak most a másik oldal teljesített job- után rendeztük a sorokat és sikerült a második jáKiállítások: 4 perc, ill. 12 perc
ban. Reméljük, legközelebb mind a két oldal tékrészt döntetlen körüli állásra hozni.
Hétméteresek: 2/1, ill. 2/2
kitesz magáért.
Nagy Károly: – Van több csúcson túli és néTavaly az újonc Dabas jól helytállt a bajnokság- hány, az út elején lévő játékosom, akik tisztesban, és mostanra még tovább erősödött. Az első ségesen küzdöttek, de már a második meccsen
játékrész utolsó perceiben tudtak előnyt szerez- járunk úgy, hogy ha az egyik idősebbnek rossz
ni a vendégek, amit fordulás után tovább tud- napja van, nem tudjuk pótolni. Maximálisan fel
2018. szeptember 29. szombat 18 óra
tak növelni. A hajrá a mienk volt, de egyenlíteni voltunk készülve, ám a végére elfogytunk.
CYEB Budakalász–Vecsési SE
nem tudtunk.
2018. október 7. vasárnap 18 óra – Monor
Nagy Károly: – Tipikus idény eleVecsési SE –Balatonfüredi KSE
jei mérkőzés volt. Egyoldalas volt a
2018. október 13. szombat 18 óra
játékunk és beállóban is van javítaEger Eszterházy SZSE–Vecsési SE
nivalónk. Látszott, hogy rövid a kis2018. október 20. szombat 18 óra – Monor
pad, és nagy kérdés, hogy az idősebb,
Vecsési SE –FTC KN KFT
rutinos játékosok meddig bírják az
iramot? A másik nagy kérdés, hogy
fiataljaink közül akad-e olyan, aki
A további sorsolást az októbevezéregyéniséggé válik, és magával
ri számunkban közöljük, de megistudja húzni a csapatot.? Ami jó, hogy
merhető a vecseshandball.hu honakadtak biztató momentumok is.
lapról.
szalontai

– Egy elnöknek nem csak a sporttal kell foglalkoznia, az egyesület körüli ügyes-bajos teendőket is el kell látnia, problémákat kell megoldania, ezek pedig általában nem tartoznak a
kedvelt elfoglaltságok közé.
– Szerencsére a sport terén nem voltak különösebb hiányosságok, kiváló szakembereink vannak
a különböző sportágakban. A szakosztályok vezetői korábban is értették és jól végezték a feladataikat. Hozzá kell tenni, hogy itt mindenki lelkesedésből, szívből dolgozik, társadalmi munkában.
Ami azonnal feltűnt, de ez általában így működik a kisebb sportegyesületeknél, hogy az edzőnek szakosztályvezetőnek, gazdasági igazgatónak,
szertárosnak, hétvégén pedig akár sofőrnek is kell
lennie, miközben nem biztos, hogy egy személyben meg tud felelni ezeknek a szerepeknek. Ami
nem feltétlenül probléma, hiszen nem is lehet elvárni tőlük. Mivel a vállalkozói világból jövök, az
egyesületre is próbáltam olyan szemmel tekinteni, mint egy vállalkozásra. Fontos szempont volt,
hogy gazdaságilag rendbe tegyük az egyesületet. Erre jó példa az ökölvívó-szakosztály, amely
2002-ben egy iskolai tornateremben, egy edzővel
és heti három edzéssel működött. Ma már van egy
saját ökölvívótermünk, nyolc edzővel dolgozunk,
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További
mérkőzések:

Tájékoztató

A

z ökölvívással kezdődött minden, azóta
pedig több mint egy évtized eltelt, és ma
már a Vecsés SE elnökeként köszönthetjük. Milyen út vezetett idáig?
– Annak idején hobbinak indult az ökölvívás,
végül több lett belőle. 2004-ben lettem az ökölvívó-szakosztály vezetője, emellett edzősködöm
is, a sportegyesület elnöki tisztségét pedig 2014óta töltöm be.

