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Fölényes FIDESZ-KDNP győzelem
AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSON
Elsöprő sikert arattak október 13-án a FIDESZ-KDNP jelöltjei Vecsésen. Ezzel a mondattal kezdődött az
öt évvel ezelőtti önkormányzati választás eredményeiről szóló írás itt a Vecsési Tájékoztató hasábjain. A
történelem pedig szinte napra pontosan 5 évvel később ismételte önmagát, hiszen a Szlahó Csaba vezette
helyi szervezet jelöltjei mind a 8 egyéni választókerületben begyűjtötték a szavazatok jelentős többségét.

C

Fotó: Nagy Mátyás

sendesnek mondható kampányidőszak előzte meg
az önkormányzati választás napját Vecsésen. A várost vezető FIDESZ-KDNP többség az
esélyesek nyugalmával készülhetett október 13-ára, hiszen abban
még a más pártokkal szimpatizáló szavazók is egyetértettek – legalábbis akikkel volt szerencsénk
beszélgetni –, hogy Vecsés látványos fejlődésen ment keresztül az
elmúlt két évtized alatt. Az egészségügy, a közigazgatás, a közterületek, az oktatás, a kultúra és a
sport területén megvalósult beruházások olyan fejlődő pályára állították Vecsést, amely 21. századi
körülményeket teremtett a város
lakói számára. Fontos megjegyezni, hogy a lakosságszám dinamikus emelkedésének köszönhetően
a megoldandó feladatok is változ- A választás estéjén Szlahó Csaba polgármester megköszöni a támogatást.
tak, adott esetben növekedtek az
elmúlt években. Ezekre jól tudott reagálni a lett az öt évvel ezelőtti kihívók is újra pró- szerezte meg, ezáltal újabb öt évig vezetvárosvezetés, az olyan függőben maradt meg- bálkoztak, így Vonnák Iván Péter (MSZP), heti a várost.
oldásra váró helyzetek pedig, mint az ivóvíz Szabóné Papp Klára (Mi Hazánk Mozgakérdése, vagy a vasúti átjáró problémája je- lom) és Pintér Sándor (Momentum-LMP) Képviselő-testület
lenpillanatban túlmutatnak a település lehető- neve is szerepelt a vecsési szavazólapo- A vecsési képviselőjelöltek a FIDESZ-KDNP,
ségein és rendelkezésre álló erőforrásain, így kon. A végeredmény az előző választás- az MSZP, a Mi Hazánk Mozgalom, illetve
ezek azonnali megoldásával kampányolni fe- hoz hasonlóan alakult, Szlahó Csaba a le- a Momentum-LMP színeiben indultak a
lelőtlen ígérgetés lett volna. Az elmúlt évek adott érvényes szavazatok 77,08 százalékát választáson. Az említett pártok valamenyhozzáállásából azonban leszűrhető, hogy a
városvezetés mindent meg fog tenni az említett problémák enyhítésére, felszámolására.
A vecsési lakosság egyértelműen a folytatás mellett tette le a voksát az önkormányzati
választáson, összességében pedig elmondA következő ciklusban 5 képviselővel
A roma nemzetiségi szavazók 3 jelöltet
hatjuk, hogy az elmúlt ciklus eredményei
kezdi meg a munkát a német nemzetijuttathattak be a települési roma nemalapján érthető a jelöltek iránt mutatott váségi önkormányzat. Valamennyi manzetiségi önkormányzat testületébe. Az
lasztói bizalom.
dátumot az ÉMNÖSZ jelöltjei szerezték
érvényes szavazatok alapján Pintér Femeg. A testület tagjai: Tófalvi Mónika
renc Gábor (14 szavazat 82,35%), Lacz(338 szavazat, 78,79%), Fühwirthné Hakó Attila István (12 szavazat, 70,59%) és
Polgármester-választás
lász Melinda (306 szavazat, 71,33%),
Darab Attila (11 szavazat, 64,71%) szerA polgármesteri székért idén
Zehetmayer Adrienn (231 szavazat,
zett mandátumot. Mindhárom jelölt a
is négyen mérették meg
53,85%), Brunner Krisztina (231 szavaCigány Önkormányzatok és Roma Cimag
m ag u k at , S zlahó
zat, 53,85%), dr. Lugosi Mária (189 szavil Szervezetek Érdekvédelmi Egyesülete
Csaba (FIDESZvazat, 44,06%).
(CÖCE) színeiben indult.
KDNP) mel-

