VECSÉSI
XXVIII. évfolyam 10. (336.) szám – 2018. október

www.vecsesitajekoztato.hu

AZ ARADI 13
ÉS A TÖBBI
VÉRTANÚ
I. rész

6. old.

FONTOS, HOGY
ÖSSZETARTÓ
KÖZÖSSÉGET
ALKOSSUNK
Beszélgetés a Pro Urbe-díjas
Wirthné Sárosi Évával

15. old.

„ÜDVÖZLÉGY
MÁRIA, KEGYELEMMEL TELJES…”
86 éve alakult meg a
Vecsési Rózsafüzér Társulat

24. old.

Fotó: Katona CSaba

ÚJ VEZETŐEDZŐ
A FÉRFI-KÉZILABDACSAPATNÁL
Hat forduló
után pont nélkül

26. old.

Tájékoztató
A helyi önkormányzat közéleti tájékoztató lapja

NEMZETI
GYÁSZNAP
OKTÓBER 6.
4–5. old.

PROGRAMOK

HÍREK

MEGHÍVÓ

FELHÍVÁS

2018. október 27-én szombaton
a Szent Kereszt templomban az esti – 18 órai – szentmise
a HÁBORÚK HALOTTAIÉRT lesz.
A mise után gyertyát gyújtunk a második világháburú
halottainak emlékére a templom oldalfalánál.
Ezt követően együtt felkeressük a Fő úton az első világháború
áldozatainak emlékoszlopát, hogy ott is meggyújtsuk
az emlékezés és a tisztelet gyertyáit.
Tisztelettel várjuk önt és kedves családját, gyermekeit,
ismerőseit 18 órára a Szent Kereszt templomba.
Kérjük jöjjön el, hozzon gyertyát és néhány szál virágot!

EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT!
Vecsés Óvárosi Plébánia,
Német Nemzetiségi Önkormányzat,
Donauschwäbische Selbstverwaltung Wetschesch
Kulturverein-Vecsés

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019

Vecsés Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve a 2019. évre is kiírja a felsőoktatási hallgatók, illetve
a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára a

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján,
a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben történt regisztráció
és a pályázati űrlap kinyomtatása, illetve aláírása után
a Vecsési Polgármesteri Hivatalnál (I. em. 7.) kell benyújtani
a megjelölt, kötelező mellékletekkel együtt

2018. november 6-ig.

Pályázati űrlap letöltése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
További tájékoztatást a Vecsési Polgármesteri Hivatal ügyintézőjénél
(I. em. 7.), illetve az 555-231; 06-30/668-69-38-as
telefonszámokon kaphatnak az érdeklődők.

Szénási Sándor, Kelemen Bata Mária, Varjasi
Béla és Benke Mária saját verseiket adták elő

Szépkorúak köszöntése
  Október 1-jén az idősek világnapKözpont vezetője, Szlahó Csaba polgárján a Vecsési Gondozási Központ
mester és Saska Istvánné, a szociünnepi műsorral köszöntötte a
ális bizottság elnöke köszöntötszépkorúakat. A Bálint Ágnes
te. Ezt követően a G. Ferenczy
Kulturális Központban mintHanna Irodalmi Kör műsora
egy 150 idős ember vett részt
szórakoztatta a jelenlévőket.
az eseményen. Az ENSZ KözSaját versét szavalta el Benke
gyűlésének határozata alapján
Mária, Kelemen Bata Mária,
először 1991-ben rendezték meg
Varjasi
Béla és a kör vezetője,
Pereginé Vodila
az idősek világnapját. MagyarorSzénási Sándor István. A műsor
Terézia köszöntötte
szágon 2,3 millió ember 60 év femásodik felében Szalontai Éva és
az időseket
letti. Többségük, 60 % nő, akik közül
Sipos Mihály nóta- és népdalcsoksokan pár nélkül maradtak. Vecsésen a kezrát tekinthette meg a közönség, az ünnepdetektől fogva minden évben ünnepi műsorral lést Alagi János operettelőadása zárta. A progkedveskednek az időseknek. A szépkorúakat ram végén a szervezők finom ebéddel kínálták
Pereginé Vodila Terézia, a Vecsési Gondozási az idős résztvevőket.

2018. november 11-én, vasárnap
emlékezünk Szent Mártonra.
„Szeretnénk, ha minden vecsési megismerné Istent, aminek a legjobb módja
a Biblia olvasása. Minden korosztályra gondoltunk a gyermekektől az idősekig, ezért a teljes Szentírás mellett Gyermek Bibliát, sőt Hangzó Bibliát is felkínálunk az érdeklődőknek” – ezért 700 Bibliát ajándékoz a Bárka Baptista
Gyülekezet vecsési családoknak a település 700-ik évfordulója alkalmából.
A gyülekezet honlapján – www.vecses-barka.hu – lehet igényelni a Bibliákat.
Minden család egy Bibliát kérhet a készlet erejéig,
illetve az akció végéig, 2018. november 18-ig.

VÁLASZTHATÓ BIBLIÁK:

• Magyar Bibliatársulat Revideált új fordítású Bibliája
• Egyszerű fordítású Biblia • Gyermekek Bibliája óvodásoknak és kisiskolásoknak
• Képes Biblia nagyobb gyermekeknek
• Német nyelvű Biblia • Angol nyelvű Biblia • Hangzó Biblia
Hegedűs Ádám – Baptista Gyülekezet

Szeretettel várunk mindenkit ezen
a napon a lampionos felvonulásunkra.
1615-kor találkozunk
a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda előtt az
Epresben, ahonnan a falusi Szent Kereszt
templomba megyünk.
Lampionok az óvoda előtt választhatók.
Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda Nevelőtestülete
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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.

Új járdák
a Halmi-telepen

Elkészült a futópálya a Gyálipatak mellett

MEGHÍVÓ

700 ajándék Biblia vecsésieknek a baptistáktól

Idősek világnapján jelen volt
Szlahó Csaba polgármester is

Nyugdíjasmunkavállalói
szövetkezet
alakult Vecsésen!

Megtörtént a Gyáli patak melletti 800 m
hosszú futópálya műszaki átadása, ami a
Budai Nagy Antal utcai nagyhídtól az Arany
János utcáig követi a patak medrét. A két
végén fordulókört alakítottak ki. A beruházás összesen 30 millió forintba került, ebből 15 millió forint volt az önrész. A parkosítás és az elszámolás még hátra van, de
ettől függetlenül már bárki igénybe veheti ezt a nagyszerű pályát. A beruházás
egyediségét csak fokozza, hogy mellette
található a Kispatak Természetvédő Egyesület több mint egy kilométer hosszú tanösvénye, ahol hat nagyméretű táblán mutatják be a környék növény és állatvilágát.
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Felújították
a Hősi emlékművet
   Az első világháború nagy világégésében elesett hőseinknek az egykori Vecsés község közössége 1922. év október 8-án Hősi emlékművet
emelt. A Branczeiz János szobrászművész készítette emlékművet most teljes egészében felújították, felületét átcsiszolták. Az emlékmű törzsébe
vésett betűk helyett, új, fekete márványtáblákra
került fel a több mint 160 hősi halott neve, melyek végén a következő sorok olvashatók: „Kik
meghaltak, hogy az ezer éves haza a magyaré és
a magyar Krisztusé legyen”.
Részletes írás a 7. oldalon.
Képek és szöveg, Fekete József

  A közutak felújítása mellett, folyamatosan bővítik városunkban a szilárdburkolattal ellátott járdahálózatot is. Nemrégiben a Kikindai utcában
adták át a Damjanich és Lőrinci utca által határolt járda elkészült szakaszát. Innen nem mes�sze, a Besztercei utcában, a Halmy tér és Halmi utca közötti részen, az eddig fel nem újított
járdával készültek el, jelentősen megkönnyítve
a közeli iskolába járó diákok és a vasútállomás
felé igyekvők gyalogosközlekedését.
Képek és szöveg: Fekete József
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MEGEMLÉKEZÉS

VHZ Fúvószenekara

A megemlékező ünnepséget
a régi Andrássy iskola előtt tartották

Nemzeti gyásznap

OKTÓBER 6.

7.a és a 7.b osztály tanulói szerepeltek a műsorban

Idén szombatra esett október 6. és miután ez a megemlékezés hagyományosan az Andrássy iskolához kötődik,
ezért egy nappal korábban, október 5-én 17 órakor kezdődött el a nemzeti gyásznapi megemlékező ünnepség
a régi alma mater és a kopjafa előtti közterületen.

F

alvai Anett műsorvezető köszöntötte a
megjelenteket, majd a vecsési ünnepségek és megemlékezések nélkülözhetetlen
résztvevője, a VHZ Fúvószenekara közreműködésével közösen énekelhettük el nemzeti himnuszunkat. A megemlékezésen jelen volt dr. Szűcs
Lajos országgyűlési képviselő; dr. Hrutkáné Molnár Monika, a Monori Tankerületi Központ igazgatója; a képviselő-testület tagjai; Mohainé Jakab
Anikó jegyző és az intézmények vezetői.

Ünnepi beszédet mondott Kiss Gábor, az Andrássy iskola tanára. Bevezetőjében kitért az ismert tényekre, melyek e naphoz fűződnek, majd Megemlékező beszédet mondott
így folytatta: – Várfogságra ítéltek 383 tisztet. A Kiss Gábor az Andrássy iskola tanára
büntetések 2 és 18 év között mozogtak, sokaknak
a büntetést vasban kellett letölteni. A borzalmas méjében. „Jelszavaink valának: haza és haladás”
sáncfogságra három tisztet ítéltek. Büntetésük ide- – mondta Kölcsey. Ezért kellett meghalniuk. A
je 16-16, illetve 20 év volt. A sáncfogságra ítéltek független Magyarországért. A szabadság, egyennevét elvették, helyette számokon szólították őket, lőség, testvériség Magyarországáért. A haladákopaszra lettek borotválva és kényszermunkát kel- sért. A törvény előtti egyenlőségért, a közös telett végezniük. Az ítélet herviselésért, a sajtószabadságért, a jobbágyság
kihirdetése előtt meg- eltörléséért, a felelős minisztériumért, a képvihalt Lenkey János, tá- seletegyenlőségért, a politikai foglyok szabadon
bornok. Ők az aradiak. bocsájtásáért. És a hazáért. Erdélyért, a nemzeRajtuk kívül kivégez- ti bankért, a nemzeti őrseregért, Budáért és Pestek még majdnem száz tért, a magyar honvédseregért. A hazáért. (…)
– Haza. Magyarország. Vecsés. Utazzunk el
embert, bebörtönöztek
százakat, és nem csak képzeletben Aradra, és kössük össze szűkebb hakatonákat. Borzasztó zánkkal, Vecséssel! Két naplóról mesélnék, mely az
aradi várbörtönben íródott. A két napló két vecsési
statisztika.
– Miért? Mi volt a kötődésű hős emlékét őrizte meg. Egyikőjük öreg
volt, szerb származású katonaparaszt, másikuk fibűnük?
– Hivatalosan fel- atal, székely származású főnemes. Bobich János
ségsértés. Valójában és Andrássy Aladár. Mindketten kötődtek életük
az, hogy hittek a sza- egy szakaszán településünkhöz, és mindketten
bad Magyarország esz- hittek a szabad Magyarországban. Bobich vasúti
42018. október
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A megemlékezésen részt vett dr. Szűcs Lajos és dr. Hrutkáné Molnár Monika,
a Monori Tankerületi Központ igazgatója is
pénztáros volt Vecsésen, Andrássy pedig 1875- csak törte. Fennmaradt egy anekdota, miszerint
től 1903-ig, 28 éven át volt településünk egyik a csatákban azt kiáltotta katonáinak, hogy „utáföldbirtokosa. Két napló. Az egyik naplót gróf nam nektek, gyerekek!” (…)
Leiningen-Westerburg Károly írta. Leiningen nap– A másik hősünk fiatal volt, 21 éves, róla az
lóját Marczali Henrik fordította magyarra és ren- Aradon 16 év sáncfogságra ítélt Csutak Kálmán
dezte sajtó alá. (Csak egy érdekesség, egy újabb
Koszorút helyezett
vecsési szál: a naplót lefordító Marczali Henrik
el a kopjafánál
a legendás vecsési fakereskedő, Herbacsek HerMohainé Jakab
mann sógornőjének öccse volt.) Szóval, LeininAnikó jegyző és
gen tábornok írása. Ebben a naplóban a vértanú
dr. Szűcs Lajos
gróf megemlékezik egy Bobich nevű hősről, aki
borzasztó kartácstűzben nyomult be Szolnok városába, és lett a csata egyik meghatározó alakja.
Bobich Jánosról van szó, aki Vecsésen szolgált a
szabadságharc előtt. 53 évesen lépett be a honvédseregbe, és az ezredesi rangig vitte. Katonái
„Öregnek”, illetve „Rettenthetetlennek” becézték.
Bobich szerb határőr családba született, anyanyelvi szinten beszélt szerbül és németül. A magyart
2018. október
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alezredes írt. Csutak Kálmán az aradi fogságban
fogott hozzá visszaemlékezéseihez. Ebben mesél Bem apó legbelsőbb tiszti köréről, melyhez
Petőfi Sándor százados mellett Andrássy Aladár is hozzátartozott. Andrássy Aladár Andrássy Gyula öccse volt. A család Csíkszentkirályról
származott, így került Andrássy Aladár az erdélyi seregbe. 1848 nyarától, a kezdetektől részt
vett az erdélyi magyar hadsereg harcaiban. Hadnagyként kezdte, majd százados lett, legvégül
nyargonc, azaz Bem József segédtisztje. Csutak Kálmán feljegyezte, hogyan zajlott a piski
csata előtti haditanács. A piski csatát 1849. február 9-én vívták Anton Puchner császári csapatai és Bem apó honvédjei. A Sztrigy folyó feletti hidat kétezer honvéd védte a tízezres túlerő
ellen, sikerrel. A csata előtt egy osztrák parlamenter megadásra szólította fel a magyarokat,
mire Bem így felelt: „Es ist mir leid, dass ich
kein Ungar bin, jetzt muss ich Ihnen bewusst
machen, dass ich fest entschlossen bin, hier bis
zum letzten Manne zu sterben, ehe ich mich
ergeben soll. Was ist Ihre Meinung?” (Sajnálom, hogy nem vagyok magyar, de meg kell
tudniuk, hogy elhatároztam, hogy itt halok meg
utolsó emberként, mielőtt lemondok. Mi a véleményük?) Erre mindenki hallgatott egy ideig,
végre gróf Andrássy Aladár emelt szót: „J’aime
mieux ámourir, que me laisser faire prisonnier
d’Autriche!” (Inkább meghalnék, minthogy osztrák fogságba essem!) Ezután egy akarattal kardjaikhoz kapva, a haditanács tagjai egy hangon
kiáltották gróf Teleki Sándor mondatát: „Veled
együtt mi is meg tudunk halni!” Bem apó meghatva, de még is derült mosollyal a következőt
válaszolta: „Vive l’Hongrie!” A haditanács tehát három nyelven zajlott, németül, magyarul
és franciául, de a cél közös volt, a szabad Magyarország. A mi Andrássynk pedig betartotta ígéretét, nem esett osztrák fogságba. A menekülőkkel együtt elhagyta Magyarországot,
és majd csak évek múlva tért haza az amnesztia kihirdetésekor. 1875-ben vette meg Halomegyház-pusztát, ahol tejgazdaságot alakított ki,
és vadászházat építtetett. Ezen a részen állunk
ma, itt van Andrássy-telep.
– Bobich János, Andrássy Aladár és a több ezer
magyar hős küzdelme nem volt haszontalan. Bár
a függetlenség ügyét leverték az osztrákok és az
oroszok, a jobbágyfelszabadítás millióknak hozott szabadabb életet. A vecsésiek 1862-ben kötötték meg az úrbéri szerződést, hivatalosan ettől
az évtől lettek szabad emberek. (…)
A megemlékezéshez illő beszéd méltán váltott ki már-már vastapsot a jelenlévőktől. A vértanúkat megidéző nagyon tartalmas összeállításban a legnagyobb magyar költők emlékező
sorait hallhattuk. Dicséretes, hogy a gyermekek
hiba nélkül közvetítették a gondolatokat. Köszönet a 7.a és a 7.b tanulóinak – Balogh Ramona,
Bárdos András, Bartha Bence. Dobrovitz Bence, Dóczi Petra, Fábián Gergely, Hackl Rebeka,
Horváth Benjámin, Horváth Noémi, Kányi Gitta, Kiss Virág, Lengyel Zsombor, Plavecz Barnabás, Preg Dorina, Rónai-Nemes Nóra, Szabó
Dániel, Tóth Maja, valamint Berényi Mária, Gémes Ilona, Kiss Gábor, Kissné Fehér Judit felkészítő pedagógusoknak. Az éneket betanította
Gyöpösné Gémesi Ilona.
A gyásznapi megemlékezés koszorúzással és
a Szózat dallamaival ért véget.
szalontai, fotók: Katona Csaba
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és a többi vértanú – I. rész

Október 6-án általában az Aradon kivégzett 13 tábornokra
emlékezünk. Esetleg hozzátesszük Batthyány Lajos miniszterelnök és Kazinczy Lajos tábornok kivégzését, de alig említjük az
ártatlanul kivégzett százakat. Az 1897. évi nyilvántartás szerint
1848 és 1854 között 162 személyt végeztek ki az osztrákok.