Tájékoztató

lés minden téren új kihívások elé állítja a szakosztályt és az egyesületet egyaránt.
– Az NB I teljesen más világ, mint a másodosztály. Sokkal nagyobbak a költségek, nehezebb
ellenfelek ellen kell pályára lépni, egyáltalán nem
volt könnyű megteremteni az induláshoz szükséges hátteret. A szakosztályvezetők az egész
nyarat végigdolgozták, szponzorok után kutattak, sikerült több céget is megnyerni, és nekik
köszönhetően fel tud állni az NB I-es csapat.
Sajnos, saját pályánk még mindig nincs, ezért
a monori sportcsarnokban játsszuk majd a hazai mérkőzéseinket. Bízunk benne, hogy előbb
vagy utóbb ez a helyzet is megoldódik, és a hazai mérkőzéseinket Vecsésen játszhatjuk.

akik napi három-négy
edzést tartanak. Olyan
rendszert alakítottunk
ki, hogy akár állami támogatás nélkül is tudna – Említette, hogy a kézilabda-szakosztály a
működni a szakosztály. legnépesebb, az utánpótlásban is sok gyermek
Ezt nagyon sok mun- sportol. Minek köszönhető, hogy Vecsés a „kéka árán sikerült elérni, zilabda városa” lett?
nehéz döntéseket kel– A kézilabdának mindig volt hagyománya
lett meghoznunk, ame- Vecsésen. Mikor a sportág bekerült a TAOlyek csak hosszú távon támogatási rendszerébe, volt egy komoly egyeztérültek meg.
tetésünk, ahol el kellett döntenünk, hogy milyen
A másik fontos fel- irányba haladjunk tovább. Mindenki amellett
adatunk volt az egyesü- volt, hogy éljünk a támogatásban rejlő lehetősélet egységének megte- gekkel. Bár korábban az évi kétmilliós költségremtése. A szakosztá- vetésből is megoldott volt például a lányok szelyok jól működtek, de replése az NB II-ben, az eredmények is jöttek,
nem volt közöttük ös�- a nagyobb költségvetésnek köszönhetően több
szetartás. Mára ez is lehetőségünk adódott a fejlődésre. Többek kömegváltozott, sikerült zött ennek köszönhető, hogy ma első osztályú
elérnünk, hogy ne tíz kis egyesületként tekintsenek csapata van a városnak.
ránk, hanem egy nagyként éljünk a köztudatban.
– Június közepén átvehette a Vecsés Sportjáért
– Nincsen abból feszültség, hogy mindenki Érdemérmet. Mivel érdemelte ki a kitüntetést?
társadalmi munkában végzi a feladatát? Azt
– Olyan sportvezetők kapják a kitüntetést,
szokták mondani, a munka elismerése a pénz. akik hosszabb időn keresztül sokat tettek a vá– Ebben ellent kell mondanom. Amikor pél- rosi sportéletért, illetve akiknek a versenyződául hosszú ideje dolgozunk együtt egy fiatal- je kiemelkedő eredményt ért el egy versenyen.
lal, és a munkánk eredményeként megnyer egy A vecsési sportban 14 éve vannak vállalt felmérkőzést, vagy bajnok lesz belőle, azt nem le- adataim, talán ez még nem olyan hosszú idő,
het pénzen megvásárolni. A közös
amiért kitüntetés jársiker a legnagyobb fizetség, amit a „Fontos szempont
na. Inkább azért kapmunkánkért kaphatunk.
tam, mert ökölvívó
volt, hogy gazdasáedzőként több olyan
– Tíz szakosztály működik az gilag rendbe tegyük
tanítványom volt, akik
egyesületen belül. Hány tagot
érmet nyertek világszámlálnak, és melyek a legsi- az egyesületet.”
versenyeken. Velem
keresebb sportágak?
együtt kapott kitün– Jelenleg hatszáz tagja van az egyesületnek, tetést a junior ökölvívó-Európa-bajnokságon
ebben nincsenek benne a labdarúgók, akik ki- ezüstérmes Kiss Bettina, aki Magyarország legválásuk óta a Vecsés FC-hez tartoznak. A leg- jobb eredményét érte el az Eb-n. De volt már a
nagyobb létszámú szakosztályunk a kézilabda, szakosztálynak U21-es Eb aranyérmese, serdülő
sok gyermekkel. Nehéz megválaszolni, hogy me- Eb bronzérmese, világbajnoki bronzérmese és
lyik a legsikeresebb sportág, szerencsére eléggé több országos bajnoka is. Ezt összegezve gonel vagyunk kényeztetve. A fogathajtó-szakosz- dolta az egyesület elnöksége, hogy engem tertály eredményeit senkinek nem kell bemutatni, jesztenek fel a kitüntetésre.
Dobrovicz József a világ elitjébe tartozik. Eredményesek az ökölvívóink is, érmeket szereztünk – Van olyan jövőbemutató elképzelése, terve,
világbajnokságon és Európa-bajnokságokon, több ami előbbre vinné a vecsési sportéletet?
országos bajnokunk is van. A kézilabdacsapat
– Talán a vecsési sport számára az lenne most
feljutott az NB I-be, a ritmikus gimnasztikás lá- a legfontosabb, hogy legyen egy olyan komplex
nyok is rendre nemzetközi versenyeken szere- sportcsarnok, ahol minden szakosztálynak jut
pelnek.
hely. Hozzá kell tenni, egy ilyen létesítményt
nem csak sport céljára lehet hasznosítani, így a
– A vecsési kézilabdacsapat a következő szezon- városnak további haszna is származna belőle.
ban egy új szintre lép, az első osztályú szerepV.N.
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Életünk keserves