Német nemzetiségi
önkormányzat
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Roma nemzetiségi
önkormányzat
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Lengyel nemzetiségi
önkormányzat
A vecsési lengyel közösség háromfős testületet választott október 13-án. A szavazatokért a Polonia Nova négy jelöltje
indult, mandátumot szerzett: Ponyiczky
Mihály (4 szavazat), Ehrlich Erzsébet (3
szavazat) és Tóth Zsombor Benedek (2
szavazat).
nyi egyéni választási kerületben állítottak jelöltet.
A 01. számú egyéni választókerületben Skribekné Komár Ágnes (FIDESZKDNP) szerzett mandátumot 416 szavazattal (60,20%). Második lett a DK jelöltje,
Pécsöli Ágnes 109 szavazattal (15,77%).
A 02. számú egyéni választókerületben
Szlahó Csaba (FIDESZ-KDNP) fölényes
győzelmet aratott. A szavazatok 77,94%-át
szerezte meg, míg a második helyen Jugovits
Mária (DK) zárt a szavazatok 9,42%-ával.
A 03. számú egyéni választókerületben
Frühwirthné Halász Melindára (FIDESZKDNP) voksoltak a legtöbben (68,42%). A
második helyen itt is a DK jelöltje zárt, Pokol Gyula a leadott szavazatok 11,54%át
kapta.
A 04. számú egyéni választókerületben
dr. Lugosi Mária szerzett mandátumot az
érvényes szavazatok 70,88%-ával, mögötte zárt Murányi András (DK) 12,50%-kal.
A 05. számú egyéni választókerületben
Várszegi Csaba (FIDESZ-KDNP) szerzett
újra mandátumot, őt követte Pintér Sándor,
a Momentum-LMP közös jelöltje a 16,24%ával.
A 06. számú egyéni választókerületben
Kovács Mártonra (FIDESZ-KDNP) voksoltak a legtöbben (62,74%), második lett
Nagy Károly (DK) a szavazatok 12,33%ával.
A 07. számú egyéni választókerületben
Czibolya Zoltán (FIDESZ-KDNP) újrázott
(68,33%), míg a DK jelöltje, Fodor Jenőné
az érvényes szavazatok 13,00%-ával második lett.
A 08. számú egyéni választókerületben
Alattyányi István (FIDESZ-KDNP) a leadott érvényes szavazatok 59,00%-át szerezte meg, őt követte Oláh László (MSZP)
14,69%-kal.

Kompenzációs
listáról jutottak be
A töredékszavazatok alapján 3 képviselőjelölt jutott be a testületbe. Kalasovszky Bernadett a Momentum-LMP színeiben, Nagy
Károly a DK, Oláh László pedig az MSZP
pártlistájáról szerzett mandátumot.
Varga Norbert
2019. október
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019
VECSÉSI EREDMÉNYEK
POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS
EREDMÉNYE
Szlahó Csaba (FIDESZ-KDNP)
– 77,08% (4.492 szavazat)
Pintér Sándor (Momentum Mozgalom-LMP) – 9,97% (581 szavazat)
Dr. Vonnák Iván Péter (Magyar Szocialista Párt) – 9,69% (565 szavazat)
Szabóné Papp Klára (Mi Hazánk
Mozgalom) – 3,26% (190 szavazat)

KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS
1. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
Skribekné Komár Ágnes
(FIDESZ-KDNP) 416 (60,2%)
Pécsöli Ágnes (DK) 109 (15,77%)
Szalai Dorisz (Momentum-LMP)
90 (13,02%)
Zoltán László (Mi Hazánk Mozgalom) 40 (5,79%)
Bíró Zoltán (MSZP) 36 (5,21%)
2. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
Szlahó Csaba (FIDESZ-KDNP)
629 (77,94%)
Jugovits Mária (DK) 76 (9,42%)
Tóth Melinda (Momentum-LMP)
54 (6,69%)
Kerekes András (Mi Hazánk
Mozgalom) 28 (3,47%)
Busainé Gyimesi Katalin (MSZP)
20 (2,48%)
3. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
Frühwirthné Halász Melinda
(FIDESZ-KDNP) 403 (68,42%)
Pokol Gyula (DK) 68 (11,54%)
Kundra Noémi (Momentum-LMP)
60 (10,19%)
Antal Sándor (Mi Hazánk Mozgalom) 31 (5,26%)
JELÖLŐ SZERVEZET: Mi Hazánk
Rimóczy-Kolláth Viktória (MSZP)
27 (4,58%)
4. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
Dr. Lugosi Mária (FIDESZ-KDNP)
499 (70,88%)
Murányi András (DK) 88 (12,5%)
Holda Sándor (Momentum-LMP)
58 (8,24%)
Szabó Attila (Mi Hazánk Mozgalom)
37 (5,26%)
Medveczky Imre (MSZP) 22 (3,13%)

5. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
Várszegi Csaba (FIDESZ-KDNP)
449 (57,42%)
Pintér Sándor (Momentum-LMP)
127 (16,24%)
Nagy Károlyné (DK) 120 (15,35%)
Szelindi Nikolett (MSZP) 60 (7,67%)
Rejtő Irén Mária (Mi Hazánk
Mozgalom) 26 (3,32%)
6. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
Kovács Márton (FIDESZ-KDNP)
458 (62,74%)
Nagy Károly (DK) 90 (12,33%)
Dr. Vonnák Péter (MSZP) 86 (11,78%)
Kalasovszky Bernadett (MomentumLMP) 66 (9,04%)
Szabóné Papp Klára (Mi Hazánk
Mozgalom) 30 (4,11%)
7. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
Czibolya Zoltán (FIDESZ-KDNP)
494 (68,33%)
Fodor Jenőné (DK) 94 (13,0%)
Oláh Petronella (MSZP) 56 (7,75%)
Gyetvai Zoltán (Momentum-LMP)
50 (6,92%)
Islai László (Mi Hazánk Mozgalom)
29 (4,01%)
8. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
Alattyányi István (FIDESZ-KDNP)
462 (59,0%)
Oláh László (MSZP) 115 (14,69%)
Vilim Ágnes (Momentum-LMP)
101 (12,9%)
Siroki Ernőné (DK) 71 (9,07%)
Magyar Klára (Mi Hazánk Mozgalom) 34 (4, 34%)
KOMPENZÁCIÓS LISTA
DK töredékszavazatok száma: 716
elnyert mandátumok:
1 (Nagy Károly)
Momentum-LMP töredékszavazatok száma: 606 elnyert mandátumok: 1 (Kalasovszky Bernadett)
MSZP töredékszavazatok száma:
422 elnyert mandátumok:
1 (Oláh László)
Mi Hazánk Mozgalom töredékszavazatok száma: 255 elnyert mandátumok: 0
FIDESZ-KDNP töredékszavazatok
száma: 0 elnyert mandátumok: 0
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Bursa Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020.
Vecsés Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve a 2020. évre is kiírja a felsőoktatási hallgatók, illetve a
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok számára a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó
tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben történt regisztráció és a pályázati űrlap kinyomtatása, illetve aláírása után, a Polgármesteri Hivatalnál
(I. em. 7.) kell benyújtani a megjelölt,
kötelező mellékletekkel együtt 2019.
november 5-ig.
Pályázati űrlap letöltése: https://
www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx
További tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjénél (I. em. 7.),
illetve az 555-231; 06-30/668-6938as telefonszámokon kaphatnak az
érdeklődők.
VT info

KÖSZÖNET
AZ ADOMÁNYOKÉRT
Levélben fejezte ki köszönetét Gál Erika, a Nagydobonyi Református Líceum igazgatója az Orbán Balázs Erdélyi
Körnek és Vecsés Város Önkormányzatának, amiért ruhanemű-, ágyneműés könyvadománnyal segítették az intézményt. Mint megtudtuk, jelenleg
zajlik a könyvek osztályozása, és amit
a líceum nem tud felhasználni, azokat
továbbküldik a helyi iskolának, óvodának vagy közösségi háznak.
– Ebben a helyzetben, ami Ukrajnában alakult ki, minden segítségnek nagyon tudunk örülni. Életükre
és munkájukra Isten gazdag áldását
kérjük – írta köszönőlevelében Gál
Erika igazgató.
VT info
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Varga Norbert felvételei

HÍREK

Andrássy Gyula Általános Iskola diákjai adták a megemlékező műsort

Az aradi vértanúkra
emlékeztek
Megemlékezést és koszorúzást tartottak az aradi vértanúk kivégzésének 170. évfordu-lója alkalmából október 4-én az Erzsébet téren.

A

Tizenheten voltak
A tizenhárom aradi vértanú: Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knezić Károly, Lahner
György, Lázár Vilmos, LeiningenWesterburg Károly, Nagysándor József,
Poeltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác, Vécsey Károly. Rajtuk kívül további négy fő kapott halálos ítéletet. Az
1848–49-es szabadságharc résztvevői
közül egy főt korábban, kettőt pedig a tizenhármak kivégzése után ítéltek halálra az osztrák hatóságok. Ormai Norbert
honvéd ezredes, Ludwig Hauk őrnagy
és Kazinczy Ferenc fia, Kazinczy Lajos is a megtorlás áldozata lett. Ormait
1849. augusztus 22-én végezték ki, Aradon. Kazinczy Lajost 1849. október 25én az aradi vár északkeleti kapuja melletti sáncban lőtték agyon, Haukot pedig
1850. február 19-én reggel akasztották
fel Aradon.
A tizenhetedik Lenkey János táborvégül nem végeztek ki az
nok volt, akit vég
osztrákok,
osztrákok hanem iszonyatos körülmények
között börtönben
rülmé
halt
hal meg.

