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ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
Lakner Brigitta, Sallai Sándor, Szlahó Csaba,
Várszegi Csaba és Kovács Márton

Az ösztöndíj odaítélése pályázat alapján történik. Évente négy
hallgató részesülhet az ösztöndíjban. Elnyerésére évente új
pályázatot kell benyújtani.

Októberben díjmentesen lehet
leadni a veszélyes hulladékokat
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), növényvédőszerek
(max.10 db/háztartás), sütőolaj és göngyölegei,
szárazelem, akkumulátor (személygépjármű).

Mit lehet leadni?

És mit nem?

sorolásban nem szereplő veszélyes hulladék, elektronikai hulladék és gumiabroncs (ezeket a hulladékokat lakossági
házhoz menő lomtalanítás keretein belül
szállítjuk el), építőanyag-hulladék (vakolatok, cement, ragasztóanyag egyéb porállagú építőanyag).
Amennyiben a veszélyes hulladék leadásával kapcsolatban kérdései lennének, kérjük, keresse a Városgondnok ügyfélszolgálatát! (Telefon: 06-29/350-563, e-mail:
A telephelyen a megadott időpontban ideig- A következő veszélyes hulladékokat a Vá- info@v-varosgondnok.hu)
lenes gyűjtőpont kerül kialakításra, ahol az rosgondnoknak nem áll módjában átvenKérjük, legyen partnerünk, támogassa
alábbi veszélyes hulladékok adhatók le háztar- ni: ipari mennyiségű és jellegű veszélyes céljainkat és tegyünk együtt környezetünk
tási mennyiségben: festékek, lakkok (max.10 hulladék, nem beazonosítható vagy a fel- és Vecsés tisztaságáért!

Év végéig szállítják el a VETÜSZ
felirattal ellátott zsákokat
Sajnos a hulladékgyűjtések alkalmával
a Városgondnok munkatársai még mindig találkoznak VETÜSZ-ös zsákokkal,
amelyek már 5 éve lejártak. Szeretnénk
felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy a
VETÜSZ-felirattal ellátott hulladékgyűjtő zsákokat 2020. január 1-ig szállítja el a
Városgondnok. Kérjük, hogy amennyiben

Álláspályázat

Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten
Wetschesch a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODAPEDAGÓGUS / ÓVODAPEDAGÓGUS
munkakörök betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2220 Vecsés, Fő út 83.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: óvodapedagógusi feladatok ellátása a köznevelési törvény, az ONOAP, az óvoda pedagógiai programja és a
munkaköri leírás szerint.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

rendelkeznek lejárt VETÜSZ-ös zsákokkal, azokat legkésőbb 2019. december 31ig használják fel! 2020. január 1-től kizárólag a Vecsési Városgondnok Nonprofit
Kft. felirattal/emblémával megjelölt hulladékgyűjtő zsákokat szállítjuk el. Köszönjük megértésüket!
Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.

Pályázati feltételek:
főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus /óvodapedagógus, büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
fényképes szakmai önéletrajz,
végzettséget igazoló okiratok másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. november 4.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. október 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Vargyasné Bakonyi Ildikó nyújt,
a következő telefonszámon: 06-30/649-4542.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Vargyasné
Bakonyi Ildikó részére az info@falusiovi.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.falusiovi.
hu, 2019. július 15.

Összege: egy tanulmányi évre
(10 hónapra) 10 000 Ft/fő/hó.
Sokan ismerkedtek a síeléssel
a sportágválasztón

Felavatták az óvodásoknak épített sportpályát
csési Falusi Nemzetiségi Óvoda
is gazdagodott egy sportpályával.
A pályák egyaránt alkalmasak
kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, röplabda, tenisz és lábtenisz
sportágak művelésére, továbbá
ügyességi játékok és mozgáskoordinációs feladatok gyakorlására. A két beruházás összesen 18
millió forintba került, a költségeket az Ovi-Sport Program pályázatán elnyert támogatásból és a
városi költségvetésből finanszírozta az önkormányzat.
Az ünnepélyes pályaavatón
Lakner Brigitta óvodavezető után
Szlahó Csaba köszöntötte a megjelenteket. A polgármester hangsúlyozta, hogy a városvezetés
számára kiemelten fontos a sport
és az egészségügy támogatása,
amit jól mutat, hogy a „Sportos
és egészséges város” szlogent valódi tartalommal sikerült megtölteni, hiszen erre a két területre több mint 2,5 milliárd forintot
áldoztak az elmúlt ciklusban.
A polgármester köszöntője után
Sallai Sándor volt válogatott labdarúgó szólt a megjelentekhez,
majd az ünnepélyes szalagátváA karate volt a másik kedvenc gás után birtokba vették a gyerekek az új pályát. Az
Gyors eligazítás eseményen Várszegi
a pálya hasz- Csaba, a körzet önnálata előtt kormányzati képviselője és Kovács Márton is részt vett. VN

Sportágválasztó napot tartottak szeptember 13-án a Bálint
Ágnes Óvodában. A programon
többek között a karatéval, a síeléssel, a szinkronúszással, különféle táncokkal és még a jógával
is megismerkedhettek az óvodások. Valamennyi sportágat nagy
érdeklődés övezte, a bemutatók
az óvoda udvarán több helyszínen zajlottak.
A délután folyamán az óvoda
udvarán lévő, gyerekeknek kifejlesztett sportpálya avatására
is sor került. A létesítményből
kettő épült Vecsésen a Nemzeti
Ovi-Sport Program keretében, a
Bálint Ágnes Óvoda mellett a Ve-

Varga Norbert felvételei

Ezúton tájékoztatjuk a vecsési lakosságot, hogy a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. lehetőséget biztosít ügyfeleinek, hogy a házhoz menő lomtalanítás
keretében be nem gyűjtött veszélyes hulladékot díjmentesen leadja október 19-én,
szombaton 8-14 óra között a Városgondnok telephelyén.

Vecsés Város Önkormányzata a 15/2015. (VII.30.) Ök. rendelete alapján a 2019/2020-as tanévre meghirdeti ösztöndíjpályázatát a felsőoktatási intézmények (egyetem,
főiskola) nappali tagozatán tanuló, hátrányos helyzetű
hallgatóinak támogatására.

2019. szeptember

A KIÍRÁS ALAPJÁN AZ PÁLYÁZHAT, AKI:
• állami vagy egyházi fenntartású egyetem, főiskola nappali tagozatos hallgatója és tanulmányait az első diploma
megszerzéséért folytatja,
• legalább két tanulmányi félévet abszolvált,
• tanulmányi kötelezettségének eleget tesz és az előző tanévet sikeresen – legalább 3,51 tanulmányi átlaggal – befejezte,
• állandó vecsési lakos.
Az ösztöndíjra pályázó hallgató köteles tanulmányi eredményét a tanév megkezdése előtt leckekönyve bemutatásával,
hallgatói jogviszonyának fennállását – szemeszterenként – az
intézmény által kibocsátott okmánnyal igazolni.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 10.
A pályázatot az oktatási bizottság elnökének címezve
(Dr. Lugosi Mária) postai úton kell leadni egy példányban.
Postacím: Vecsési Polgármesteri Hivatal,
2220 Vecsés, Szent István tér 1. em. 7.
A pályázatot egyfordulós pályázat alapján az oktatási bizottság bírálja el a benyújtási határnapot követő első bizottsági ülésen és határozattal dönt az ösztöndíj odaítéléséről.
A pályázat nyerteseinek kihirdetésére az önkormányzat
hivatalos lapjában (Vecsési Tájékoztatóban) is sor kerül.
A tanulmányok megszakítása és halasztása az ösztöndíj megvonásával jár. Ez esetben a hallgató a jogcím nélkül felvett összeget köteles az önkormányzatnak 15 napon belül visszafizetni.
A mellékletekkel együtt a következő iratokat is csatolni kell:
• írásos kérelem
• iskolalátogatási igazolás
• leckekönyv fénymásolata, tanulmányi eredmény igazolása,
• lakcímkártya fénymásolata
VT info

Emlékezzünk együtt!
Vecsés Város Önkormányzata tisztelettel meghívja önt és
családját az aradi vértanúk kivégzésének 170. évfordulója
alkalmából rendezendő megemlékezésre.
Helyszín: Vecsés, Erzsébet tér. Időpont: október 4. (péntek) 17 óra. Megemlékező beszédet mond Veszprémi Klára,
a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola igazgatója.

Tájékoztató
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Gyerekzsivajtól
volt hangos a felújított játszótér
a körhinták a Vecsési Búcsúban.
Az időjárás is kegyes volt a három eseményhez, a nyári meleget idéző napsütésben sokan
választották időtöltésnek a szabadtéri programokat.
énteken a Bálint ÁgAz Epresben található játszónes óvodában tartottak tér átépítésére azért is volt szüksportágválasztó napot, ség, hogy minél több korosztályszombaton az Epresben várták nak nyújtson játéklehetőséget és
az aprónépet a felújított játszótér akár az egész család komfortoátadására. Mindezeken túl pedig sabban használhassa, mint kokét napon át pörögtek-forogtak rábban – mondta Frühwirthné
Halász Melinda önkormányzati képviselő. A megújult játszótéren akár még a felnőttek is kikapcsolódhatnak gyermekeikkel,

Szeptember második
hétvégéje a gyerekekről szólt Vecsésen.

P

Óvodapedagógusoknak rendeztek szakmai konferenciát
Frühwirthné Halász Melinda képviselő és Szlahó Csaba
polgármester adta át a felújított játszóteret
például azon a hintán, amelyre a kismamák és akár a kispapák is felülhetnek gyermekükkel együtt. A két mászóvár két
korosztályt szolgál ki, az egyik a
kisebbeknek, míg a másik a kisiskolások igényeinek megfelelően lett kialakítva. A beépített játékokat a Hags svég játékgyártó
vállalat szállította, amely az eszközök fejlesztése során a biztonságon túl a játékra, a játszva tanulásra is nagy hangsúlyt fektet.
Az átépítés során megőriztek
mindent, ami használható volt,
A gyerekek egyik nagy
kedvence a játszóvár

Az arcfestésnek köszönhetően bármelyik gyerek lehetett
cica, kutya, tündér, de akár
Pókember is

így a játszótéren megmaradt a korábbi viacolor burkolat, a kerítés
és a homokozó. A rossz állapotban levő játékokat leselejtezték,
a használhatókat pedig a Vecsési
Falusi Nemzetiségi Óvoda udvarán állítják fel. A játszóeszközök
alatt elterített ütéscsillapító burkolat kétszer rostált homokos kavics, amely amellett hogy biztonságos, jó időben mezítlábas játék
esetén a kicsik mozgásfejlődésére is jótékony hatással van. Az
erős napfénytől egyelőre napvitorlák védik a gyerekeket és az
eszközöket, de a játszótér körül
több facsemetét is ültettek, amelyek hűsítő árnyékot adnak majd
a nagy hőségben, mikor elérték
a kellő magasságot.
A játszótér ünnepélyes átadásán Szlahó Csaba polgármester
és Frühwirthné Halász Melinda
köszöntette az eseményre érkezett gyerekeket – és szüleiket –,
akik a nemzeti színű szalag átvágása után azonnal megtöltötték élettel a megújult játszóteret.
N.

Mosolyország Óvoda szervezett
– dr. Kelemen Lajos pszichológus, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési
Karának tanára tartott szakmai
előadást az óvodás gyermekek
érzelmi világáról és az óvodában tevékenykedő felnőttek aktuális kihívásairól. Eközben a
kulturális központ előterében
vecsési óvodák jelenét bemutató tablókiállítás, szín- és stílustanácsadás és szakmai anyaDr. Kelemen Lajos pszichológus az óvodás gyermegok vására várta a résztvevőket.
kek érzelmi világáról és az óvodai dolgozók aktuális A rendezvényen az óvodapedakihívásairól tartott előadást
gógusok beszélgethettek a Mosolygós Intézmény Hálózat alaSzakmai konferencián vettek részt a ve- pítójával és megismerkedhettek a hálózat
csési óvodapedagógusok szeptember 16-án, működésével is.
a Bálint Ágnes Kulturális Központ színA program 14 órakor Kovácsné d’Elhougne
háztermében. Az ötödik alkalommal meg- Ilona, a Vecsési Mosolyország Óvoda vezerendezett konferencián – melyet a Vecsési tője összefoglalójával zárult.
V.

Vidám programmal és finom
ebéddel búcsúztatták a nyarat

Kívül-belül megújult a Petőfi iskola

Ihos József humorista vidám perceket
okozott a nyárbúcsúztató vendégeinek

Befejeződtek a külső felújítási munkák a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola
és Gimnázium épületén. A tető
szigetelési és burkolási munkái
már korábban elkészültek, szep
tember elejére pedig a homlokzat is látványosan megújult.
Az épület falait a szabványoknak megfelelően 15 centiméter
vastag hőszigeteléssel borították
be, illetve a tornateremhez hasonlóan pasztellbarack-árnyalatú színezést kapott.
Az iskola udvara is megújult,
a régi betonburkolatot viacolorra

Alattyányi Istvánnak és Szlahó
Csabának Mohainé Jakab Anikó
jegyző segített a főzésben
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cserélték, a pihenőrészekre pedig természetes hatású műfű burkolat került. Amint megtudtuk,
utóbbit különösen szeretik a gyerekek, ugyanis jó időben akár
mezítláb is kényelmesen végigsétálhatnak rajta.
A belső tereken is történtek
változások: elkészült az új könyvtár, a folyosó falán pedig Lázár
Zsuzsanna rajztanár festményével találkozhattak a diákok az új
tanév első napján. A bejáratnál
található dekoráció is megújult,
amint megtudtuk, ez is a tanárnő keze munkáját dicséri.
V.

Tájékoztató
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Tájékoztató

Nyárbúcsúztató napot tartottak a Vecsési
Tájház udvarán. A vidám programra Szlahó
Csaba polgármester invitálta a nyugdíjasklubok és a Gondozási Központ szépkorú tagjait. Az eseményen műsorral kedveskedtek
az időseknek, Szlahó Csaba és Alattyányi
István képviselő pedig egy finom gulyáslevesre és borjúpörköltre is vendégül látta a
megjelenteket. Az ételt is ketten készítették,
a végeredmény pedig szakácsokat megszégyenítő két fogás lett.
Nem ez volt az első alkalom, hogy a nyár
végén megvendégelték az időseket, Szlahó
Csaba elmondta, ez a rendezvény már hagyományosnak mondható.
– Évről évre vendégül látjuk az időseket, van, hogy kirándulni megyünk, voltunk
már hajókázni és korábban ellátogattunk a
medveotthonba is. Ezekkel az alkalmakkal
azt szeretnénk elérni, hogy a körülményeikhez képest minél jobban érezzék magukat a szépkorú vecsésiek. Igaz, hogy a gondozási központban rendezett körülmények
között élnek és jó a hangulat is, de az ilyen
alkalmak mindig egy kis színt visznek az
életükbe, ami nagyon fontos – mondta a polgármester.
Amíg az ebéd főtt az üstökben, addig
Ihos József és persze Kató néni szórakoztatta a vendégeket, majd zenés táncos mulatság vette kezdetét.
RGA
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KORSZERŰSÍTIK
A TÉRFIGYELŐ
KAMERÁKAT
A RENDSZÁMOKAT IS FELISMERIK
MAJD A MODERN ESZKÖZÖK.
Vecsés az első települések közé tartozott, ahol
kiépült a térfigyelő kamerarendszer. Az idő múlásával azonban a technika is jelentős mértékben
fejlődött, ma már ezen a téren is sokkal korszerűbb eszközök állnak rendelkezésre, mint akár
néhány évvel ezelőtt. Haladva a korral, a közbiztonság javítása és az értékek megóvása érdekében a képviselő-testület a vecsési térfigyelő kamerarendszer teljes felújításáról döntött.
A tervezés és az előkészítő munkák májusban
megkezdődtek, melyeket a felújítás első üteme
követett. A részletekről Rózsa Balázs, a polgármesteri hivatal közbiztonsági és környezetvédelmi osztályvezetője számolt be lapunknak.
– Jelenleg 68 térfigyelő kamera működik a
városban, melyből 40-et cserélnek le a felújítás
első ütemében. Jelentős változás lesz a rendszer működésében, hogy ezentúl nem csak egy
munkaállomáson lesznek elérhetők a felvételek,
hanem három ponton is. A rendőrség kérésére
egy munkaállomás kerül a Vecsési Rendőrőrsre, ahol a nyomozók visszanézhetik és kimenthetik a felvételeket. A közterület-felügyelők is
jogosultak a felvétel visszanézésére, ezért hozzáférésük lesz a kamerákhoz, továbbá a polgárőrség is csatlakozik a rendszerhez, ők a kamera által továbbított élő képek megfigyelésében
fognak közreműködni – mondta Rózsa Balázs.
Az osztályvezetőtől megtudtuk, hogy a főváros felől és Üllő irányából bevezető utak mentén
elhelyezett kamerákat is lecserélik, az új eszközök rendszámfelismerő programmal összekötve
működnek majd. A felújítás második ütemében
a városba vezető több úton is hasonló kamerák
kihelyezésére lehet számítani.
– A legtöbb helyszínen fix kamerákat telepít
a kivitelező cég, dóm kamerák csak azokat a területeket figyelik majd, ahol indokolt a 360 fokos felvételek készítése. Az új kameráknak köszönhetően jelentősen javul a képminőség, így
például egy rongálás esetén könnyebben beazonosíthatóak lesznek az elkövetők. Bízunk
benne, hogy ilyen esetre minél kevesebbszer
kerül sor, hiszen már a kamerák látványának is
visszatartó ereje van.
A felújítás első üteme – amely mintegy 15 millió forintba kerül – szeptember végén fejeződik
be, a második ütemre pedig várhatóan a jövő
évben kerül sor.
Vén

HÍREK

Szűcs Lajos, Szlahó Csaba, Pogácsás Tibor, Szarvas Tibor,
Latorczai Csaba, Csiki Zoltán és Csató Gábor átvágja
a nemzeti színű szalagot a megnyitóünnepségen

Teltház előtt zajlott a megnyitó. A vendégeket
Szlahó Csaba polgármester köszöntötte

MEGNYÍLT
az alapellátási központ
és mentőállomás
Ünnepélyes keretek között adták át szeptember 6-án Vecsés új
egészségügyi komplexumát, melyben az alapellátások mellett
az ország legmodernebb mentőállomása is helyet kapott.