Kézilabda – női
NBII Déli csoport

MAGYAR TÖRTÉNELEM
Emlékezés a 120 éve született Vághy Kálmán
labdarúgó-szövetségi kapitányra
Schmidt Máriának, a Terror Háza Múzeum igazgatójának a Le
Monde c. folyóiratban a minap jelent meg Az akció fedőneve
„demokrácia” c. írása. Ennek egyik mondata utalt a magyar történelem II. világháború utáni időszakára, amikor a „diktatúra
minden olyan érték ellen támadást indított, ami számunkra becses
és fontos volt: hadjáratot viselt a család, a nemzet és az istenhit
ellen, le akarta cserélni a hőseinket, az ünnepeinket, nevetségessé
akarta tenni és le akarta járatni mindazt, amire büszkék voltunk és
amit tiszteltünk”. Hogy ez mennyire reális összefoglalás, méltán
bizonyíthatja a több mint hetven éve született Vághy Kálmán
labdarúgó-szövetségi kapitány, a Vecsési FC edzőjének, a helyi
Ipartestület egykori jegyzőjének és aktív tagjának regényes élete.

V

ághy Kálmán labdarúgó-szövetségi kapitány immár 120 éve született Szolnokon, 1897. december 31-én és Vecsésen
hunyt el 1950. július 30-án. Iskoláit Vecsésen és
Budapesten végezte. Ifjú korában a VSE labdarúgója volt. Vecsésen ma már kevesen emlékeznek
rá és családjára, pedig az élete maga a keserves
magyar történelem. Az első világháború kezdete után, 1915-ben még be sem töltötte a felnőtt
kor határát, amikor önként jelentkezett a frontra.
Rövid időn belül ellőtték az bal csuklóját. Mégis
a katonai pályán maradt. Hátországi szolgálatra
vezényelték, majd a megcsonkított országban elvégezte a tiszti iskolát és századosi rangra emelkedett. Az 1920-as évektől a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium tisztviselője volt és sokat
segített Vecsésnek abban, hogy az Iskola utcában 1927. május 22-én felavathatták az emeletes,
40 helyiséget magába foglaló falusi kultúrházat.
Később, az 1930-as évek elejétől 1944 végéig vezérkari századosként a Honvédelmi Minisztérium
alkalmazottja, Kéry Kálmán vezérkari tábornoknak, Horthy Miklós kormányzó szárnysegédjének
a titkára, majd a Honvédelmi Minisztérium irodavezetője volt. Nem szimpatizált a német faji elmélettel, s igyekezett olyan háttérfoglalkozásokat
kialakítani, ami a kapcsolatépítést más irányban is
lehetővé tette. Hivatali elfoglaltsága mellett 1921től a Közép-magyarországi Labdarúgó Szövetség
elnöke, később az MLSZ bírói testületének tagja, majd főtitkára volt. 1918-ban kötött házasságot
Nagy Gizellával, akivel Vecsésen, az Attila utca
16. szám alatti házukban éltek. Háztartásbeli felesége a rangos cseh főnemesi Kothek család leszármazottja volt, aki közeli rokonságban állt a
Szarajevóban meggyilkolt trónörökös feleségével, Kothek Zsófiával.