Himnusz közös eléneklése után a
Vecsési Andrássy Gyula Általános
Iskola igazgatója, Veszprémi Klára mondott beszédet. Az aradi vértanúkra
emlékezve felidézte, a tizenhármak nemzeti létünkért adták az életüket, ezért kell
rájuk minden év október elején emlékezni,
illetve megtanulni és megőrizni azt a hitet
és áldozatvállalást, melyet a haláluk példaértékűen közvetít mindannyiunk számára.
– Nekünk, tanároknak kötelességünk
mindezt tanítani, továbbadni; és amin továbbadjuk, az az anyanyelvünk. Kányádi
Sándor Apáczai című prózaversében olvashatjuk: Egyetlen batyunk, botunk, fegyverünk az anyanyelv. Batyu, melyet őseink
örökítenek át nemzedékről nemzedékre,
batyu, melyben cipeljük
jük magyarsá
magyarságunk gyötrelmeit, gyásznapjasznapjait éppúgy, mint ünnepnapjait.
apjait.
Mindannyian vigyük
ük
haza batyunkban a mai
ai
nap emlékét: a főhajtástt
az emberi méltóság, a
Az igazgatónő beszédét
bátorság, a hit és a sza-követően
k
a megemlékebadság előtt – mondta
zők
z az iskola diákjainak
Veszprémi Klára.
színvonalas
s
műsorát nézVeszprémi Klára
hették
het
meg.
Az
emlékműsorigazgatónő mondott
Koszorúzás az iskola előtt
ban
közreműködött
k
a Vecsési
emlékbeszédet
felállított kopjafánál
Hagyományőrző
Hagyom
Zeneegyesület
– Musikverein
Musikverei Wetschesch Fúvószenekara és Rainer-Micsinyei László, a Vecsési
Zeneiskola vezetője.
A műsor után az iskola előtt felállított kopjafánál elhelyezték az emlékezés koszorúit
az intézmények, civil szervezetek és pártok
vezetői. Az eseményen részt vett dr. Szűcs
Lajos országgyűlési képviselő, Szlahó Csaba polgármester, Tábori Ferenc alpolgármester, a képviselő-testület tagjai, továbbá dr. Hrutkáné Molnár Monika, a Monori
Tankerületi Központ igazgatója.
N.
Tájékoztató
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Alattyányi István képviselő, Szlahó Csaba polgármester és Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke vágta át a nemzeti színű szalagot

Átadták
az Eötvös utcát

Amint arról korábbi lapszámunkban írtunk, a beruházáshoz kapcsolódva elvégezték az utcában a vízbekötések cseréjét és a
járdát is felújította a kivitelező.
A felújításra a „Pest megyei önkormányUgyan a gépkocsiforgalom már korábban zati tulajdonú belterületi utak szilárd burkobirtokba vette, hivatalosan csak szeptem- lattal történő kiépítésének és felújításának
ber 30-án adták át a felújított Eötvös utcát. támogatása” pályázat keretében Vecsés 29,9
Az átadáson Szlahó Csaba polgármester és millió forint támogatást nyert, melyet a váAlattyányi István önkormányzati képviselő rosi költségvetésből 43 millió forint önerőmellett részt vett Szabó István, a Pest Me- vel egészítettek ki. A beruházás összesen
gye Közgyűlés elnöke is.
mintegy 73 millió forintba került.
V.

Elkészült az útburkolat
a Kinizsi utcában
melyet szeptember közepén adtak át a forgalomnak. A második ütemben az Erzsébet
tér–Zrínyi utca közötti szakaszt újította fel a
kivitelező, a munkálatok október 17-én fejeződtek be. Új burkolatot kapott az úttest,
sebességmérő berendezést helyeztek ki és
megtörtént a közterület rendezése. Ahogyan
arról korábban beszámoltunk, a beruházás
keretein belül az útpálya alatt futó gerincvízvezetéket és a bekötővezetékeket is cseA Dózsa György út–Erzsébet tér közötti
rélték a Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolszakasz szeptember közepén készült el
gáltató Zrt. munkatársai.
Az eddig elvégzett munkákkal a beruházás nem fejeződött be, az utca fejlesztése a
későbbiekben tovább folytatódik. A Dózsa
György út–Erzsébet tér közötti szakaszon
hátra van még a járdafelújítás, az Erzsébet
tér és a Zrínyi utca között pedig az árokburkolatok javítását végzik el egy későbbi időpontban.
A Kinizsi utca felújításának költségei mintegy 106 millió forintba kerültek. A kivitelezésre 90 millió forint támogatást nyert az
önkormányzat a „Pest megyei önkormányAz Erzsébet tér–Zrínyi utca közötti szazati tulajdonú belterületi utak szilárd burkokaszt a második ütemben újították fel
lattal történő kiépítésének és felújításának
Elkészült a Kinizsi utca új útburkolata. támogatása” című pályázaton, melyet a váA felújítás első ütemében az Erzsébet tér ros saját költségvetéséből további 16 millió
–Dózsa György út közötti szakasz újult meg, forint önerővel egészített ki.
varga
2019. október