H

Varga Norbert felvételei

osszú út vezetett a Vecsési Alapellá- ágba, a mai nappal pedig egy újabb nagy létási Központ és Mentőállomás átadá- pést teszünk előre – mondta a Szlahó Csaba.
A polgármester kiemelte, hogy az Egészsésáig, de látva a végeredményt nyugodtan kijelenthetjük, hogy megérte. Az új ges Budapest Program keretében olyan szakegészségügyi központ hosszú távú megoldást ellátások is elérhetők lesznek az új egészségjelent a vecsési lakosság egészségügyi ellátá- ügyi központban, amelyek az egész környék
sára, és ha ehhez hozzávesszük az épületben számára kiemelten fontosak lesznek.
– Vecsési összefogás nélkül ez a beruhákialakított mentőállomást – amely az ország
jelenlegi legmodernebb mentőállomása is – zás nem jött volna létre. Nem mehetett volláthatjuk, hogy nem csak helyben biztosítja a na a hivatal munkatársai nélkül, a képviseszínvonalas egészségügyi ellátását feltételeit a lő-testület nélkül, és nem mehetett volna a
létesítmény, hanem a térség egyik fontos hiá- lakók türelme nélkül, hiszen amíg az egésznyosságát is pótolja, hiszen a Ferihegyi Men- ségügyi központ épült, ideiglenes helyre vittőállomás több mint egy évtizeddel ezelőtti tük a rendeléseket. Köszönöm mindenkinek
bezárásával az Országos Mentőszolgálat el- a türelmet és a munkát, és nagy örömömre
látásában fehér folt keletkezett ezen a terüle- szolgál, hogy ezt az épületet ma megnyitten. Így talán nem is túlzás kijelenteni, nagy hatjuk – zárta gondolatait Szlahó Csaba.
A polgármesteri köszöntő után Pogácsás
tettet hajtott végre a vecsési önkormányzat
azzal, hogy ezt a hosszú és nem éppen sima Tibor önkormányzati államtitkár mondott
utat, amely az alapellátási központ és mentő- beszédet. Kitért arra, milyen jelentős fejlőállomás ötletének megfoganásától a kivitele- désen ment keresztül Vecsés az elmúlt két
zés befejezéséig tartott, kitartóan végigjárta. évtizedben, amely a település közösségének
Az átadóünnepség a Dózsa György úti ereje nélkül nem történt volna meg.
– Fontos, hogy a település közössége ki
épület bejáratánál a nemzeti színű szalag átvágásával kezdődött, majd az épületben foly- tudja választani azokat a vezetőket, akik a
tatódott, miután a vendégek helyet foglaltak város érdekeit tudják szolgálni, akik érzik,
a folyosón elhelyezett székeken. A vendége- mi az, amire a városnak szüksége van, ezen
ket Szlahó Csaba polgármester köszöntötte. túl pedig tudnak is tenni érte és nap mint
– Nagy öröm ez a nap, nekünk, Vecsési- nap viszik előre a települést. Azt gondolom,
eknek, hiszen a váModern, a kor elvárásainak megfelelő egészségügyi
rosvezetés számára
létesítménnyel gazdagodott Vecsés
kiemelten fontos az
egészséges életmód
támogatása. Az elmúl évtizedekben
nagyon sokat fektettünk ebbe a szak6

Vecsés ebben nagyon szerencsés, hiszen az
önkormányzat hosszú ciklusok óta pontosan érzi, hogy mit lehet elérni Budapest határán, és mi az, amit nyújtania kell a polgároknak – mondta Pogácsás Tibor.
Latorczai Csaba közigazgatási államtitkár Kásler Miklós, az emberi erőforrások
minisztere személyes köszöntőjét olvasta fel
az ünnepségen. Kásler levelében kiemelte,
hogy a kormány 400 millió forinttal támogatta beruházást, de mindez édeskevés lett
volna, ha a vecsésiek nem végzik el a munka oroszlánrészét, kezdve a tervek kidolgozásától egészen az utolsó tégla befalazásáig.
Példaértékűnek nevezte a központ felállítását, amely kiemelkedően magas színvonalon fogja szolgálni Vecsés és az egész térség lakosságát.
Ezt követően Szűcs Lajos országgyűlési képviselő mondott beszédet, melyben
kiemelte Szarvas Tibor igazgató-főorvos
fontos szerepét a beruházásban. Sikertörténetnek nevezte az alapellátási központ és
mentőállomás megépítését, amely az összefogást erősítette és azt az üzenetet hordozza magában, hogy a vecsési önkormányzat
a fejlődést mindig a legfontosabbnak tartja.
Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat
főigazgatója beszédében a mentősök munkáját méltatta.
– Évente több mint 1,2 millió emberen
segítünk. Évente százszor tesszük meg a
Föld-Hold távolságot, az autóinkkal 40 millió kilométert megyünk. Mindannyian azért
dolgozunk, hogy több életet tudjunk megmenteni. Bátran állíthatom, hogy ez a legmodernebb mentőállomás Magyarországon,
ahol a bajtársaim a legjobb körülmények között dolgozhatnak – mondta.
Az átadóünnepség Szarvas Tibor beszédével ért véget. Az intézmény igazgató-főorvosa összefoglalta, hogy milyen kiváltó okok
vezettek az alapellátási központ megépítéséhez. Beszélt a hosszas előkészítő munkáról,
a tervezés fázisáról és kivitelezésről, hogy
milyen szakmai szempontok alapján alakították ki az új egészségügyi komplexumot.
Beszédében megköszönte az önkormányzat
és a kormány által nyújtott segítséget.
A Vecsési Alapellátási Központ és Mentőállomás szeptember 9-én a betegek előtt is
megnyitotta kapuit. Bár az épület modern és
minden feltétel adott a gyógyításhoz a Dózsa
György út 52. szám alatt, azt kívánjuk, minél kevesebbszer kelljen megfordulniuk az
intézményben.
Varga Norbert
Tájékoztató
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Vecsés közel 900 millió forint
pályázati forráshoz jutott

Szabó István a Pest Megyei Közgyűlés elnöke
és Alattyányi István önkormányzati képviselő
pest kevésbé fejlett Pest megyére kedvezőbb európai uniós
támogatási feltételek legyenek
érvényesek 2020 után. A megye
települései ugyanis semmivel
étezertizenhat janu- sem nyertek többet Budapest
árjában jelentette be, közelségéből, mint bármelyik
hogy önálló régió lesz hazai nagyváros. Uniós forPest megye 2021-től. Milyen rásból sem jutott több, sőt, keelőnyökkel jár ez a megyének vesebb, ezért is hozta létre a
és Vecsésnek?
kormány a Pest Megyei Kom– A fővárostól való leválás penzációs Alapot, amellyel 80
célja, hogy a Budapesthez ké- milliárd forintot biztosított a

Interjú Szabó Istvánnal, a Pest Megyei
Közgyűlés elnökével.

K

megye számára. Így minden te- az elmúlt években. Ebből épült
lepülésünk – Vecsés is – több meg a Tipegők bölcsőde a Damjanich utcában, így bővült a fépénzhez jutott.
rőhelyek száma. Több utca bur– Milyen fejlesztések valósul- kolata megújult, és fontos, hogy
tak meg ebből a megyében és nem csak az önkormányzat, hanem helyi vállalkozások is kapa településünkön?
– Olyan nagyságú beruházá- tak támogatást telephelyfejleszsokat hajtottunk végre, amelyek- tésre, eszközbeszerzésre.
re nem volt példa az elmúlt évtizedekben Pest megyében. 60 – A megyei önkormányzat gyűjegészségügyi szakrendelő épült ti össze a Pest megyei értékeket,
vagy újult meg a megyében; 285 hol tart ez a munka?
kis- és középvállalkozást nyert
– Ez egy igazi sikertörténet.
összesen 9 milliárd forintot te- Nem csak az értékek száma milephelyfejlesztésre, eszközbe- att, ami már jóval meghaladja a
szerzésre; 123 településen épül- 200-at, hanem ahogy az embetek/újultak meg utak 11 milliárd rek, települések reagáltak erre a
forintból; 81 településen épül kezdeményezésre. Nagyszerű az
óvoda/bölcsőde, 80 kilométer élmény, ahogy újra felfedezzük
hosszan belterületi kerékpárút egymás értékeit. Vecsés kiváló
épül; ipari parkokat alakítottunk partnerünk az értékek összeki; megoldottuk több település gyűjtésében, mi sem bizonyítja
csapadékvíz-elvezetését; 20 te- ezt jobban, mint az, hogy a helyi
lepülés élelmiszerpiaca újul meg. savanyú káposztát az értéktárAz elmúlt hónapokban nem volt bizottságunk felvételre továbbíolyan nap, amikor ne lett volna totta a Magyar Értéktárba, hogy
egy elkészült fejlesztés átadója az akár hungarikummá válhasa megye valamelyik településén. son. Remélem, ezt a közös, siVecsés közel 900 millió forintnyi keres munkát tudjuk folytatni a
pályázati forráshoz jutott hozzá következő 5 évben is. VT info

Megvalósult álom
Azt gondolom, hogy biztosan
bármelyikünk tud rémtörténeteket mesélni a magyar egészségügy vélt állapotáról, mellyel
lehet riogatni egymást egy baráti beszélgetés során egy kávé,
tea vagy éppen sör mellett. De
akkor eltekintünk attól, hogy a
Heim Pál Gyermekkórházat felújították, hamarosan elkezdődik
az Egyesített Szent István Kórház
átépítése és bővítése, a Semmelweis Egyetem teljesen új épülettömböt kapott a kormányzat segítségével a klinikáknál, és több
épületét a kor legmagasabb szintjére tudta emelni központi források segítségével, szolgálva a
vecsésiek gyógyulását is. Azonban ekkor nem néztünk körül
2019. szeptember

Tájékoztató

itthon, Vecsésen sem, hogy milyen fejlesztések mentek végbe
szűkebb pátriánkban.
Évekkel ezelőtt dr. Szarvas
Tibor főorvos úr mert nagyot
álmodni, egy olyan komplex
egészségügyi megoldást Vecsésre, mely európai szinten képes a
vecsésiek gyógyulását szolgálni
itt helyben. Ennek az álomnak
az első lépcsője volt a kibővített, egynapos sebészettel, modern képalkotó berendezésekkel
és a lehető legtöbb szakorvosi
járóbeteg gondozás helybehozásával létrehozott szakorvosi
rendelőintézet és szolgáltató ház
megvalósítása és átadása, hogy
az intézményben dolgozó kiváló
orvos és egészségügyi dolgozók

a legjobb körülmények között végezhessék munkájukat. Ám ez az
álom talán ma is csak álom lenne,
hiába Főorvos úr legmagasabb
szinten végzett, a világban bárhol helyét megálló egészségügyi
menedzsment szaktudása, ha Vecsésnek nem olyan polgármestere van, mint Szlahó Csaba, aki
ezen teremtő álmokat gondozásába veszi, és áldozatos munkájával, a források előteremtésével
ezeket lehetővé is teszi.
Ám Főorvos úr álma egészen
idáig befejezetlen volt, mert ez
az álom már akkor tartalmazta az Egészségügyi Alapellátási Központot és a hozzátartozó
mentőállomást, hiszen nem elég
a szakorvosi rendelő legmaga-

sabb színvonala, az alapellátás
összes infrastrukturális hátterét
is ehhez a magas szinthez kell
emelni, hogy mi, vecsésiek a legjobbat kaphassuk városunkban.
Ez valósul meg az új Alapellátási Központtal és a hozzátartozó
mentőállomással, hogy vecsési
egészségügyben dolgozók kivétel nélkül európai körülmények
között gyógyíthassanak minket,
hozzánk a lehető legközelebb hozva a lehető legtöbb segítséget.
Jómagam kíváncsian várom
Főorvos úr és Polgármester úr
újabb közös alkotását, legyen
az bármi, mert azt gondolom a
vecsési egészségügy fejlesztésében olyan maradandót alkottak,
amire igazán büszkék lehetnek,
mi pedig rájuk nem kevésbé.
Köszönöm mindkettejüknek,
hogy ezt az álmot megvalósították, csak így tovább!
Dr. Kérész Sándor
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VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A Köztársasági Elnök 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását. A Nemzeti Választási Bizottság is e napra tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását.
A választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 75. § (1) bekezdés b)
pontjában, valamint a 20/2019. (VII.30.)
IM rendelet 5. § (1) bekezdésének a)
pontjában nyert felhatalmazás alapján
a szavazással kapcsolatos tudnivalókról
az alábbiak szerint tájékoztatom Vecsés
Város választópolgárait:

Szavazni a szavazás napján 6 órától 19 óráig lehet
Szavazni kizárólag személyesen és csak
a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazóhelyiségben lehet. (Ennek
a szavazóhelyiségnek a címe a választópolgárnak megküldött ÉRTESÍTŐ-n
található a szavazókör sorszámával
együtt!)
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy
azok a választópolgárok, akik szerepelnek nemzetiségi névjegyzéken is, azok
a lakóhelyük szerint illetékes szavazókörben adhatják le voksukat a nemzetiségi jelöltekre!
A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében kérésére a szavazatszámláló
bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi. Mozgóurnát a választópolgár írásban kérhet a Helyi Választási
Iroda vezetőjétől
• levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig;
• személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig;
• elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október
13-án 12.00 óráig;
• illetve a szavazás napján 12.00 óráig (meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező
személy általi kézbesítésével) a szavazatszámláló bizottságtól.
A mozgóurnás szavazás lebonyolítására
a választópolgár lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottság az illetékes.
A szavazás céljára a szavazóhelyiségben két vagy több urna kerül felállításra. Az elsőként szavazó választópolgár
– aki a szavazatszámláló bizottság tagja nem lehet – jelenlétében a szavazatszámláló bizottság a szavazás megkez-

dése előtt az urnák állapotát
megvizsgálja. A vizsgálat
eredményét a szavazási jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.
Az urnákat az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében kell lezárni úgy, hogy
azokból az urna szétszedése
nélkül ne lehessen szavazólapot eltávolítani. Ezt követően
a szavazatszámláló bizottság
a mozgóurnába ellenőrző lapot helyez, amely tartalmazza az ellenőrző lap elhelyezésének időpontját, valamint a szavazatszámláló
bizottság jelen lévő tagjainak és az elsőként szavazó választópolgárnak az aláírását. (Az elsőként szavazó választópolgár a jegyzőkönyv első oldalát is aláírja!)
A szavazás időtartama alatt a szavazóhelyiségben a választópolgárok csak
a választójog gyakorlásához szükséges
ideig tartózkodhatnak.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott
szavazóköri névjegyzékben szerepel.
Az, aki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szerepel, kizárólag mozgóurnával szavazhat, a szavazóhelyiségben nem!

Szavazás menete
a szavazóhelyiségben
A választópolgár igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját. A szavazatszámláló bizottság megállapítja, hogy a polgár
szerepel-e a kinyomtatott szavazóköri
névjegyzékben.
A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki
• nem tudja személyazonosságát és
lakcímét vagy személyi azonosítóját
igazolni,
• nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben,
• már szavazott,
• megtagadja a kinyomtatott névjegyzéken a szavazólap átvételének saját
kezű aláírásával való igazolását.
Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság átadja a vá-

lasztópolgárnak a fehér színű szavazólapokat, amelyeket a választópolgár
jelenlétében hivatalos bélyegzőlenyomattal lát el, valamint a szavazólapok
elhelyezésére szolgáló fehér színű borítékot.
A szavazatszámláló bizottság szükség esetén – a választópolgár befolyásolása nélkül – megmagyarázza a szavazás módját.
A szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék, illetve a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke
alapján a választópolgár részére három
szavazólapot ad át.
Külön szavazólap szolgál a polgármester választásra, az egyéni választókerületi képviselő választásra és a megyei listás választásra.
A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére.
A szavazófülke igénybevételére a szavazatszámláló bizottság felhívja a választópolgárt, de arra nem kötelezheti.
A szavazólap kitöltésének ideje alatt
– kivéve ha a választópolgár nem tud
olvasni, illetve testi fogyatékossága
vagy egyéb ok akadályozza a szavazásban – csak a szavazó választópolgár tartózkodhat a szavazófülkében.
A választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodásának időtartama alatt
semmilyen módon nem akadályozhat
más választópolgárt a titkos szavazásra
vonatkozó joga gyakorlásában.
Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy
egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa választott segítő – ennek hiányában
a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét igénybe veheti.

A JELÖLTEK
Érvényesen szavazni csak
a hivatalos szavazólapon
szereplő listára lehet
A jelöltre szavazni a jelölt neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két,
egymást metsző vonallal lehet.
Érvénytelen az a szavalólap, amely
nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal, egyetlen körben sincs x vagy +
jel, több körben is van x vagy + jel, a választópolgár ceruzát használt.
A választópolgár a fehér színű szavazólapokat fehér színű borítékba helyezheti és az urnába dobja. Ha a választópolgár a szavazólap urnába történő
helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság
bevonja, egy külön erre a célra szolgáló borítékba helyezi, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki.
A szavazatszámláló bizottság a rontott
szavazólap helyett újat – választópolgáronként és szavazólapfajtánként – csak
egyszer adhat ki.