E

zernyolcáznegyvennyolc első
áldozata, Horváth János kovácssegéd volt, akit Bécsben
fegyverrejtegetés miatt végeztek ki
december 7-én. Ez lett a sorsa 1849.
január 14-én Siklóson Belcze János
nemzetőr századosnak is. 1849. január 18-án Drechsler Kristóf újságírót
akasztották fel Pozsonyban. 1849. januárban a nádor huszárezred szökevényei közül 23 huszárt lőttek főbe
Grazban. Windischgrätz első áldozata, Süll Vitalise volt, aki Pesten a
tiroli zászlóaljat szervezte. 1849. január 31-én lőtték főbe Csömy Zsigmond komáromi molnárt, mert a
császári hadat szidalmazta. 1849.
február 6-án lőtték agyon Slavszky
Félix szabót, aki őfelségét gyalázta.
Március 14-én végezték ki Novák Tivadar császári hadnagyot, mert esküszegésre biztatta társait. Március
19-én Sopronban öt, Esztergomban
egy civilt lőtték főbe. Március 27-én,
Pozsonyban kivégezték Boldini János toborzót és március 30-án Bar
tha Ferencet, a Bars megyei szabadcsapatok őrmesterét. Május 10-én a
„katonaság elcsábítása” miatt végezték ki Bécsben Melkó Ferenc kereskedőt, május 24-én Petőcz Györgyöt,
Pozsony megye alispánját, mert önkénteseket élelmezett.
Haynau 1849. június 5-én végeztette ki Pozsonyban Mednyánszky
őrnagyot, Liptóvár parancsnokát és
Gruber Fülöp hadnagyot. Június 18án felakasztották Pozsonyban Rázgha
Pál evangélikus lelkészt, mert Kos- Szkicsák-Klinovszky István A világosi fegyverletétel
suth beszédét németül elmondta. Július 29-én Kisszebenben akasztották 12-én Pozsonyban Montspart Antal Bugyik József színművész, Tóth Jófel Fuhrmann Jánost, 30-án Szélkó csákhetényi plébános és Szikszay zsef földműves és Trechsler János
Róbertet. Ugyanezt a büntetést kap- József csákberényi református lel- városi jegyző, majd október 1-jén
ta egy Wuititz nevű zsidó, mert a csá- kész volt az áldozat. E napon Nagy- egy losonci pék állt a bitó alá.
szári katonákkal vitába szállt. Júli- igmándon is kivégezték a katolikus
Pozsony és Pest volt a császári véus végén Marburgban, szökés miatt és református papokat, valamint Stift rengzések kiemelt színhelye. Pesten,
egy huszárszázad altisztjeit végezték József nyitrai bányatulajdonost. Júli- az Újépület udvarán augusztus 14-én
ki, a huszárokat pedig megtizedelték. us 16-án Pozsonyban Mészáros Dá- lőtték főbe Gancs Pál, Havelka FeJúlius elején lőtték főbe Gayer Nán- niel soproni lelkészt és másnap Vö- renc, Hübner Lipót, Kuczka Mihály,
dort Pécsett, majd újabb hat szöke- rösmarty József községi jegyzőt is Pavelka Ferenc, Uitz Mihály és Varvény huszárt lőttek le Grázban. Július főbe lőtték. Július 23-án Pozsonyban: ga Mihály polgárokat, s kihallgatás és

ítélet nélkül három Pest megyei polgárt és Mezey József szentpéteri jegyzőt. Augusztus 28-án Kancsur András református pap, majd Sweitzer
József budai nyomdász volt az áldozat. Augusztus 30-án Fülöp György
dunavecsei jegyzőt, szeptember 1-jén
Fekete Imre kóspallagi földművest és
Gábel Mátyás selmeci bányamestert
végezték ki.
Augusztus 20-án Temesváron végezték ki Hruby Gyula őrnagyot,
mert támogatta a magyar felkelést.
Augusztus 24-én volt az első akasztás Aradon. Miután Haynau elvetette
a honvédtisztek kardjait, Ormay Norbert vadászezredes berohant Haynauhoz és követelte a kardok visszaadását. Erre a hóhér megparancsolta,
hogy Ormayt azonnal akasszák fel.
A parancsnak megvolt a foganatja:
a segédtisztjét, Szathmáry Jánost is
kivégezték.
(Ormay követelése nem volt alaptalan. 1849. augusztus 13-án a világosi fegyverletételkor a magyar sereg
tisztjei – kb. kétezren – megtarthatták oldalfegyvereiket. A honvédek
és a tisztek Gyulán, a vár és az Almássy-kastély előtti területen nyertek elhelyezést. A főtiszteket magánházaknál szállásolták el, csupán
Damjanich és Lahner volt köteles a
várkapu melletti cellában tölteni az
éjszakát. Az oroszok jól bántak a magyar tisztekkel. Együtt mentek a Korona vendéglőbe, ahol a cigánnyal a
Rákóczi indulót és a Kossuth-nótát
húzatták. Osztrák követelésre augusztus 24-én az oroszok átadták a
tiszteket az osztrákoknak, akik 200
szekérrel szállították őket Aradra, a
magyar Golgotára. – szerk. megj.)
Temesváron lőtték főbe augusztus 25-én Muhrmann Sámuel soproni
őrnagyot, augusztus 27-én az addig
orosz szolgálatban álló Rulikovszky
Kázmér lengyel dzsidás kapitányt,
mert a magyarokat pártolta.
A nemzeti gyásznapunkon, október 6-án, Aradon Haynau végeztette ki 13 tábornokunkat: Aulich Lajost, Damjanich Jánost, Dessewffy
Arisztidet, Kiss Ernőt, Knézich Károlyt, Lahner Györgyöt, Leiningen
Westerburg Károlyt, Nagy Sándor
Józsefet, Pöltenberg Ernőt, Schweidel Józsefet, Török Ignácot és gróf
Vécsey Károlyt. (folytatjuk)
Orosz Károly ny. mérnök,
vasút- és helytörténeti kutató
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Hősi emlékhelyek
felújítása a temetőben

HELYTÖRTÉNET

„Verjen meg az
Isten, háborúcsinálók!”
(Tamási Áron:
Szép Domokos Anna)

„Hősi temető, hősi temetési hely: nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában a honvédelmi kötelezettség fegyveres vagy fegyver nélküli teljesítése közben elesettek, továbbá a teljesítést követően,
ezzel közvetlenül összefüggésbe hozható okból elhunytak, valamint háborúban kényszermunkára hurcoltak és elhunytak eltemetésére, hamvaik elhelyezésére szolgáló temető (temetőrész), temetési hely…
A hősi temető, hősi temetési hely védelme és hozzáférhetővé tétele közérdek…” (1999/XLIII. törvény)
Bayer József 1886–1917. (31 év)
„Gyászolják neje, gyermekei és unokái”
Hackl, Johann 1897–1918. (21 év)
„Gestorben fürs Vaterland”
Kirchner, Johann 1891–1915. (24 év)
„Hier ruhes im Gott selig entschlafen”
Leé Péter 1879–1914. (35 év)
„Friede ihrer Asche!… hősi halált halt”
Nagy Ferenc 1880–1916. (36 év)
„Itt nyugszik… hősi halált halt”
Prokopecz József 1882–1915. (33 év)
„Gyászolják felesége, gyermekei és unokái”
Stark János 1877–1916. (39 év)
Virth János 1894–1915. (21 év)
„Hősi halált halt”

Stark János sírját tökéletesen helyreállították

Bayer Józsefet családi sírba temették

B

ecslések alapján 17 millió ember lelte ha- emléket megtisztították és újrafestették a betűket.
lálát az első világháborúban. Hazánk az Érdekes, hogy Stark János kivételével az összes
Osztrák-Magyar Monarchia részeként kb. hősi halott családi sírban fekszik. Lehet, hogy ez
600 000 halottal vette ki részét a vérzivatarból. A Honvédelmi MinisztéA felújított
rium kutatói szerint kb. 40 000 katoI. világháborús
na sírja található az ország területén.
emlékmű
Óriási, felfoghatatlan számok, az első
modern háború szomorú mementói.
A vecsési áldozatok egy része a helyi temetőben nyugszik, többek sírja
mára már eléggé elhanyagolttá vált.
Az első világháború végének százéves évfordulóján időszerűvé vált a
sírok felújítása.
A Honvédelmi Minisztérium, a
Hadtörténeti Intézet és Múzeum az
I. világháborús hadisírok felújítására országos pályázatot írt ki. Vecsés
Város Önkormányzata 2018 januárjában pályázott és nyert. A múzeum
szerint tizenöt hadisír van a vecsési
temetőben, ebből a pályázó nyolcra
kapott támogatást. Az önkormányzat ezen felül még önrészt is vállalt
a nyolc sír felújításában.
A sírok felújítását a vecsési MadarÉpkő Kft. végezte. Valamennyi sírFotó: Fekete József

TÖRTÉNELEM
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a magyarázata annak, hogy ez a sír volt a legros�szabb állapotban. Stark János ledőlt, szinte olvashatatlan síremlékét tökéletesen helyreállították,
a sírról a felesleges növényzetet eltávolították. A
temető bejáratánál emlékeztető tábla tájékoztat a
nyolc hadisír felújításáról a támogató és a pályázó nevének feltüntetésével.
Az I. világháborús síremlékeknek külön sírkertet nem alakítottak ki. A sírhelyek a vecsési köztemetőben, egymástól függetlenül, a temető különböző részein találhatók. Emlékmű
viszont van. Érdekes, hogy ezt is most újította
fel a városban működő Fehér János Közhasznú
Alapítvány és egy országos szervezet, az Első
Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság.
Az emlékmű az első világégés vecsési áldozatainak állít emléket a Hősök ligetében, 1922ben készítette Branczeiz János és Massza Sándor. Az obeliszk alján 169 név olvasható, de a
valós szám ennél magasabb lehet. A most felújított sírok közül Nagy Ferenc neve például
nem olvasható a hősi emlékművön. Ugyanígy
nem található Singer Béla neve sem, aki a vecsési temetőben nyugszik, és sírfeliratán szerepel, hogy a háborúban szerzett betegségébe
halt bele. A következő idők feladata lesz az áldozatok kilétének pontosítása, a hiányzó nevek
felderítése és nevük utólagos felvésése a hősök
emlékművére.
A temetőben járva rokonainkon túl gondoljunk
a messze földön elesett katonáinkra is, és ha tehetjük, időnként vigyünk egy-egy virágot, mécsest a
sírjukra, ami örök felkiáltójel legyen minden háborús uszító számára. Legyen békesség köztünk
mindenkor!
Kiss Gábor, Andrássy iskola
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A temető ünnepi
nyitvatartása

Szigorúan tilos
a kerti zöldhulladék, avar
és egyéb hulladék égetése
Vecsésen!

Mindenszentek napján,
2018. november 1-jén,
csütörtökön, 16 órakor

  Forgalmirend-változás lépett életbe 2018. ok- A sorompó előtt záróvonallal
tóber 12-én pénteken délután a nagy sorompó- és táblával tiltják a balra kanyarodást
nál. Tilos a balra kanyarodás a Dózsa György
útról a Lőrinci út irányába, valamint a Lőrinci
útról is tilos balra kanyarodni a sorompó felé.
Továbbá a Dózsa György út és a Kinizsi utca
kereszteződésében „különösen veszélyes hely”
sárga színű útburkolati jelet festettek fel, hogy a
feltorlódó járművek ne a kereszteződésben várakozzanak, akadályozva ezzel a más irányú forgalmat.
Az önkormányzat közlekedési szakértők bevonásával arra a problémára keresett választ, hogyan lehetne felgyorsítani az átjárón való áthaladást.
nyiben szükséges – további módosításokra tesz
A forgalomtechnikai javaslatokat engedé- javaslatot.
lyeztetni kellett az illetékes hatóságokkal. Az
Mivel a Dózsa György út, a Telepi út és a vaserre vonatkozó határozat az út fenntartójától, a úti átjáró nem az önkormányzat fennhatósága alá
Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től, tartalmazza a tartozik, ezért lehetőségei korlátozottak a gyors
fent említett forgalmirend-változásokat.
és hatékony intézkedésre. Az önkormányzat toA sorompónál bevezetendő változtatások ha- vábbra is kiemelt célként kezeli a probléma végtását az önkormányzat folyamatosan figyelem- leges megoldását jelentő, különszintű csomópont
mel kíséri, és a tapasztalatok alapján – amen�- (aluljáró) megépíttetését.
VT infó

Tájékoztató a kutak
engedélyezéséről
  Az elmúlt időszakban a kutak legalizálásával
kapcsolatosan a médiában többször is elhangzottak pontatlan információk. Ezek pontosítása és
a hivatalos szervekhez érkező számos lakossági megkeresés miatt szeretnénk az alábbiakról
tájékoztatást adni.
A kutakat – függetlenül a típusuktól, kialakításuk és használatbavételük időpontjától – a jelenleg hatályos, vonatkozó jogszabályok alapján
nem bejelenteni, hanem engedélyeztetni kell.
A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez a helyi vízgazdálkodási hatóságtól engedélyt kell kérni.
Ez már a múltté

Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító
kutat vízjogi engedély nélkül építették meg vagy
attól eltérően valósították meg, fennmaradási engedélyt kell kérni.
Tekintettel arra, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény nem tesz különbséget a
vízkivételt biztosító kutak között, így ezek utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező
jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok között.
A részletes tájékoztató megtalálható a
www.vecses.hu/uploads/files/kutak engedelyezese
tajekoztato.pdf oldalon.
A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló BM-rendelet melléklete pedig a www.vecses.hu/hirek/
tajekoztato_a_kutak_engedelyezeserol oldalról
tölthető le.
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ÖKUMENIKUS
ISTENTISZTELET

keretében megemlékezést tartunk
minden kedves temetőlátogató
szerettének emlékére.
A szertartás helye:
az Ecseri úti temetőben a
„Mindenki Keresztjé”-nél
Szeretettel várunk mindenkit

Fotó: Fekete József

Forgalmirend-változás
a vasúti sorompó előtt!
Hazánkban széles körben elterjedt „népbetegség” a kerti hulladékok és az avar
égetése. Kevesen tudják, hogy ez a tevékenység mennyire káros a környezetre és
az emberi egészségre.
Egy átlagos kerti tűz, melyben vegyesen
égetünk avart, fűnyesedéket és gallyakat,
óriási légszennyezést okoz. A nagy szen�nyezést elsősorban a rossz légellátás, az
alacsony égéshőmérséklet, magas nedvességtartalom okozza. Például a növényi
részekben lévő szén ugyan oxidálódik, de
csak részben, és szén-dioxid helyett szénmonoxid keletkezik, amely kis mennyiségben is mérgező. De ezen kívül több olyan
vegyület is képződik, ami rákkeltő és immunrendszer-károsító.
A KÖTHÁLÓ (Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata 1997 óta fűzi egybe azon
zöldszervezeteket, amelyek ingyenes,
környezetvédelemmel kapcsolatos lakossági tanácsadással foglalkoznak) felmérése szerint Pest megyében 16 településen egész évben tilos az égetés
(Budakalász, Budapest, Galgahévíz, Gyál,
Gyömrő, Ipolydamásd, Kóspallag, Nagybörzsöny, Nagykovácsi, Nagykőrös, Pilisszántó, Százhalombatta, Tárnok, Törökbálint, Vácszentlászló, Vecsés). Tehát Vecsés
is csatlakozott a szigorú tilalmat alkalmazó önkormányzatok közé.
A tilalom betartását az önkormányzat
közterület-felügyelői és mezőőrei révén
ellenőrzi, melynek megszegése bírságot
vagy feljelentést vonhat maga után.
A zöldhulladék elszállításához átlátszó
zsák vásárolható a polgármesteri hivatalban vagy a Vecsési Városgondnok Kft.nél, és az abban az ingatlan elé kihelyezett
zöldhulladékot a Vecsési Városgondnok
Kft. munkatársai elszállítják.
Kérjük a lakosságot az előírások betartására!
Forrás: www.levego.hu

EMLÉKEZZÜNK!

SZIGÜ INRI Kft.

  Tájékoztatjuk a Tisztelt Temetőlátogatókat,
hogy Vecsés Város Köztemetőjének nyitvatartási rendje az ünnepek miatt a következőképpen változik:
2018. november 1-jén, Mindenszentek napján (csütörtök) 7-21 óráig.
Ezen a napon csak a főbejárati nagykapu lesz
nyitva.