1936-ban a berlini olimpiára Vághy Kálmán
készítette fel és kísérte el a magyar labdarúgóválogatott csapatát. Nem sok szerencse adatott a
magyar csapatnak, mert az első fordulóban a lengyelektől 3-0-ra kikaptak és kiestek.
1932-től kapcsolódott be a Vecsési Ipartestület munkájába, amelynek a jegyzője és aktív tagja lett. 1942. november 1-én kinevezték a magyar
labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának. Ezt
a feladatot 1943. november 7-ig látta el. A mérlege öt magyar győzelem és egy vereség volt. Okult
tehát a berlini olimpiai szereplésből. 1943. szep
tember 12-én Stockholmban a magyarok váratlanul 3-2-re legyőzték az akkor erősnek tartott svéd
válogatottat, s Gusztáv Adolf svéd király személyesen fogadta a magyar labdarúgó-válogatott
szövetségi kapitányát. Mégsem a futballpályán
kialakult eredmény, hanem a világháború volt
a beszélgetésük fő témája. Sokak szerint Vághy
Kálmán már akkor tagja lehetett a Magyar Függetlenségi Mozgalomnak. Tény, hogy Magyarország 1944. március 19-i német megszállása után
is tartotta a kapcsolatot a magyar ellenállási mozgalom (MFM) ismert személyiségeivel: Dr. Soós
Gézával, Sztéhló Gáborral, s Wallenberggel is.
Ennek is szerepe lehetett abban, hogy 1944-ben
a saját és családja életét kockáztatva katonai futárautóval szállított élelmet Vecsésről a budapesti
gettóba zárt zsidóknak. 1945-ben francia hadifogságba került, ahonnan egy év múlva súlyos vesebetegséggel szabadult. Mivel a fia a korábban a
Kőszegi Hadapród iskolát végezte el, a fogságból
hazaérkezése után a hadnagyi rendfokozattal rendelkező fiával együtt a haza szolgálatára jelentkeztek a „demokratikus” magyar hadseregbe. A
Horthy Miklós kormányzóhoz kapcsolható vezérkari tiszti múlt és a francia hadifogság miatt

szerezni a szép számban megjelent szurkolóinknak. Tanulunk a
hibákból s jövő héten
vasárnap megpróbáljuk
az Inrács-Örkény ellen
kiköszörülni a csorbát.

mindenkinek, a lemondással járó edzőtáborban
és az edzéseken tanúsított munkáért!
Az őszi kezdéskor egy új, ambiciózus fővárosi
együttes, a Tempo volt az ellenfél.