Tájékoztatás Vecsés
város településrendezési eszközei
módosításának
megkezdéséről
A településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet 29/A.§-ának és Vecsés Város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.)
önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a
civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés Város Önkormányzata határozatai alapján ismét
megkezdődik a hatályos településrendezési eszközök részleges módosítása. A módosítási igénye tulajdonosi kezdeményezés alapján merült
fel az elmúlt év során, amelyet Vecsés Város Önkormányzat képviselő-testülete előzetesen támogatott.
A tervbe vett egyes módosításra
vonatkozó ismertetést Vecsés Város
Önkormányzata honlapján a Partnerségi egyeztetés oldalon tudják
megtekinteni: https://www.vecses.
hu/onkormanyzat/partnersegi_
egyeztetes.
A módosítás céljának bemutatásáról lakossági fórumot tartunk 2019.
október 30. napján, szerdán 16 órakor a polgármesteri hivatal földszinti tanácstermében.
A településrendezési eszközök tervezett módosításával kapcsolatos
előzetes véleményüket, javaslataikat 2019. november 11. napjáig a
foepitesz@vecses.hu e-mail címen és
a polgármesteri hivatal Berényi Mária főépítész (2220 Vecsés, Szent István tér 1.) részére címzett levélben
tehetik meg.
Szlahó Csaba polgármester megbízásából,
Berényi Mária főépítész, fotó: W.
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Időpontfoglalás
házhoz menő
lomtalanításra
Ezúton értesítjük önöket, hogy
az idei évre a lomtalanítási időpontok elfogytak. Az új évre foglalni 2020. év elejétől lesz lehetőség. A házhoz menő lomtalanítás
rendszere a szelektív hulladékgyűjtési körzetek szerint történik, a jövő évben is várhatóan
február 1-jétől november 30-ig.
A szolgáltatás következők szerint igényelhető az ingatlanok
elhelyezkedése alapján.

SÁRGA KÖRZET
Minden hónap 1. szombatja
(febr. 1. és nov. 30. között)

ZÖLD KÖRZET
Minden hónap 2. szombatja
(febr. 1. és nov. 30. között)

SZÜRKE KÖRZET
Minden hónap 3. szombatja
(febr. 1. és nov. 30. között)

KÉK KÖRZET
Minden hónap 4. szombatja
(febr. 1. és nov. 30. között)
Az adott körzetben minimum
10 jelentkező szükséges ahhoz,
hogy a lomtalanítás gazdaságosan elvégezhető legyen.
A lomtalanításra történő regisztráció 2020. január 2-ától
kezdődik, személyesen a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.
ügyfélszolgálati irodájában, ahol
munkatársaink felveszik az ingatlantulajdonos adatait és időpontot egyeztetnek a szállításra,
valamint regisztrálják az elszállítandó hulladék típusait.
Az ingatlantulajdonosok szállításkor a regisztrációs lappal igazolják a lomtalanításra vonatkozó megrendelésüket. A szállítás
szombati napokon történik 7.3016.30 óra közötti időszakban.
A szolgáltatást minden aktív
szerződéssel rendelkező és hulladékszállítási díjfizető ingatlantulajdonos, akinek nincs hulladékszállítási díj hátraléka évente
egy alkalommal díjmentesen
igényelheti.
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Újabb útfelújításra nyert
támogatást az önkormányzat
TESTÜLETI ÜLÉSRŐL JELENTJÜK
A képviselő-testület
október 1-jén tartotta a 2014–2019-es
önkormányzati ciklus utolsó ülését.