2018. november 2-án, Halottak napján (péntek) 7-21 óráig.
2018. november 3-4-én 8-20 óráig.
Gépjárművel kizárólag csak a mozgáskorlátozottak hajthatnak be a temető területére!
Ezeken a napokon 8 órától 16 óráig ügyfélfogadást tartanak a temetővel szemközti irodában.
Temetőüzemeltetés – 06-29/350-357

KÖZLEMÉNY
Továbbra is a mi
hazánkért dolgozunk!
nak alakulása óta va  Szeretném tájékoztatni a tisztelt
gyok tagja. Eredeti
vecsési polgárokat, hogy a Jobbik
értékrendem megtarMagyarországért Mozgalom Vetom, továbbra is megcsési Alapszervezete szeptemberalkuvás nélkül folytaben feloszlatta magát.
tom munkámat.
Mint azt biztosan önök is tudják,
A Jobbikból kiléa Jobbik letért eredetileg megkezdett
pett tagokkal megalaútjáról. A felmerülő válságot, az erekítottuk a Mi Hazánk
deti értékekkel való meghasonulást
Mozgalom helyi szeregy ideig tűrtük, a jó ügy érdekében
vezetét, hogy a radikátartottuk a sort és vállvetve dolgozlis oldal tovább folytunk egy szebb jövőért.
tathassa a tíz évvel
A választás óta eltelt időszak
ezelőtti munkát Veazonban egyértelművé tette, hogy
Szabó Attila
csésen. Valódi fordua Jobbik már nem képes azt a célt
önkormányzati képviselő
latra, radikális váltoszolgálni, amelyért létrejött. Az
alapszabályban lefektetett elveit eldobta, meg- zásra van szükség ahhoz, hogy újra emelkedő
bízható harcostársait elmarta maga mellől a zsí- nemzet lehessünk. A lovat kicserélték alattunk,
ros pénzeket követelő, oda nem illő emberekért. de mi ugyanazok maradtunk. Megyünk tovább
Mindezek után egyértelművé vált, hogy a szer- az eredetileg megkezdett úton, nem hagyjuk senvezet ebben a formában nem tud és nem is akar kinek, hogy eltántorítson bennünket.
Együttműködés és érdeklődés esetén állok rentovább dolgozni.
Én magam radikálisként már korábban ki- delkezésükre, keressenek bizalommal! E-mail:
Szabó Attila
léptem a pártból és a Mi Hazánk Mozgalom- szabobakterattila@gmail.com
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Köszönet a Kulturverein-Vecsés
támogatásáért
A Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvodában
kiemelt hangsúlyt fektetünk a gyermekeink mozgásigényének kielégítésére, mozgásfejlesztésére.
Olyan mozgásfejlesztő eszközt kerestünk,
amit az óvodás korosztály játékosan használhat és a két nyelven történő gyakorlás
lehetőségét is biztosítja. Így találtuk meg a
„Magyar Mozgáskotta-Módszer”-t. Szeptember elején sikerült megszerveznünk, hogy
Magyar Gábor, a Mozgáskotta módszer kifejlesztője, személyesen el tudott látogatni óvodánkba, és egy délutáni továbbképzés keretén belül megismertük a módszer
elméletét és gyakorlatát.
A Mozgáskotta a gyermekközpontú módszertani kutatások legújabb eredményeként olyan tervszerű és hatékony eszközt
kínál az óvodapedagógusoknak, amely a
kisgyermekkor testi és pszichológiai sajátosságaihoz alkalmazkodik. Játékos módon fejleszti a gyermek testi, lelki, kognitív és viselkedési funkcióit.
Megkeresett minket a Kulturverein-Vecsés
és anyagi támogatást ajánlott fel a 2017-es
Káposztafeszt bevételéből óvodánk számára. Itt találkozott régi álmunk és a lehetőség.
Köszönjük a Kulturverein-Vecsés anyagi
támogatását, segítségükkel meg tudtuk
vásárolni a Mozgáskotta-módszert, amely
színesebbé teszi módszertani tárházunkat
és gyermekeink mozgáslehetőségét is bővíteni tudjuk.
Horváthné Papp Éva,
fejlesztő szakmai munkaközösség vezetője
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KÁPOSZTAFESZT

A felvonulást a VHZ Fúvószenekara vezette fel
Káposztamérleg

Áder Jánost
az Epres bejáratánál Szlahó Csaba köszöntötte

Káposztapakoló verseny
Felnőttkategóriában
a 3. sz Nyugdíjas Klub győzött

Ifjúsági kategória: 1. helyezés Grassalkovich iskola 4.b osztálya

Gyermekkategória:
1. helyezés Bálint
Ágnes Óvoda
KÁPOSZTA
KIRÁLYSÁGA

Szombaton savanyítás készítés
bemutatót tartott a Nagymarosi család
Káposztaemelő verseny

Ilyen tálalásra adott sok pontot a zsűri

XVIII. Vecsési
Káposztafeszt

KIEMELKEDŐ ESEMÉNYEI

Egy-egy Káposztafeszt után mindig elkészülnek a kimutatások, a statisztikák és az összehasonlítások. Így volt ez idén is. A XVIII. Káposztafeszt szervező bizottsága elégedetten dőlhet hátra, ugyanis a két nap alatt – a szombati
esős és szeles idő ellenére több mint 20 ezren látogattak ki az Epresbe.

V

ecsés Város Önkormányza- A főzőverseny és azt kísérő kóstolta és a Német Nemzetiségi tatás vonzza a legtöbb érdeklődőt. A
Önkormányzat közös ren- csapatokat pedig a megmérettetés,
dezvényén a szervezők az idei Ká- amihez minden évben tekintélyes
posztafesztet a „Minőség és tradí- szakmai összetételű zsűrit kérnek
ció” jegyében hirdették meg. A két fel. Most is csapatonként és naponés fél napos rendezvény fő attrak ként egy-egy káposztás étellel leheciói a különböző versenyek voltak. tett nevezni.
VHZ sátra

Szeptember 22–23-án két zsűri is
értékelte a csapatokat. No nem egyszerre, hanem egyik nap az egyik,
másik nap pedig a másik. A káposztás ételkülönlegességek zsűri
elnökének szerepét szombaton Jegenyei István – a Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Szövetség Tagja, a
Szabadtűzi Lovagrend Lovagja – vállalta, vasárnap pedig Szőke András,
akit Jegenyei István társelnökként
segített munkájában. (Szőke András, filmrendező, forgatókönyvíró,
operatőr és színész, az underground filmkészítés legismertebb alakja

Arató mulatság az aratósóktól

Szombaton a Káposztás
kábelelesek győztek

Legnagyobb káposzta győztese
a Halász Családi Gazdaság
volt.) Több mint 30 csapat nevezett. A
főző csapatoknak köszönhetően városunk legjellegzetesebb káposztás
ízeivel találkozhattak, akik kóstolási szándékkal látogattak ki az Epresbe. A minőséget a HÍR-es, azaz a Hagyományok Ízek Régiók védjeggyel
ellátott savanyúságok és káposztás
ételek garantálták.
De ne feledkezzünk meg a savanyúságversenyről sem. Itt savanyított
káposzta, kovászos uborka, vegyesvágott savanyúság és káposztával töltött fehér TV-paprika kategóriákban
lehetett nevezni.
A szombat kiemelkedő programja a nagyszínpadon az „Aratósok”
„Arató mulatsága” volt. A két évvel
ezelőtti „Sváb esküvő” és a tavalyi
farsangi „Rétesevés” után ebben az
évben most ez a produkció érdemelte
ki a közönség elismerő tapsát. Szintén szombaton délután láthatta a közönség Solymár bemutatkozását – öt
nemzetiségi csoport mutatta be műsorát.
A vasárnap legnagyobb látványossága már évek óta a felvonulás, ami
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Vasárnapi győztesek a színpadon
most is 10.30-kor a Jókai utcában, a
Szent Kereszt templomnál terményáldással kezdődött. A másfél óráig tartó program résztvevői a Jókai
Mór utca és a Kálmán utca érintésével jutottak el az Epres Régi-Ecseri
úti bejáratához, majd az Epresen átvonulva kerültek a Cziffra Csárdánál
felállított színpad elé. Idén 33 felvonuló csapatot láthatott a nagyszámú
közönség. Itt kell megemlíteni, hogy
a terményáldáson részt vett Áder János köztársasági elnök is. (A szeptemberi újságban erről részletesen
beszámoltunk. A szerk.) A felvonulókat ifj. Fazekas József vezetésével a
VHZ Fúvószenekara vezette fel, hagyományosan a menet élén érkezett
az Epresbe Szlahó Csaba polgármester és családja, valamint a meghívott
vendégek – Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Kissné Szabó Ka2018. október
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Szombaton és vasárnap is
különdíjat kapott a William's Tv

Különdíjat kapott
Szöllősi Ferenc Attila, a péceli
talin, Üllő polgármestere, valamint bemutatót, a káposztaememlő és
a Német Nemzetiségi Önkormány- a káposztapakoló versenyt. Szom- polgármester csapata
zat elnöksége, akiket Gombár Mó- baton, az esti koncerten fellépett
nika moderátor rögtön a színpadra Zoltán Erika, Radics Gigi, Csor- a zenekedvelőket. Frühwirth Miszólított, ahol a felvonulókat elbíráló dás Tibi, Kiki, Horváth Tamás,
hály helytörténeti gyűjtemézsűri munkájában vettek részt. A fel- Kozmix, Bárány Attila
nye „Sorsok a XX. szávonulókat Szlahó Csaba polgármes- és DJ Dominique.
zadban” most is sok
ter köszöntötte. A felvonulók egyre Vasárnap elsöprő
érdeklődőt vonzott.
ötletesebb káposztás történetekkel sikere volt a BiVasárnap több ki
és jelmezekkel próbálták elnyerni a kini együttesnek.
gészítőprogram is
zsűri jó indulatát. A felvonulás után
A Musikve
színesítette a kula színpadon a helyi fellépőkön kívül rein Wetchesch,
turális kínálatot. A
több hazai sztár is szerepelt. A dél- valamint a Brunkisvonat folyamaután további részében rendezték meg ner Zenekar kütosan szállította a
a káposztapucoló versenyt, a dirndl- lön sátorban várta
vendégeket a Bálint
Bikini koncert volt
Ágnes Emlékházba,
vasárnap
a Tájházba és a Vérte-

Zoltán
Erikáék
szelfije
szombaton este

si Nándor utcában található
Nyomdagalériába.
Az eredményeket a következő oldalon olvashatják.
VT összeállítás
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ÖN hirdetésének a helye!
Közvélemény-kutatási adatok szerint
a település lakosságának 87%-a
az önkormányzat lapjából
szerzi információit!
xxx

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

Tel.: 06-30/698-3976
E-mail: hirdetes@vecsesitajekoztato.hu
Cím: 2220 Vecsés, Károly u. 2.
Nyitva: H: 9-13, Sze: 9-13, Cs: 14-17, P: 14-17
Hirdetés

KÁPOSZTAFESZT

EREDMÉNYEK
Főzőverseny
A SZOMBATI FŐZŐVERSENY
EREDMÉNYEI:
1. helyezés: Káposztás kábelesek
2. helyezés: Csalafinták
3. helyezés: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Különdíj: William’s Televízió
A VASÁRNAPI FŐZŐVERSENY
EREDMÉNYEI
1. helyezés: Fesztivál Gyöngyszemei a „Libavariációk” étellel
2. helyezés: Kulturverein a sváb disznótorossal
3. helyezés: KócbaBÁKK, a kócos sushival
KÜLÖNDÍJASOK:
Legegészségesebb étel: Szűcs és társai Ügyvédi
Iroda – szoljanka
Legkreatívabb étel: William’s Televízió – töltött
ételkülönlegességek
Legjobb tálalás: Ennivaló-k és az őszi káposztasaláta
Legkülönlegesebb étel: Gasztrocimborák a lecsós csülkös káposztával
Legjobb csülkös étel: Káposztás kábelesek
Legjobb káposztás vad: Pécel város polgármestere – szarvaspörkölt gazdagon

Felvonulás
A vasárnapi felvonulás eredményei:
GYERMEKKATEGÓRIA:
1. helyezés: Bálint Ágnes óvoda
KÁPOSZTA KIRÁLYSÁG – Az óvoda középső és nagycsoportjai vonultak.
2. helyezés: Falusi Nemzetiségi óvoda
3. helyezés: Tündérkert óvoda
4. helyezés: Mosolyország óvoda
IFJÚSÁGI KATEGÓRIA:
1. helyezés: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 4.b osztály: Grassalkovich Antal és a betelepített vecsési családok
2. helyezés: Andrássy Gyula Általános Iskola
3. helyezés: Halmi Telepi Általános Iskola
4. helyezés: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 1.b osztály
FELNŐTTKATEGÓRIA:
1. helyezés: 3. számú Nyugdíjas Klub
2. helyezés: Rosmarein Táncegyesület
3. helyezés: Vecsési Zeneiskola

Legszebb sátor verseny:
Apróhirdetés
Trachten egyedi női és férfi barna bőr félkabát eladó,a férfi téliesített, (38-40), (50-52)
méretekben.Telefonszám: 06-70/513-41-55.
Garázsvásár! Vecsés, Fő út 89. (Epres). Minden, amire szüksége lehet. Kiárusítás! Erzsébet-utalványt elfogadunk. Tel: 06-70/513-4155

1. helyezés: Káposztás kábelesek
2. helyezés: KócbaBÁKK
3. helyezés: Bau-Styl, Ízfokozók

Legnagyobb
káposzta verseny
1. helyezés: Halász Családi Gazdaság
– 8 kg-os káposzta
2. helyezés: Szabados József – Csúcsos káposzta

3. helyezés: Lovász Tibor felvidékről
– 7 kg-os káposzta

Savanyúságverseny
eredményei
Hagyományosan négy kategóriában hirdették
meg idén is a versenyt. Szeptember 21-én, pénteken 16-18 óra között kellett leadni a finomságokat a Grassalkovich iskolába.
A szigorú zsűri tagjai voltak:
Velkei József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Pest megyei elnöke, Sárdi Antalné, Rajnai Mihály, Strohmayer László.
A legjobb savanyított káposzta vándordíjban
részesült! A közönségdíj odaítéléséhez, a nyilvános kóstolásra és szavazásra szombaton 14-17 között volt lehetősége az érdeklődőknek.

ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓ
Intim Torna Illegál – „Élni jöttünk”
turné Vecsésen, klubkoncert

Időpont: 2018. december 1.; kapunyitás: 20 óra, kezdés: 21 óra
Jegyár: Early jegy (150 db - csak online vásárolható) – 2 000 Ft;
ezt követően helyszínen és online – 2 500 Ft

Charlie élő koncert

Időpont: 2018. december 7.; kapunyitás: 19 óra, kezdés: 21 óra
Jegyár: 4 900 Ft

SAVANYÍTOTTKÁPOSZTAKATEGÓRIA:
1. helyezés: e.S.J.é. Bt.
2. helyezés: Brunner és Brunner Savanyúság Kft.
3. helyezés: Tam-Ker 97 Bt.
KÁPOSZTÁVAL TÖLTÖTT
PAPRIKA KATEGÓRIA:
1. helyezés: Stiller Roland
2. helyezés: Strom Kft.
3. helyezés: A/B 2004. Bt.
KOVÁSZOSUBORKA-KATEGÓRIA:
1. helyezés: TAM-KER 97’ Bt.
2. helyezés: Rézner Bt.
3. helyezés: A/B 2004. Bt.
VEGYES VÁGOTT
SAVANYÚSÁG KATEGÓRIA:
1. helyezés: VESAV Kft.
2. helyezés: Antal család
3. helyezés: Früh-ker Kft.

  Az Intim Torna Illegál megalakulása óta hazánk egyik kedvenc
koncertzenekara, a klub- és fesztiválélet egyik legenergikusabb produkciója, amely mély gondolatokat
tálal fülbemászó slágerekbe csomagolva, melyekből a Vágjál lyukat a
kádba egyenesen szlogen lett, de a
Mennyország kapuján át a Köszönöm szépenig számos dal megjárta

  Charlie az a művész, akit valószínűleg minden hazai zeneszerea rádiós slágerlisták tetejét. Képvi- tő ember ismer. Több formációban,
selték már Magyarországot Európa rengeteg albummal és koncerttel a
legrangosabb showcase-eseményén, háta mögött olyan zenei pályafua Eurosonic-fesztiválon. A megújult tást tudhat magáénak, amely szinzenekar a tavalyi Köszönöm szé- te egyedülálló hazánkban. Charlie
pen EP-dalait is beépítve egy egy- egy olyan előadó, aki mindig megséges albummal jelentkezett, Élni újulásra készen 100%-osan uralja a
jöttünk címmel. Vecsésen, a Bálint színpadot. Pályafutása során 23 díjjal
Ágnes Kulturális Központ színpadán honorálták tehetségét, többek között
december elsején lép fel a zenekar. Arany Zsiráf-díjjal, Liszt Ferenc-díj-

A JÁTÉKSZÍN BEMUTATJA:

VÁNDORDÍJ: e.S.J.é. Bt.
KÖZÖNSÉGDÍJ: e.S.J.é. Bt.

Bernard Slade: JUTALOMJÁTÉK

vígjáték két részben
Időpont: 2018. december 10. 19 óra • Jegyár: 4 500 Ft

Dirndl-ruhaverseny
eredményei
Ezen a versenyen mutatják be a múltban,
illetve a jelenben is,
használatos német nemzetiségi, illetve dirndlruhakölteményeket. A
jelentkezők többnyire
sváb kultúrájukról ismert településekről érkeztek.
1. Kopó Alexandra
2. Dobrovitz
Alexandra
3. Jeszenszki Mariann
Különdíj: Kári Hanna
VT-összeállítás

Dirndl-ruhaverseny
győztese,
Kopó
Alexandra
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jal. Többszörös EMeRTon-díjas művész, valamint megválasztották az év
énekesének. 1993-ban munkásságát
a Magyar Köztársasági Érdemrend
kiskeresztjével ismerték el.
Minden stílusban kiválót alkot,
decemberben Vecsésen a Bálint Ágnes Kulturális Központ színpadán a
jazz, a funky és a soul világába kalauzolja közönségét, és természetesen
felcsendülnek a legismertebb dalok
is az élő koncerten.

  A Jutalomjáték az egyik esztendőnként felújított Broadway-vígjáték,
melynek filmes változata is elsöprő sikert aratott. Parádés főszerepét elsőként – filmen és színpadon
is – Jack Lemmon játszotta. A Jutalomjáték a létformák drámája, főhőse
a felelőtlenség játékosa, aki tehetségét és családját kockáztatja az azonnali örömért. Scott Templeton tapsra
2018. október

Tájékoztató

vágyott…, így vesztette el a feleségét, s ébresztett haragot, tán még
bosszút is a fiában. Ez a jutalomjáték, meglehet, az utolsó. A halálos
kórral küzdő ember vicceit beárnyékolja a szörnyű betegség. A vígjáték azonban a fordulatok műfaja,
s az izgalmakban bővelkedő komédia végül könnyes mosollyal békíti
össze a családot.

Scottie Templeton
– GÁLVÖLGYI JÁNOS
Lou Daniels
– BARABÁS KISS ZOLTÁN          
Dr. Gladys Petrelli
– TÓTH ENIKŐ                                 
Sally Haines
– LÉVAY VIKTÓRIA                       
Maggie Stratton
– HERNÁDI JUDIT                          
Jud Templeton
– NAGY SÁNDOR                           
Hillary
– FÁBIÁN ANITA
Fordította: Ungvári Tamás
Díszlettervező: Menczel Róbert
Jelmeztervező: Torday Hajnal
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Zene: Kocsák Tibor
ügyelő: Petyi János/Varga Miklós
Súgó: Dobos Erika
Rendezőasszisztens: Skrabán Judit
Rendező: Szirtes Tmás
Az előadás hossza 2 óra 25 perc,
egy szünettel.