azonban sem őt, sem a fiát nem fogadták, sőt az
MLSZ-től is elbocsátották. S micsoda cinizmus
volt a diktatúrától! – bár még élt –, de a feleségének őutána özvegyi nyugdíjat folyósítottak. Mikor
a felesége 1947-ben meghalt, az özvegyi nyugdíjat is megszüntették, így több évtizedes biztosított munkaviszony után sem kapott járadékot.
A sporton kívül a másik nagy szenvedélye a
színjátszás volt. A háború előtt a Vecsési Ifjak
Műkedvelő Gárdájának és a Széchenyi Önképző Körnek volt a feleségével együtt az aktív színjátszója és rendezője. A háború után a felsőtelepi
tornateremben rendezett sikeres, igényes színdarabokat. Néhány drámai szerepben maga is fellépett, frenetikus sikerrel. Amíg lehetett, edzőként
is segítette a vecsési labdarúgócsapatot, s átadta
elméleti és gyakorlati tapasztalatait. A kommunisták hatalomra jutása után azonban mind a helyi
sportegyesületi edzőségtől, mind a színjátszástól
a vecsési bolsevik vazallusok kezdeményezésére
eltiltották. Többször inzultálták, és még a Kinizsi utca 8. sz. alatti szülői lakásban is – ahol a felesége halála után az idős édesanyja ápolta – sok
megaláztatásban volt része. A vecsési futballpályáról kitiltották, s csak az utcáról, a kerítés résein át nézhette a focimeccseket. Aztán a diktatúra
a demokrácia jelszavába burkolt támadást indított
„a köztünk élő ellenség és az imperialisták ügynökei” ellen. Kéry Kálmánnal – az 1989-ben alakult
első demokratikus magyar parlament korelnökével
együtt – államellenes összeesküvés koholt vádjával Vághy Kálmánt is a kommunista diktatúra bírósága elé állították. Mint Vághy György, az unoka elmondta, egy korábbi, budapesti gettóba zárt
zsidó házaspár, Fischer Artúr és felesége a bíróságon is tanúsította, hogy a vecsési százados élelmet szállított nekik, ennek ellenére Kéry Kálmánnal együtt a hírhedt recski munkatáborra ítélték.
Milyen furcsa és keserves a magyar történelem, mielőtt ezt a büntetését meg kellett volna
kezdenie, előző nap Vecsésen veserákban, édesanyja Kinizsi utcai lakásában elhunyt. A menye
a kiérkezett ÁVO-sokat már csak az Ecseri út 13.
alatti ravatalozóhoz tudta küldeni. Nagy Gizellával kötött házasságukból két gyermekük született:
Zsuzsanna (1919) és György (1926), akiknek a leszármazottai ma is Vecsésen élnek, és segítették
ennek az elfeledett hősnek a múltját feltárni. Köszönet érte.
Orosz Károly mérnök-újságíró, helytörténeti kutató
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Tempo KSE–Vecsési SE 33-26 (14-19)
  Augusztusi számunkban jeleztük, hogy a höl- Gólszerzők: Martinek 7, Pasqualetti L. 4, Tóth
gyeknél több változás is történt. A felnőtt kere- T. 3, Minárovics 2, Sebők 2, Potornai 2, Halmos
tet ősztől Vitányi Attila készíti fel és a játékoske- 2, Pomozi 2, Doszpod 1, Kovács 1
retben is több változás történt. Ami örvendetes,
hogy többen érkeztek, mint távoztak és a szak- Szenzációs első félidőt mutatott be a VSE. Kivezetés úgy értékelte a nyitány előtt, hogy erősö- egyenlített játék után fokozatosan húztak el a hadött a gárda. A tervekről az új edző azt mondta, zaiaktól és megérdemelt ötgólos előnyt szereztek.
hogy szeretne meghonosítani egy gyors, lero- Fordulás után minden megváltozott. A 46. perchanásra és masszív védekezésre épülő játékot, ben már egál volt, majd a Tempo átvette a vezemajd így folytatta:
tést. A hajrára még feljöttünk két gólra, de a vé– A felkészülésünk jól sikerült, úgy érzem gén megszórtak bennünket.
hamar sikerült megtalálni a hangot a csapattal, s
Vitányi Attila edző: – Sajnálom, hogy két ellenmegértetni velük az általam eltervezett játékot! tétes félidőt produkáltunk! Az első félidőben olyan
Azt gondolom, ez a keret képes a vezetőség ál- tempót mentek a lányok, amire büszkék lehetnek.
tal kitűzött 1-4.hely között végezni. Minden já- Sajnos a második félidőben nem bírta el a csapat
tékos alázattal, és eltökélten végezte a nyári fel- a rengeteg kimaradt ziccert és elhibázott büntekészülést. Ezúton is csak köszönettel tartozom tőt. Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült örömöt

LABDARÚGÁS
PEST MEGYEI I. OSZTÁLY

2018. szeptember 2.
Nagykőrösi Kinizsi FC–Vecsési FC 1-0 (0-0)
Gendúr László: – A nagykőrösi meccsre is úgy
készültünk, hogy 3 pontot szerettünk volna elhozni. A mérkőzést nagyon jól kezdtük, voltak helyzeteink, háromszor mentünk a kapussal szembe.
Sajnos egyik ordító helyzetet sem tudtuk kihasználni. Ezen a mérkőzésen a befejezéssel álltunk
hadilábon, megtudtuk teremteni a 100%-os gólhelyzeteket, de nem találtunk a kapuba. A második félidőben egyszer hibázott a védelmünk, az ellenfél azonnal gólra váltotta. (forrás:vecsesfc.hu)
2018. szeptember
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Vecsési SE–Inárcs-Örkény KC 30-25 (15-13)
Ez a meccs egy fokmérő is volt: mire jutunk
a tavalyi bajnok ellen?
Simán nyertünk és ez nagyon bíztató.
Vitányi Attila edző: – Köszönjük a csapat felé
áradó szeretetet! Remélem sikerült örömöt szerezni szurkolóinknak! Folytatjuk a munkát, szeretnénk még sok-sok ilyen hangulatú mérkőzést
vívni és bebizonyítani, hogy a kitűzött célokhoz
közösen jutunk el! A tavalyi bajnok legyőzése
lendületet és önbizalmat kell, hogy adjon minden játékosnak.
szajan