Nemzetiségi
önkormányzati
képviselők választása
Vecsés városban három települési nemzetiségi önkormányzat, a német, a roma
és a lengyel választására kerül sor.
Nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán csak az a választópolgár
szavazhat, aki 2019. szeptember 27-ig regisztrált az adott nemzetiség névjegyzékébe és így szerepel az adott nemzetiség
szavazóköri névjegyzékében.
Az a választópolgár, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, miután aláírta a nemzetiségi névjegyzéket is, zöld
színű lebélyegzett szavazólapokat és
zöld borítékot kap. Átadáskor a borítékra a bizottság írja rá, hogy mely nemzetiség szavazólapját fogja tartalmazni. A német nemzetiségnél maximum 5,
a lengyel és a roma nemzetiségnél maximum 3 jelöltre lehet szavazni érvényesen! Fontos, hogy a választópolgár a
szavazást követően a zöld színű szavazólapokat a zöld színű borítékba tegye
és azt lezárja! A boríték hiánya és a nyitott boríték is a szavazatok érvénytelenségét eredményezi!
A 19 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak. Ezután a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja.
A szavazás lezárása után szavazatot
elfogadni nem lehet.
Vecsés, 2019. szeptember 17.
Mohainé Jakab Anikó, HVI vezető

Az október 13-ai önkormányzati választáson induló jelöltek szeptember 9-ig
gyűjthették az ajánlásokat. Az ajánlóíveket 16 óráig lehetett leadni, ezt követően nyilvántartásba vették a jelölteket, majd a szavazólapon szereplő
sorrendjüket is kisorsolták a helyi választási bizottságok.
Vecsés Város Helyi Választási Bizottsága sorsolása alapján a következő sorrendben szerepelnek majd a
polgármester- és képviselőjelöltek a
szavazólapokon.

Polgármesterjelöltek
1. Dr. Vonnák Iván Péter (MSZP)
2. Szlahó Csaba (FIDESZ-KDNP)
3. Szabóné Papp Klára
(Mi Hazánk Mozgalom)
4. Pintér Sándor (Momentum-LMP)

Képviselőjelöltek
1. számú egyéni választókerület
1. Pécsöli Ágnes (DK)
2. Szalai Dorisz (Momentum-LMP)
3. Bíró Zoltán (MSZP)
4. Skribekné Komár Ágnes
(FIDESZ-KDNP)
5. Zoltán László
(Mi Hazánk Mozgalom)
2. számú egyéni választókerület
1. Szlahó Csaba (FIDESZ-KDNP)
2. Tóth Melinda (Momentum-LMP)
3. Jugovits Mária (DK)
4. Busainé Gyimesi Katalin (MSZP)
5. Kerekes András
(Mi Hazánk Mozgalom)
3. számú egyéni választókerület
1. Rimóczi-Kolláth Viktória (MSZP)
2. Antal Sándor
(Mi Hazánk Mozgalom)
3. Frühwirthné Halász Melinda
(FIDESZ-KDNP)
5. Pokol Gyula (DK)
4. számú egyéni választókerület
1. Szabó Attila
(Mi Hazánk Mozgalom)
2. Murányi András (DK)
3. Holda Sándor (Momentum-LMP)
4. Dr. Lugosi Mária (FIDESZ-KDNP)
5. Medveczky Imre (MSZP)
5. számú egyéni választókerület
1. Szelindi Nikolett (MSZP)
2. Rejtő Irén Mária
(Mi Hazánk Mozgalom)
3. Nagy Károlyné (DK)
4. Pintér Sándor
(Momentum-LMP)
5. Várszegi Csaba (FIDESZ-KDNP)

6. számú egyéni választókerület
1. Szabóné Papp Klára
(Mi Hazánk Mozgalom)
2. Nagy Károly (DK)
3. Kalasovszky Bernadett
(Momentum-LMP)
4. Kovács Márton (FIDESZ-KDNP)
5. Dr. Vonnák Iván Péter (MSZP)
7. számú egyéni választókerület
1. Islai László (Mi Hazánk Mozgalom)
2. Oláh Petronella (MSZP)
3. Czibolya Zoltán (FIDESZ-KDNP)
4. Fodor Jenőné (DK)
5. Gyetvai Zoltán (Momentum-LMP)
8. számú egyéni választókerület
1. Oláh László (MSZP)
2. Vilim Ágnes (Momentum-LMP)
3. Siroki Ernőné (DK)
4. Alattyányi István (FIDESZ-KDNP)
5. Magyar Klára (Mi Hazánk Mozgalom)
Települési roma
önkormányzati jelöltek
1. Pintér Ferenc Gábor
(Cigány Önkormányzatok és Roma
Civil Szerv. Érdekvéd. Egyesülete)
2. Laczkó Attila István
(Cigány Önkormányzatok és Roma
Civil Szerv. Érdekvéd. Egyesülete)
3. Darab Attila
(Cigány Önkormányzatok és Roma
Civil Szerv. Érdekvéd. Egyesülete)
4. Veszegné Tódor Edit
(Cigány Önkormányzatok és Roma
Civil Szerv. Érdekvéd. Egyesülete)
Települési német
önkormányzati jelöltek
1. Brunner Krisztina (Észak Magyarországi Német Önk. Szöv. Egyesület)
2. Frühwirthné Halász Melinda
(Észak Magyarországi
Német Önk. Szöv. Egyesület)
3. Bittner Olivér (Észak Magyarországi
Német Önk. Szöv. Egyesület)
4. Zehetmayer Adrienn (Észak Magyarországi Német Önk. Szöv. Egyesület)
5. Tófalvi Mónika (Észak Magyarországi
Német Önk. Szöv. Egyesület)
6. Fazekas Boglárka (Észak Magyarországi Német Önk. Szöv. Egyesület)
7. Horváth Ferenc (Észak Magyarországi Német Önk. Szöv. Egyesület)
8. Dr. Lugosi Mária (Észak Magyarországi Német Önk. Szöv. Egyesület)
Települési lengyel
önkormányzati jelöltek
1. Ponyiczki Mihály (Polonia Nova KKE)
2. Ehrlich Erzsébet (Polonia Nova KKE)
3. Ehrlich Henrikné (Polonia Nova KKE)
4. Tóth Zsombor Benedek
(Polonia Nova KKE)

Szebbnél szebb ruhákat
viseltek a nemzetiségi
ruhaverseny résztvevői

Savanyúságot lehetett készíteni
a Kulturverein sátrában

I

mmár 19 éve annak, hogy megrendezték Vecsésen az első Káposztafesztivált,
ennyi év pedig már igen hosszú időnek
számít egy rendezvény életében. Az eltelt
közel két évtized alatt kellő mennyiségű tapasztalatot gyűjtöttek a szervezők ahhoz,
hogy a közönség széleskörű igényeit kielégítő produkciókkal örvendeztessék meg a
kétnapos eseményre kilátogató vendégeket.
A Káposztafeszt most is úgy szólt a múltból átörökített értékekről, hogy egy pillanatig
sem éreztük avíttnak. A szervezőbizottság
jó arányban mérte ki a képzeletbeli patikamérlegen a fesztivál összetevőit, a múlt és
a jelen értékeiből is megfelelő arányban jutott mindkét napra, szerencsére könnyed, a
többség számára emészthető formában. Fiatalok és idősek, családok és baráti társaságok egyaránt tartalmasan tölthették el az
idejüket mindkét napon, amihez a már-már
nyáriasan meleg időjárás is nagymértékben
hozzájárult.
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Balázs Klári és Korda György a közönség egyik kedvence volt a szombat
esti koncerten

Fotó: Varga Norbert

Huszka Mihály plébános
megáldja a terményt

A felvonulás összes járművét az ötletes díszítés jellemezte

Tájékoztató

2019. szeptember

Dr. Nagy István agrárminiszternek Szlahó Csaba polgármester mutatta meg a fesztivált
nap kisvonat közlekedett, megkönnyítve a
közlekedést.
A programok között idén is szerepelt fejes
káposzta gyalulás, a Petz Pincészet jóvoltából. A Stiller családnak köszönhetően pedig
egy savanyító üzem működésébe is betekinthettek az érdeklődők. A dirndl- és nemzetiségi ruhaversenyen most is szebbnél szebb
öltözeteket csodálhattunk meg, a káposztaemelő- és a káposztapakoló verseny pedig a
vasárnap délután üde színfoltja volt a nagy2019. szeptember

Díszvendég
a Káposztafeszten
Az idei fesztivál díszvendége a kormány agrárminisztere volt. Dr. Nagy
István látogatása alkalmával bejárta a
rendezvényt, megtekintette a főbb látványosságokat, majd a nagyszínpadon
mondott beszédet. Köszönetet mondott a vecsési gazdáknak, akik a hagyományokra építve újra arra a rangra emelték a káposztát, amelyre nagy
szüksége van a hazai gasztronómiának. Kiemelte, hogy növekszik a káposzta vetésterülete és egyre több család számára biztosít lehetőséget és
megélhetést a termesztés.

Családbarát
fesztivál
Az elmúlt években is úgy állították öszsze a szervezők a programot, hogy az
lehetőleg miden korosztály számára tartalmas időtöltést biztosítson. Így
volt ez idén is, de most még nagyobb
hangsúlyt kapott a családbarát jelleg
– tudtuk meg Alattyányi Istvántól, a
fesztivál szervezőbizottságának elnökétől. A nagyszínpadon például a Kaláka együttes, továbbá Döbrentey Ildikó,
Gryllus Vilmos és Levente Péter műsora
szólt a gyerekeknek, emellett pedig volt
népi játszótér és kézműves sátor is.
A két nap alatt több mint 40 ezren látogattak el a rendezvényre, amely a
parkoló autók számában is megmutatkozott. Alattyányi István ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a szervezők
jövőre nagyobb parkolóhelyet különítenek majd el a rendezvény idejére.

A Magna
Cum Laude
koncertje
zárta a rendezvényt

Fotó: Börcsök Kata

tes és szép volt,
látszott, hogy időt
és energiát nem sajnálva készültek az eseményre.
Az elmúlt évekhez hasonlóan most is
mindkét nap volt főzőverseny. Szombaton Jegenyei István elnöklésével bírálta el a zsűri a
jobbnál jobb ételeket, végül a Grassalkovich
iskola csapata bizonyult a legjobbnak. A vasárnapi főzőverseny zsűrielnöke Szőke András volt, a legfinomabb ételt pedig egy kedves
visszatérő vendégcsapat, a Gyergyószárhegyi
Polgármesteri Hivatal készítette szárhegyi
savanyú káposztából.
A fesztivál idején programokkal várta a
fiatalabb korosztályt és a nosztalgiára vágyó idősebbeket a Bálint Ágnes Emlékház.
Az Epres és az emlékház között mindkét

Fotó: Börcsök Kata

A „minőség és tradíció” jegyében meghirdetett fesztiválon idén is kiemelt hangsúlyt
kapott a gasztronómia és a sváb hagyományőrzés. Üde színfoltja volt a rendezvénynek a
Heimatmelodie Színpad, ahol olyan hagyományőrző zenekarok szereztek különleges
zenei élményt az érdeklődő közönségnek,
mint a Heimattöne Kapelle – amely a fesztivál területén több helyszínen is feltűnt sétáló zenekarként –, a Musikverein Wetschesch,
a Szomorer Jung, a Blechkraft vagy a Die
Neun Branauer Musikanten.
Az első nap kiemelt programja volt a vecsési tánccsoportok hagyományőrző műsora, amely végén a közönség bevonásával mutattak be egy jellegzetes vecsési tradíciókon
alapuló tánckoreográfiát. A hangulat remek
volt és valóban különleges élményben lehetett részük azoknak, akik részt vettek a közös táncban. A programokat este a Káposztafeszt Sláger Party zárta, ahol többek között
DJ Dominique, Korda György és Balázs Klári, illetve Bárány Attila is fellépett.
A fesztivál legnagyobb látványosságára,
a díszes felvonulásra idén is vasárnap került,
sor a szentmise és a terményáldás után. A felvonulók forgataga a Falusi templomtól indult,
majd a Jókai utcán és a Kálmán utcán áthaladva érkezett meg az Epresbe, a nagyszínpad
elé. A résztvevők kivétel nélkül kitettek magukért, valamennyi díszítés és öltözék ötle-

Fotó: Börcsök Kata

A vecsési hagyományokról
és az igényes szórakozásról
szólt minden az Epresben
szeptember 21-én és 22-én.

Szentmise a Falusi templomban
Fotó: Varga Norbert

IGAZI ÜNNEP VOLT
a XIX. Káposztafeszt

Fotó: Börcsök Kata

VÁROS ÉLETÉBŐL

Fotó: Varga Norbert

Fotó: Börcsök Kata

A fesztivál idején a fiatalabbakat a Bálint Ágnes
Emlékházban is várták

Tájékoztató

színpadnál. A Kulturverein-Vecsés egyesületnek köszönhetően tartalmas helytörténeti
kiállítás várta az érdeklődőket a fesztivál ideje alatt. (A programokról és a fesztivál idején megrendezett versenyek eredményeiről
a Vecsési Tájékoztató következő lapszámában részletesen olvashatnak.)
A Káposztafeszt most is igazi gasztronómiai értéket képviselt, az eladásra kínált ételek változatosak és jó minőségűek voltak. Bár
nem mondhatjuk, hogy fillérekből is jól le-

hetett lakni – napjainkban ezt egyetlen fesztiválról sem mondhatjuk el – összességében
úgy éreztük, hogy ár-érték arányban rendben
volt a felhozatal. A káposztáslángos most is
sokak kedvence volt, és a szőlővel felkínált
káposztástésztát is dicsérték a fesztiválozók.
Hosszasan lehetne még írni a két napról,
de akik ott voltak, azok személyesen is megtapasztalhatták a fesztiváli forgatag hangulatát, akik pedig valamilyen oknál fogva
nem jöttek el, egy év múlva pótolhatják az
élményt. Jövőre a huszadik Káposztafesztre készülhetünk, és biztosak lehetünk benne,
hogy a kerek évforduló alkalmából nagyszabású programmal készülnek majd a szervezők. Várjuk a folytatást.
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NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az elvégzett munkánk

Immár több mint másfél évtizede, hogy Pintér Ferenc elnöklésével működik Vecsésen a Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A ciklus végéhez közeledve az elmúlt évek munkájáról
és a vecsési romák helyzetéről kérdeztük az elnököt.

T

öbb ciklus óta ön vezeti Vecsésen a
Roma Nemzetiségi Önkormányzatot. Miért döntött úgy annak idején,
hogy elvállalja ezt a feladatot?
– Nem voltak ilyen ambícióim, úgy kértek fel erre a feladatra. Negyven éve itt élek,
nagyon sokan ismernek a városban, és mivel
tudták, hogy roma származású vagyok, ezért
megkerestek, hogy induljak el a választáson.
Fontos szempont, hogy ismerjük az embereket és lehetőleg jó kapcsolatot ápoljunk a városvezetéssel, hiszen többször előfordul, hogy
együtt kell működnünk a városvezetéssel.

ség, így aki dolgozni akar, az megtalálja a
módját. Biztosított a közmunkaprogram is,
az önkormányzat ebben nagyon segítőkész,
így összességében elmondhatom, hogy normális körülmények között élnek a családok.

– Vannak konfliktusok romák és nem romák között?
– Olyan még soha nem fordult elő, hogy
valakit a származása miatt ért volna hátrányos megkülönböztetés. Arra azonban volt
példa, hogy a rossz viselkedés miatt történt
összezörrenés, ami természetes, hiszen a
tisztességtelen viselkedéssel én sem tudok
– Miért fontos önnek, hogy segítse a helyi azonosulni.
roma közösség mindennapjait?
– A munkával eltöltött évek után ez az, – Hogyan tudják megvalósítani az elképami motivál. Jó érzéssel tölt el, ha máso- zeléseiket és milyen módon segítik a helyi
kon segíthetek. Azt fontos hozzátenni, hogy cigányságot?
– Az önkormányzat támogatja a munkánmár akkor is fordulhattak hozzám a problémáikkal az emberek, amikor még nem töl- kat, az állam pedig a feladatalapú és a normatöttem be ezt a tisztséget. Megállítottak az tív támogatást biztosítja számunkra. Ebből
utcán, odajöttek a házamhoz, én pedig se- tudunk gazdálkodni minden évben, pályázati
forrásokra sajnos nem nagyon számíthatunk.
gítettem, akinek tudtam.
Minden évben rendezünk egy nagyszabású
– Hány roma él Vecsésen és milyen az ő roma napot, aminek régi hagyománya van itt
a városban. Évekkel ezelőtt még a Fő út 112.
helyzetük?
– Gyerekekkel együtt nagyjából 250-300 szám alatt tartottuk ezt a programot, amely
fő lakik a városban. Szerencsésnek mondhat- úgy kinőtte magát, hogy már több ezer emjuk magunkat, amiért a főváros szomszéd- bert kellett vendégül látnunk. A rendezvény
ságában élünk, mert itt van munkalehető- reggeltől éjszakába nyúlóan tartott, rendbon-

Fotó: Varga Norbert

NEM CSAK
A ROMÁKRÓL SZÓL
Pintér Ferenc négy választási
ciklus óta vezeti a Roma
Nemzetiségi Önkormányzatot
tás soha nem volt. A vége felé már külföldi
vendégeink is voltak, mindezek ellenére megszüntettük a rendezvényt, mert egy ekkora
esemény lebonyolítása nagy felelősséggel jár,
amit én már nem szívesen viseltem. Hangsúlyt fektetünk a kulturális rendezvényekre, idén tavasszal például a Csárdás királynő operettet hoztuk el Vecsésre, az előadás
telt ház előtt zajlott a Bálint Ágnes Kulturális Központ színháztermében. Idén hét televíziót is szétosztottunk a családok között.
A rászorulókat élelmiszercsomagokkal segítjük, idén karácsonykor is szervezünk élelmiszerosztást, a gyerekek pedig Mikuláscsomagot kapnak. Az ügyes-bajos dolgok
intézésében is segítjük a helyi romákat, ha
kell, akkor a települési önkormányzattal közösen találunk megoldást a problémáikra.
– Milyen terveik vannak a jövőt illetően?
– A megkezdett munkát szeretnénk tovább folytatni, ha újra bizalmat szavaznak
nekünk. Szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy az önkormányzattal nagyon jó
a kapcsolatunk, ami nagy szerencse, hiszen
az elvégzett munka nem csak a romákról
szól, hanem az egész közösségről. A polgármester, a képviselő-testület és a jegyző
is mindenben partner, ami sok településen
nem mondható el. Igaz, hogy ennek részben
az is az oka, hogy sokszor a roma vezetők
sem úgy állnak a települési önkormányzatokhoz, ahogyan kellene.
VN

Hirdetés

Vital & Beauty
V
SZÉPSÉGSZALON
S

SZOLGÁLTATÁSAINK:
Masszázs, kinesio tape, FLABÉLOS,
MEDIWEL referencia szalon:

2220 Vecsés, Fő u.
Lakótelepi üzletsor
GRUND INVEST
Ingatlaniroda

Ultrahangos eszköz: fájdalomcsillapításra, fogyasztásra, cellulitra.
Rádiófrekvenciás eszköz: arckezelésre javasolt (ránc, pattanás, feszes arcbőr, stb).