város költségvetéséből pótolja.
A beruházás várhatóan a jövő
év első felében készül el, összköltsége mintegy 60 millió forint lehet.
Idén is nagy sikere volt az
önkormányzati faültetési akciónak. A lakossági igények magas száma miatt a rendelkezésefejeződött a Grasalko- re álló keretet még bővíteni is
ich Antal Német Nem- kellett – tájékoztatott a polgárzetiségi és Kétnyelvű mester.
Általános Iskola tornacsarnok
tetőszerkezetének garanciális
A vasúti közlekedés
javítása. A szakértői vélemény
szerint a beázást okozó hibákat javításáról tárgyaltak
kijavította a kivitelező – mond- Kétfordulós egyeztetésen vettek
ta Szlahó Csaba a két ülésszak részt a Vecsési Polgármesteri
közötti eseményekről szóló be- Hivatalban a 100A vasútvonal
számolójában.
mentén érintett környékbeli teElkészült a Petőfi Sándor Ró- lepülések – Gomba, Monor, Pémai Katolikus Általános Iskola teri, Üllő és Vecsés – vezetői és
és Gimnázium homlokzati szi- a MÁV Zrt. képviselői. A tárgetelése és befejeződött az ud- gyalásokon a vasútvonalon tavar felújítása. Az épület belső te- pasztalható rossz közlekedési
reiben is történtek átalakítások, helyzetre kerestek megoldást az
új könyvtárhelyiséget alakítot- illetékesek. Az egyeztetésen a
tak ki, az alagsori helyiség felújítása pedig folyamatban van.
Megtörtént az épület ünnepélyes
átadása, az iskolát Beer Miklós
nyugalmazott váci egyházmegyei püspök szentelte fel – tájé- Az utolsó testületi ülésen
koztatott a polgármester.
Szlahó Csaba polgármester
Befejeződött az útburkolat fel- foglalta össze röviden az elújítása a Kinizsi utcában. A be- múlt öt év eredményeit.
ígért járdaszakasz felújítását az
– A hazai önkormányzaönkormányzat önerőből valósít- tiság történetében ez volt az
ja meg, továbbá az Erzsébet tér- első hosszabb, öt éves cikZrínyi utca közötti szakaszon az
lus. Azt gondolom, hogy köárokburkolatokat is felújítják egy
zösen, konszenzussal nagyon
későbbi időpontban.
sok munkát végeztünk el városért. Úgy tudtunk sok beruházást megvalósítani, hogy
Felújítják a Rózsa utcát
közben Vecsés gazdasági staA Belügyminisztérium önkor- bilitását nem veszélyeztetmányzati feladatellátást szol- te semmi. Két új intézményt
gáló fejlesztésekre kiírt pályá- építettünk, az Alapellátási
zatán 30 millió forintot nyert
Központot és a Tipegők BölVecsés Város Önkormányzata
csődét, ingatlanokat vásáa Rózsa utca felújítására. Az el- roltunk, sportberuházásokat
nyert támogatás a felújítási költ- hajtottunk végre, felújítotségek felét fedezi, a fennmara- tuk a közterületeinket és az
dó összeget az önkormányzat a

B

lakosság által tapasztalt problémákat vetették fel a városvezetők, így többek között szó volt a
szerelvények állapotáról, a menetrendben tapasztalható kaotikus állapotokról és a hiányos
utastájékoztatásról. A MÁV illetékesei arra tettek ígéretet, hogy
mindent megtesznek a vasúti
közlekedés javítása érdekében.
Arról tájékoztattak, hogy a vonalon tapasztalható problémák
jelentős része az elavult infrastruktúrából adódik.

Elköszönt a Falusi Nemzetiségi Óvoda vezetője
Schiszlerné Bakk Katalin 40 év
szolgálat után nyugdíjba megy,
az intézmény vezetésével ideiglenesen korábbi helyettesét,
Vargyasné Bakonyi Ildikót bízták meg. Schiszlerné Bakk Katalin 40 évvel ezelőtt kezdte a pályáját Vecsésen, az óvodát 1995
óta vezette, összesen 5 cikluson
keresztül. Az önkormányzat nevében a polgármester virágcsokorral köszöntötte a búcsúzó
óvodavezetőt.
VN

Lezárult a 2014–2019
önkormányzati ciklus
intézményeinket, játszóterek épültek és újultak meg,
ezek a beruházások pedig
hozzájárultak ahhoz, hogy a
vecsésiek jól érzik magukat a
városban – mondta.
Érdekességként azt is megtudtuk, hogy az elmúlt ciklusban 1385 határozat és 100
rendelet született a testületi
munka eredményeként.
2014–2019 között a képviselő-testület tagja volt:
Szlahó Csaba (polgármester),
Tábori Ferenc (alpolgármester), dr. Lugosi Mária, Saska
Istvánné, Frühwirthné Halász Melinda, Várszegi Csaba,
Czibolya Zoltán, Alattyányi
István, Tóth Judit Mária, Oláh
László, Szabó Attila.

Tájékoztató

2019. október

Az emberi méltóság valódi erejét
semmilyen diktatúra nem képes kiirtani
Az egykori hadifoglyok és elhurcoltak emlékére
tartottak szentmisét szeptember 29-én a falusi
Szent Kereszt templomban, majd a Hősök ligetében felavatták a Málenkíj robot emlékművet.

A

hagyományoknak megfelelően most is német
nyelven hangzottak el
az énekek a falusi Szent Kereszt
Templomban. A hadifoglyok emlékére megtartott szentmisét
Cserháti Ferenc, esztergom-budapesti segédpüspök mutatta be.
A mise után a Hősök ligetébe
várták a megemlékezés résztvevőit, ahol felavatták Oláh Katalin Kinga Málenkij robot című
alkotását, amelyet az elhurcolt
vecsésiek emlékére készített.
Az emlékműsorban közreműködött a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület Fúvószenekara és a Wetschescher
Nachtigallen Kórus.
A megemlékezés a nemzeti himnusz és a magyarországi
németek himnuszának eléneklésével kezdődött, majd Szlahó
Csaba polgármester mondott beszédet.
– Régi kötelezettségünknek
teszünk eleget ezzel a szoboravatással. A Német Nemzetiségi Önkormányzat, Vecsés Város
Önkormányzata és a Kulturverein-Vecsés mindig nagy gondot fordított arra, hogy méltó
módon emlékezzünk elődeinkre és mindazokra, akik sokat
szenvedtek Vecsésen és Vecsésért – hangsúlyozta.
Felidézte, hogy a háború küzdelmeiben Vecsés jelentős épületei is elpusztultak, azonban az
anyagi javakban történt pusztításnál sokkal súlyosabb következményekkel is számolni kellett. Az áldozatok akkor még
nem láthatták, hogy mi vár rájuk. Senki nem gondolta, hogy
a „kicsi munkából”, a málenkíj
robotból évekig tartó fogság lesz.
– Városvezetőként abban tudok bízni, hogy az elkövetkező
évtizedekben csak megemlékeznünk kell, és ezeket a szörnyűségeket nem kell újra átélnünk.
2019. október