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.

G. Ferenczy Hanna
Irodalmi Kör alkotásaiból
Kanizsa József
Ne nézz vissza
(Krúdy Kör)
Ne nézz vissza
valami elveszett
elveszett
szavaink
igazából
valaki érkezett
nem vártuk
s megjött
törvénytelen
hazából
s kik voltak
vannak
kik jöttek
lesznek
azok…
…hát azok
akaratából
ne nézz vissza
valami elveszett
…elveszett
a magunk igazából

Király Lajos
Mulandóság
sebei
(Krúdy Kör)

Ha áldott szemek
fényében bujdokolsz
lelkedet szerelem
tisztítólángja perzseli
ha ajkadon édes
csókok íze leng
s a véred izzással
vággyal van teli
gondolsz-e bánatra
gondolsz-e halálra
Gondolsz-e másra mint
a szépség ifjúság
mulandóság sebei
sajognak-e már
és röpdös-e már
fekete szárnyú félelem
lelked templomában
Gondolsz-e arra
hogy értékes gyöngyeid
szertegurulnak
és egyszer elalszol
akár ringó ágakon
pihenő csöndes virág

Az oldalt összeállította:
Szénási Sándor István

Varjasi Béla
Amik elmúltak

Szívembe ötlik sok kedves emlék.
Jó lenne, ha újra fiatal lennék.
Átélni kalandot, szerelmet sokat.
Feledhetetlen pillantásokat.
A munkámat is nagyon szerettem.
Sok kedves embert megismerhettem.
Kellemes emlékek irodalmi esten,
ahol pénzt sosem kerestem,
de értékelték verseimet nagyon,
ezért az irányt tovább folytatom.

Kelemen Bata Mária
Kedves emlékeim

Alföldi tanyákon születtem rég,
emlékeim őrzöm: szívem mélyén.
Gondolatom, oly sokszor arra jár,
elmegyek még egyszer oda, talán!
Emlékszem még öreg iskolámra.
Fönn a falon, petróleumlámpa.
Hosszú padsorok, öntött vaskályha,
Katedra, asztal, fekete tábla.
Emlékszem gyönyörű délibábra.
Eső után színes szivárványra.
Fehérre meszelt vályog tanyákra.
Holdfényes, csillagos, éjszakákra.
Emlékszem a sok fecskemadárra,
csiviteltek az ereszaljában.
Kereplő gólyákra, vadlibákra,
lebegő, dalos, víg, pacsirtákra.
Emlékszem sok tarka vadvirágra.
Széllel ringató búzatáblára.
Pompázó pipacsra, szarkalábra,
koszorúba font búzavirágra.
Tudom, másnak ez nem sokat jelent,
de, nekem boldog gyermekéveket.
Ki egykor élt a tanyavilágban,
csak az tudja, mi volt a varázsa!
Tavasz illata, nyári napsütés,
őszi, vidám, kukoricatörés,
téli havazás, fehér karácsony.
Ez tette boldoggá a családom.
Most is szeretem a vadvirágot,
szedek egy csokorral, ha találok.
Hallgatom a madarak énekét,
éppen úgy zeng, mint annak idején.
Álmaimban sokszor arra járok.
Megjelennek a régi barátok.
Elteltek az évek, de míg élek,
szép szülőföld, nem feledlek téged!

Benke Mária
Szerencsés vagyok…

Szerencsés vagyok, hogy magyarnak születtem,
s azért is, hogy tisztességben falun nevelkedtem.
Szerencsés vagyok, hogy szerető család vett körül,
mindenre megtanítottak, s az ember ennek örül…
Szüleim jó szándékú, szeretetteljes emberek,
példát mutattak, hogy az Életben el ne tévedjek.
Szerencsés vagyok, hogy mindenben meglátom a jót,
sok-sok nehézségen keresztül, kitartóan a jót vagy a hasonlót…
Minden napot új erővel-derűvel kezdek,
apróságok, szépségek, örülök, hogy körül vesznek.
Szerencsés vagyok, hogy nem csak nézek, de látok is,
a kis dolgokat megélem, nyitott vagyok, s várom is…
A kenyerem javát már – úgymond – megettem,
sajnos kicsit eljárt már az idő is felettem.
Mégis szerencsés vagyok, mert nem bánom,
sok-sok emlék-élmény, mind a barátom.
Jó visszatekinteni vidám tetteimre,
felidézni barátokkal, beépül emlékeimbe…
Szerencsés vagyok, hogy itt élhetek,
és azért is, hogy még mindig létezek.
Kívánom még sokáig ezt a szerencsét,
új élmények várjanak, élvezzem a lét örömét…
Szerencsés vagyok, s az is maradok,
örökkön-örökké optimista, s vidám vagyok.

Sallay Gyula
Már nem én vagyok

Elmentél,
most már sose látom
a csend világából visszatértedet,
és nem én kívánok
nyakadba bújva jó reggelt neked.
Nem velem iszod a kávét,
nem én ölelem derekad,
nem én csókolom a szemed,
ha a sírástól bedagad.
Már nem én mondom a jó éjszakát
szeretkezés után,
pihenő tested nem én ölelem át.
Nem hozzám bújsz viharos éjben
a villámtól fénylő mennydörgésben,
nem én látom,hogy fut a ránc,
mikor a szomszéddal kiabálsz.
Lásd, már az sem én vagyok,
kire az összes hibát ráfoghatod.

MEGHÍVÓ
November 16-án 17 órakor vendégünk lesz
az óbudai KRÚDY GYULA IRODALMI KÖR
a Róder Imre Városi Könyvtárban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Belépés díjtalan!
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Fontos, hogy összetartó
közösséget alkossunk
Beszélgetés a Pro Urbe-díjas Wirthné Sárosi Évával
Idén júniusban a 700 éves Vecsés ünnepi programsorozat
keretében adták át a városi kitüntetéseket. A Pro Urbe-díjat
Wirthné Sárosi Évának adományozta a képviselő-testület.

W

PRO URBE-DÍJAS

Káposztafesztivál
a testvérvárosban
Vecsés testvérvárosában, Gyergyószárhegyen
október 12. és 14. között rendezték meg a XI.
Híres Szárhegyi Káposztavásár és Fesztivált,
melyre Vecsésről is érkeztek vendégek. A
fesztivál keretében rendezett főzőversenyen vecsési csapat is részt vett,
többek között Wirthné Sárosi Éva
is a csapat tagja volt. A vecsésiek
jól szerepeltek a rendezvényen: a
csapat második helyen végzett.

irthné Sárosi Éva neve bizonyára is- eljárni a közösségbe, szerettük
merősen cseng a vecsésieknek. A he- a sváb zenét, a táncokat és
lyi közösségért végzett munkája kap- a sok-sok mulatságot. Azt
csán számos élethelyzetben találkozhattak már vallom, senkinek sem szavele, hosszú évekig dolgozott az egészségügyben, bad letagadnia a szármaa sváb konyhát bemutató szakácskönyve két nyel- zását, mert nem lehetünk
ven is megjelent, de ezen túl is sokat tett a hagyo- mások, mint akik valójámányok ápolásáért. Ennek ellenére, mikor beszél- ban vagyunk. Természe– A rendszerváltást megelőző
getésünk elején megkérdeztük, mit gondol, mivel tesen a magyar hagyomáidőkben nem lehetett egykönnyen haérdemelhette ki a Pro Urbe-kitüntetést, szerényen nyok is fontosak, hiszen azzal
gyományőrző programokat szervezni,
csak annyit felelt: „Nagyon örültem, mikor érte- együtt, hogy a sváb közösséghez
akkoriban nem mindenki örült a sváb rensültem róla, de bevallom, hogy pontosan nem tu- tartozunk, magyarok vagyunk. A legdezvényeknek. Azóta szerencsére ez változott,
dom, mivel érdemeltem ki az elismerést”. Pedig fontosabb, hogy összetartó közösséget alkossunk a nemzetiségi önkormányzat segítségével sok szívégignézve az életútját kiderül, hogy a képvise- – mondta Wirthné Sárosi Éva.
nes program lett a városban is. A disznóvágást is
lő-testületnek nem egy oka volt arra, hogy támoA sváb hagyományok megőrzésében fontos helyet közösen szerveztük, reméljük, hogy lesz folytatágatta Wirthné kitüntetését.
foglal el az a hiánypótló kiadvány, melyet Wirth- sa is a rendezvénynek!
Pályáját egészségügyi dolgozóként kezdte, negy- né Sárosi Éva és Doróné Zemmel Katalin közösen
Wirthné elmondta, hogy a fiatalok is egyre
ven ledolgozott év után a vecsési egészségházból állított össze. A Vecsési sváb konyha című kötet aktívabban kiveszik a részüket a hagyományok
ment nyugdíjba. 1978-tól a kardiológiai intézet- az egyszerű, ízletes és finom sváb ételeket gyűjti ápolásából, a hagyományőrző zenészekkel és tánben, majd 1984-től dr. Németh Gábor, 2012-től egy csokorba. A könyvben található receptek egy- cosokkal pedig olyan színes rendezvények lebopedig dr. Harmath Barbara mellett körzeti ápoló- két kivételtől eltekintve Wirthné gyűjteményéből nyolítására is lehetőségek vannak, mint a szüreként végezte munkáját. Az egészségügytől nyug- származnak, az otthoni konyhát ő is a könyvben ti mulatságok és az aratóbálok.
díjazása után sem távolodott el teljesen, jelenleg foglaltak szerint vezeti a hétköznapokon.
A rendszerváltás után a cserkészet újjáélesza Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány Kura– Sok mindenben eltér a sváb és a magyar tésében is részt vett Wirthné Sárosi Éva. A 83-as
tórium tagja.
konyha, de azért hasonlóságokat is felfedezhe- Attila cserkészcsapat öregjei összefogtak és hos�Wirthné Sárosi Éva ezer szállal kötődik a te- tünk. A könyvben az ételek mellett a sváb étke- szú éveken keresztül utaztak a fiatalokkal a nolepüléshez, felmenői mind vecsésiek voltak, akik zési szokásokat is összegyűjtöttük, ezáltal is sze- mád túrákra. Ennek sajnos már egy ideje vége, de
sokat tettek a helyi közösségért. Édesapja például rettük volna megmutatni, közelebb hozni a sváb a szép emlékek megmaradtak.
kőművesként dolgozott, a Falusi településrészen kultúra egyik érdekes színfoltját. Sok ételt gyorAmint a város iránt érzett szeretet is.
számos épület, köztük a templom építése is a ne- san és egyszerűen elkészíthetünk, ezeknek a meg– Annyi felé jártam már az országban, sok
véhez kötődik.
ismertetésével pedig az időhiányban szenvedő fi- szép részletét láttam, olykor pedig eljátszottam
– Valamennyi elődöm sváb gyökerekkel ren- ataloknak is a segítségére lehetünk.
a gondolattal, milyen jó lenne például egy csöndelkezik, a hagyományok iránt érzet tisztelet a
A könyv kiadása után egy hagyományőrző des tanyán élni, esetleg egy másik városban. Vészüleimtől ered. Nagyon fontosnak tartom, hogy program elindítását is megszervezte Wirthné: a gül mindig arra jutottam, hogy nem tudnám ela ránk maradt tudást, a szokásokat tovább örökít- Hagyományos sváb disznóvágás már első alka- hagyni Vecsést, ideköt minden emlék, itt élnek
sük az utókornak. Fiatalon is nagyon szerettem lommal sikert aratott az érdeklődők körében.
az ismerősök. Nekem ez az otthonom. 
VA

Hirdetés

Családi

fogászat

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

Már a Facebookon
is elérhető a
Vecsési Tájékoztató
A www.facebook.com/
vecsesitajekoztato oldalon
naponta frissülő tartalommal várjuk a Vecsési
Tájékoztató olvasóit!
Lájkolják az oldalt
és osszák meg
ismerőseikkel!
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KULTÚRA
szorús-ház – nem kis munkával és
áldozattal járó – szerepét. A képen
jól látható, hogy milyen műalkotásról beszélünk. Most Keserű Nadin
és szülei vállalták fel ezt a titulust.
Ide ment először a menet az Epresből, majd összegyűjtötték a szebbnél szebb hölgyeket a városban. A
lányos házaknál mindenütt megvendégelték itallal és étellel ezt a
mind népesebb gyülekezetet. A végén visszatértek a koszorús-házhoz,
és az utcán kétszer eltáncolták azt
a táncot, amelyet a szüreti mulatság főszervezője, Zehetmayer Adrienn betanított számukra. Ezután
Reneszánszát éli egy nagyon régi hagyomány, a szüreti mulatság. Évente
következett egy kis pihenés – zelelkes fiatalok, magyar nemzeti színekbe öltözve végigvonulnak a városon, nésznek, lovasnak, mindenkinek –,
mert itt gazdagon megvendégelés a kíváncsi lakosok gyönyörködhetnek a szép leányok, a díszes
ték ezt a kisebb lagziba beillő társaságot.
fogatok és a lovasok látványában. Már ez is vonzó esemény.
Innen az újabb
úti cél az Epres
mente az arany
volt, ahol a fisújt ások kal
atalok szülei,
kifejezetrokonai várten elegáns
ták a fáradtés legényes
ság legkisebb
volt. A sátor
jeleit sem muelőtt három–
tató kompáA koszorússzintén nemniát. A vendéházat Keserű
zeti színekkel –
gelés közben a
Nadin és szüfeldíszített fogat
sok munkát vállalei vállalták
is várakozott. Az elló, de most örömet és
sőn Dornyák József volt
büszkeséget mutató szüa hajtó, mellette Polyovka József a lők, rokonok előtt ismét bemutatsegéd. Az ő kocsijukra szálltak fel ták a táncot.
később a leányok, mind a tizenheAztán hazamentek a legények (és
Dornyák József fogatán a bálba
ten. Ugyanis minden lányos házhoz a lányok, meg a rokonok), kiürült a
kikért lányok foglaltak helyet
elmentek, ahol a leányok gyönyörű sátor, de csak azért, hogy 20 óra után
ruhában, még gazdagabban hímzett ismét benépesüljön, ahol vidám bál
Az utcán is táncoltak
mellénykében (ezek a sajátjuk!), pi- kezdetét vette világostól virradatig.
ros csizmában (ezt többségében köl- A Brunner Kapelle fáradhatatlanul
csönözték) várták a fogatos, lovas húzta a talpalávalót, Cegié volt az itamenetet, és a szülők, rokonok min- lok és a Monger családé a sültek bidenhol „terülj asztalkámat” vará- rodalma, hogy teljes legyen a kínálat.
zsoltak a megfáradt vándorok frisUgye, más esetben, itt szokott kezsítésére. A menet tagjai voltak még dődni a báli forgatag. Olvashattuk
a kisbírók – Incze Istvánt és Béres azonban, hogy addig ezek a fiataFerencet Frühwirth Zoltán vitte a lok – és persze, szüleik is – mi minfogatán – akik mindent „ellenőriz- dent elkövettek a maguk és mások
tek”, hogy rendben folytak-e a dol- szórakoztatására.
gok a nap során? És hogy ne legyen
Ne felejtsük el, hogy a bál kezdeolyan unalmas az átvonulás a vá- tekor itt is bemutatták a táncot, és az
roson a lányos házakhoz, ezért volt éjféli tánc sem maradhatott el, sőt
még egy kocsi, a Micsinyei család még kétszer táncoltak a fiatalok. A
ki már szervezett bált, az tudA nevezetes napon reggel 9 óra- fogata, ahol a Brunner zenekar ült, hagyományokhoz hűen szabad volt
ja, hogy milyen sok gonddal kor gyülekeztek a fiúk az Epresben. ők zeneszóval kísérték az egyre né- a lopás a dekorációból egészen éjjár maga az előkészület: a dí- De nem gyalogosan ám – lovon! A pesebb vidám társaságot.
félig. Akiket elkaptak, azoknak a
szítés, a szükséges dolgok előterem- ruházat is maga a retró: fehér bőszáA hagyományhoz tartozik, hogy bírók elé kellett járulniuk, és méltése, hogy azután este-éjjel minden rú gatya, fehér ing, amelyhez a piros minden évben valaki elvállalja a ko- tányos büntetésben részesültek.
rendben legyen és jól szórakozzaA főszervező köszöni az NNÖK,
Este nyolckor kezdődött a bál a sátorban
nak a vendégek. Itt azonban sokkal
az oktatási bizottság, Szlahó Csaba
többről, fáradságosabb koreográfiáról
és Zehetmayer József támogatását.
szól a történet. Ennek bizonyítására
Mi is köszönjük ezt a rengeteg
megkísérlem leírni a nap krónikáját.
munkát minden résztvevő részéről,
A lelkes fiatalok – jelen esetben 17
mellyel örömet szereztek a jelenlépár – előző nap feldíszítették az Epvőknek, de reméljük, hogy önmaresben lévő Cegi-sátrat szürethez illő
guknak is, mert csak akkor fogják
elemekkel, és próbálták a szüreti tánérezni igazán, hogy megérte a sok
cot, mert azt másnap több helyszínen
munka!
többször is be kellett mutatniuk.
Szalontai János, fotók: Pálfy Miklós

Szüreti mulatság

A
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Író-olvasó találkozó Darvasi Lászlóval

A Ringató családi, művészeti nevelési
programot Rozványi Beáta vezette

Országos Könyvtári
Napok VECSÉSEN

Horgoló klub
Fazekas
Annával

A Róder Imre Városi Könyvtár idén is csatlakozott az Informatikai
és Könyvtári Szövetség által támogatott, több mint egy évtizedes
múltra visszatekintő programsorozathoz, az Országos Könyvtári
Napokhoz. Október 1-7-ig, egy héten keresztül igyekeztünk min
den korosztálynak programokat kínálni. A programok mellett
fontos kiemelni a megbocsátás hetét: egész héten késedelmi díj
megfizetése nélkül vettük vissza a lejárt határidejű könyveket.