„Otthon, édes otthon…”,
de vajon mennyit ér?
KÉRJEN ÉRTÉKBECSLÉST TŐLÜNK!
Eladási jutalék 1,5%-tól

VECSÉS, Telepi út 43.

Tel.: 06-30/996-2643, 06-70/389-5651
E-mail: ginvest003@gmail.com
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GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS

VASS ISTVÁN

Mindent az egészségért NEOLIFE termékekkel!
FÜLBELÖVÉS: 06-30/862-5251
(BÁK Kulturális Központ épülete, Fütte étterem mellett)

Telefon: אٳהٜדדٳה

Nyitva: Rًkً!ɀבِي٫ًח³ɿȒזي٫ו
Más időpontban egyeztetés szerint

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

Tel.: 06-29/350-306
06-20/9-252-635
Tájékoztató
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Fontos, hogy megőrizzük
a hagyományainkat
A választási ciklus végéhez közeledve Tófalvi
Mónikával, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével beszélgettünk az elmúlt öt év
munkájának fontosabb eredményeiről.
segítőkész, kompromisszumokra is képes az irányunkba, ha
arra van szükség. A kapcsolatunk az elmúlt években teljesen
kiegyensúlyozottá vált.

Tófalvi Mónika, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

M

ióta vezeti a Német
Nemzetiségi Önkormányzatot és miért
döntött úgy annak idején, hogy
tevékenyen részt kíván venni ebben a munkában?
– A családi hátteremből és a
származásomból eredően valahogy számomra mindig egyértelmű volt, hogy tenni akarok
ezért a közösségért. Frühwirth
Mihály elnöksége idején lettem
képviselő, ő keresett meg azzal,
hogy induljak el a választáson.
A lemondása után pedig úgy alakult, hogy én lettem az elnök,
így már 16 éve vezetem az önkormányzatot.
– Milyen a kapcsolatuk a települési önkormányzattal?
– Voltak hullámvölgyek,
előfordult, hogy fontos kérdésben markánsan eltért a véleményünk, ami megnehezítette az
együttműködést a korábbi képviselő-testületekkel. A jelenlegi
városvezetés azonban abszolút

2019. szeptember
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– Pontosan milyen feladatokat
lát el a Német Nemzetiségi Önkormányzat Vecsésen?
– Alapvetően a hagyományok
őrzése volt a fő irányvonal, de
2014-ben egy nagyobb feladatra
is vállalkoztunk, mikor az előző
ciklus végén saját fenntartásba
vettük a Grassalkovich iskolát.
A törvényi változások ezt abban az esetben teszik lehetővé,
ha megfelelő arányú nemzetiségi képzés folyik az iskolában. Ez
Vecsésen adott volt, hiszen 100
százalékban nemzetiségi képzés
zajlott és ez így van a mai napig.
Ez egy bátor lépés volt tőlünk,
hiszen ezzel a döntésünkkel egy
teljesen ismeretlen területre léptünk. Egy ekkora intézményt irányítani és működtetni több okból
is nagy felelősség. Az iskola vezetésével közösen sok pénz fölött
kell rendelkeznünk, ezért egyáltalán nem mindegy, hogy milyen
döntéseket hozunk. A kötelező
feladatokat el kell látni, de a tartalékainkról mi döntjük el, hogy
mire fordítjuk. Ez pedig ugyanakkor önállóságot is ad az iskolának. Természetesen fölöttünk is
ott állnak az ellenőrző szervek,
de ezt leszámítva teljesen önállóan tudunk gazdálkodni és tervezni a jogszabályi és a törvényi
előírásoknak megfelelően, ami
az iskolának is könnyebbséget jelent. Az átvételt előzetes kalkulációk előzték meg, amelyek kimutatták, hogy nem lesznek napi
gondjai az iskolának. Ugyanokkor az elmúlt öt év alatt kiderült,
hogy azért vannak hiányosságok.
Hiába jó a finanszírozás, hiába

tudunk tartalékolni, a váratlan
helyzetek akkor is nagy megpróbáltatások elé állíthatnak. Tavaly
ősszel például az egyik tanteremben váratlanul leszakadt a menynyezet. Az iskola épülete több
mint 20 éves, de csak most derült ki, hogy vannak olyan építészeti hibák, amelyek ennyi idő
után ilyen problémát válthatnak
ki. Azonnal lépnünk kellett, de a
javítás költsége 10 millió forint fölött volt, ami nem volt betervezve a költségvetésünkbe. Végül
Soltész Miklós államtitkár segítségével szereztünk támogatást,
hogy ki tudjuk javítani az épületet. Természetesen eredményeink
is vannak az iskolában, a tartalékainkból fejlesztésekre is futotta.
Sikerült megújítani az aulában a
teljes hang- és fénytechnikát és
felújítottuk az iskola udvarát is.
Meg kell említenem a Káposztafesztet, amelyet a települési önkormányzattal közösen szervezünk, a rendezvényhez minden
évben anyagilag is hozzájárulunk.
A Kulturverein-Vecsés egyesülettel aktívan részt veszünk a fesztiválon, többek között főzünk és
savanyúságot is árulunk, melyet
helyi vállalkozók ajánlanak fel, a
bevételünket pedig évről évre jótékony célra fordítjuk. Kezdetben
főleg a tájház javára, de az iskolának és az óvodáknak is tudtunk
segíteni. Tavaly egy nagyobb öszszeggel járultunk hozzá a falusi
templom felújításához. Emellett
szeretném kiemelni azokat a megemlékezéseket, amelyek a nemzeti létünkhöz kötődnek. Ezek
ugyan szomorú és fájó emlékek,
de akkor is emlékeznünk kell rájuk. Május közepén a kollektív
bűnösség elve alapján kitelepített németajkú lakosságra emlékezünk szentmisével és koszorúzással. A másik megemlékezés
ősszel van, ez a hadifogoly-találkozó, amely már megemlékezéssé alakult, hiszen a túlélők közül
sajnos már csak kevesen vannak
közöttünk. Ezek a megemlékezések elsősorban Frühwirth Mihály
kezdeményezésére jöttek létre.

– Bőven van feladatuk az elmondottak alapján. Milyen forrásokból tudják megvalósítani
az elképzeléseiket?
– A működési költségekre
támogatást kapunk, emellett a
feladat alapú finanszírozásra támaszkodhatunk. Utóbbit az alapján bírálják el, hogy az önkormányzat mennyire aktív, milyen
feladatokat lát el egy évben. Ezen
felül a települési önkormányzattól
is kapunk támogatást. Ezekből a
forrásokból tudjuk finanszírozni
a működésünket és a programjainkat, emellett pedig a kulturális
csoportjainkat is tudjuk támogatni. Az iskolafenntartás más forrásból történik, ott fenntartóként
lehívjuk az államtól azt az öszszeget, amelyre a gyermek- és
tanárlétszám alapján jogosultak
vagyunk, ezt pedig egy az egyben tovább utaljuk az iskolának.
– Hány főből áll az önkormányzatuk?
– Most négy főből áll az önkormányzat, ami a korábbi törvényi
előírásoknak megfelelő. Az októberi választások után azonban
már öt fős lesz a testület. Fontos
megjegyezni, hogy valamennyi
jelöltnek ugyanaz a célja, ezért a
kampányunk is közös, például közös szórólapon fogunk megjelenni valamennyien. Összesen nyolc
jelölt indul a választáson, rajtam
kívül Frühwirthné Halász Melinda, dr. Lugosi Mária, Brunner
Krisztina, Zehetmayer Adrienn,
Bittner Olivér, Fazekas Boglárka és Horváth Ferenc nevét olvashatják majd a szavazólapokon.
– Milyen terveik vannak a jövőt illetően?
– A jövő év egyik fontos beruházása lesz a Grassalkovich iskola konyhájának bővítése. Emellett továbbra is az a legfontosabb
feladatunk, hogy az iskolát jól
működtessük. Ami pedig igazán
nagy kihívás elé állít bennünket,
hogy a hagyományinkat, a kultúránkat, ezt a kisebbségi létet
továbbra is megőrizzük.
VN
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Van élet hálózat
és wifi nélkül

Turistaház környéki kéktúra útvonalon.
A Szömörke-patak mentén
a Ker teskői vadregényes szurdok 30-40 méteres sziklafalai
között indult a túránk. Az Odvaskői-barlanghoz a 270 lépcsőfokot megmásztuk, és útba
ejtettük a Pannon Csillagdát is.
Megcsodáltuk a bakonyi „Gyilkos-tavat, amely a szállingózó esőben még nagyobb hatást

EGÉSZSÉGÜGY
gyakorolt ránk, szemlélőkre.
Kalandokban nem volt hiány,
hisz a Szárhegyi kilátóhoz érve
a nyár egyik legnagyobb zivatara csapott le ránk.
Nyugalom, jóleső fáradtság
lett rajtunk úrrá a napi 10-15 kilométeres túrák után. Rengeteg
élménnyel és tudással gazdagodtunk. Számos erdeinkben

Az esték a tábortűz mellett, vidám beszélgetések közepette teltek

élő növényt, állatot megismertünk. Etettünk vaddisznót, erdei felfedező útra indultak diákjaink, íjászkodtunk, éjszaka
filmet forgattunk, nevettünk és
feltöltődtünk.
A három kiépített táborhely
közül, a legemlékezetesebb
estéink a huszárokelőpusztai
táborhelyünkön voltak, ahol
katonai sátrakban aludtunk.
Estéinket a tábortűz melletti
vidám, jó hangulatú beszélgetések, társasjátékok töltötték ki.
Erőt próbáló egy hét volt, de mi
belevágunk jövőre is, mert az
élmény pótolhatatlan.
Már csak két kilométer – hallhattuk Tamás bácsi megnyugtató szavait a bakonyi túráink során. Már csak 10 hónap és jövőre
nekivágunk a Vasi-Hegyhátra
tervezett túrának. Malinkó Judit

Denevérmentés a Petőfi Iskolában
Lassan befejeződnek a Petőfi iskola felújítási munkálatai. Lebontották az épületet körbevevő állványzatot, hamarosan elkészül az udvar burkolása is.
Denevérodúkat helyeztek el
a fákon a Petőfi iskolánál

K

evesen tudják, hogy a
homlokzat szigetelése
során denevérkolóniák áttelepítésére is figyelnünk
kellett. A panel elemek összeillesztéseinél ugyanis számos
denevér talált lakóhelyet magának az évek során. Mivel fontos
számunkra a környezetvédelem
– ökoiskola címre is pályázunk –,
ráadásul védett állatokról van
szó, segítséget kértünk a DunaIpoly Nemzeti Park egyik szakemberétől, dr. Hegyi Zoltántól,
hogyan tudjuk a denevéreket kimenekíteni még azelőtt, hogy a
szigetelés véglegesen elzárná a
tanyájuk kijáratát.
A beszélgetés eredményeként
a homlokzat színezéséig pár ki14

járatot hagytak a kivitelező cég
dolgozói a szigetelésen, hogy
az ott élő egyedek ki tudjanak
jönni, de kényelmetlen legyen
számukra a bejutás. Ezzel ösztönöztük őket, hogy új otthont
keressenek maguknak. Segítségképpen denevérodúkat helyeztünk el a környező fákon,
mintegy „cserelakást” biztosítva nekik.
Miután leellenőriztük, hogy a
denevérek elhagyták az épület
falán lévő tanyáikat, a réseket a
színezés folyamán megszűntették a szigetelésen.
Mi pedig kíváncsian várjuk,
beköltöznek-e az általunk felkínált odúkba?
Várszegi Anikó

Tájékoztató
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A Vecsési Szakrendelő 34 évvel
ezelőtt készült el nyolc munkahelyes szakorvosi rendelőként.
Az azóta eltelt években a város
lakosságának növekedése és igényei alapján a rendelőben egyre
több szakrendelést indítottak el.

M

a már 170 000 orvos-beteg találkozás van a szakrendelőben,
ami az 1995-ös létszám hatszorosa. Jelenleg a szakrendelések száma 30.
A területi ellátási kötelezettség csak Vecsésre szól, de nőtt a járásbeli, a budapesti, a
gyáli és a monori betegek száma is. Mindez jelentős fejlesztéseket és korszerűsítéseket követelt meg az évek során, amelyek meg is valósultak és napjainkban is
tovább folytatódnak.
Az első jelentős felújítás és bővítés 2006ban kezdődött. A külső-belső átépítés, korszerűsítés 385 millió forint volt, ebből az
állami támogatás 217,4 millió, az önrész
pedig 167,6 millió forint volt.
A korszerűsítés során teljes nyílászárócsere, külső szigetelés és színezés történt, új gépészeti rendszert telepítettek,
digitális röntgen és fogászati panorámaröntgen kiépítése valósult meg sok egyéb
mellett. Ünnepélyes átadására 2007. június 1-jén került sor. Még az év végéig
magánforrásból létrehozták az egynapos sebészetet a hozzá tartozó helyiségekkel együtt.
Később a szűkös parkolási lehetőségek
miatt az önkormányzat megvette a szomszédos ingatlant és annak területén térkő
burkolatú parkolót alakított ki, a környező utcákat egyirányúsították.

Szakrendelő átadása 2007-ben

Fotó: Katona Csaba

C

sodálatos útvonalakat
jártunk be az erdőben,
feledhetetlen egy hét
volt. Próbára tettük a fizikai
állóképességünket, kinyitottuk a lelkünket a természet által nyújtott nyugalom befogadására.
Hét nap alatt közel 80 kilométert tettünk meg a Bakonyban gyalogosan, BakonybélHuszárokelőpuszta-Hubertlaki

Fotó: Katona Csaba

Július 8-14. között az Országos Erdészeti
Egyesület által meghirdetett, szervezett erdei
vándortáborban vett részt iskolánk 15 diákja
és három pedagógusa a Bakonyban, SzentgrótiTóth Tamás igazgatóhelyettes úr vezetésével.

FEJLŐDÉSÉNEK UTOLSÓ ÉVTIZEDEI
A szolgáltatás
színvonalának
megőrszolgállta
t táss színvo
ona
n láának me
megő
gőrgő
r-zéséért a város év
évenként
juttatott
jelenven
nként jut
uttta
t to
tott
t jel
len
ntős
támogatásokat
tős támoga
atásokaat a szakrendelőnek.
szakrendel
előn
el
őnek
őn
e . Az
idei költségvetésben is 100
100 millió
ó forintot,
for
o in
nto
tot,
ezzel együtt az elmúlt
ött év
támoe múlt ö
el
éévben
b n a tá
be
támo
mo-mo
gatás elérte a 750 millió forintot.

Vecsési Szakorvosi Rendelő
további fejlesztése

Fotó: VN

VECSÉS

Az „Egészséges Budapest Program” keretében a 293,1 millió forint összköltségű támogatáshoz jutott a város, melyhez 25 millió
forint önerőt biztosítottunk. Több kiemelt
területen – csontsűrűségmérés, ultrahang
és mammográfia, kardiológia, egynapos
sebészet – javul a rendelések hatékonysága, továbbá gép-műszer, orvosibútor-beszerzés és informatikai fejlesztés is vár az
intézményre. A beruházások érdemi része Semmelweis nap
napjainkban valósul meg.
szerint beköltözhettek a házi- és gyermekorvosok, valamint a védőnők. Folyamatban
Mentőállomás
van az Országos Mentőszolgálattal megköés Alapellátási Központ
tendő szerződés előkészítése, amely aláíráA város vezetését már régóta foglalkoz- sát követően a mentőállomás is megkezdtatta az a gondolat, hogy a Dózsa György heti működését.
Vecsés város egészségügyi alapellátáút 50. szám alatti háziorvosi-gyermekorvosi és védőnői épületet továbbfejlesz- sát jelenleg 8 családi orvos (tervezik egy
sze és Vecsés is mentőállomáshoz jusson. új háziorvosi praxis kialakítását), 2 gyerA tervek elkészítése végett megvásárol- mekorvos és védőnői szolgálat végzi.
Az idei évben szeretnének egy folyamatak több szomszédos ingatlant és megtervezték egy leendő sikeres pályázathoz tos, 24 órás ügyeleti szolgálatot létrehozni,
a Mentőállomást és Alapellátási Központot. hogy ne a napközbeni háziorvosi rendeAz új központ földszintjén öt felnőtt há- lés kárára történjék az ellátás. A cél megziorvosi és kettő gyermekorvosi rende- valósítására 25 millió forintot terveztek a
lő, valamint három védőnői szoba került költségvetésbe.
kialakításra. Itt kapott helyet a két menAz egészségügy dolgozóinak nagy üntőgépjárművet befogadó mentőállomás nepe július 1-je, a Semmelweis nap. 1999és a központi ügyelet. Az emeleten szak- től közösen ünneplik a város vezetésével,
rendelők, irattár és kiszolgálóhelyiségek ahol jutalmakat adnak át többeknek az álkerültek kialakításra. A beruházás közel 1 dozatos munkájuk elismeréséért.
A városban a gyógyszertárak száma öt.
milliárd forint összegű, ebből az állami táA Fekete Gyopár (Telepi út), a Hanga (Kámogatás 400 millió forint.
Az alapellátási központ és mentőállomás roly u.) és a Borókás (Kinizsi u.) után 2008épületének átadása megtörtént szeptem- ban a Market Centralban a Szent Ferenc
ber 6-án. Dr. Szarvas Tibor, a Vecsési Egész- Gyógyszertár, majd tulajdonosváltás után
ségügyi Szolgálat vezetője tájékoztatása 2011. májusában a Halmi Patika nyílt meg.
Fotó: VN

OKTATÁS

Közel 1 milliárd forintból valósult meg
az új Alapellátási Központ és Mentőállomás

FEJLŐDÉSÉNEK UTOLSÓ ÉVTIZEDEI

A város vezetése műsorral
és vendéglátással kedveskedik a nyugdíjasoknak
az idősek világnapja
alkalmából

évet betöltő vecsési polgárokat, és az idősek világnapján műsorral és vendéglátással kedveskednek a nyugdíjasoknak.
A szociális háló minél teljesebbé válására évente 100 millió forintot szán a város.