Tájékoztató

Soltész Miklós, az egyházi és
nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár beszédében emlékeztetett, hogy a XX. század
a világ addigi két legpusztítóbb
háborúját hozta el az emberiségnek, melyekben tízmilliók pusztultak el.
– Csak Magyarországról 200230 ezer ártatlant – köztük 50-60
ezer német származásút – hurcoltak el málenkíj robotra. Micsoda vérveszteség volt ez az
ország számára, micsoda nagyszerű embereket veszített el ez
a nemzet. Ezeknek az embereknek – ha egyáltalán vissza
tudtak jönni – vagy a hozzátartozóiknak évtizedeken keresztül továbbra is azt a bélyeget
kellett elviselniük, hogy bűnösök voltak, miközben nem tettek semmit. Mindezekért viszont
soha nem kért senki bocsánatot.
A szovjet hatóságok sem, de azok
sem, akik itt éltek vagy élnek közöttünk az elmúlt évtizedekben.
Az ítélkezés azonban nem a mi
dolgunk. Majd a jóisten megítéli a tettüket.
Az államtitkár hozzátette,
fontos feladatunk, hogy őrizzük azoknak az emlékét, akik
küzdöttek és megmaradtak. Erre
azért is szükség van, mert a szabadságunk nem annyira nyilvánvaló. Láthatjuk a világban,
hány szenvedő nép és nemzet
van most is csak azért, mert valakik ott helyben békétlenséget
szítanak.
– Soha ilyen magas színvonalú technológia nem állt az emberiség szolgálatában. Nem segítette mindennapjainkat, nem
segítette életünket. De ha a technika mellől elüldözzük a lelket,
ha elfogadjuk, hogy különböző
izmusok háttérbe szorítsák Istent és a kereszténységet, vagy
akár teljesen kiirtsák az életünkből, akkor annak a következmé-

A Málenkíj robot emlékmű. A képen:
Ritter Imre, Szlahó Csaba és Soltész Miklós
nye sajnos ugyanolyan pusztítás lesz, mint amilyen történt a
XX. század elején – figyelmeztetett az államtitkár.
Soltész Miklós emlékbeszéde
után Gombos Gyula, a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola
7. c osztályos tanulója mondta el
az 1000 fogoly imája 1944-ben
című ismeretlen szerző versét,
majd az emlékmű leleplezése
következett. Szoboravató beszédet mondott Bíró Gergely író, a
Magyar Napló főszerkesztő helyettese.
– A szobor számomra két legfontosabb szereplője a szovjet
katona, aki a batyujukat cipelő
lakosokat tereli, és az élen járó
hátizsákot hordó ember. Ők képezik a vonuló csoport morális
keretét, ellenpólusait. A katona
fensőbbséges, kárörvendő mosolya, kezében a dobtáras géppisztoly a szovjet birodalom hatalmi visszaélését, a vesztesekkel
szembeni könyörtelenségét fejezi ki. Az élen járó férfi alakja a többiekkel ellentétben nem
maga elé mered, hanem higgadtan oldalra néz, felszegett álla
büszkeséget, szilárd lelkületet
sugall. Ha őt nézzük, valami
felszabadítót érzünk, az emberi lélek és méltóság valódi erejét, amelyet semmilyen intéz-

ményesített birodalmi erőszak,
semmilyen totalitárius diktatúra nem képes kiirtani.
Az emlékművet Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök áldotta meg.
Az elűzetés és az elhurcolás
két olyan szó, amit ma már szinte mindenki ismer Magyarországon, de ez nem mindig volt így,
hiszen évtizedeket kellett várni,
amíg egyáltalán beszélni lehetett róla – emlékeztetett beszédében Ritter Ferenc. A német
nemzetiségi parlamenti képviselő a megbékélés, a megbocsátás
és a felelősségvállalás legszebb
példájának nevezte a miniszterelnök 2016. január 19-én elmondott szavait: „Amit kitelepítésnek neveztek, az valójában
a magyar svábok kifosztása és
elüldözése volt. Ha az elűzöttek
mindazt magukkal vitték volna,
amit a magyarországi németek
vagy német származású emberek
letelepedésük óta a magyar gazdaságért, kultúráért tettek, akkor ma sokkal szegényebb lenne Magyarország”. Ezek után a
félre nem érthető világos mondatok után, akik még köztünk
élnek a hajlott koruk ellenére
is egyenes derékkal élhetnek tovább, azok pedig, akik már nem
lehetnek köztünk, békében nyugodhatnak.
VT info
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Tavaly azt igyekeztem bizonyítani a VT hasábjain, hogy önmagában
egy bál megszervezése tetemes feladatot ró a szervezőre, de a szüreti bál az ennél sokkal több. Érdemes a legfontosabbakat felidézni.