A programokról
  Író-olvasó találkozóval kezdtük a hetet: október 2-án Darvasi László József Attila-díjas író,
költő, drámaíró volt a vendégünk, aki először a
gyerekeknek, majd a felnőtteknek tartott előadást.
A Halmi Telepi és az Andrássy Gyula Általános Iskolából is érkeztek gyerekek a találkozóra. Diákoknak szóló előadásán az író játékos formában több regényét is bemutatta, köztük Az Év
Gyermekkönyve-díjat is elnyert műveit: a Trapitit
és A 3 emeletes mesekönyvet.
Felnőtt találkozóján szó esett novelláiról, tárcáiról, könyveiről, de könyvrészleteket is hallhattunk az író tolmácsolásában. Darvasi írásművészete emberi tévelygésekkel, kudarcokkal és
örömökkel teli, egyszerre hétköznapi és különös
alakok sorát vonultatja fel. Személyes történetein
keresztül, munkásságán kívül a nézők több érdekes dolgot megtudhattak magáról az alkotóról is.
A legkisebbekre gondolva: október 4-én Ringató-foglalkozásra vártuk a gyerekeket és a szülőket.
A Ringató egy családi művészeti nevelési program.
A könyvtári foglalkozást Rozványi Beáta vezette. A Ringató célja a zenei élménynyújtás, hogy a
részt vevő felnőttek és gyerekek átéljék a közös játék és éneklés örömét. Örömmel láttuk, hogy a babák és mamák közösen élvezték a Könyvtári Ringatót, ezzel is színesítve a könyvtár mindennapjait,
és az Országos Könyvtári Napokat.
Könyvtárunkban hónapok óta sikeresen működik a Horgoló Klub Fazekas Anna vezetésével.
Az Országos Könyvtári Napok alkalmából október 4-én rendhagyó találkozót tartott a klub: nyílt
napon várták az érdeklődőket és a tagok munkáiból kiállítás is készült, mely megtekinthető a
könyvtárban, nyitvatartási időben.
Könyves vasárnapunkon az elmúlt évekhez
hasonlóan rendhagyó nyitvatartással vártuk a látogatókat. Ezen a napon lehetőség volt ingyenes
beiratkozásra és kézművesfoglalkozáson is részt
2018. október
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vehettek a családok. Nagy érdeklődés övezte az
október 7-i vasárnapot, különösen a könyvtári díjátadót. Idén ugyanis díjaztuk az olvasókat: három
korosztályban kihirdetésre kerültek a legtöbbet
kölcsönző, a leggyakrabban járó olvasók, illetve
a könyvtár a legfiatalabb és a legidősebb olvasója díj is. Megválasztottuk az év könyvtárba járó
családját is. A díjakat ünnepélyes keretek között
vehették át a meghívottak.
Reméljük, hogy mindenki jól szórakozott ezen
a héten! A könyvtárban nem pihenünk, továbbra is azon dolgozunk, hogy mindenki megtalálja
nálunk az őt érdeklő programot.
Mátyás király trónra lépésének 560. és születésének 575. évfordulója alkalmából a 2018-as évet
Mátyás király emlékévként tartjuk számon. E jeles évforduló tiszteletére könyvtárunkban megemlékeztünk igazságos királyunkról: 2018. október
15-én Dr. Diószegi György Antal művelődéskutató volt vendégünk, aki interaktív előadásában
Hunyadi Mátyás királyunk őseinek és rokoni körének eredetkutatásáról beszélt nekünk.
Október 19-én az idén 26 éves Susato Régizene
Együttes koncertjére vártuk a régi zene kedvelőket. Koncertjüket korhű jelmezekben adták elő, a
koncert után pedig hangszerbemutatót is tartottak.
A könyvtárban nem pihenünk, továbbra is azon
dolgozunk, hogy mindenki megtalálja nálunk az
őt érdeklő programot.
Ismét elindulnak a gyermekkönyvtárban a pénteki kézműves-foglalkozások.
Új gyermekkönyvtáros kolléganőnk, Balázsné
Bényi Erika szeretettel várja a gyerekeket és a szülőket is péntekenként 13 órától a gyermekkönyvtárba. A foglalkozás egész délután tart, amihez 18
A könyves vasárnapon kézműves foglalkozáson is részt vehettek a családok

Horgoló klub
október 4-én kiállítást rendezett

Könyves vasárnapon több
korosztályban díjakat adtunk át
óráig lehet csatlakozni. A részvétel a foglalkozáson 200 Ft, ami tartalmaz minden anyagköltséget.
Ünnepekhez kapcsolódva tematikus foglalkozásokat is fogunk tartani: október 26-án Halloween
témájú kézműves délutánra várjuk a gyerekeket
a gyermekkönyvtárba!
Balogh Barbara, fotók: Kaposi-Kovács Enikő

Elérhetőségeink:
Róder Imre Városi Könyvtár
2220 Vecsés, Telepi út 43.
06-29/354-391
rodim@vecsesikonyvtar.hu
www.vecsesikonyvtar.hu
www.facebook.com/roderimre
Nyitvatartás:
hétfő: 9–18 óra, kedd: 11:–19 óra
szerda: szünnap, csütörtök: 8–17 óra
péntek: 10:–18 óra, szombat: 8:–13 óra
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A kórusfesztivál zárásaként
az összes meghívott közösen
énekelt a színpadon

VÁROS ÉLETÉBŐL

HADIFOGOLYmegemlékezés

A kínai
Nagy Falnál

Balla Péter Népdalkör és Citerazenekar

KÍNÁBAN VENDÉGSZEREPELT 2. rész
Augusztusban csoportunk 26 fővel, Kis Tóth János BÁKK-igazgatóval, Nagy Gyula
művelődésszervezővel és Geng Jie tolmáccsal Kínába utazott az V. Jinani Nemzetközi
Kórusfesztiválra. A meghívás a BÁKK-ban rendezett Holdújév ünnepet nyitó kínai
nagykövetnek és a rendező Magyar-Kínai Kulturális Egyesületnek köszönhetően jött létre.

Vecsésről már 1945 januárjában elkezdték elhurcolni a német nemzetiségű lakosokat a szovjet lágerekbe, a GULAG-ra. Természetesen nagyon sok magyart is elvittek a négyezer büntetőtábor valamelyikébe.
Vecsésről kb. 600 főt deportáltak. Voltak hadifoglyok is közöttük, de
a java, malenkij robotos volt. Kint a lágerekben már semmi különbség
nem volt a megítélésükben. A német nemzetiség tiszteletre méltóan
már 1990-től a Fogolykiváltó Boldogasszony napjához igazodva rájuk
emlékezik Hadifogoly mise és találkozó keretében. Így volt ez idén is.

A

ugusztus 25-én, a Nagyszín- Jinan főterén
számáról, megőrzési módjáról, a ciházban történt sikeres szetera múltjáról, a csokrok összeállítáreplés után a délutáni progsi szempontjairól, a tájegységekről,
ram a mi, illetve Magyarország és
a hazai népdalkörök számáról, de a
Vecsés bemutatásáról szólt. A színkiutazásunk és működésünk támoház bejáratánál kiállítási standot rengatottságáról is. Közös fotózás zárdeztek be kísérőink az itthonról vitt,
ta a beszélgetést.
hazánkról szóló könyvekből, szóróA próbaterembe visszaérve haanyagokból, apróbb ajándéktárgyakmarosan megérkeztek a többiek is,
ból és vecsési savanyúságból, ameakikkel gyors behangolás után átlyet Szabadosné Schiller Katalintól
vettük a műsort, majd a kínai dal
kaptunk. A kóstoltatás nagyon tetkövetkezett. A verset az itt született
szett, különösen a csípős ízeket élLi Qingzhao írónő írta a XI. századvezték a kínaiak, ezért gyorsan el is
ban, a jelenkorban hozzáírt dallam
fogyott minden. A standnál az előfülbemászó, de 4 szólamúsága mire összeállított nagy fotómontázsaatt kihívás volt tagjainknak. A kiejink (magyar, budapesti és vecsési:
tést kísérőink segítségével igyekezsaját és folklór fotókat tartalmazó)
tünk elsajátítani, és máris kezdődött
és a fesztivál óriás plakátja előtt is
a közös próba a 7 másik kórussal. A
fotózkodtunk.
koncertteremben a karzaton három,
Ezután kirándulást tettünk a városa lépcsős színpadon a másik öt kóvédő folyóhoz, ami nagyon impozáns
rus beállítása után kb. 280 énekes
látványt nyújtott a rajta közlekedő kis
együtt énekelte a dalt, ami az elejékirándulóhajóival, hídjaival, kristály- Csoportunk a magyar és vecsési zászlóval a rendezvény színhelyén
től egészen jól ment.
tiszta forrásaival, ahonnan még maMajd kezdődött a Fesztiválkonnapság is ivóvizet visznek haza a jinaniak. Aztán a felszínre tör, csodálatos volt. A bejáratnál ide- cert, ahol mi ötödikként szerepeltünk. A próbaátbuszoztunk a Jáde múzeumba, ami egy szép park genvezetőink kis magyar zászlócskákat adtak a teremben már tapintható volt a feszültség, mindközepén volt, majd vacsora után visszatértünk az kezünkbe és rögtön készült rólunk néhány újabb annyian nagy izgalommal vártuk ezt az estét.
esti második bemutatkozó csoport előadását meg- csoportkép. Szebbnél szebb épületekkel, hidak- Aztán eljött a mi időnk is, színpadra szólították
nézni. Európából még egy csehországi kórust hív- kal és rengeteg emberrel találkoztunk ezen a pá- csoportunkat és előadtuk a két csokrot, amely hitak meg a kínaiak, akik egy komplett misét adtak rás, meleg vasárnap délelőttön.
hetetlenül nagy sikert hozott ismét számunkra! A
elő, majd a Shanghai Oktató Egyetem hallgatói
Majd Jinan központi terének megtekintése kö- népdalköri csokrot Pesti János ismét csodásan kíénekeltek zongorakísérettel. Ők modern darabo- vetkezett. Az elképesztő méretű téren modern sérte, azután citerazenekarunk is kitett magáért,
kat is játszottak, ritmushangszerekkel is színesí- fémszobrok és előadótér is található, a kis emel- kattogtak a gépek, készültek a videók, és csak
tették előadásukat. körülbelül fél 10-kor indultunk vényen éppen egy futóverseny befutója utáni mű- úgy zúgott a taps, egészen az öltözőig visszaérvissza a hotelbe, de a sok élmény hatására nehezen sor volt. A tér végén fedett oszlopsorok közt hí- ve elkísért bennünket dalos társaink gratulációtudtunk elaludni, éjfél körül tértünk nyugovóra
res kínai emberek szobrai mellett sétálgattunk. ja és vastapsa! Elmondhatatlanul felemelő érzés
Következett 26-a, a Fesztiválkoncert napja, ahol Ebéd után a csoport vezetőit tolmácsunk kísé- volt, és ahogy megfogalmazta egyik kísérőnk: itt
15 perces műsort kértek tőlünk. A választás a Gal- retében egy szimpóziumra szállították a Nagy- és most büszke volt arra, hogy magyarnak szülega-menti csokorra (népdalkör) és a Szatmári cso- színház egyik diplomáciai különtermébe, ahol tett! A felénk áradó szeretet és elismerés szokatkorra (citerazenekar) esett. Mivel a koncert kora a tartományi vezetők és a rendezvény ötletadója, lan volt, sosem tapasztaltunk még ilyet és bizoeste volt, ezért erre a napra egy hosszabb nappali a Jinani Irodalmi és Zenei Szövetség alelnöke és nyára ez lesz életünk egyik legnagyobb élménye!
programmal készültek meghívóink. A Baotu For- 3 művészeti munkatársa folytatott velünk szakA következő számban folytatjuk…
rás Park, ahol a hegyekből ideérkező 70 (!) forrás mai beszélgetést. Érdeklődtek a magyar népdalok
Katonáné Gergely Tünde, fotó: Katona Csaba
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A Grassalkovich iskolában tartották
a Hadifogoly-megemlékezést

S

zeptember 30-án, a Szent Kereszt templomban lévő Hadifogolymise után tartották a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola aulájában
azt a Hadifogoly-megemlékezést, amellyel a Vecsésről a Szovjetunióba elhurcolt német származású, vagy német nevű, német ajkú ifjakra, nőkre és férfiakra emlékeztek az összegyűltek. Idén
a 7.b osztály és a 7.c osztály két tanulója Fazekasné Gombár Mónika tanárnő vezetésével egy
rövid kis műsorral készült, melynek az volt a különlegessége, hogy a zene és a hit összetartó erejét emelte ki, hisz ez adott erőt a foglyoknak a
túléléshez. A Wenn die Blümlein című népdal
az elválásról szólt, majd egy egykori vecsési hadifogolytól, Zemmel Moci bácsitól gyűjtött hadi-

Az egyik túlélő, a 93 éves Robi bácsi jelenlétével tisztelte meg a megemlékezést

fogolydalt adták elő a gyerekek, amelyet a hadifoglyok annak reményében énekeltek, hogy még
egyszer talán viszont láthatják szeretett hitvesüket. Klara Burghart Grosnij című versében a harmonikaszó idézte fel a hazát, ám az is elcsendesült a végén, hisz sokan odavesztek a fogságban is.
A megemlékező műsor után egy a hadifogságról szóló dokumentumfilm levetítése következett,
amelyen a film elkészítői is részt vettek. Az egyik
túlélő pedig megtisztelte jelenlétével a megemlékezést: a 93 éves Robi bácsi mély tisztelettel beszélt a magyar asszonyok kitartásáról, összetartó erejéről, akik egytől
egyig visszatértek a szovjet hadifogolytáborból, ahol ő is dolgozott a
„malenkij roboton”.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Kulturverein Vecsés
által megrendezett Hadifogoly-megemlékezésen – alapötlete Frühwirth
Mihálytól, a Kulturverein elnökétől
származik – egyre több fiatal is jelen volt. Fontos, hogy ők is megtudják a múlt igazságait, hisz rájuk épül
majd a jövő: ők viszik tovább az emlékezést a szívükben is.
Fazekasné Gombár Mónika,
A 7.b és a 7.c osztály tanulói rövid kis műsorral készültek
fotók: Novákné Hanti Mirtill
2018. október
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Pipacsméhecske
Vecsésen

Mielőtt bárki azt gondolhatná, hogy ízeltlábúakról fog cikket olvasni, eloszlatnám ezt
a félreértést. A Pipacsméhecske Varsa Mátyás mesejátéka, melyet szeptember 29én láthatott a vendégsereg a Bálint Ágnes
Kulturális Központban.
A darabot először a Grassalkovich iskolában mutatták be még júniusban, akkor általános iskolások és óvodások nézhették
meg. Aki kilátogatott a Káposztafeszten a
Bálint Ágnes Emlékházba, az szeptember
23-án már láthatta, most pedig a szülők, a
szervezésben részt vevők, támogatók és
meghívott vendégek élvezhették az előadást.
Ismét azt mondhatjuk, hogy a befektetett munka meghozta gyümölcsét! A kamaszokkal előadott színdarab gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt tartogatott
mondanivalót. A műben, amely egy álomról
szól, kutyából lehetett levelibéka, kisfiúból
pipacsméh, hangyákból illetéktelen lakásfoglaló. Derülhettünk a hangyacsaládfő viselkedésén, a levéltetű-tehénke csupa ö-vel
megírt szövegén, a három jóbarát, padlásdarázs, szabóméh és ganajtúróbogár vitáin
és szóváltásain, mely végül mégiscsak ös�szefogáshoz és Gubacs néni megmentéséhez vezetett. Milyen jó is az, amikor győz
az igazság!
A gyerekek tehetséges játéka, a remek
rendezés, a pazar díszlet és jelmezek teljessé tették a színdarabot, igazi művészi
élményt okozva a nézőknek. Szívből gratulálok mindenkinek, aki részt vett benne!
Kisspista Színház – általános iskolai csoport – Varsa Mátyás: Pipacsméhecske
Zeneszerző: Szirtes Edina Mókus, zenei vezető: Kresznerits Ádám;
Díszlet/jelmez: Kék Maja;
Rendező: Varsa Mátyás
Szereplők: Gubacs néni: Mák Veronika;
Kisfiú/Pipacsméh: Makula Zoltán; Kutya/
Levelibéka: Hegedűs Ágoston; Padlásdarázs: Horváth Botond; Szabóméh: Varga Tamás; Ganajtúróbogár: Gallen Gábor; Hangya Bandi: Varsa Márton; Hangyáné: Busi
Beatrix; Juci: Bebők Sári; Levéltetű tehénke:
Gér Dóri; Rendőrdongó/Gazda: Kresznerits
Ádám; Öreg Este/Fiatal Éj: Vághy Péter; Hajnal: Varga Máté;
Támogatók: Földfém Kft., VTK Innosystem,
Bogár János, Praktiker Áruház, Hanga Patika, Halmy Telepi Patika, Vecsés Város Önkormányzata.
Horváthné Gyurcsán Erika, fotók: kisspista
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A kísérőpedagógusokkal együtt mintegy 90-en
indultak el a Spotter-dombra

Autómentes nap
  Iskolánkban hagyománnyá vált az Európai Mobilitási Hetet lezáró Autómentes napi kerékpáros
felvonulás. Ilyenkor a tanulók között és a városon belül is szeretnénk népszerűsíteni a környezetbarát közlekedést, elsősorban a kerékpározást.
Nem csak a levegő minőségének javítására, hanem a napi kerékpározás hatására az állóképesség erősítésére is szeretnénk felhívni a figyelmet.
A kerékpározó diákok közt volt sok 4.-es, de
szép számmal jelen voltak még a 12.-esek is. A
kísérő pedagógusokkal együtt mintegy 90-en indultunk el a Spotter-dombra.
A vecsési rendőrőrs egy autóval és két rendőrrel biztosította a biztonságos átvonulásunkat a városon. A kerékpáros közlekedés feltétele a szabályosan felszerelt bicikli és a közlekedési szabályok
ismerete. Az iskola rendőrétől kaptunk KRESZteszteket felsősöknek és gimnazistáknak valót is.
A Spotter-domb melletti füves területen letettük
a bicókat és a gyerekek 8-10 fős csoportokban
megoldották a teszteket. Ezután a minket kísérő
rendőr elmondta, hogy milyennek kellene lenni
a helyesen felszerelt kerékpárnak. Minden csoport átvizsgálta – a kapott információk szerint –
a kerékpárjaikat, arra voltunk kíváncsiak találnak-e megfelelően felszerelt biciklit? Nem sok
ilyen volt. Mindeközben finom piros almával oltottuk a szomjunkat.
Felsétáltunk a Spotter-dombra, a repülőlesre,
és a felszálló repülők között másfél zsáknyi szétszórt szemetet összegyűjtöttünk.
Köszönet minden résztvevőnek a lelkesedésért
és a jókedvért! Külön köszönjük a vecsési rendőrök odafigyelését és segítségét!
Bánlaki Klára, fotó: Krupa Sándor

KÖSZÖNJÜK!
A Petőfi Sándor Római Katolikus Általános
Iskola és Gimnázium STÚDIUM ALAPÍTVÁNYA köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
adójuk 1%-át alapítványuk javára (számlaszám: 65100091-10101243) ajánlották fel! Ez
az összeg 2016-ban 898 686 Ft volt, amit
osztályaink, tanulóink támogatására költöttünk: jutalomkirándulások, gólyatáborok,
erdei iskolák programjainak, útiköltségeinek és szállásköltségeinek támogatására,
versenyek nevezési díjaira, színházjegyekre, mozijegyekre, hangversenybelépőkre,
uszodai belépőkre, madárbemutató szervezésére, valamint gimnazistáink szalag
avatóbáljának támogatására.
Köszönjük és várjuk további felajánlásaikat!
2018. október 5., Kuratórium

Petőfis gyerekek
a kemencei hittanos táborban

Vecsési Óvodák
IV. KONFERENCIÁJA

A 2017–2018-as tanév sem múlhatott el hittantábor nélkül.