Gondozási Központ
Az idősek nappali ellátása keretében – jelenleg 30 fő a gondozott, de még tudnak
fogadni jelentkezőket – az étkezés és a napi
felügyelet mellett egészségügyi, hitéleti,
kulturális ellátást is kapnak. A vasúton túli
területről az önkormányzat kisbusza szállítja az időseket.
A gondozók a házi segítségnyújtás keretében 43 főnek teszik a mindennapokat
könnyebbé. A szociális étkeztetést 100 fő
veszi igénybe, a központban adagolják
számukra az ételt és innen szállítják haza
az érintettek.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 42
fő veszi igénybe. Ez egy csuklóra erősíthető jelzőberendezés, aminek megnyomása
esetén 30 percen belül helyszínre érkezik
a gondozó és segít az időskorúnak.
A Gondozási Központ teljes átalakítása,
fűtéskorszerűsítése és akadálymentesítése 2013-ban megtörtént. Az önkormányzati beruházás 15 millió forintba került.

Jól érzik magukat a gyermekek
a nyári napközis táborban

Oktatási Intézmények
Központi Konyhája

A konyha az 1970-es években épült a Tinódi utcában, de a szükséges karbantartáson, eszközbeszerzésen túl nem történt
jelentősebb felújítás az intézményben.
Az igazi előrelépést 2016 júniusában a
Nemzetgazdasági Minisztérium pályázata jelentette, ami 2017-ben valósult meg.
A fejlesztés során 400 literes üstöt, nagy
teljesítményű főző-sütő berendezéseket
szereztek be, továbbá új légtechnikai rendszer kialakítása és a villanyhálózat felújítása történt meg.
Az épület nyílászáróit kicserélték, külső
homlokzati hőszigetelést és színezést kapott, amely a belső felújítással együtt egy
új létesítmény képzetét kelti.
A 45 milliós beruházásból 20 millió forint volt az állami rész, a többit a város bizCsaládsegítő és Gyermektosította.
jóléti Szolgálat
A város iskolái, óvodái és közintézméA képviselő-testület 1999-ben döntött a nyei mellett még több helyszínre szállítCsaládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat lét- ják Vecsésen és Budapest XVIII. kerületérehozásáról. Központjuk kezdetektől a Te- ben az ebédet. A napi főzési adagszám
lepi út–Róder Imre utca sarkán lévő épület. 3000-3500 adag között van.

Fotó: szajan

Ezt a fotót illusztrációnak szánjuk a kőkemény
valóság megismeréséhez.

A

felvétel a ’70-es évek közepén készült, de készülhetett volna akár a
’90-es évek végén is. Rendszerváltozásig az állami utak (4. sz. út, Telepi és Dózsa
György út) mellett egy kézen megszámolható tanácsi kezelésű útnak volt aszfaltburkolata, elsősorban a buszközlekedés kiszolgálása miatt. Az is akadályként merült fel,
hogy nincs meg a csatornaközmű és előbb
az készüljön el. Ez a beruházás 1999-ben
kezdődött el és 4-5 év múltán érte el azt a
szintet, hogy komoly útépítési koncepciókon gondolkozhatott a testület. A folyamatot felgyorsították a 2004-es EU-s csatlakozásból eredő pénzügyi források, az állami
támogatások és 2007-től az M0 és az elkerülő 4-es út okozta iparűzési adók emelkedéséből származó többletbevételek.
Már 2006-ban megyei pályázati forrásból a Széchenyi útra 80 millió Ft-ot, a Besztercei és a Lőrinci útra 117 millió Ft-ot nyertünk. 2008 beruházási csúcsot hozott! A
Közép-Magyarországi Operatív Program
keretében kiírt „Belterületi utak fejlesztése” című UMFT pályázaton 371 millió
252 ezer Ft-ot nyert városunk, ami az önrészünkkel együtt 530 millió Ft-os útépítést jelentett. A program során elkészült
a Táncsics M. u., a Bem u., a Küküllői u., a
Besenyői u, az Arany J. u., a Petőfi S. u., a
Katona J. u. és a Virág utca rövid szakasza –
Ádám és Éva u. között. Ugyanebben az évben önkormányzati forrásból épült meg:
Lanyi u., Árpád u., Tarnócai u., Áchim A. u.,
Wass A. u., Vágóhíd u., Mátyás u. (Város u.
és Üllői u. között), Régi Ecseri út a temetőig.
Megépült a József Attila utca a Petőfi Sándor és az Attila utca között, a Bulcsú utca
a Petőfi Sándor és az Attila utca között, a

Önerőből a VETÜSZ Kft.
építette: Bokor utca
Mindezek jól érzékeltetik a szilárd útburkolattal való elmaradottság mértékét,
a felszámolására irányuló anyagi és szellemi erőfeszítéseket.
Mára eljutottunk odáig, hogy 100 %-os
a szilárd burkolattal való ellátottság a város
útjain. Jelen pillanatban azokon az utcákon
folyik teljes felújítás, melyek rossz állapotúak és a városrészekben gyűjtő utakat jelentenek. Belterületi és önkormányzati kezelésű utak pályázatán nyert támogatásból
újult meg a Szép u., a Város u., a Zöldfa u.,

A Zöldfa utca 2017-ben kapott
új burkolatot
a Róder Imre u. és a Kereszt u. Most fejeződött be az Eötvös utca Telepi út felőli
szakasza és napjainkban a Kinizsi u teljes
hosszában a DPMV Zrt. munkatársai új vizes nyomócsövet fektetnek le és a rákötéseket cserélik ki. Utána szegélyes vadonatúj burkolat lesz a teljes hosszában. A Dózsa
György út felőli részt lapzárta idején adják
át. Az Erzsébet tér Zrínyi utca között folyik
a munka.

Az elmúlt öt esztendőben 1 milliárd 250
millió forintból épültek új utak és újultak
meg a régiek.
Vecsés közlekedésének talán legveszélyesebb csomópontját szüntette meg a
város önkormányzata amikor elkészítette
Magyarország első betonburkolatú körforgalmát. A Dózsa György út–Széchenyi
út–Budai Nagy Antal utca kereszteződésében elkészült műtárgy ünnepélyes átadására 2011. november 3-án került sor.
Az M0 építésekor elhangzott az a kormányzati ígéret, hogy azokat a főutakat,
ahol a beruházás során az úttest tönkrement, azokat az állam újjáépíti. Vecsést
érintően 2014 márciusában elkezdődött
a Dózsa György út–Telepi út (4602 jelű út)
felújítása, mely 2014. június végén befejeződött.
Fotó: szajan
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bben a munkában a Vecsési Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a
Gondozási Központ, és más intézmények is aktív közreműködök. A támogatásokra szánt összegek felülről nyitottak, és bizottsági kezdeményezésre újabb
forráshoz juthatnak.
2016. január 1-jétől a hatályos törvények
szerint a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek részére az önkormányzatoknak kötelezően biztosítani kell a szünidei
gyermekétkeztetést. Átlagosan 150-170
gyermek vette igénybe ezt a lehetőséget.
Tavalytól 25 napon keresztül olyan gyermekek számára is biztosítják a déli meleg
főétkezést, akik szociálisan rászorultak és a
Család- és Gyermekjóléti Szolgálattól igényelték a nyári szünidei étkeztetést.
A szociális bizottság szervezésében már
hosszú évek óta osztanak karácsonyi csomagokat nehéz helyzetű családoknak,
egyedülállóknak. Az elmúlt években 500700 fő részére juttatták el a tartós élelmiszerből álló adományt.
A város vezetése minden évben személyesen látogatja meg és köszönti fel a 90

Fotó: Fekete József

A szociális bizottság a legsűrűbben ülésező és legtöbb döntést hozó szervezete az önkormányzatnak. A bizottság a polgármesteri hivatal munkatársaival karöltve végzi a segélyek és
a támogatások hosszú sorának elosztását a rászorultak körében.

Kálmán utca régen

Halmy utca a Küküllői és az Előd utca között. A lendület folytatódott a következő
ciklusban is. 2011-2012-ben állami támogatásból nyertünk 162 millió forintot, saját
erőből 87 millióval kiegészítettük és két év
alatt elkészült Magyar u., Klapka u., Lévai u.,
Tó u., József A. utca. Ugyanekkor 100 %-os
önkormányzati forrásból a VETÜSZ Kft. kivitelezésében elkészült négy - Gammel,
Munkácsy, Tölgyfa és Bokor - utca, majd
a Külső-gyáli utca.
Átadás előtt a a Kinizsi utca
Dózsa György út felőli szakasza

Fotó: Fekete József

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYHÁLÓZATA

A VÁROS ÚTHÁLÓZATA

Fotó: Fekete József

Vidám grillezés az udvaron

Fő feladatuk a családok és gyermekek szociális, mentális gondozása, ezzel kapcsolatos család- és gyermekvédelmi feladatok,
programok végrehajtása. Bevezetésre került a családterápiás szolgáltatás és a szociális diagnózis ellátási forma. Az intézmény
munkatársai folyamatosan részt vesznek
továbbképzéseken és szakmai konferenciákon, hogy minél magasabb színvonalon láthassák el munkájukat.
Közel tíz éve ők szervezik és bonyolítják a nyári napközis tábort – évente más
iskolában –, ahol hat héten át, naponta 80
gyermek (egy gyermek maximum 2 hetet lehet napközis) étkeztetését, gazdag
programkínálatát és felügyeletét biztosítják. Ez nyaranta 380-400 gyermek ellátását jelenti. A költségeit fele-fele arányban az önkormányzat és a szülő fedezi.
Fotó: csase

Fotó: Gondozási Központ

VECSÉS

A körforgalom az Országzászlóval
a Széchenyi útról
A jövő nagyon fontos fejlesztése lehet a
0202 számú út megvalósítása. A Gyál felé
vezető út körforgalmi csomópontjából indulna ez a pálya az Almáskert út irányába,
ahonnan a Lőrinci úti aluljáró érintésével
el lehet érni az elkerülő 4-es főútra és M0ra. Megvalósításával a város belterületéről
kivezetnék a kamionok és nagy gépjárművek okozta teherforgalmat, és az út mentén
lehetőség nyílna vállalkozások letelepítésére, ami hosszabb távon jelentős adóbevételeket eredményezne a város számára.

Fotó: szajan

VECSÉS

FEJLŐDÉSÉNEK UTOLSÓ ÉVTIZEDEI

Az Erzsébet tér játszótér felőli oldala

és játszóterület áll rendelkezésre, de az iskolákban is van ilyen alkalmatosság.
Az elmúlt évek talán legnagyobb beruházása volt az Erzsébet tér. A 40 millió forintos fejlesztés során felújították a játszóteret, és a templomot körülölelő parkot is.
Nagyobb parkolót, kerékpártárolót alakítottak ki. Kivágták az oda nem illő bokrokat, fákat, cserjéket. Helyükre újakat ültettek, újrafüvezték a parkot, és automata
öntözőrendszert telepítettek. Fényszenynyezés-mentes LED-közvilágítást építettek
ki. A játszóteret teljes egészében kicserélték, a régi még használható játékeszközöket a Bálint óvodába telepítették át.
Ide illik két megvalósítás előtt álló beruházás idecitálása, bár a sporthoz is tartozhatna. Mégis a rövidesen megépülő kézilabda-munkacsarnok és a tanúszóda az
óvodás, de főként az iskoláskorú gyermekek mozgásigényét, egészséges fejlődését
szolgálja majd.
A háború előtti faluközpont, a Promenád
Térköves járda a Károly utcában
szinte teljesen megújult és ez tágabb értelemben az Epresre is értendő. A Hősök Ligetében teljesen helyreállítva pompázik az
első világháborús emlékmű, a Czifra Csárda és környéke új köntösében ékköve lett
a városnak. Az Epresben most kezd esztétikus összképet mutatni az öreg eperfák
megfiatalítása és az újak terebélyesedése.
A víz és villanyhálózat kapacitásbővítése, a
terület rendezettsége ideális helyszínt biztosít a fesztiválokhoz.
Új járda a Kikindai utcában
Örvendetesen megnőttek a biztonsáKözterületek
gos átkelést szolgáló gyalogátkelőhelyek
Közterületek közül érdemes kiemelni a ját- a fő utakon. A komfortérzetet nagyban nöszótereket. Korábbi, sporttal foglalkozó fe- veli a vasútállomások két oldalán létesített
jezetünkben említettük a műfüveseket, a P+R parkolók a gépkocsival és kerékpárral
futópályákat és a sportudvarokat. Ezek közlekedők számára.
együtt egymilliárd forintba kerültek a városnak, és biztosan jó befektetés volt, hiszen ezek minden korosztály számára biztosítják a játék, a sport, a kikapcsolódás és
az egészséges életmód lehetőségét.
Most a csemetékre fókuszálva elmondhatjuk, hogy minden városrészben van
játszótér, akár több is. A Lakótelepen még
műfüves pálya és sportudvar is van a közelben. Az Epresben is ugyanígy minden
megtalálható nem messze egymástól, éppen most újítják fel a játszóteret. Játszótér A buszvárók csodálatosak
van még az Anna utcában, a Halmi telepen
a Présháznál és az iskolánál, a Dobó Katica És talán Vecsés büszkélkedhet az ország
lakóparkban. Hozzá kell tenni, hogy vala- legszebb buszváróival, melyek mindegyimennyi óvodában bőséges játszóeszköz ke a fafaragás míves remeke.

Járdaépítés
Már évekkel ezelőtt látható volt, hogy az
útépítések után bele kell csapni ebbe a
grandiózus munkába. Az önkormányzat elképzelése szerint elsőként a hosszú, gyűjtő utcákban, a vasúti és buszközlekedéshez
építsék ki a járdát az utcák egyik oldalán.
Évenként készült el egy-egy szakasz, de
még akadnak hiányzó részek. Így készült
el a térköves burkolat a Besztercei, a Fő, a
Zrínyi utcában, a Dózsa György és a Telepi út nagy részén. De iskolák, óvodák, parkok környéke sem maradt ki a szépítésből.
Nagyobb járdaépítés volt a Kinizsi Pál, az
Arany János, a Toldy Ferenc, a Kikindai, a
Vasvári Pál és a Róder Imre utcákban.
Járdaépítésre 2014-től 250 millió forintot
áldozott a város, amiből közel 10 km járda
épült meg.

Fotó: Katona Csaba
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’60-as évek elején a tanács egy
nyugdíjas brigádot hozott létre
és Fülöp Gyurka bácsi vezetésével
lerakták a betonkockás járólapokat, amelyeket még most is sok helyütt lehet látni.
A rendszerváltozás után jött az ingyenes
sóderakció, amivel a tulajdonos járdaépítését segítették. Utána jött a kedvezményes
térkő vásárlás lehetősége, majd annak belátása, hogy ezek nem jelentenek megoldást, elsősorban azért, mert a tulajdonos a
maga érdeke szerint készíti el a járdát, ami
már a szomszédja járdájával sem találkozott. Ugyanakkor terebélyesedett is a város.
Ma a városjárda hosszúsága 170 km körül
van (mind a két oldalt számolva), aminek
elkészítése sok pénz és sok idő.

Fotó: Fekete József

Az ember nemcsak autóval jár,
hanem sétál is a város utcáin.
A járda mindig nagy kihívást
jelentett a település vezetőinek.

Fotó: Fekete József

JÁRDAÉPÍTÉS ÉS KÖZTERÜLETEK FEJLESZTÉSE

OKTATÁS

Nyári tábor
Győrújbarát
Nagy izgalommal vártuk már a minden évben
szervezett egy hetes nyári tábort. Idén július
22-én reggel indultunk útnak csoportunkkal és
kísérő tanárainkkal. Szüleinket hátrahagyva
igazi kalandoknak ígérkezett ez a hat nap.