További
mérkőzések:
2018. október 6. 16.30
Ceglédi KCSE–Vecsési SE
2018. október 14. 13 óra – Üllő Sportcsarnok
Vecsési SE–Dabasi KC VSE
2018. október 20. 18.00
Gyömrő VSK–Vecsési SE
2018. október 28. 12.00
ÉRD U22–Vecsési SE

2018. szeptember 9.
2018. szeptember 26.
Vecsési FC–Pilisi
Vecsési FC–Viadukt SE – Biatorbágy 1-1 (0-0)
LKLS 0-2 (0-1)
Gól: Koziorowski
Gendúr László:
Czibolya Zoltán elnök: – Formálódik a csa– A tabellán jóval elő- pat, javul a teljesítménye. Ezt mutatja a kátai győrébb helyezkedő Pilist zelem és a sárisápi siker, amivel továbbjutottunk
fogadtuk. Nagyon szer- a kupában. Most is közel álltunk a három pontvezett csapat ellen ját- hoz, de a játékvezető lehet, hogy ezt nem akarszottunk, de már az első ta. Három perc helyett ötöt hosszabbított és egy
percben 100%-os gól- tizenegyessel megrövidített bennünket két ponthelyzetet hagytunk ki. tal. Mindenesetre biztató ez a felfelé ívelő forma.
Uraltuk a mérkőzést, de Kíváncsian várom a folytatást.
sajnos nem tudtuk kihasználni egyik helyze- 2018. szeptember 23.
tünket sem. Csináltunk Magyar Kupa 6. forduló – 64 közé jutásért
egy nagyon buta 11-est, Sárisápi Bányász–Vecsési FC 0-1 (0-0)
amit természetesen ki- Gól: Csiszár
használt az ellenfél. Ez egyáltalán nem törte meg Ebben a körben már a profiliga csapatai is elindula csapatomat, nagy erőkkel játszottunk tovább, de tak, így a következő fordulóban akár egy „nagygólt nem tudtunk szerezni. A második félidőben halat” is kifoghatunk.
szajan
egy jogos kiállítás miatt 10 főre fogyatkoztunk,
de 2-0-nál sem adtuk fel. Végigtámadtuk a hátralévő időt, komoly gólhelyzeteket alakítottunk ki,
de a végeredményen már nem tudtunk változtat2018. szeptember 29. 16 óra
ni. (forrás:vecsesfc.hu)
Gödöllői SK–Vecsési FC
2018. október 6. 15 óra
2018. szeptember 15.
Vecsési F–Dabas-Gyón FC
Nagykáta SE–Vecsési FC 1-2 (1-2)
2018. október 14. 15 óra
Gólszerzők: Kiss K. (5'), Koziorowski R. (43')
VS Dunakeszi–Vecsési FC
2018. október 20. 14 óra
A hazaiak 100 %-osak voltak eddig és már a
Vecsési FC–Törtel KSK
2. percben vezetést is szereztek, amit gyorsan si2018. október 27. 13:30
került kiegyenlíteni. A VFC jól és harcos erényeFémalk-Dunavarsány–Vecsési FC
ket csillogtatva értékes győzelmet ért el idegenben. Reméljük, ez egy felfelé vezető út kezdete.

További mérkőzések:
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Megnyitottuk

KisKeresKedésünKet!

Gázkészülék javítás

Nyitva: H–P: 8–1830, Szo: 8–1330

Tel.: 06-20/317-9995, 06-29/740-285

Üzlet: 2220 VeCSéS, Károly u. 20/A
Nyitvatartás: H-P: 8-16, Szo.: 8-12
Tartós élelmiszerek kis és nagy
mennyiségben most bevezető áron.
NéháNy terméküNk:
- Napraforgó olaj: 300 Ft/Liter
- Kristálycukor: 150 Ft/kg
Saját termékeiNk:
- Fully Universal mosószer
- Shiny Power Clean mosogatószer
Termék kínálatunk folyamatosan bővül.
Várjuk Kedves vásárlóinkat!

TAKARMÁNYBOLT

kis üzlet nagy választékkal
csak és kizárólag

Üllő, PesTi úT 206.