J

úlius 2-án az iskola előtt gyülekeztünk, harmincöt gyermek és négy hitoktató (Kati
néni, Panni néni, Georgina néni és Tünde néni). Közös imádság után elindult a buszunk
Börzsöny hegyei felé. Útközben Nagybörzsönyben megnéztük a XIX. században épült vízimalmot, majd folytattuk utunkat Kemence felé, ahol
a szállásunk volt.
Egy kis játszóterezés után megtekintettük a
Kemencei Erdei Vasútmúzeumot, majd elindultunk egy 4 km-es vonatozásra az erdőben. Hos�szú gyaloglás után részt vettünk a szentmisén is,
ahol a gyerekek nagy örömmel szolgáltak, felolvastak, ministráltak.
Kedden egy helyi termelő többhektáros gyümölcsöskertjében szüreteltünk ribizlit; akadt, aki
lekvárt is készített belőle.
Délután még Dr. Huszka Mihály atya is meglátogatott minket, majd a kemencei strandon élvezhettük a jó időt. Az esti hittanos vetélkedőn
nagy lelkesedéssel vettek részt a gyerekek.

Mézeskalácskészítés

A szerdai nagybörzsönyi kiránduláson megtekintettük a Mesekerámia-kiállítást, a falu tájházát, a Bányásztemplomot. Ebédre kemencés
lepényt ehettünk, amit négy nagyon kedves idős
hölgy készített nekünk. Egy mézeskalács-készítőnél csodálatos mézeskalácsokat láthattunk és
a gyerekek is készíthettek saját kezűleg szebbnél
szebb finomságokat.
Nagybörzsönyi utunk utolsó állomásaként a
Bárókúti Állatsimogatóban ismerkedhettünk meg
közelebbről az állatokkal. Kedvencünk a mosómedve volt.
Másnap délelőtt az összepakolás, rendrakás
után még készítettünk tutajokat, amit a szállásunk
közelében folydogáló patakban ki is próbálhattak
a gyerekek.
Délután még Szobra indultunk, ahol a gyerekek lóra ültek és néhány kört tettek a nagyon türelmes pacin.
Estefelé élményekkel gazdagodva, fáradtan
értünk Vecsésre, ahol már minden kis táborozót
vártak a szülei.
Peresáné Kállay Georgina,
Bendiákné Szabó Tünde hitoktatók,
fotó: Peresáné Kállay Georgina
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Andrássy iskola a
Káposztafeszten

A VECSÉSI ÓVODÁK ÚJRA EGYÜTT…
„A nevelés nem csak elveken és okos taktikán
múlik, mert elsősorban a lényünkkel nevelünk.
A nevelés: titkos metakommunikáció”
(Müller Péter)

N

Kemencei Erdei
Vasútmúzeumban
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agy öröm volt számunkra, és Komárom-Esztergom megyéből
hogy 2018. szeptember 17- is érkeztek kollégák.
én a vecsési óvodákban teA szakmai napunkat Szlahó Csavékenykedő szakemberek újra együtt ba polgármester úr nyitotta meg és
lehettek. Az idei szakmai találkozón adott jó hangulatot a továbbiakhoz.
közel 200 fővel voltunk jelen, ahol a
A „Mosolygós Magyarországért”
szakmai eszmecsere mellett, remek kezdeményezője Farkas Éva pedaalkalom nyílt a kollégákkal való ta- gógus, mentálhigiénésen nyitogatta
lálkozásra, kötetlen beszélgetésre szemünket a pozitív szemléletmód
is. Idén az óvodapedagógusok mel- és gondolkodás felé. Hazánkban már
lett, az óvodatitkárok, a pedagógi- számtalan intézmény csatlakozott a
ai asszisztensek, az óvodai dajkák Mosolygós Intézmények hálózatához,
és a pedagógiai munkánkat segítő többek között a Bálint Ágnes Óvoda
logopédusok, gyógypedagógusok, és a Vecsési Mosolyország Óvoda is.
fejlesztőpedagógusok is csatlakozA MÓD-SZER-TÁR Oktatásszertak rendezvényünkhöz. A program vező és Tanácsadó intézményfejlesz9-16 óráig tartott, igen tartalmas na- tőjével, Lendvai Lászlóné, Anival
pot tudhatunk magunkénak.
folytattuk a programot; éves naptárEzúttal is meghívtunk olyan ven- ként vettük számba a tervező és addégeket, akikkel rendszeresen tart- minisztratív teendőket, a 2018/2019juk a kapcsolatot, így Budapestről, es nevelési év tekintetében.
Bonyhádról, Dunaharasztiból, LaRövid szünet után, Lakner Brigitta
kitelekről, Nagyvázsonyból, Pilisről, – a Bálint Ágnes óvoda vezetője – beSzigetszentmártonból, Tápiószeléről vezető gondolataival, Soltész Erzsébet dietetikus előadását
hallhattuk az Egészséges táplálkozás – a kiegyensúlyozott étrend
alapjai témakörben.
A várva várt prezentáció, Dr. Pálfi Sándor
főiskolai tanár – Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar – elő-

adásában: „Egy lelki szükséglet
(játék) és a kielégítést támogató pedagógia hatásrendszer az óvodában”
címmel, a 2017-es konferenciánk folytatása volt.
A fókuszban természetesen ismét
az óvodáskorú gyermekek és alapvető tevékenységük, a szabad játék
volt. A szakmai napon sok értékes
ismerettel bővült tudásunk, melyeket minden bizonnyal hasznosítani
tudunk a hétköznapokban.
Köszönettel tartozunk városunk
vezetésének, hogy támogatták az
esemény megszervezését, a Bálint
Ágnes Kulturális Központnak, hogy
a helyet és a technikát biztosította számunkra, a Fütte Bistro-nak a
színvonalas szervírozásért, támogató attitüdért és a MÓD-SZER-TÁR
Oktatásszervező és Tanácsadónak,
hogy segítő kezet nyújtottak a konferencia létrejöttéhez. A napról minden résztvevő igazolást kapott, mely
a továbbképzések krediteibe beszámítható.
Hálámat fejezem ki a Vecsési Mo
solyország Óvoda nevelői közösségének, a színvonalas kivitelezésért,
a jó hangulatért és azért, hogy ilyen
csapatot alkotunk.
A szakmai napot követően számtalan pozitív visszajelzést kaptunk,
mely azt erősíti bennünk, hogy igény
van a szakmai együttlétekre, a tudásmegújításra és baráti beszélgetésekre, hiszen ugyanazt a hivatást éljük,
óvodáskorú gyermekeket nevelünk.
Kovácsné d’Elhougne Ilona
óvodavezető, köznevelési szakértő,
Vecsési Mosolyország Óvoda
Kindergarten Kinderlachen in Wetschesch

Az idei Káposztafeszt is remekül sikerült! Az elmúlt évekhez
képest kiemelkedően magas
létszámmal voltunk jelen. Az
önkormányzat anyagi támogatásának köszönhetően egységesen tudtuk megjeleníteni
témánkat, ami a káposztás ételek ételfutárai volt. Immáron
hagyományos módon ebben
az évben is biciklivel vonultunk
fel. A pedagógusok a gyerekkel
karöltve sokat dolgoztak azért,
hogy ilyen ötletes és látványos
legyen megjelenésünk.
Köszönöm minden kollégámnak és a gyerekeknek! Ki kell
emelnem azon kollégák munkáját, akik mindezt összefogták.
Veszprémi Klára – szervezés;
Balajti Anikó, Zumpf Anikó, Kovács Krisztina – pólók batikolása;
Gyurcsán Erika, Dominek Tünde – ötletgazdák és arculat;
Horváth Zoltán, 7., 8. évfolyam
– sildek elkészítése;
Malinkó Judit, Gonda Andrea,
Soltész Judit – dobozok elkészítése;
Dudás Laura, Kabai Gabriella,
Albert Ferenc – beszerzés.

Pichler Rudolf

Hirdetés

Vital & Beauty
SzépSégSzalon

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

Vecsés, Telepi út 43.

(BÁK Kulturális Központ épülete, Fütte étterem mellett)

Telefon: 06-20/6101-505

Nyitva: H–Cs: 8–18, P: 8–12
2018. október

Tájékoztató

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
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HÍREK

TÁJÉKOZTATÁS Vecsés
város településrendezési
eszközei módosításának
megkezdéséről
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet 29/A.§-ának és
Vecsés Város Önkormányzatának
a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot,
a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés Város Önkormányzata határozatai alapján ismét megkezdődik
a hatályos településrendezési
eszközök részleges módosítása. A módosítási igények tulajdonosi kezdeményezések alapján merültek fel az elmúlt évben,
amelyeket Vecsés Város Önkormányzat képviselő-testülete előzetesen támogatott.

A tervbe vett egyes módosításokra vonatkozó ismertetést
Vecsés Város Önkormányzat
honlapján a Partnerségi egyeztetés oldalon tudják megtekinteni (https://www.vecses.hu/
onkormanyzat/partnersegi_
egyeztetes).
A módosítás céljának bemutatásáról lakossági fórumot tartunk
2018. október 31. napján, szerdán
16 órakor a Vecsési Polgármesteri
Hivatal földszinti tanácstermében.
A településrendezési eszközök
tervezett módosításával kapcsolatos előzetes véleményüket, javaslataikat 2018. november 11.
napjáig a foepitesz@vecses.hu
e-mail címen és a Vecsési Polgármesteri Hivatal Berényi Mária főépítész (2220 Vecsés, Szent
István tér 1.) részére címzett levélben tehetik meg.
Szlahó Csaba polgármester megbízásából Berényi Mária főépítész

A Vecsési Városgondnok
Nonprofit Kft.

HÍREI

Tábori Ferenc, Vecsés
alpolgármestere köszöntőtte
a konferencia résztvevőit

City-logisztikai
szakmai találkozó
a Bálint Ágnes Kulturális Központban
  Vecsés Város Önkormányzata több, mint két
éve vesz részt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával
az Interreg Central Europe program keretében
szervezett SULPiTER
projektben, mely az urbanizációs térség logisztikai fejlesz- ira, melyek új szabályozás, illetve
tervezet bevezetését és a meglévők
tésével foglalkozik.
A projekt keretében a Bálint Ágnes felülvizsgálatát indokolják.
Ekés András előadását követően
Kulturális Központban 2018. október
9-én City-logisztikai szakmai talál- Práczki Péter, a projekt vecsési prokozóra került sor, melyen több, mint jektmenedzsere tartott rövid összehúsz szakértő és a városfejlesztés foglalót a nemzetközi elektromos
iránt érdeklődő meghívott vett részt. mobilitásról, majd beszámolt arról
Tábori Ferenc, Vecsés város alpol- is, hogy legutóbb Vecsésen átadásgármestere köszöntőjét követően Mo- ra került az első elektromos autótölcsári Tibor, Budapest Főváros XVIII. tő-állomás.
Az elektromos mobilitás és infrakerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának szakértője mu- struktúra hazai aspektusairól számolt
be Szabó Emese, a Ferihegy Autó Kft.
tatta be a SULPiTER projektet.
Az Európai Bizottság 2030-ra a kommunikációs menedzsere és Kövi
CO2-mentes városi logisztika ambici- Róbert, a Porsche Hungária Kft. érózus célját tűzte ki. Mocsári Tibor is- tékesítési vezetője.
Szabó Emese felhívta a hallgatómertette, hogy a városi közlekedéssel
kapcsolatos kérdéseket a funkcioná- ság figyelemét az elektromos hajtású
lis városi területek (FUA) szempont- autók előnyeire – a normál motorokjából kell kezelni, figyelembe véve a hoz képest 70 %-os üzemanyag
belső városi központok és a környe- megtakarítás, 60 %-al kedvezőbb
ző városi területek közötti funkcio- karbantartási költségek, adók – és
nális szállítási és gazdasági kapcso- parkolási kedvezmények.
Kövi Róbert utalt arra, hogy az
latokat.
A bevezető-előadást követően, akkumulátorfejlődés függvényében
Ekés András a Mobilissimus Kft. hatalmas változások várhatók töbügyvezető-igazgatója tartott össze- bek között az elektromos hajtású aufoglalót a Budapest és környékére tók hatótávolságának és a töltési idevonatkozó Fenntartható Városi Lo- jének vonatkozásában is.
A szakmai találkozó végén felvegisztikai Tervről.
A szakértő utalt többek között tődő kérdéseket és hozzászólásokat
Budapest és környékének főbb áru- Soóki-Tóth Gábor, a projekt szakszállítási és a logisztikai problémá- mai menedzsere moderálta. P.Gy.

222018. október
Tájékoztató

OKTÓBER 27. – Veszélyes hulladék leadása
  Közeleg a veszélyes hulladékok díjmentes leadásának időpontja. Szeretnénk áttekintést nyújtani azzal kapcsolatban, hogy mi számít veszélyes hulladéknak és mi az, ami október 27-én
leadható és mi az, ami nem.
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 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
elektromos eszközöket (pl. hűtő vagy mosógép).
Az elhasználódott szárazelem is veszélyes hulladék. Ez a hulladék a háztartási szemétbe kerülve károsítja, szennyezi környezetünket, vizeinket, erdőinket és az élővilágot. Éppen ezért
fontos, hogy elkülönítetten zárt edényben gyűjt-

sük. (Leadható a Vecsési Városgondnok ügyfélszolgálatán is.)
Kérjük, óvja ön is környezetét!

IDŐPONT:

2018. október 27. szombat
8–14 óra között

TÁJÉKOZTATÓ
a veszélyes
hulladékok díjmentes leadásáról
  Ezúton tájékoztatjuk a vecsési lakosságot, hogy
a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. lehetőséget biztosít ügyfeleinek, hogy a házhoz menő
lomtalanítás keretében be nem begyűjtött veszélyes hulladékot díjmentesen leadja.
2018. október 27-én szombaton 8-14 óra között adhatják le díjmentesen a Városgondnok
új telephelyén.
A telephelyen a megadott időpontban ideiglenes gyűjtőpontot alakítanak ki, ahol az alábbi veszélyes hulladékok adhatók le háztartási
mennyiségben:
2018. október

Tájékoztató

 Festékek, lakkok (max. 10 db/ háztartás).
 Oldószer, hígítószer (max. 10 db/ háztartás).
 Veszélyes anyaggal szennyezett göngyölegek (flakon, doboz) (max. 10 db / háztartás).
 Fénycsövek, izzók.
 Festékpatronok, tonerek.
 Fáradt olaj és göngyölegei
(max. 10 db/ háztartás).
 Növényvédő szerek (max. 10 db/ háztartás).
 Sütőolaj és göngyölegei.
 Szárazelem, akkumulátor
(személygépjármű).