B

ár az utazás egy kicsit hosszú és fárasztó volt, de jó volt újra látni az
ismerős helyet. Mivel nagyon meleg volt, ebéd után egyből beugrottunk a
medencébe hűsölni. A vizet nagyon kellemesnek éreztük. Szerencsére egész héten remek időnk volt, így nagyon sok alkalommal medencéztünk. Amikor nem
pancsoltunk, akkor rengeteget játszottunk.
Kártyáztunk, fociztunk, büféztünk, sorversenyeztünk, sétáltunk. Újdonságként
épült egy új sportpark, amit nagy élvezettel próbáltunk ki. Meglepetésünkre a tűzoltók tartottak bemutatót. Kipróbálhattuk
a tűzoltófecskendőt, és locsoltuk egymást.
Nagyon jó volt ez a melegben. A tűzoltó

Hat kalandos napot töltöttek a diákok Győrűjbaráton

bácsi még azt is elmesélte, hogy mennyi
minden van abban a nagy autóban, és mi
mire való. Rájöttünk, hogy nagyon szép
foglalkozás, de iszonyú veszélyes. Tényleg igazi hősök!
Láttunk kutyásbemutatót is. Mi is sétáltathattuk őket, és nekünk is csináltak feladatokat, persze jutalomfalatért. Szavazhattunk
is melyik a legokosabb. Hihetetlen volt látni milyen okosak, tisztelettudóak ezek az
állatok.
Voltak a tábor munkatársai között animátorok. Ők szervezték a discot, szépségversenyt, csocsó-, foci-, ping-pong bajnokságot,
kézműves-foglalkozást és medenceaerobikot. Esténként sokat beszélgettünk, nevet-

géltünk, viccelődtünk a faházban. Vidáman,
de sajnos gyorsan elteltek a napok.
Utolsó este hatalmas tábortűz volt és kiderült, hogy a tábor idén 40 éves. Meglepetésként videót kaptunk az elmúlt hétről, egy
kisebb ajándékot, és egy kis sütit is.
Sok-sok élménnyel és új barátokkal lettünk gazdagabbak és szép emlékekkel tértünk haza. Még az sem volt baj, hogy a telefon nem volt nálunk mindig. Reméljük
jövőre is visszatérünk ide. Jövünk ismét
Győrújbarát!
Hálásan köszönjük városunk oktatási bizottságának és iskolánk alapítványának támogatását.
Kozma Bálint 4.b, Kozma Krisztina 6.a

„Halmi napi” harmadszor
Idén nyáron harmadik alkalommal volt a vakáció alatt
„Erzsébet Halmi napi”. Az előző évek kellemes élményei
alapján kértük szüleinket, hogy a családi nyaralás a tábor
után kezdődjön, így mindhárom héten részt tudtunk venni.
li programok vártak ránk. Voltunk a sástói Oxigén Ardenalin
parkban, ahol többünk kedvence a mélység fölött átívelő függő híd, valamint a vicces pillanatokat okozó trükkös biciklizés
volt. Jártunk a dinnyési Várpark
és skanzenben, ahol olyan várak kicsinyített mását nézhettük meg, amik sajnos már csak
romok a valóságban. A nőtincsi Seholsziget élményparkban
A Fővárosi Nagycirkuszba
lovaskocsiztunk, kisvonatoztunk,
is ellátogattak a Halmisok
s a felsősök kipróbálhatták az
íjászkodást is.
tábort minden reggel zenés tornáMindhárom héten voltunk moziban is,
val kezdtük, ami – bár inkább a lá- megnéztük a Pokemont, az Aladdint, a Csonyoknak tetszett –, azért a fiúkat is daparkot és a Toy Story 4-et is. A mozizás
felrázta. Reggeli után változatos programok sok gyerek kedvenc programja volt, talán
vártak ránk. Hétfőnként kreatívkodhattunk, azért is, mert mindig Mekis ebéd követte.
sportolhattunk, ki-ki saját hangulata szerint.
A sportos és bátor táborlakók biciklitúA keddi és csütörtöki napokon táboron kívü- rán is részt vettek. Jártak a Spotter dombon

A

2019. szeptember

Tájékoztató

repülőket nézni, valamint az Apró Farmon,
ahol kukoricatengerben viháncolhattak,
szalmabálákra mászhattak. A kényelmesebb táborozók inkább a Mazsola játszóházban tomboltak. A tábor területén is számos lehetőség adódott szórakozásra, alkotó
tevékenységre, sportolásra. Volt varrótanfolyam, számháború, sorverseny, társasjáték klub, Ki mit tud?. Sokunk kedvenc
programja a profi táncosok által tartott
rock&roll-bemutató volt, melyből egy rövid koreográfiát nekünk is megtanítottak.
Az arcfestés is szuper volt, kígyózó soron
keresztül lehetett csak a művészi alkotást
birtokolni. A kreatív foglalkozásokon saját tervezésű vászontáskák, hűtőmágnesek,
telefontokok, nyakláncok, fülbevalók születtek. A háromhetes tábor utolsó napján
közösen látogattunk el a Fővárosi Nagycirkuszba, ahol tátott szájjal, s őszinte csodálattal néztük a Repülő Cirkusz művészeinek produkcióit. Méltó befejezése volt ez
a közös program ennek az élményekkel
teli három hétnek. Köszönjük a lehetőséget a tábor főszervezőinek, Krak Ildikó és
Manduk-Faragó Renáta tanárnőknek, valamint a tábor összes pedagógusának, segítőinek!
Jancski Boróka 4. b, Jancski Zétény Bertalan 6. b
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G. Ferenczy Hanna
Irodalmi Kör alkotásaiból
Kelemen Bata Mária
Harangzúgás

Sallay Gyula
Idő az időben

Szénási Sándor István
Hófehér denevér

A templomajtóban jegyespár áll,
égő szívük hevesen kalimpál.
Egymásra talált két szerető szív,
a harangzúgás esküvőre hív.

Asztalra könyökölt a csend,
meghökkentek a borospoharak.
Az élet apró gyűrődéseiben
minden hang fennakadt.
A dermedt ég a változást kereste.
A nap nem tudta, mikor lesz este.
Csak Te álltál fölém magasodva,
igazságod petárdáit szórva.
Álltam, mint máskor, most se értve:
mi húzott fel a magas égre?
Lépett a perc: szólt női szeszély,
a boldogságba még belefér.
Ne izgulj, mondta az óra.
Béke lesz meglásd nyugovóra.
A hónap csak intett: hagyd a francba,
ne agyalj ezen napról napra.
Az év úgy állt, mint Én akkor ott.
Nem tudta miről szólnak az évszakok.

Nyugodni készül a Nap,
hívja már az álom.
Egyre nő az árnyék,
békém nem találom.

Benke Mária
Harangszó

Nem ölelnek álmok:
árnyai a létnek,
hangoskodó vágyak,
dalos ölelések.

Földig ér a menyasszonyi fátyol,
csodás ruhán ide-oda táncol.
Elegáns, új frakkban a vőlegény,
gondolatban már férj és nem legény.
Zúgó harang boldogságuk osztja,
életüknek legfényesebb pontja.
Örömkönnyek csorognak az arcon,
nászcsók csattan, ha eljön az alkony.
Néhány hónap „kopogtat” a gólya.
Érkezik a ház ifjabb lakója.
Keresztelőt hirdet a nagyharang,
jókedvűen zúgja: giling-galang.
Zúg a harang minden mise előtt,
mennek sorban sok gyermek és felnőtt.
Isten háza szeretettel telve,
felvidul itt a bús ember kedve.
Röpke napok, hosszú szorgos évek,
szekrény mélyén elvásott emlékek,
szúette öltöny, elsárgult fátyol:
szívük még szeret, de már nem lángol.
Lassan megállt az idő, nem pereg,
lélekharangja búsan kesereg.
Mélyen alszik a nagyharang, csend lett.
Hívő lélek meglelte a mennyet.

M Kaiser Ilona képe:
Az idő vasfoga
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Lélekharang vékony hangja,
száll a légben, s azt sóhajtja:
elment megint egy lélek,
hangjától borzongok, de nem félek…
Kong mély hangján a harang!
Misére hív e zengő hang.
Megnyugtatja a szívemet,
felkészíti érzékeny lelkemet…
Imádkozni mennek a népek,
a templomban szép képek.
Megnyugtató ülni a csendbe’
a harangszó mélyen zeng benne…
A kongó, búgó hang elhalkul,
a szép orgonaszó megújul…
Átszellemülnek a hívek e hangra.
szent énekek zsongnak dalra…
Áhítattal figyelik a misét,
ki nem hagynák semmiért…
A mise végén megszólal a harang,
méltóságteljesen zeng-bong,
giling-galang…
Elvisszük lelkünkben az élményt,
a meghatott felemelő érzést…
Otthonainkba haza érkezünk,
de lelkünkben még zsong énekünk…

Az oldalt összeállította:
Szénási Sándor István

Már e csöppnyi létben
élni szép szerelmet,
kérni boldogságot
Istenünk nem enged.
Vajon miért félnék
még az elmúlástól,
amikor szívemből
lázas ifjú vágy szól?
A béke unalmas,
értékeit veszti,
mikor a nagy csöndben
nem történik semmi.

PROGRAMAJÁNLÓ
A KONCERTEUM BEMUTATJA:

PUCCINITŐL LEHÁRIG
Opera és operett gálaest az operaház neves
művészeivel – Sztárvendég: Oszvald Marika
Időpont: 2019. október 5. 19 óra • Jegyár: 3 000 Ft
„… csak az zavar mostanában, hogy ez a Lehár nevű az
összes jó dallamot elírja előlem!” (Giacomo Puccini)
„Puccini többet tud a zenéről, mint amit száz év múlva
tudni fognak" (Lehár Ferenc)
Kevesen tudják, hogy Giacomo Puccini és Lehár Ferenc
barátok voltak, ami zeneszer-

zők között nem gyakori. Kölcsönösen nagyra tartották egymást. Nemes, baráti vetélkedést
játszottak egymással. Ennek a
versengésnek a gyümölcseit élvezheti közönségünk gálaestünkön, ahol a legnépszerűbb
műveikből elevenítjük fel az ismert dallamokat. Az est során
részletek hangzanak el többek

között a Tosca, Pillangókisaszszony, Cigányszerelem, Víg özvegy, Bohémélet, Friderika,
Turandot című operákból, operettekből. A zenei részleteken
túl néhány anekdota felidézésével szeretnénk feleleveníteni kettejük legendás kapcsolatát megmutatva ezzel, hogy a
két édestestvér az OPERA és

az OPERETT milyen közel is
állnak egymáshoz.
Fellépnek:
Boncsér Gergely – tenor
Töreky Katalin – szoprán
Nagy Zsófia – szoprán
Győrffy Dorottya
– mezzoszoprán
Tóth Sámuel – zongora

Útban a menny felé
szomjan halt remények,
megmosolygó ifjak,
s ráncaim kísérnek.
Temetésre szólít
az idő harangja:
szemem ragyogását
temetni akarja.

MÁTÉ PÉTER ÉS CSERHÁTI
ZSUZSA EMLÉKKONCERT

HONEYBEAST
KLUBKONCERT VECSÉSEN

Tudatom jól őrzött
rezervátumában
ifjú ösztöneim
sokat sírni láttam.

Molnár György Lyra-díjas harmonikaművész
és Koncertzenekarának műsora
Időpont: 2019. november 15. 19.00 • Jegyár: 5 500 Ft

Időpont: 2019. október 26.
Kapunyitás: 19.00 kezdés: 21.00
Jegyár: Early bird: 3 590 Ft – csak online vásárolható,
kedvezményes: 3 990 Ft, teljes áru: 4 590 Ft

Hófehér denevér
vakon száll az éjben:
amíg szükség van rám,
őszen is kell élnem.
Ha látja csodáit
mindenkor a létnek,
akkor szabadulhat
a megrekedt lélek!
Keresztútra hívnak
eljövendő évek:
pohár vízként, kedves,
magammal vinnélek.
Tájékoztató

2019. szeptember

2017-ben ünnepelte volna 70.
születésnapját Máté Péter, a páratlan tehetségű magyar énekes,
zeneszerző, zongorista, aki csodálatra méltó repertoárt hagyott
maga után, közel 150 dal szerzője és előadója volt!
2018-ban Cserháti Zsuzsa
ünnepelte volna 70. születésnapját, aki a zenei kritikusok
szerint a magyar könnyűzenei
élet legjobb női énekhangja
volt, és a 70-es évek egyik legfoglalkoztatottabb énekesnője.
A két legendás előadó dalai most
2019. szeptember

Tájékoztató

egy koncert keretén belül csendülnek fel! Ezek a melódiák
most is minden korosztályban
nagy népszerűségnek örvendenek, gyönyörű, szívhez szóló énekhangjuk halhatatlanná
tette őket, és a magyar könynyűzenei élet ikonikus alakjaivá emelték!
Az emlékkoncert megálmodója, hangszerelője és zenei vezetője Molnár György Lyradíjas harmonikaművész, aki
koncertzenekarával lép színpadra!

MENETREND:
19:00 kapunyitás
20:00 4S Street
21:00 Honeybeast

Jegyek kaphatók online a www.
tixa.hu oldalon, valamint a Bálint Ágnes Kulturális Központ
jegypénztárában.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk, az egyes
programokról és a jegyértékesítésről weboldalunkon és a facebookon (facebook.com/kulturba)
értesülhettek leggyorsabban. Az őszi évadunkra a
jegyek online a www.kulturba.hu oldalon, valamint nyitvatartási időben jegypénztárunkban válthatók.
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12 évig folyamatosan a csúcson lenni,
AZT NEM ADJÁK INGYEN
„Mindig úgy játssz, mintha a mesterednek játszanál. Mindegy hova megyünk zenélni,
amit tudunk, azt próbáljuk a legjobban előadni. Magunknak is így tudjuk a lehető
legjobban kifejezni mindazt, amit tudunk. Ha este átgondoljuk a napot, akkor nyugodtan
mondhatjuk, mi mindent megtettünk, amit tudunk. Ha ez átjön a közönségnek, akkor
lesz vastaps, felállva tapsolás” – összegezte a siker definícióját Fazekas József, a
Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület – Musikverein Wetschesch – elnöke.

H

a valaki, ő tudja, hogy mi az a siker, hiszen 2003 óta elnöke az egyesületnek és rengeteget adott az életéből, hogy az jól menjen, és öröm számára
látni, hogy amit csinálnak azt országos szinten is elismerik.
„Minden harmadik évben minősítő versenyt tartanak a magyarországi német zenekarok számára és ezt 12 éve mi nyerjük. 12
évig folyamatosan a csúcson lenni, azt nem
adják ingyen. Ide nem muszáj elmenni, ezt
mi magunk vállaljuk, hogy az általunk kitűzött szintet tudjuk tartani. Ebben rengeteg munka van, hiszen van lemorzsolódás,
jönnek újak, fiatalok. Utolsó elnöki ciklusomat vállaltam, szeretném, ha 5-10 év múlva
olyan fiataloknak tudnánk átadni, akik továbbviszik ezt és tovább tudják fejleszteni.
Ez a legfőbb feladat” – mondta arról, mi az
igazi elismerés és milyen terveik vannak az
egyesülettel.
De mit is ad a zenészeknek, hogy ebben
az egyesületben zenélhetnek? A vezető szerint a tagoknak ad egy olyan képzést, ami a
magyarországi német fúvószenének az alapja, emellett a Vecséshez tartozó hagyományok elsajátítását. Ezt csak itt lehet megtanulni igazán náluk.
Az egyesületbe szeretettel várnak mindenkit, hiszen ez egy zenei egyesület, amely a
zenei tradíciókról szól. Nagy energiát mozgatnak meg a fiatalok felé az utánpótlásképzésében. Ebben nagyon jó partnerük a zeneiskola. Elsősorban velük működnek együtt,
de nem automatikus, hogy valaki idejön a
zeneiskolától és azonnal tag lesz a zeneegyesületnél. Itt ezért tenni kell.
Mindenkinek megadnak mindent, együttműködnek vele, tanítják őt hetente kétszer a
próbákon. Amennyiben egy-másfél év alatt
kialakul az, hogy átlátja, szeretné csinálni,
és aktív tagja lenne a közösségnek, akkor a
karácsonyi koncert alkalmával felavatják.
Elmondta, a mai zeneiskolai tanítás más,
mint régen, köszönhetően annak, hogy a
mai fiatalokat már sokkal több impulzus
éri. „Büszke vagyok a mi fiataljainkra, hiszen mindegyik annyi mindent csinálhatna,
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de eljön, megtanul egy hangszeren játszani,
minden próbán kihívásnak van kitéve, és tanulnia kell folyamatosan. A fúvóstanárokkal kiváló a kapcsolatunk és nagyszerű dolog, hogy az iskola igazgatója, klarinéttanára,
trombitatanára itt ül velünk a növendékek
mellett és nem csak az órákon mutatja meg
a hangszeren a tudását és hogy mi mindent
lehet kezdeni azzal a hangszerrel”.
Az egyesület vezetője szerint a fiatalokat
az érdekli, ami értékként eléjük van téve.
Aki tanul, mindenki azt fogja értéknek tekinteni, amit értékként kap. Ezért igyekeznek úgy összerakni a zenekar műsorát, hogy
ne legyen egysíkú. A klasszikus zenei értékektől kezdve egészen a slágerekig, a legújabb tendenciákig mindenre nyitottak.
Ez persze nagyban függ a műsoridőtől és
a helyszíntől. Próbálnak mindenhova olyan
műsort vinni, ami az ottani közönséghez közel áll. Az alap, hiszen a nevünkben is benne
van, hogy a vecsési német zenei hagyományokat őrizzék, megmutassák, honnan jöttek.
„De ha tudjuk, hogy olyan helyre megyünk, ahol nem ilyen jellegű műsorra van
igény, akkor sokkal több magyaros, szórakoztató számot teszünk a műsorba. Augusztus 20-án Üllőn egy klasszikus ünnepi műsorral léptünk fel. Fontos volt, hogy
a műsorban legyen vecsési hagyományőrző és szórakoztató rész is. Pontosan azért,
hogy minden korosztály, népcsoport megtalálja azt, ami a maga számára legjobban
illik” – mondta az elnök úr.
42 tagú az egyesület, de egy fellépésre nem
tud mindenki elmenni. Ahogy elmondta, a
labdarúgáshoz hasonlóan minden posztra
Fazekas József, a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület elnöke

van ember. Ugyanakkor egy fellépésre sokakat elvisznek, fiatalokat, kezdőket, hogy
átéljék az élményt. El tudják játszani a szólamot, örömmel velük vannak, de nem tesznek a vállukra akkora terhet, hogy esetleg
megszakadjanak benne.
„Hogy egy fellépésen hányan vagyunk, az
sokszor attól is függ, ki hogyan ér rá. Ilyenkor nyáron nyaralások vannak, mindig van
valakinek kisebb nagyobb baja. Minden szólamban a szólamtársak közül egyeztetés van,
hogy éppen ki mikor ér rá”. Tisztában vannak vele, ha fellépnek egy közösség előtt,
akkor nem mondhatják azt, hogy én autószerelő vagy pék vagyok, a zenekarnak minőségében is úgy kell megszólalnia, ahogy
megszokott. A zene minőségében a hallgatóság nem érezhet különbséget, hogy ez egy
profi vagy egy amatőr zenekar.
„Tehetség és kitartás. Vannak dolgok, amiket meg lehet tanulni és vannak olyanok,
amiket nem lehet. Hiába van tehetség, ha
nincs szorgalom. Nekünk is volt olyan roppant tehetséges fiatalunk, akiben nem volt
szorgalom, így nem is tudott megmaradni
a zenei pályán. Mi itt a közösségben igyekszünk mindenkiből kihozni a maximumot”
– mondta azzal kapcsolatban, vajon mi kell
ahhoz, hogy valaki jó zenész legyen?
„Édesapám már nyugdíjasként is itt van közöttünk. Három hetven év feletti zenészünk
van, már nem ők a szólisták, de nagyon örülünk, hogy itt vannak velünk” – mondta Fazekas József, aki klarinéton és szaxofonon
játszik, de sokszor ő az együttes karmestere is. (Ez utóbbi sokszor Szabó Imre, aki a
Magyarországi Honvéd Központi Zenekar
karmestere és mivel vecsési lakos, örömmel segít nekik.)
„Vecsésen hagyomány, hogy esküvőkön,
temetéseken mi zenélünk saját zenésztársainknak. Akkor ott van mindenki és szerintem ennél nagyobb tisztelet nincs. Ez azoknak jár ki, akik itt öregedtek meg, itt élték
le az életüket velünk” – zárta mondandóját
azzal kapcsolatban, mit jelent a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület tagjának lenni.
Sz. Gy.
Tájékoztató

2019. szeptember

Gondolatok…

…a VII. Vecsési
MURCIFESZTRŐL
Fazekas József, a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület – Musikverein
Wetschesch elnöke segítségével, s pár fotó mellékleteként szeretnék
beszámolni a már hagyományosnak számító Murcifeszt ünnepről,
melyet a Vecsési Borbarátok Egyesülete és a Musikverein Wetschesch Fúvószenekara rendezett.