SZÁRAZ, FÁRADT, KIVÖRÖSÖDÖTT SZEM?
OPHYLOSA® A RICHTERTŐL
cink-hialuronát tartalmú oldatos szemcsepp

Bankkártya
elfogadó hely

Vass IstVán

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

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

Csirke: 2990 Ft-tól • Kacsa, liba: 3180 Ft-tól
Pulyka: 4100 Ft-tól • Tojó: 2800 Ft-tól KuTya, macsKa eledel,
Sertés: 2640 Ft-tól
viTaminoK, TerményeK,
KorPa, lóabraK
Purina tápok, premixek, koncentrátumok!
(csirke, kacsa, liba, pulyka, sertés, bárány, borjú, ló) : Ibolya- István Takarmány boltja

Folyamatos AKCIÓVAL várjuk vevőinket!

HázHozszállítás záRás után!

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!
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• 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

-m
er e

Fő út és Attila út kereszteződése.

ntes

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

ELőNyÖK, amiK cSaK NáLuNK várNaK ÖNrE!
Ügyintézés akár otthona kényelmében,
előre egyeztetett időpontban:

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

SZERETNÉL EGY WEBOLDALT?

„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

HÍVJ MOST!
06-20-5-934-534

Budapesten és Pest megyében
vállalok szoBafestést, taPétázást, mázolást, kedvező áron
a megrendelő igényei alapján.

Gábor Krisztián

webre TESZLEK

www.webreteszlek.hu

hello@webreteszlek.hu

ÓRÁN ÁT TARTÓ VÉDELEM!*

SzobafeStéS
tapétázáS
MázoláS

Mi nem csak egy weboldalt akarunk neked készíteni hanem
sokkal többet. Minőségi online megjelenésed segítségével
SIKERESEBBÉ SZERETNÉNK TENNI VÁLLALKOZÁSOD!

2220 Vecsés, Fő u.
Lakótelepi üzletsor
GRUND INVEST
Ingatlaniroda

AKÁR

tel.: 06-70/452-0345
e-mail: gabor.festes@gmail.com

https://www.facebook.com/festés-tapétázás-mázolás
1849371068669369
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Ophylosa® - 0,15% cink-hialuronát tartalmú oldatos szemcsepp.
Vény nélkül kapható orvostechnikai eszköz.
Gyártó: Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505 70 32, drugsafety@richter.hu
Document ID: KEDP/DACRAE, Lezárás dátuma: 2018.05.22.
*A tartósítószer-mentes, 0,15 %-os cink-hialuronáttal végzett könnypótlás hatása szemszárazságban szenvedő betegek szemfelszíni
érzeteire. 2017. február 9. Klinikai vizsgálat azonosítószám: NCT02951910

www.ophylosa.hu
Tájékoztató

CE jelzésű orvostechnikai eszköz.

INFORMÁCIÓK

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ÜGYFÉLFOGADÁSA
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).

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

INFORMÁCIÓK
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

Családi

Tábori Ferenc alpolgármester (1. vk.)

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

fogászat

Frühwirthné Halász Melinda (3. vk.)
Tel.: 06-30/649-4539;
e-mail: Fruhwirth.Melinda@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

dr. Lugosi Mária (4. vk.)

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

• Fogászat-szájsebészet
• Implantológia-fogfehérítés
• Panoráma röntgen

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

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

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.

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. (Hétfő és szerda: 900–1300;
Csütörtök és péntek 1400–1700); 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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FONTOS
tudnivalók

Közérdekű információk
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. szeptember

Tájékoztató

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – október 1-jével,
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – október 8-ával,
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – október 15-ével,
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – október 22-ével
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – október 29-ével kezdődő
héten ügyeletes.
 Szombaton 8 órától 20 óráig, vasárnap 9 órától 18 óráig a Szent Ferenc patika tart
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: 06-80/980-030, 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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Víz-, gáz-, fűtésszerelVény
szaküzlet Csőszer áruház
MInden aMI Víz-, gáz-, fűtéssel kapCsolatos

gázterVezés, átadás

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

napkollektor értékesítés, szerelés

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

akció

szeptember 1-től október 31-ig a gyáli szakkereskedésben
Részletekért fáradjon be szakkereskedésünkbe!

FLEXI kIsgép

árusítás-szerviz-kölcsönzés

2360 gyál, Ady Endre 27.

Tel.: 06-20-519-1227

Nyitva: H-p: 7-17-ig, szo: 8-12-ig
3trialkft@stihl-kereskedes.hu

3trialkft.stihl-shop.hu