Helyszín:
a Vecsési Városgondnok
Nonprofit Kft. telephelye
A telephely címe:
Vecsés, Széchenyi út 141.
Az alábbi veszélyes hulladékokat a Városgondnoknak nem áll módjában átvenni:
 Ipari mennyiségű és jellegű veszélyes hulladékot.
 Nem beazonosítható vagy a felsorolásban
nem szereplő veszélyes hulladékot.
 Elektronikai hulladékot és gumiabroncsot,
mert ezeket a hulladékokat lakossági házhoz menő lomtalanítás keretein belül szállítjuk el.
 Építőanyag-hulladékot (vakolatok, cement,
ragasztóanyag egyéb porállagú építőanyag)
Amennyiben a veszélyeshulladék-leadással
kapcsolatban kérdései lennének, kérjük, keresse
a Városgondnok ügyfélszolgálatát! (Telefon: 0629/350-563, E-mail: info@v-varosgondnok.hu)
Kérjük, legyen partnerünk, támogassa céljainkat és tegyünk együtt környezetünk és Vecsés tisztaságáért!
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HITÉLET

Gondolatok…
A Szent Kereszt felmagasztalásáról és a
Fájdalmas Szűzanyáról
Szeptember 14-én ünnepeltük a falusi templom búcsúját: a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét.
Előre kell bocsátanom, hogy nem a keresztet magasztaljuk fel. A két gerenda önmagában

véve nem szent. A Jobb- és a Bal-lator keresztjét nem magasztaljuk fel. Jézus kivégzésének
eszköze attól lesz szent, hogy Jézus, a legszentebb Istennek ajánlja fel magát és egész addigi életművét az Atyának. S a kereszten adja
Szent Vérét értünk és sokakért a bűnök bocsánatára. Sokféle tárgyat vagy emberi vívmányt
lehet „magasztalni”, például egy kitűnő autót,
egy műalkotást, de vigyáznunk kell, nehogy a
fejünkbe szálljon a dicsőség és megfeledkezzünk arról, aki Nagycsütörtökön megmosta az

HITÉLET
apostolok lábát, másnap pedig kereszthalálával
„megmosta a szívünket”.
Az ünnep története ismerős. Nagy Konstantin
császár édesanyja, Szent Ilona a IV. sz. első felében (326.) Jeruzsálemben, a Golgota egyik barlangjában megtalálta Jézus keresztjét, „melyen
az élet halni szállt/S megtörte holta a halált.” (Valódiságát azonnali csoda igazolta.) Nagy Konstantin császár a megtalálás helye fölé Bazilikát
emeltetett, melyet 335. szeptember 14-én szenteltek fel. Itt őrizték értékes szekrényben a Szent
Keresztet. A Kereszt ugyan 614-ben a pogány
perzsák birtokába jutott, de 628-ban Heraklius
császár ünnepélyes diadalmenetben visszavitte
a jeruzsálemi templomba. A római egyházban
ezért lett e nap a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe. Templombúcsúnkkor a megváltásunk titkát hirdető Szent Keresztre emeljük tekintetünket. S nem tudunk eléggé hálát adni az
Úrnak, hogy Krisztus Szent Keresztjének egy
szilánkját templomunkban őrizhetjük. Az elbukott ember önmagában nem érhette volna el többé az üdvösséget. Isten azért küldte el asszonytól
(Máriától) született Fiát, aki az emberek testvére lett, és Istenként kimeríthetetlen kiengesztelést szerzett elbukott testvérei számára. Jézus
Krisztusban az Isten azért lett emberré, hogy az
emberek testvéreként meghalhasson értünk ak-

„Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes…”
86 éve alakult meg a Vecsési Rózsafüzér Társulat
Az elmúlt években már találkozhahamar beilleszkedett az akkori katoliSzobocky Ilona
tott Vecsés lakossága azzal a sokus közösségek munkájába, a felkak szerint áldást, védelmet és
sőtelepi plébánia életébe. Szülei
szeretetet hozó „Élő rózsafüés tanárai már kisiskolás kozér zarándoklattal”, melyrában felfigyeltek arra a nem
re városunkban 2012 okmindennapi tulajdonságára,
tóberében gyűltek össze
hogy különös szeretettel és
először az ima erejében
odaadással fordul segítségbízó, a Szűzanyát segítre szoruló társai felé. Nem
ségül hívó zarándokok. Az
volt ez másképp 1932-ben
elhatározásnak, hogy tesem, mikor is az akkor 36
lepülésünket – főként a róéves fiatalasszony nagy elhazsafüzért imádkozva – körbetározásra szánta el magát. Egy
járják, országos, sőt nemzetközi
olyan közösséget kívánt létrehozelőzményei is vannak. E mozgalom
ni, ahol az emberek ügyes-bajos dolBécs után Budapesten szerzett híveket magainak segítése mellett az imádság is főgának, ahol 2007 óta évente kelnek útra, az az- szerepet kap. Megalapította hát az akkori község
óta már lelki nagycsaláddá formálódó közössé- Vecsési Rózsafüzér Társulatát. A kezdetben négek. Hazánk jónéhány városa, így Sopron, Pápa, hány tagot számláló csoport létszáma hamar nöÉrd, Kecskemét, Veszprém is csatlakozott mind- vekedésnek indult, így az alapítás évének októbeehhez, és még a Balaton évenkénti körbejárásá- rében, mikor a Rózsafüzér Királynéja ünnepét és
ról is érkeznek hírek. Azzal, hogy Vecsés, immár másnap, a Magyarok Nagyasszonyát ünnepelte a
hat éve ehhez az országosan is egyre csak növek- katolikus világ, a közel 30 fős társaság megkezdvő, imáikkal is a közösségért tenni akaró nagy te imádkozó misszióját. Szobocky Ilona vezetécsapathoz tartozik, mindannyiunkat büszkeség- sével szombatonként a tagság egy-egy családjágel kell, hogy eltöltsön, annál is inkább, mivel hoz látogattak el, ahol az örvendetes, fájdalmas
nemrégiben olyan, eddig rejtve maradt emlék- vagy dicsőséges olvasó közös elmondása mellett,
re bukkantunk, mely a fent említett mozgalmat, ha kellett bármiben segítettek a rászoruló családtöbb mint 80 évvel megelőzve, valami hasonlót nak, melyet az sokszor kisebb vendégséggel hátűzött zászlajára.
lált meg. Ilona, kit társai elnökasszonyi titulusAz 1896-ban született Szobocky Ilona ötgyere- sal láttak el, saját családjáról sem feledkezett el.
kes felvidéki család tagjaként került Budára, majd Unokája, Fenyvesi Bernát, aki a mai napig hűen
Fischer Bernát úri szabóval, a vecsési mozi ké- ápolja a család ide vonatkozó emlékeit, évtizedek
sőbbi tulajdonosával kötött házassága révén Ve- óta őrizgeti azt a képet, melyet az 1932-es alapítás
csésen telepedett le. Vallásos neveltetése miatt, évében a rózsafüzér társulat megbízásából készí-

kor, amikor még bűnöA templom
sök voltunk. Ezért lett
ereklyetartója
jelvényünk a feszület
– jel, amely tanúsítja:
„úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött
Fiát adta érte!”
Ne feledjük: Jézus
Krisztus áldott Szent
Keresztje nem automatikus forrása az üdvösségnek! Az ember
ma is szabad. Szabadon kell kérnünk és elfogadnunk Isten segítő,
fölemelő kezét. Ez az
élet utolsó pillanatában is lehetséges (Jobb
Lator), de ne várjunk
erre! (Tapasztalhatjuk:
a fa, ha kivágják, mindig arra dől, amerre
életében hajlott. Állandó megtéréssel hajoljunk az örök élet felé!)
Ha magunkba nézünk
– bűneink miatt –, ma is a testi-lelki szenvedés
és a félelmetes halál terhét hordozzuk… Jé-

zus Krisztus óta azon- lommal várjuk, hogy megerősíted hitünket és
ban nem csak jó tette- odaadásunkat, hogy csak egyet tudjunk mondaink, de a Krisztusba ni: „Én Uram! Én Istenem!”
vetett hitünk, szenvedésünk és halálunk is
az üdvösség eszköze
lett. Üdvözlégy Szent
Kereszt, egyetlen reményünk! Szent Tamás apostol még Jé„Stabat Mater dolorosa” (Áll a gyötrött Istenanyzus feltámadása után
is kételkedő, ingadozó ja). Aligha képzelhető el nagyobb fájdalom, mint
lélek volt. Megjelené- annak a szent édesanyának a fájdalma, akinek Fiát
sekor az Úr egyetlen jósága miatt/ellenére keresztre feszítették. A gyerszavával megerősí- meküket temető édesanyák nemritkán depresszitette, meggyógyítot- óba esnek, s talán még istenhitük is megrendül.
ta és engedte, hogy Az Örök Igét Betlehemben fogadó Mária és a kemegérintse, sőt kérte, reszt alatt álló Hétfájdalmú Szűz egyazon Atyáhogy tegye ujját olda- val élt imádságos harmóniában. Szűzanyánk tud
segíteni nekünk is, hogy „állva tudjunk maradni”
lának sebébe.
Ha Keresztutat já- a legnagyobb szenvedés közepette is.
„Hogy ne jussak ama tűzbe,/védj meg engem,
runk – és járjunk is az
év akármelyik napján! – drága Szűz, te,/az ítélet, ha riad!/A Szent Kereszt
akarjuk mi is megérin- óvja éltem,/Krisztus kínhalála védjen:/hogy keteni Urunk sebeidet, gyelmében legyek!/S hogyha testem porba tér
szemünk tapintásával, meg,/lelkem akkor a nagy égnek/dicsőségét lelelmélkedő lelkünk rátapadásával, fájdalmaidat, je meg! Ámen.”(Részlet a mise imádságából)
vérző testedet és még vérzőbb lelkedet. S bizaÖsszeállította: Nagy István Elek

SZEPTEMBER 15.
A Fájdalmas
Szűzanya ünnepe.

Mozgalmas hónapok
vannak a Vecsési
Irgalmas Jézus Plébánia
közössége mögött
A nyarat egy családi hittantáborral kezdtük, ahol nyolcvanan töltöttünk el kicsik és nagyok közösen három felejthetetlen napot a csodálatos Királyréten. Volt sok játék, nevetés, lelki töltődés és kirándulás.

S
Az unoka, Fenyvesi Bernát évtizedek óta őrzi
az alapítás emlékét idéző képet
tettek abból a célból, hogy szombatról szombatra
mindig ahhoz a családhoz vigyék egy hétre, ahol
a Szűzanyához intézett fohász éppen felhangzik.
S, hogy egy unokának, a kecskeméti piaristáknál
érettségizett, kis híján egyházi pályára lépő egykori diáknak, miért olyan féltve őrzött kincse egy 86
éves „vándorkép”, arra Fenyvesi Bernát maga adja
meg válaszát: „A hit útján, a legnagyobb kinccsel
a tarsolyomban, nagyanyám indított el”.
Fischer Bernátné – született Szobocky Ilona –
1956. október 8-án, a Magyarok Nagyasszonya
napján hunyt el.
Képek és szöveg: Fekete József
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zent Lőrinc napján – augusztus 10-én – a
mi plébániánk adott otthont az évente megrendezésre kerülő diakónus találkozónak,
mely az egyházmegye területén szolgáló diakónusokat fogja össze. Családjaikkal együtt vártuk
a szerpapokat. Amíg a diakónusok és feleségeik
beszélgetéseken, lelki programokon vettek részt,
a gyerekeknek külön készültünk mindenféle érdekességgel. A szép napot szentmise zárta, melyet
Dr. Huszka Mihály atya, Vecsés-Óváros Plébánia
plébánosa celebrált a diakónusokkal.
Szeptember óta egyre jobban érezhettük, hogy
mekkora fába vágta fejszéjét a plébánia közössége.
Egy pályázat segítségével belekezdhetünk az Erzsébet téri templom belsejének, (plébániánk központi imahelyének) felújításába. Egy csodálatos
jótékonysági koncertnek lehettek tanúi azok, akik
áldoztak céljainkra: szeptember 14-én a Száztagú Cigányzenekar nagyszerű szólistái látogattak
el a plébániatemplomba és játékukkal elkápráztatták a közönséget, a befolyt összeg nagy segítséget jelent a munkálatokban.
Másnap megtartottuk hagyományos családi napunkat, ahol a „játék” volt a középpont2018. október
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ban. Miután szokásos módon, imával és énekkel
megnyitottuk a délutánt, a játék fontosságáról beszélgettünk, majd gyakorlatban is kipróbálhattuk
magunkat néhány csoportos, közösségépítő játékkal. Ezután ki-ki megtalálta a szívéhez legközelebb álló elfoglaltságot: a focipályán, vagy a társasjátékok hadait felvonultató asztalok mellett,
esetleg a szendvicsek és sütik közvetlen közelében. A játékos délutánt közös szentségimádással
zártuk a templomban.
Szeptember 29-én – Szent Mihály, a Váci Egyházmegye védőszentjének ünnepén – Dr. Beer
Miklós püspök atya lektorrá avatta négy testvérünket. Nagy szüksége van a katolikus egyháznak világi segítőkre, munkatársakra. Az új lektoroknak kívánunk állhatatos és kitartó hitet, erőt
és sok örömet szolgálatukhoz.
A templom belső látványterve

Október 6-án a Nagymarosi Ifjúsági Találkozón gyönyörű időben töltekezhettünk. Mindig jó
élmény együtt lenni egyrészt a saját közösségünk
tagjaival, másrészt megtapasztalni, hogy milyen
nagy és mennyire élő a magyar katolikus egyház!
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy
további támogatást kérjünk a kedves polgároktól, hogy az épület belső felújítása a tervek szerint megvalósítható legyen. Adományaikat szeretettel várjuk, akár személyesen a plébánián, akár a
minket támogató alapítvány számlaszámára: TestiLelki Segítség Alapítvány 10701276-6898257151100005 (CIB Bank). A megjegyzésbe írják be
a „templom felújítására” szöveget! Az alapítvány
közhasznú, így igazolást is ki tud állítani, valamint az 1%-os felajánlásokat is tudja fogadni!
Isten áldjon meg minden segítő szándékot!
Néhány alapinformáció plébániánkról:
Irgalmas Jézus Plébánia, 2220 Vecsés Erzsébet tér 2., tel.: 06-30/792-6986, irodaidő: h/sz/p
9.00–11.00, bankszámlaszámunk (Takarékszövetkezet): 65100091-11344964-00000000. Plébániavezető: Frics Zoltán állandó nős diakónus.
Karitászcsoportunk elérhetősége: 06-30/3017347. Adományokat fogadunk (használható, tiszta ruhát, tartós élelmiszert) és osztunk Vecsésen
az Eötvös utca 15-ben (a piacnál), minden hónap
1. és 3. szombatján, 9 és 11. óra között. Ha szeretne valamit felajánlani, kérjük, előtte telefonon
egyeztessen a csoporttal! Köszönjük!
Isten bőséges áldását kérem az egész városra!
Frics Zoltán plébániavezető
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EDZŐVÁLTOZÁS
A VSE közleménye

Kézilabda
FÉRFI – K&H Liga

Hat forduló
után pont nélkül
– edzőcserével
2018. szeptember 29. szombat
CYEB BUDAKALÁSZ–VECSÉSI SE
27-23 (12-12)
Budakalász, 220 néző. V: Sándor L., Szikszay
VECSÉS: Kránitz – Takó 1, Marczinkó 5,
Benmiloud 2, Antal M., Haszillo 7, Vízler 3. Csere: Vitáris (kapus), Nagy A., Antal L. 1, Simányi 1, Lendvay 2, Kökény, Spekhardt 1. Edző:
Nagy Károly
Az eredmény alakulása. 11. perc: 3-5. 23. p.:
9-7. 27. p.: 10-10. 40. p.: 16-14. 49. p.: 22-16. 55.
p.: 25-20
Kiállítások: 8, ill. 16 perc
Hétméteresek: 4/4, ill. 1/0
A 41. percig minden esély megvolt a pontszerzésre, de utána nyolc perc mindent eldöntött. Ilyen
hosszú gólcsendet nem bírunk el.
Nagy Károly: – Korrekten felkészültünk a mérkőzésre, az első félidőben a védekezés és a kapus
összhangja jó volt, esély nyílt arra is, hogy átvegyük a vezetést. Kevesen vagyunk, a második félidő közepére megroppantott minket az ellenfél.
2018. október 7. vasárnap
VECSÉS SE–BALATONFÜREDI KSE
21-30 (10-16)
Monori sportcsarnok,
400 néző. V: Nagy F., Túróczi
VECSÉS: Kránicz – Takó 7 (3), Marczinkó 1, Lendvay 1, Haszillo 1, Benmiloud 4, Vízler
Csere: Vitáris, Kálomista (kapusok), Vojinovic 1,
Spekhardt 2, Simányi 1, Nagy A., Kökény 1, Antal
L. 2, Antal M. Edző: Stojanovic Damir
Eredmény alakulása: 5. perc: 2-4. 18. p.: 5-13.
48. p.: 15-25
Kiállítások: 8, ill. 6 perc
Hétméteresek: 3/3, ill. 4/4
MESTERMÉRLEG, Stojanovic Damir: – A
harcossággal, a küzdeni akarással elégedett vagyok, de rengeteg munka áll még előttünk, hogy
fizikálisan és játékban felvegyük a versenyt a többi csapattal.

2018. október 13. szombat
DVTK-Eger Eszterházy SZSE–Vecsés SE
31-26 (17-10)
Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok,
750 néző. V.: Hargitai G., Markó G.
EGER: Lorger – Lezák 1, Rédei 3, Bajorhegyi, Kiss
G., Bernatonis 6, Szepesi I. 7. Csere: Repóth (kapus), Takács B. 4 (3), Füzi 3, Hegedüs M. 3, Vaskó 2, Molnár B. 1, Dobó Zs. 1, Tóth R., Szepesi N.
Edző: Tóth Edmond
VECSÉS: Kránitz – Takó 1, Marczinkó 4, Lendvay, Benmiloud 3, Vojinovics 6, Vizler. Csere:
Vitáris (kapus), Radoslavjevics 7 (3), Kökény 3,
Nagy A., Spekhardt, Antal L. 2. Edző: Damir
Sztojanovics
Az eredmény alakulása. 6. perc: 3-2, 12. p.: 6-3,
18. p.: 9-5, 24. p.: 14-8, 36. p.: 20-14, 42. p.: 23-17,
48. p.: 24-19, 54. p.: 29-23.
Kiállítások: 6, ill. 6 perc.
Hétméteresek: 3/3, ill. 2/2
A hazai csapat a Vecsés együttesével szemben szerezte meg idénybeli első bajnoki győzelmét. Az egriek első félidei remek produkciója
meghatározta a találkozó további alakulását.
Alig telt el tíz perc a találkozóból, a DVTK-Eger
már öt gólnál járt. Az egész első félidőre jellemző
volt, hogy rendkívül szervezetten és határozottan
védekezett a DVTK-Eger, ennek köszönhetően folyamatosan nőtt a két csapat közti különbség. A
második félidő már kiegyenlítettebb küzdelmet
hozott. Ez köszönhető az újonnan igazolt Uros
Radoslavjevic találatainak, de négy gólnál jobban nem tudtuk megközelíteni a vendéglátókat.
Stojanovic Damir: – Sajnos adtunk az Egernek
egy félidőnyi előnyt, amit nem tudtunk ledolgozni. Az első félidőben rengeteg technikai hibát követtünk el, a második félidőben már jobban ment
a játék. Két ellentétes félidőt láthatott a közönség.