A

z idő kitűnő volt augusztus utolsó napján, így
nem csoda, ha sokan jöttek el, hiszen a nap folyamán a
az egyesület fúvószenekara – a
Szabados család segítségével –
zenés ébresztőt tartott a négy
városrészben.
Délután öt órától pedig a Vecsési Rendőrőrs melletti telken,

2019. szeptember

Tájékoztató

udvaron elkezdődött az ünnepség, a Bavorák Szaxafon
Quintett mainstream jazz
műsorával, majd a Musikverein Wetschesch Fúvószenekara helybéli, illetve
a magyarországi németség
tánczenéivel szórakoztatta
az egyre gyarapodó közönséget.

Huszka Mihály megáldotta az idei szőlőből készült murcit

A Vecsési Hagyományőrző
Zeneegyesület fúvószenekara
A helyszínen minden volt,
ami egy ilyen kellemes szórakozáshoz szükséges. Mongerék
grillsütőjében forogtak a pecsenyekacsák és csirkék, sült a pecsenye, s az ízes falatokat lehetett „locsolni” közben a kiváló
vecsési borokkal. A VárszegiTábori Pincészet jóvoltából erre
az alkalomra készített murci is
nagy sikert aratott.
De mielőtt az igazi mulatság elkezdődött, Huszka Mihály plébános atya megáldotta
a szőlő idei termését, a murcit,
majd Tábori Ferenc alpolgármester mondott rövid köszöntőt. Ezután Fazekas József
köszönte meg a Vecsés Város Önkormányzatának a
folyamatos támogatást,
és nem utolsó sorban
a zenészek és a borászok áldozatos munkáját, mely lehetővé tette,
hogy városunk lakossága ilyen kellemesen, kulturáltan szórakozhasson.
Köszönetet mondott a tagság önkéntes munkájával elkészült fejlesztésekért is.
Testvérvárosunkból a Musikverein Reinstetten hét tagú delegációja is megtisztelte az idei
Murcifesztet, Makusz Drescher
elnök úr és Klaus Schwarz elnökhelyettes úr vezetésével, s
elmondásuk szerint kitűnően
érezték magukat.
Hajnalig tartott a fergeteges
hangulat a Brunner Zenekarnak
köszönhetően.
Fazekas József külön is köszöni minden kedves vendégnek, hogy eljött, és részvételével
támogatta az egyesület hagyományőrző tevékenységét!
Kép és szöveg: Nagy István Elek
23

KULTÚRA

KÖRNYEZET

PRÁGÁBAN IS SIKERT ARATTAK

a vecsési táncok

Prága, a kilenc dombra épült város Csehország közepén, a Moldva folyó két partján fekszik.
A csodálatos metropolisz szinte megszámlálhatatlan lehetőséget nyújt az idelátogatóknak.
Július 18 – 21. között ismét nagyszabású folklórfesztiválnak adott otthont a város.

A Rosmarein Tánccsoport

A

népszerű látványosságon Európa,
Ázsia és Afrika 20 országából 44
tánccsoport vett részt. Két magyar
folklórcsoport: a Rosmarein Tánccsoport
mellett még Nagytarcsa hagyományőrzői
is vendégei voltak a fesztiválnak.
Táncosaink 33 fős csapata busszal, már
csütörtökön a kora reggeli órákban elindult. A megérkezésünk és a szállásunk elfoglalása után még lehetőségünk volt egy
rögtönzött táncpróbára és egy rövid kis városnézésre. Tánccsoportunk egy magyarul beszélő idegenvezetőt kapott, aki már
a hotelban várta érkezésünket. Nagy Ildikó,
Petőfi-ösztöndíjasként tartózkodik Csehországban, a 3 nap folyamán ő kalauzolt
végig bennünket. Nekünk nagy segítséget
jelentett ottléte, egyrészt kiküszöbölvén a
nyelvi nehézségeket, másrészt rengeteg információval szolgált a város nevezetességeivel és a fesztiválon való részvételünkkel kapcsolatban.
Pénteken délelőtt 10 órakor a Városháza
csodálatos dísztermében találkozhattak a
tánccsoportok vezetői egymással. Minden
csoportból 3 fő vehetett részt a polgármesteri
fogadáson. Rajtam kívül, Zehetmayer Adri24

Ezen a fogadáson már lehetőségünk nyílt
különböző országok táncosainak vezetőivel is megismerkedni.
Prága két forgalmas terén felállított színpadon mindkét nap nonstop mutatkoztak
be a fesztiválra érkező táncosok. Az igazi
megmérettetésünkre első alkalommal pénteken, a déli órákban került sor. Fél óra állt
rendelkezésünkre, hogy egy kis ízelítőt adjunk magunkról, a tánccsoportról, hagyományainkról. Két magyar koreográfiát követően két sváb tánccal ismertettük meg a
közönséget, köztük a vecsési táncok hatalmas sikert arattak.
Szombat délelőtt a fesztivál résztvevői
10 órakor találkoztak Prága Óváros téren,
ahonnan a felvonulás elindult. 44 csapat színes forgataga, zenéje, tánca, népviselete hatalmas élményt jelentett mindannyiunknak.
Táncosaink itt mutatkozhattak be első alkalommal új népviseletükbe, melyet a Nemzeti Kulturális Alap Emberi Erőforrások Minisztériumának Csoóri Pályázatán nyert
támogatásból sze„Fél óra állt rendelkezésünkre, hogy egy kis ízelítőt reztünk be. A felvoadjunk magunkról, a tánccsoportról, hagyománya- nulásunkon előadott
táncainkkal és szép
inkról. Két magyar koreográfiát követően két sváb népviseletünkkel
tánccal ismertettük meg a közönséget, köztük a ve- sok elismerő megnyilvánulásban volt
csési táncok hatalmas sikert arattak.”
részünk.
A szombati programunkra délután 16 óraenn és Bittner Olivér képviselte a vecsésiek
csapatát. Német nyelvismeretünkön kívül kor került sor. Akkor igazi DonauschwäOlivér angol nyelvtudásának nagy hasznát bische tánccsoportként léptünk színpadra.
vettük, mivel nem csak a fogadás, de a teljes Bemutatkozásunkban röviden ecseteltük,
program a cseh mellett angol nyelven folyt. hogyan kerültek egy Budapest melletti településre, Vecsésre németek, akiknek a haVecsésiek tánca az Óváros téren gyományos táncait mutatjuk be a színpadon.
Este közös vacsorára voltunk hivatalosak,
ahol ismét lehetőségünk volt más csoportokkal ismeretséget kötni egy jövőbeli cserekapcsolat reményében. Reméljük, táncainkat még számos országba elvihetjük, ezzel
is Vecsés városunknak hírnevét öregbíteni.
Ezúton szeretnénk megköszönni az NKM
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Vecsés
Város Önkormányzata, az oktatási bizottság és a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatását.
Zemmel Katalin, fotók: Pálfy Miklós
Tájékoztató
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Neked fontos ez a bolygó?
Most tehetsz érte valamit!
A szemetelés probléma. Egy olyan probléma, ami
kihat az egész országra, az egész kontinensre és
az egész világra. Nem válogat: szemetet találunk a
szárazföldön és a tengerekben, óceánokban is.

Szeretne
csatlakozni?
A 72 óra kompromisszum nélkül nevű
szemétszedési akció részleteiről és a
csatlakozás időpontjairól az egyesület elérhetőségein lehet érdeklődni Facebook: Kispatak Természetvédő
Egyesület és Hulladékkommandó
Telefon:06-30/386-7470, e-mail:
krojhergabriella@gmail.com

72 óra kompromisszum nélkül

Lelkes kis csapat a Hulladékkommandó

E

z egy olyan folyamat, amiért nem
okolhatjuk a világvezetőket, a politika résztvevőit. Ebben minden ember főszereplő: te, én, a szomszéd, a kolléga,
a rokon, a barátnő. Vannak köztünk károkozók, tüntetők, de csendes szemlélők is. Észbe kell kapnunk, mert a probléma egyre nagyobb. Szemét lepi el az utcákat, a járdákat.
Az egyszer használatos műanyagszemét elárasztja az óceánokat, ezzel napról napra
mérgezve az élővilágot. Idén márciusban
történt az a szomorú eset, hogy egy, a Fülöp-szigeteken partra sodródott fiatal cet tetemében 40 kilogrammnyi lenyelt műanyag
zacskót találtak.
És hogy van-e pozitív mondanivalója ennek a cikknek? Most következik: bár a szemetelés problémája egyre égetőbb, a tenni

akarók száma is növekszik. Vecsésen óriási köszönettel tartozunk a Kispatak Természetvédő Egyesület és Hulladékkommandó
minden lelkes tagjának, akik fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy a felelőtlen emberek után rendet tegyenek. Amellett, hogy
szabadidejüket városunk tisztaságára áldozzák, szerveznek szemétszedéseket, csatlakoznak országos akciókhoz, előadásokat
tartanak a témában. Minden korosztályban
igyekeznek tudatosítani a problémát és annak kezelési módjait. A környezeti nevelés
több témát is érint, melyek az egyén szintjén mind-mind óriási lépések: szelektív hulladékgyűjtés, kevesebb műanyag használata, tudatosabb vásárlás, stb.
Külön öröm, hogy az egyesület munkáját
a vecsési önkormányzat is rendszeresen támogatja, hiszen a városvezetés is felismerte, hogy helyben is szükség van a természet
védelmére, a környezettudatos nevelésre.

Te is tehetsz érte!

Több emberre lenne szükség
a nagyobb változáshoz
2019. szeptember

Tájékoztató

A Hulladékkommandó fontosnak tartja továbbá tudatosítani az emberekben, hogy ha
az utcán szemetet látnak, bátran vegyék fel
és dobják a legközelebbi kukába. Szomorú,
hogy embertársaink hanyagsága másoknak
okoz munkát, de rajtunk múlik, hogy melyik csapat tagjai lesznek végül többségben.

Ismét egy nagyszabású akcióra készül a
csapat: a 72 óra kompromisszum nélkül
elnevezésű, háromnapos önkéntes ifjúsági szemétszedéshez csatlakozva várják az
érdeklődőket. Az esemény lényege, hogy a
jelentkezők – főként iskoláskorúak –, csoportokban országszerte arra szánják három
napjukat, hogy másoknak segítsenek. A 72
óra kompromisszum nélkül a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház szervezésében valósul meg
évről évre.
A kezdeményezés legfőbb célja, hogy a fiatalok megtapasztalják, hogy segíteni nagyszerű érzés, összefogva pedig még többre
vagyunk képesek.
A Kispatak Természetvédő Egyesület és
Hulladékkommandó mozgósította a kapcsolatait, és három vecsési iskolát is beszervezett egy nagyszabású szemétszedésre, mely
Vecsésen és környékén valósul meg a 72 óra
kompromisszum nélkül idején, október 10.
és 13. között. A Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola és a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola tanulói október 10-én, a
Petőfi Sándor Római Katolikus Általános
Iskola és Gimnázium csapata október 11én szedi majd a szemetet.

Az összefogással tehetünk
a tisztább városért
Az eseményre nagy szeretettel várnak mindenkit, aki szívesen csatlakozna egy közös
szemétszedésre városunk szebbé tétele érdekében! Az összefogással tehetünk a tisztább városért és megismerkedhetünk hasonló gondolkodású emberekkel is.
Jelentkezz te is, hiszen több vagy, ha adsz!
Balogh Barbara
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Püspökké szentelték a
Váci Egyházmegye új főpásztorát, Marton Zsoltot
Augusztus 24-én ünnepi szentmise keretében püspökké szentelték és beiktatták
főpásztori hivatalába
a váci székesegyházan Marton Zsoltot.

A

három szentelő főpap: Erdő Péter bíboros, prímás, Michael August Blume apostoli nuncius és
Beer Miklós ny. váci püspök volt.
Szentatyánk, Ferenc pápa miután elfogadta Beer Miklós püspök
atya nyugdíjazási kérelmét, július 12-én nevezte ki a Váci Egyházmegye élére Marton Zsoltot,
a budapesti Központi Papnevelő Intézet rektorát.
Több mint negyed óráig tartott,
amíg az asszisztencia, a Jeruzsálemi Szent Sír lovagrend tagjai, a
koncelebráló püspökök és papok,
az egyházmegye diakónusai, valamint a meghívott vendégek bevonultak a székesegyházba. Ezzel
a hatalmas templom meg is telt,
és a hívek a templom előtt, kivetítőkön követhették a gyönyörű
szertartást. Régebben, főleg vidéken úgy tartották, hogy egy
fiatal pap szentelésére, újmiséjére olyan messziről is érdemes
elgyalogolni, hogy egy pár új cipő
talpa is elkopjon. Méginkább érdemes akár egy pár cipő talpát elkoptatni a püspök szentelésekor,
székfoglalásakor. Sokan voltak
a hívek is az új főpásztor korábbi
működésének helyeiről, Maglódról, Ecserről, Dányból, Nagykátáról, Gödről, valamint a Központi Szemináriumból.
A szentelési szertartás megkezdése előtt felolvasták Ferenc
pápa kinevező okmányát. Ezt követte Erdő Péter bíboros szentbeszéde, melyben Szent Bertalan
apostol – aznap volt az ünnepe –
meghívását elemezte. Jézus nem
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Marton Zsolt püspökké szentelése a váci
Nagyboldogasszony-székesegyházban

Beer Miklós nyugalmazott váci püspök, Erdő Péter bíboros,
Michael August Blume apostoli nuncius, kettejük
között a háttérben Marton Zsolt az új püspök
ezt mondja neki: „Kövess engem!”, hanem azonnal egy belső eseményre, kapcsolatra utal:
„Láttalak a fügefa alatt”. Ezek a
szavak belső eseményre utalnak,
amely megrendíti Bertalant és rámutat arra, hogy Jézus a szíveket vizsgálja. Az apostol megérti ebből, hogy aki őt meghívja,
az Isten Fia, Jézus Krisztus, a
Messiás. Valószínű, az új főpásztor is átélte ezt, ezért választotta
már papi jelmondatául a Jelené-

sek könyvének szavait: „Légyhű
mindhalálig, és neked adom az
örök élet koronáját”. (Jel.2,10).
Jézus azt kéri minden megtérő
embertől, hogy higgyen benne
és kövesse őt. „A kereszténység
nem pusztán életfilozófia, nem
hasznos tanácsok gyűjteménye
arról, hogyan éljünk kellemesen.
(…) Nem is csupán valamilyen
aktuális szociális program, hanem tanítványság, magának Jézusnak a követése.”

A bíboros homiliája után következett a püspökjelölt ígérettétele, melynek végén a főszentelő,
a bíboros atya azt kívánta neki:
„Isten tegye teljessé a jót, amit
megkezdett benned!” A szertartás a Mindenszentek litániájával folytatódott. A szentelendő
a földre feküdt a teljes önátadás
jeleként, a jelenlévők pedig körülötte a mindenszentek litániájával kérték a szentek közbenjárását. Ezután a jelenlévő püspökök
kézrátétellel és a felszentelő ima
által adták át a papi rend teljességét az új püspöknek. A bíboros
úr megkente szent olajjal a felszentelendő fejét, majd átadták az
evangéliumos könyvet, a főpapi
jelvényeket (a püspöki gyűrűt, a
mitrát, a pásztorbotot), s ezután
foglalta el püspöki székét.
Az újdonsült megyéspüspök
békecsókot kapott püspöktársaitól, majd az egyházmegye papjai
egyenként eléje járultak és kézfogással kifejezték engedelmességüket és tiszteletüket. A Székesegyház Szent Cecília kórusa
A Te Deum éneklésével zárta a
felemelő szertartást.
Az új megyéspüspök felvázolta főpásztori programját, miközben egy bájos eseményt mondott
el. Még nagykátai káplán korában elment a strandra hittanosaival, akik korábban nem látták őt fürdőnadrágban. Az egyik
pöttöm hittanos odalépett eléje,
hosszan nézegette, aztán megszólalt: az atya olyan, mint egy ember. Szent Ágoston szavait idézte
híveinek: „Veletek vagyok keresztény, és értetek vagyok püspök. Kérte híveit, hogy imádkozzanak, sokat imádkozzanak
azokért, akik segítségükre vannak a lelki élet gyarapodásában.
Jól érthető, szemléletes képpel
érzékeltette módszerét az egyházmegye vezetésében: „Nem
bozótvágóval jöttem vissza az
egyházmegyébe, de jó szőlősgazda módjára, a Szentlélekre
figyelve, ha kell, megmetszem a
szőlőt ott és akkor, amikor szükséges. Nem azért, hogy fájjon a
vesszőnek, hanem, hogy a tőke
még bővebben teremjen”.
Így fejezte be Marton Zsolt püspök atya első beszédét: „Szeretnék püspökként is ember lenni!”
A Magyar Kurir anyagát
felhasználva összeállította és a fotókat készítette: Nagy István Elek

Tájékoztató
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Hatalmas a túljelentkezés
a vecsési rg-szakosztálynál
A Vecsési Sportegyesület számos szakosztállyal büszkélkedhet, és talán
nem sértünk meg senkit, ha azt mondjuk, a legcsinosabbak a ritmikus
gimnasztikázóknál vannak. Zahradnik Gina öt éve vezeti a szakosztályt
és a gyerekek valóban hiteles személytől tanulhatják a sportág alapjait, fortélyait, hiszen edzőjük felnőtt válogatott volt sportágában.