További
mérkőzések:
Október 20. szombat 18:00 – Monor
Vecsési SE–FTC KN KFT
November 2. péntek 18:00
Grundfos Tatabánya KC–Vecsési SE
November 6. kedd 18:30 – Monor
Vecsési SE–MOL-PICK SZEGED
November 24. szombat 18:00
Telekom Veszprém–Vecsési SE
További hírek és a mérkőzések felvételei megtalálhatók a vecseshandball.hu honlapon.

Az eredményesség
hiánya miatt október
2-án szerződést bontott
a Vecsés SE Kézilabda-szakosztálya Nagy
Károly vezetőedzővel.
A távozó mesteredző
Antal Zoltán
másfél évig irányítotszakosztályveta a felnőtt férficsapazető és az új edző
Damir Stojanovic
tot. Vezetésével ez év
tavaszán a gárda megnyerte az NB I/B bajnokságot és jogot szerzett az
első ligás indulásra.
Az új edző Damir Stojanovic Belgrádból érkezett, aki október 3-án kezdte meg az edzői munkát a Vecsés SE Kézilabda-szakosztályánál.
Az új edzőt Antal Zoltán szakosztályvezető mutatta be a csapatnak. A 41 éves szakember nős, két
gyermek édesapja, játékosként megfordult szerb,
török, macedón és bosnyák együttesekben. Edzőként tevékenykedett Szerbiában, Görögországban
és Izraelben.
Antal Zoltán rövid felvezetője után Damir Sto
janovic ismertette elképzeléseit a csapattal és elkezdődött a közös munka.
Két új játékossal is bővült a keret. Az 1990-es
születésű Nebojsa Vojinovic irányítóként, a 26
éves Uros Radosavljevic pedig jobbszélsőként
erősíti majd a gárdát.

Megkerestük
Nagy Károly
mesteredzőt
A leváltott vezetőedző 25. bajnoki szezonját
kezdte el Vecséssel az első osztályban. Elmondta,
már az NB I B-t is szakmai kihívásnak tekintette,
hogy jóval szerényebb – anyagi és edzéslehetőségek, stb. – között milyen eredményt tud elérni. Éppen ezért tartja komoly szakmai sikernek a profi
ligába való feljutást és büszke arra, hogy a város
történetének első profiligás együttese az ő szakmai
irányításával érte el ezt az eredményt. Többször
nyilatkozta, hogy a bennmaradáshoz jelentős erősítésre lesz szükség. Ez csak részben sikerült, és a
csapat építésére is több idő kell – a további erősítések mellett. Elmondta, hogy amennyire öröm volt
számára a bajnoki cím, ugyanannyira szomorú az
elválás körülményei miatt. Valószínűsíti, hogy a
megromlott személyes kapcsolat volt a válás oka,
de számára az adott szó, a kézilabdázás szeretete,
egy város képviselete a fontos. Hozzátette, hogy
éppen a szakmai kihívás miatt, jóval szerényebb
javadalmazás mellett dolgozott, sőt komoly ös�szegeket adott kölcsönbe a szakosztály működéséhez. A kölcsön és a járandóságok behajtását jogi
úton kívánja érvényesíteni.
Mindehhez annyi tehető hozzá, hogy egy nagy
tapasztalattal és számtalan sikerrel rendelkező
mesteredzőről van szó, akinél nagyobb profiligás
múlttal csak kevesen rendelkeznek.  szalontai
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LABDARÚGÁS
PEST MEGYEI I. OSZTÁLY

Nehéz meccsek
után a középmezőnyben

Mudroch Mendel (Gödöllő)
két gólt szerzett a Vecsés ellen
2018. szeptember 29.
7. forduló: Gödöllői SK–Vecsési FC 2-0 (0-0)
A jó iramú összecsapás első félidejében aktívabbnak tűnt a középpályát gyorsabban átjátszó Vecsés támadójátéka, ám góllal kecsegtető ziccert
nem tudtunk kidolgozni. A második félidőben lényegesen kezdeményezőbbé vált a gödöllői csapat, amely – a két kapufa mellett – a 80. percben
feltörte az idő előrehaladtával egyre jobban fáradó csapatunk védelmét. Mudroch Mendel kétszer is betalált csapatunk kapujába.
Gendúr László: – Sajnos nem úsztuk meg
büntetlenül, hogy 4 mérkőzést kellett játszanunk
10 nap alatt. A 70. percben elfogytunk, frissíteni sem tudtam, mindenki lábában benne volt a
szerdai elmaradt bajnoki mérkőzés, ezért kétgólos vereséget szenvedtünk. Egyébként a csapatom mindent megtett a jó eredmény érdekében,
de sajnos ez nem volt elég. Gratulálok a fiúknak.
2018. október 6.
8. forduló: Vecsési FC–Dabas-Gyón FC 1-0 (0-0)
Gólszerző: Koziorowszki

ÖKÖLVÍVÁS
Legjobb nyolcig
jutott Lőczi
Roland a junior
ökölvívó Eb-én
  Oroszországban, Anapában október 8. és 17.
között rendezte meg az Európai Bokszszövetség
(EUBC) a junior lány-fiú ökölvívó Európa-bajnokságot. A magyar csapattal Lőczi Roland (63
kg), a Vecsés SE ökölvívója is elutazott a tornára.
Roland első mérkőzésén fehérorosz ökölvívó
ellen lépett ringbe, a küzdelmes összecsapáson
2018. október
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Nagyon értékes győzelmet szerzett a VFC a
bajnoki címre is esélyes vendégek ellen. A játék
képe alapján megérdemeltnek mondható a három pont megszerzése.
2018. október 14.
9. forduló: VS Dunakeszi–Vecsési FC 1-1
Gólszerző: Koziorowszki
Biztatóan alakul a helyzet a csapat körül. A
NB II Déli csoport
szintén bajnokesélyes otthonából teljesen megérdemelten hoztuk el az egyik pontot. Alább olvasható a hátralévő mérkőzések sorrendje. Ami
érdekes és reménykeltő lehet az az, hogy túl vagyunk a nehéz találkozókon. Az előttünk lévő hat
meccsen mi vagyunk az esélyesek, ami pontokban is megnyilvánulhat. Igaz, sokszor a papírforma derbiken nem egyszerű a kötelező győzelem elérése. A fiúknak mindenesetre érezni kell,
hogy itt az esély a felzárkózásra.
2018. szeptember 23. vasárnap
A VFC 8 forduló után 10 ponttal a 8. helyet Vecsési SE–Inárcs-Örkény KC 30-25 (15-13)
foglalja el a tabellán.
A mérkőzésről már beszámoltunk szeptemberi számunkban, de adósak maradtunk a gólszerzőkkel. Most ezt pótoljuk:
Gólszerzők: Martinek 6, Sebők 5, Czudor A. 5,
Doszpod 4, Pomozi 4, Tóth T. 2, Kovács 2, Potornai
1, Halmos 1
10. forduló, október 20. 14:00
Vecsési FC–Törtel KSK
2018. október 7. vasárnap
11. forduló, október 27. 13:30
Vecsési SE–Ceglédi KCSE 24-18 (11-8)
Fémalk-Dunavarsány–Vecsési FC
Gólszerzők: Martinek 7, Tóth T. 3, Pomozi 3, Du12. forduló, november 3. 13:30
kai 3, Doszpod 2, Potornai 2, Czudor A. 2, HalVecsési FC–Szentendre VSE
mos 1, Pasqualetti 1
13. forduló, november 11. 13.30
Felsőpakony KSE–Vecsési FC
Vitányi Attila edző: – Sikerült jól felkészülnünk
14. forduló, november 17. 13:00
a vendégcsapat játékából, a héten gyakorolt táVecsési FC–Százhalombattai LK
madási variációkat nagyon jól kihasználta a csa15. forduló, november 24. 13:00
pat a mérkőzés elején. Ennek köszönhetően a félMaglód TC–Vecsési FC
idő közepén már 10-3 volt az állás a javunkra. A
Magyar Kupa, 2018. október 31.
második játékrészben a védekezésünk keményVFC-MTK a 32 közé jutásért!
sége hozta meg a sikert, ezt bizonyítja a 60 perc
alatt kapott 18 gól! Ehhez párosult a jó kapusteljesítmény, mind Tóth Enikő, mind Megyesi OrA VFC a sárisápi győzelemmel bekerült a leg- solya részéről!
jobb 64 közé. Korábban jeleztük, hogy a követAzt hiszem, a magabiztos 24-18-as győzelmünkkező fordulóban már egy nagyhalat is kifogha- ben nagy részük van szurkolóinknak is, akik natunk. Nos, kifogtuk! Október 31-én a legjobb 32 gyon jó hangulatot teremtenek minden mérkőzéközé jutásért az MTK együttesével kell megküz- sünkön! Ezúton is köszönjük a csapat nevében!
denünk! Nagy feladat, de neki kell gyürkőzni! A
Kiemelni senkit sem szeretnék, mert ez az
mérkőzés 12.30 órakor kezdődik a VFC Dózsa egész CSAPAT sikere volt!
György úti sporttelepén.
szajan
2018. október 14. vasárnap
Vecsési SE–Dabasi KC VSE 30-16 (14-10)
Edző: Vitányi Attila
II. félidei lehengerlő játékunknak köszönhetően
magabiztos győzelmet arattunk. Csak így tovább!
A VSE négy forduló után 6 ponttal a 4. helyet
foglalja el. A gólszerzők listáján a harmadik forduló után az előkelő 9. helyen áll Martinek Emőke 20 góllal. 
szajan

Kézilabda – női

Alakuló csapat
– biztató
eredmények

További
mérkőzések:

További
mérkőzések:
pontozással nyert a vecsési ökölvívó. A második
fordulóban már a legjobb nyolc közé jutás volt
a tét, Lőczi Rolandnak olasz fiú ellen kellett kiharcolnia a továbbjutást. Sajnos ez most nem jött
össze, Roland nem tudta átmenteni az első mérkőzésen mutatott jó formáját, így végül az olasz
pontozással nyerni tudott. 
GA

Október 20. – Gyömrő VSK–Vecsési SE
Október 28. – ÉRD U22–Vecsési SE
November 11. 13 óra – Üllő Sportcsarnok
Vecsési SE–VSK Tököl
November 18. – TFSE–Vecsési SE
November 25. 13 óra – Üllő Sportcsarnok
Vecsési SE–EURONOVEX USE
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REKLÁM

ASZTALITENISZ

KonténEr
szállítás

SzobafeStéS
tapétázáS
MázoláS

Felemás
vecsési rajt
  Elkezdődött az új idény a Vecsés SE asztaliteniszezői számára – az egyesület első és második csapata is túl van már a harmadik fordulón.
A Vecsés SE I. az elmúlt szezonban szintet Az edzéseket a Petőfi iskola tornatermében tartják
lépett, idén már az NB II Dél-Keleti csoportjában áll asztalhoz az együttes. A Herczeg AttiA megye I/B-ben szereplő Vecsés SE II. job- Szabolcs a 8-13 évesek között állhatott a dobogó
la, Urbán László, Hegedűs Tamás és Spengler ban vette a rajtot, három mérkőzésből kettőt második fokára, Fazekas Kristóf és Zeke Dávid
György alkotta csapatnak eddig még nem sike- győzelemmel, egyet pedig döntetlennel zárt pedig a 14-18 éves korosztályban lépett asztalrült felvennie a magasabb osztály ritmusát, az a Spengler Krisztina, Takács Szilárd, Szarka hoz, a versenyt végül a hatodik helyen zárták.
első három mérkőzésen vereséget szenvedtek ru- Béla, Nagy Zsombor, Mezei László és Nedolai
November 3-án a Pest megyei szövetség szertinosabb ellenfeleiktől. Ebből különösen fájó a Edit alkotta vegyes csapat. Az első fordulóban vezésében rendezik meg a Vecsési Káposzta Kumásodik fordulóban Jánoshida ellen elszenve- Hévízgyörköt verték 14-4-re, a második fordu- pát, amelynek idén is a Petőfi iskola ad otthont.
dett súlyos vereség (Jánoshida SE–Vecsés SE I. lóban Albertirsa ellen remiztek (9-9), a harma- A felnőtt ranglistaversenyen idén is egy cso18-0), az első és a harmadik fordulóban szoro- dik mérkőzésükön pedig Tápiógyörgyét múlták mag savanyú káposztát kapnak az indulók Kesabb eredmények születtek: Vecsés SE I.–Me- felül 12-6-ra.
resi Gábor felajánlásából.
Varga
zőtúri AFC 7-11, illetve Vecsés SE–Mezőberény
Nedolai Edit elmondta, Spengler Krisztina
8-10. Ezeken a mérkőzéseken kevésbé volt gond visszatérésével erősödött a keret – Spengler koa mutatott játékkal, Nedolai Edit szakosztály- rábban az NB I-ben szereplő női csapat játékovezető szerint a tavaszi fordulókban nyerhető- sa volt –, így a csapat célja már a feljutás lehet,
ek lehetnek a visszavágók.
mindent megtesznek, hogy jövőre a megye 1/A
– Aggodalomra egyelőre nincs okunk, a baj- osztályban szerepeljen a Vecsés SE II.
nokság 18 fordulóból áll, bőven lesz lehetőség
A Vecsés SE Asztalitenisz-szakosztálya várUtánpótlásversenyeket is rendeztek az új szea javításra. A fiúk most ismerkednek az NB II zonban: október 7-én a Pest Megyei „DC” Csaja a sportág iránt érdeklődő fiatalok jelentközegével, sokkal tapasztaltabb, erősebb ellen- pat Utánpótlás Asztalitenisz Verseny első állokezését. További információ: Nedolai Edit,
felek várnak ránk, mint az alsóbb osztályban mása volt Vecsés. Két korcsoportban is indultak
06-70/516-4734.
– mondta a szakosztályvezető.
vecsési asztaliteniszezők: Oláh Barna és Zalai

Várják a fiatalok
jelentkezését!

Hirdetés

TAKARMÁNYBOLT
Nyitva: H–P: 8–1730, Szo: 8–13
Tel.: 06-20/317-9995, 06-29/740-285

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

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

https://www.facebook.com/festés-tapétázás-mázolás
1849371068669369

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

• Kályhacsövek, hólapátok, útszóró só
• Milesi lazúr festékek, kerékpár alkatrészek
• Kesztyűk, bakancsok, nagy választékban

Szezon végi kiáruSítáS 30, 40, 50%.

facebook.com/BarkacsBarlang

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

• 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

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

ÉpüleTBOnTáS.

Márta Ervin

tel.: 06-20/984 9242

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

gázterVezés, átadás

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

kis üzlet nagy választékkal
csak és kizárólag

Üllő, PesTi úT 206.
Bankkártya
elfogadó hely

LEgyEN ÖN iS NETFONOS!

Mobil:

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

napkollektor értékesítés, szerelés

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

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

Folyamatos AKCIÓVAL várjuk vevőinket!

HázHozszállítás záRás után!

Gázkészülék javítás

ELőNyÖK, amiK cSaK NáLuNK várNaK ÖNrE!

Vass IstVán

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

Ügyintézés akár otthona kényelmében,
előre egyeztetett időpontban:

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

+36-30/655-5878 – Dr. Lakos Gáborné
Az Ön személyes tanácsadója
282018. október
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EgyEdi kErti
mEgoldások
Gyepgondozás, kaszálás,
sövénynyírás, metszés, permetezés, fakivágás, zöld hulladék
elszállítás, térkövezés, gépi és
kézi földmunka, öntözőrendszer
telepítés, kútgépészet, kertkarbantartás és parképítés.
Budapesten és vonzáskörzetében

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

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

SZERETNÉL EGY WEBOLDALT?

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

HÍVJ MOST!
06-20-5-934-534

webre TESZLEK

www.webreteszlek.hu

hello@webreteszlek.hu
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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.

Tábori Ferenc alpolgármester (1. vk.)

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

Frühwirthné Halász Melinda (3. vk.)
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.

SZÁMOS
MUNKALEHETŐSÉGGEL
VÁRJUK!

JÖJJÖN
HOZZÁNK
dolgozni!
ÁTLAGKERESET:

végzettség, tapasztalat és
ledolgozott idő függvényében

bruttó

250 000–350 000
Ft/hó!

INGYENES CÉGES
BUSZJÁRATOKKAL

HA MÉG IDÉN
MUNKÁBA ÁLL,
ADUNK
30 000 Ft
BELÉPÉSI
BÓNUSZT!

Tájékoztatókat tartunk lakóhelye közelében!

JÖJJÖN EL és HALLGASSA MEG a részleteket!
HÍVJON BENNÜNKET MOST!

06-30/182-6434

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
Főszerkesztő: Polgár Gyula, +36-30/955-7581, polgargyula@a-vecses.hu
Szerkesztőségi munkatárs: 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. október
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Gyógyszertárak ügyeleti rendje
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – október 29-ével,
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – november 5-ével,
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – november 12-ével,
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – november 19-ével,
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – november 26-ával 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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ÉLETE
LEGFONTOSABB
TÁRSA.
VISELJE
GONDJÁT!

A Panangin® Forte hatóanyagai, a magnézium
és a kálium, segítik a szívizom működését.

A kezelőorvos jóváhagyásával.
Gyártó: Richter Gedeon NyRt. 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505 70 32, drugsafety@richter.hu
A Panangin® Forte recept nélkül kapható gyógyszer.
www.panangin.hu

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL
A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