M

indenkinek mást ad
ez a sportág, de elsősorban szép mozgást,
tartást. Mindegy, hogy valaki
hobbiból vagy versenyszinten
űzi, mindenkinek jó – mondta Zahradnik Gina, aki elárulta, amíg a kicsikkel a sportág
alapjait ismertetik meg, addig a
versenyzőkkel komolyabb szinten foglalkoznak.
Hogy mennyire összetett
sportágról beszélünk, azt jól
mutatja, hogy elengedhetetlen
hozzá a baletttudás. A versenyzőknek eddig is volt oktatás, de
idén már külön indítottak kizárólag balettképzést is.
– Nagyon sok óvodás kislány
érdeklődött, ezért indult balett,
de emellett van jazzbalett is, ami
egy fokkal táncosabb. De vannak akrobatika és fitneszedzések
is – mondta a korábbi sikeres élversenyző, aki régebben óraadó
tanárként foglalkozott a gyerekekkel Vecsésen, de idővel egyre többen nyaggatták, így most
már évek óta ő a szakosztály vezetője, nem mellékesen elnökségi tag a Vecsés SE-ben.
Zahradnik Gina szerint a mostani igények szerint a szülők már
nem szeretnék, hogy élsportoló,
vagy válogatott legyen a gyerekük, és ez sokszor anyagilag és
időben sem fér bele sokaknak.
– Hozzánk három éves kortól
lehet járni. Alapvetően megnézzük mennyire lazák a gyerek ízületei. Igyekszünk kiszűrni azokat,
akik hajlékonyak, és ha nagyon
ügyesek, fél év múlva tanácsoljuk a szülőknek, hogy versenyezzen – mondta Zahradnik Gina.
Véleménye szerint, ha a gyerek
nem akarja csinálni ezt a sportágat, nem tudják „ráerőszakol2019. szeptember
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Zahradnik Gina tanítványával, a nemzetközi versenyen dobogós helyezést elért Dávid Ramónával
ni”. Feleslegesnek tartja erőltetni akár a maguk, akár a szülők
részéről.
Elárulta, ha valaki 10 évesen
akarja elkezdeni, akkor sem késő,
ha szorgalmas és van tehetsége.
Vecsésen jelenleg 180 kislány
jár hozzájuk 3-tól 14 évesig. 1516 évesen nem lehet már kiteljesedni, akkor már inkább a táncra összpontosítanak. De vajon a
tehetség vagy a szorgalom a fontosabb egy kislánynál?
– Mindenkivel a saját adottságainak megfelelően foglalkozunk, lényeg, hogy élvezze
amit csinál. Senkit nem kül-

dünk el, nekem is van asztmás
kislányom, akinek egy edzésen többször is fújnia kell, de
itt van és csinálja becsülettel. Ugyanakkor, ha valaki
versenyszerűen szeretné csinálni, szerintem a szorgalom
a fontosabb, mint a tehetség
– válaszolta a szakosztályvezető.
– Amikor én hatévesen elkezdtem ezt a sportot, orosz
edzőnőm volt. Kőkemény edzések voltak, sokszor hetente hétszer. Nekem más rendszer volt,
diétáztattak, előírták az étkezésemet. Ezek a gyerekek már

nem bírják ezt a módszert. Én
nem ezt a vonalat vittem tovább,
próbáltam felmérni az igényeket
a gyerekek életében is, hiszen a
mai gyerekek kicsit túl vannak
terhelve, sok ingernek – szülőnek, tanárnak, instagramnak –
kell megfelelniük. Ne kényszerből járjon egy gyerek hozzánk,
mert az anyuka akarja – vallott
arról, mennyivel volt másabb
az ő idejében űzni ezt a sportot.
Hogy menyire népszerű ez a
sportág? Szeptemberben úgy volt
túljelentkezés, hogy nem is hirdették, csak szájhagyomány útján jöttek új kislányok. Az edzőnő szerint, ha 40 új kislány kezdi
el szeptemberben, májusra nem
csak mind ott maradnak, de még
jönnek is hozzájuk.
– Jelenleg nyolc edző foglalkozik a sportolókkal, én elsősorban a versenyzőkkel. Nekem 100 százalékosan jó ez az
állapot, nagyon jó érzés, hogy
át tudom adni nekik amit tanultam – mondta Zahradnik Gina,
aki kezdetben 10 ovis és kisiskolás lánykának tartott még csak
edzést városunkban, mostanra
pedig az egyik legnépszerűbb
szakosztályt vezeti.
Sz. Gy.
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Fotó: Horváth Krisztina/Hoefnet.com

Vecsési versenyzők is aranyérmesek
lettek a kettesfogathajtó-világbajnokságon

Hölle Martin egyéniben, illetve a két
vecsési csapattársával, ifj. Dobrovitz Józseffel és Osztertág Kristóffal kiegészülő magyar csapat egyaránt megvédte címét a németországi Drebkauban rendezett
kettesfogathajtó-világbajnokságon. Így sorozatban negyedszer lett mind a két aranyérem Magyarországé. Ilyenre még nem volt
példa a sportág történetében.

Hölle megnyerte
a díj- és ma ratonhajtást is, így több
mint 15 hibapontos előnnyel várta
az akadályhajtást,
a mely a zonba n
nem sikerült jól
neki: a 12 hibapontot érő négy verőhibája mellett időtúllépése is volt, azaz
14,49 hibaponttal
zárt, de ezzel is
meg tudta őrizni
az első helyét.
A másik két magyar csapattag közül
Osztertág Kristóf a középmezőnyben
végzett a zárószámban, emiatt 12 pozíciót rontva csak 25. lett. Mivel a csapatversenyben a legrosszabb eredmény kiesik, így a hátralévő két magyarnak jól
kellett hajtania, ezt ifj. Dobrovitz teljesítette is egy verőhibával és némi időtúllépéssel, teljesítményével pedig hetedik-

Végeredmény
Egyéni: 1. Hölle Martin 148,81 hibapont, 2. Sandro Koalick (német) 149,49, 3. Stan van Eijk (holland) 155,33, (...) 5. ifj. Dobrovitz
József 160,59, (...) 25. Osztertág Kristóf 172,84.
Csapat: 1. Magyarország (Hölle Martin, ifj. Dobrovitz József, Osztertág
Kristóf) 307,22 hibapont, 2. Hollandia
(Geert Dijkhof, Stan van Eijk, Antonie
ter Harmsel) 310,32, 3. Németország
(Arndt Lörcher, Lars Schwitte, Sandro
Koalick) 312,55.
ről az ötödik helyre jött fel összetettben.
Hölle ugyan többször hibázott, de a tetemes, közel 15 hibapontos előnyből több
mint három megmaradt a magyar csapatnak is, azaz ismét dupla siker született, immár negyedszer.
Sz.

Egy
egyesület,
három
sportág,
100 gyerek
Még nincs két éves a Mini
Talent Sportegyesület, de már
három oktatási intézményben
is sikerrel megállja a helyét. A
Vecsési Halmi Telepi Általános Iskolában kezdődött, de
ma már a Grassalkovich Általános. Iskolában és Gyálon, az
Ady Endre Általános Iskolában
is pattognak a labdák.
Az iskolák programjához
és a gyermekek életkori sajátosságaihoz illeszkedve, az
egyedi többlabdás képzés elvei
alapján, most már több mint
100 gyermeket mozgatnak meg
a Mini Talent sportegyesület
edzői.

És még mindig csak 2 korcsoporttal (U7 és U9) dolgoznak. A cél továbbra is, hogy
az 5 és 9 év közötti fiúknak és
lányoknak bővítsék a játékrepertoárjukat, megkedveltessék
a csapatsportágakat, kiemelten
a foci, kosár és kézilabdát. A 3
helyszín és a sok gyermek koordinálását a lelkiismeretes és
képzett testnevelők, edzők segítik.
Amatőr egyesületként a gyermekek egyéni képességeihez
mérten szeretnének előrehaladni. Játszani szerető gyermekeket, kulturált, sportszerű szurkolókat, és ha van rá
igény elhivatott élsportolókat
szeretnének képezni, nevelni. Ezért is dolgoznak össze
3 partneregyesülettel – a Magyar Futball Akadémiával, a
Kőbányai Darazsakkal és a vecsési kézilabda-szakosztállyal
– akiknek segítségével a gyermekek közelebb kerülhetnek az
adott szakosztályhoz, edzőhöz.
Megismerik a klub saját filozófiáját és az edzők szakmaiságát.
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GARÁZSVÁSÁR! Őszi, téli pamut, lenvászon, kötött divatáru minden méretben S-től XL-ig! Dzsekik, nadrágok, pólók, famerek, ruhák, kosztümök, öltönyök, sok ajándéktárgy. Retro áru, bizsu stb! Ár
megegyezés szerint. Vecsés, Attila u. 28. H-Sz-P: 10-18 óráig. Érdeklődni: 06-29/352-887
Bolhapiac Vecsésen október 5-től minden szombaton, a piactéren
a Bálint Ágnes Kulturális Központ felé. Érdeklődni: 06-70/513-4155
FÜGGÖNYBOLT! Értesítem kedves vásárlóimat, hogy a Fő útról a
Miklós utca 8. szám alá (Piac térnél) költöztem. 06-30/259-5338
Redőny, szúnyogháló AKCIÓ! 25 ÉVES tapasztalat!
Ingyenes felmérés! Pál: 06-30/401-1029
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KONTÉNER
SZÁLLÍTÁS
Sitt, szemét, sóder,
KRPRNWHUPÉI³OGV]OOªWV
¦VJ¦SLI³OGPXQND
(BOBCAT és JCB).
3, 4, 8 m3HVNRQW¦QHU

ÉPÜLETBONTÁS.

MÁRTA ERVIN

7HO

Tel.: 06-20/984 9242

Hirdetés

Hirdetés

Lajos - kertészett
Zöldterület-kezelés
&ƅƚĞǀĠŬĞŶǇƐĠŐĞŬ͗
ͻ&ƾŶǇşƌĄƐ
• &ƾŬĂƐǌĄůĄƐ
• &ƾǀĄŐĄƐ
• >ŽŵďŐǇƾũƚĠƐ
• ^ƂǀĠŶǇĠƐƚƵũĂŶǇşƌĄƐ

ͻ&ĄŬŐĂůůǇĂǌĄƐĂ
• 'ǇƺŵƂůĐƐĨĄŬŵĞƚƐǌĠƐĞ
• WĄǌƐŝƚĄƉŽůĄƐ
• 'ĠƉŝŐǇĞƉůĞǀĞŐƅǌƚĞƚĠƐ
• <ĞƌƟŚƵůůĂĚĠŬĞůƐǌĄůůşƚĄƐĂ

ůĠƌŚĞƚƅƐĠŐ͗dĞů͗͘нϯϲͲϮϬͬϮϰϱͲϱϲϱϬ
ͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛŶĂŵŽůĂŬĞƌƚ͘ŚƵ
ǁǁǁ͘ůĂũŽƐŬĞƌƚĞƐǌĞƚ͘ŚƵ
ǁǁǁ͘ŶĂŵŽůĂŬĞƌƚ͘ŚƵ

í/DNVIHO·MªWV$=LJ
í.DUEDQWDUWVWHWÉMDYªWV
í1\ªOV]U°N
í+RPORN]DWV]LJHWHO¦V
í/DNDWRVPXQNN
í(J\HGLE·WRUWHUYH]¦V¦VJ\UWV
(lakás, konyha, gardrob, iroda)

Tájékoztató

• REDŐNYJAVÍTÁS
HNIKA
• ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
• SZÚNYOGHÁLÓ
• NYÍLÁSZÁRÓ
MUNKÁNK SORÁN:
N:
• 5HGĐQ\µNHW¨V UQ\¨NRO²NDWJ\ UWXQN
• 0LQĐV¨JLQ\¬O V] U²NDW¨S¬W»QNEH
• 0LQGHQWPHJMDY¬WXQN
• 0LQĐV¨JLDODSDQ\DJRNNDOGROJR]XQN
• VALÓDI GARANCIÁTY OODOXQN

REDŐNY • SZÚNYOGHÁLÓ
ÁRNYÉKOLÁS • AJTÓ–ABLAK

)$17~=,$ã/(+(7È6*ã9~/$6=7.
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Apróhirdetés

Mobil:



VECSÉSEN

Web:
ZZZIOYNRPSOH[KX
Cím:
)/9.RPSOH[.IW
9HFV¦V.ODSNDXWFD
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KÉRJE INGYENES FELMÉRÉSÜNKET
65$-1/$781.$7

10% EXTRA
KEDVEZMÉNYT
%,=726781.
2019. szeptember

Tájékoztató

„A VECSÉSI SZOLGÁLTATÓ”

Tel.: 06/70-946-2222

E-mail: info@reginagarden.hu
29

INFORMÁCIÓK

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

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

INFORMÁCIÓK
CÉGEK, VÁLLALKOZÓK FIGYELEM!

7ÈMMBMPNNVOLB Uʶ[ÏTLÚSOZF[FUWÏEFMNJ
UÚSWÏOZFLÈMUBMFMʩÓSULÚUFMF[FUUTÏHFLUFMKFTÓUÏTÏU
tUFMFQFOHFEÏMZFLIF[EPLVNFOUVNPLLÏT[ÓUÏTÏU
tÏQÓUʩJQBSJDÏHFLOFLFHÏT[TÏHWÏEFMNJÏTCJ[UPOTÈHJUFSWLÏT[ÓUÏTÏU
tPLUBUÈTPLNFHUBSUÈTÈU
tNVOLB Uʶ[ÏTLÚSOZF[FUWÏEFMNJT[BCÈMZ[BUPLLÏT[ÓUÏTÏU
tLPDLÈ[BUFMFN[ÏTU
tNVOLBWÏEFMNJà[FNCFIFMZF[ÏTÏTNFOUÏTJUFSWLÏT[ÓUÏTÏU

)ÓWKPO7ÈMMBMPN.FOOZJÏSU
"CÓSTÈHTPLT[PSPTBOUÚCCFLFSàM
1FTULÚSOZÏLJ.VOLBCJ[UPOTÈHJ,ę
7FDTÏT #VMDTÞVUDB5FM
NGPEPSOF!HNBJMDPN

CSALÁDI

Tábori Ferenc alpolgármester (1. vk.)

FOGÁSZAT

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.

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.

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: szabobakterattila@gmail.
com Előzetes egyeztetés szerint.

Tóth Judit
Tel.: 06-30/252-2797; e-mail: TothJ@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.
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• Fogászat-szájsebészet
• Implantológia-fogfehérítés
• Panoráma röntgen
• Fogtechnika

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter
Dr. Csorba Zoltán
Dr. Ádám Ágnes

Vassné
V
éC
Csorba
b Z
Zsuzsa,
Vass Péter – fogtechnika

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; +36/70-472-5616
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

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

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.

A helyi önkormányzat közéleti tájékoztató lapja
Kiadó: Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt
Non-profit Kft. – 2220 Vecsés, Szent István tér 1.
Honlap: www.vecsesitajekoztato.hu,
Tájékoztató
Facebook: www.facebook.com/vecsesitajekoztato
Adatkezelési tájékoztatónkat megtalálja a http://vecsesitajekoztato.hu/wp-content/
uploads/2019/02/Adatkezelési-tájékoztatató-Vecsési-Tájékoztatató-honlap-érv.-2019.01.01.pdf
Felelős kiadó: Harazin István ügyvezető • Szerkesztőség: 2220 Vecsés, Károly u. 2.
Szerkesztőségi órák: kedd: 14-16, csütörtök: 10-12 , info@vecsesitajekoztato.hu
Főszerkesztő: Varga Norbert +36-20/366-8228, varga.norbert@vvft.hu
Szerkesztőségi munkatárs: Szalontai János, +36-20/466-5950, szajan@a-vecses.hu
Hirdetési és értékesítési vezető: +36-30/698-3976;
hirdetes@vecsesitajekoztato.hu
Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Régió Lapkiadó Kft.
Nyomda: Lapcom Zrt., a nyomtatásért felel a nyomda vezérigazgatója.
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.

Tájékoztató

2019. szeptember

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

2019. szeptember

Tájékoztató

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – szeptember 30-ával,
al
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – október 7-ével,
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – október 14-ével,
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – október 21-ével
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – október 28-ával kezdődő héten
ügyeletes.
Szombaton 8 órától 20 óráig, vasárnap 9 órától 18 óráig a Szent Ferenc patika, szombaton 8 órától 14 óráig a Hanga Patika nyitva van. 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: +36-80-38-39-40
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., 06-80/180-380
hétfő: 1400–1800; szerda: 800–1200
Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.:
2220 Vecsés, Károly u. 2., +36-29/350-563
Posta 1: 2220 Vecsés, Telepi út 47-49., 36-29/350-383
Posta 2: 2222 Vecsés, Arany János utca 43., +36-29/350-241
Vecsési gyepmester: Herczig József Tel: +36-20/964-3025; +36-70/364-9503
Williams TV és Rádió:
Stúdió: 2220 Vecsés, Telepi 83. Telefon: +36-29/352-362, www.williams.hu
Szerkesztőség nyitvatartása: hétköznap 900–1200 és 1400–1800
Közlekedés:
Vecsési helyi járat: Halmy térről Market Centralig hétközben indul: 800; 9.00; 1100; 1300,
szombaton 800 és 900 órakor, Market Centraltól Halmy térig indul
hétközben: 830; 930, 1130; 1400, szombaton: 830; 930
Volán: www.volanbusz.hu • MÁV: www.elvira.hu
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VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELVÉNY
SZAKÜZLET &6Ŋ6=(5É58+É=
MINDEN AMI VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSEL KAPCSOLATOS

GÁZTERVEZÉS, ÁTADÁS

Kazánok, klímák, csövek, idomok,
radiátorok, szaniterek AKCIÓS áron!

Napkollektor értékesítés, szerelés

TERVEZÉS–KIVITELEZÉS
VECSÉS .BHZBSVt/ZJUWBoJH
5FM 
&NBJMDTPT[FS!NPOPSOFUIV
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