Fotó: Pálfy Miklós

Krausz István és Zehetmayer
József személyében két feddhetetlen erkölcsű, vasszigorú bíróra
leltek, akik kőkeményen büntették, ha valaki illetéktelenül tulajdonított el pl. egy szőlőfürtöt a
dekorációból.
A zenészekkel van a legkevesebb gond. Kezdetektől a Brunner zenekar fújja fáradhatatlanul,
mert gondoljanak bele: reggel
elindulnak és másnap reggelig
szolgálatban állnak! Óriási teljesítmény az övék.
A szervezésen túl a tényleges munka már
egy nappal korábban elkezdődik. Most szeptember 27-én, pénteken reggeltől estig a Falu-

H

agyományosan 17 pár alkotja a főszereplői gárdát. A párok összetétele időről időre változik, mert van,
aki „kiöregszik”, vagy valami gondja támad.
De ez nem jelent problémát, mert hosszú a
várólista és örömmel akadnak újak, akik vállalják a feladatokat! Ezúttal sokan voltak „elsőbálosok”, jelentős volt a fiatalítás.
A szervezőnek persze fő a feje, hiszen legalább 3 fogat is kell, aki a lányokat, a zenészeket és a szigorú bírókat fuvarozza. Idén
is csodálatos hajtópárokat sikerült megnyerni a jó ügynek. Frühwirth Tamás–Kári Csaba, Zentai Péter–Balázs Károly, Heer Zita
–Heer Attila kettősök mindenki megelégedésére oldották meg ezt a fárasztó, teljes Vecsést behálózó útvonalbejárást.

Köszönet
A szervezők köszönik Vecsés Város Önkormányzata, Szlahó Csaba, az oktatási bizottság, dr. Lugosi Mária, az
NNÖK, Tófalvi Mónika, Zehetmayer József, Dobrovitz József, Scheik József és
Dornyák József támogatását.
Mi pedig a lelkes fiatalok és
Zehetmayer Adrienn közösségépítő
munkáját köszönjük!

si iskola tornatermében serénykedtek, és díszítették a rideg, kopár falakat, hogy valódi
szüreti hangulatot varázsoljanak a vendégseregnek. Hogy a díszítő munka ne legyen
unalmas, a változatosságról Zehetmayer Adrienn főszervező gondoskodott, aki a szüreti tánc koreográfiáját évről évre betanítja
– természetesen mindig mást.
A bál napján aztán meglódul a menet: lóháton a legények, nemzeti színbe burkolt fogatokon a lányok, a bírók és a zenészek. És
megy a menet házról házra begyűjteni a lányokat, akik gyönyörű, nemzeti színű ruhájukban ragyogva várják a fiúkat. Tudni kell,
hogy minden lányos háznál illik megvendégelni a kompániát, ami a családoknál feladja
a leckét, hogy megfeleljenek az igényeknek.
A menet utoljára az úgynevezett, koszorús házhoz megy, ahol már annyian vannak,
mint egy kisebb lagzin, de ott megpihenhetnek egy rövid időre. Itt ugyanis a háziaknak
– jelen helyzetben Martin Abigél családjának – illik bőségesen megvendégelni a teljes csapatot. Hálából a 17 párocska eljárja a
betanult táncot, no meg a gyakorlás végett
is, mert ezt a táncot még az este folyamán
többször be kell mutatniuk.
A mulatság 20 órakor kezdődött el a Falusi
iskolában és nem egy zártkörű rendezvényről
beszélünk. Talán az év legnagyobb létszámú
báljáról, mert a főszereplőkön túl 400 jegyet
adtak el! A vendéglátásról Zehetmayer József
és csapata gondoskodott, a Brunner zenekar
pedig reggelig húzta az elfáradni nem akaró
vendégeknek.
Szalontai János

Pozsonyban jártunk
A Rákóczi Szövetség megalakulásakor
célul tűzte ki, az elszakított területeken élő
családok megsegítését olyan formában, hogy
beiskolázási támogatást nyújt az első osztályba beiratkozó gyermekek családja számára. A Szövetség kitartó munkával elérte,
hogy – főleg Felvidéken – az első osztályba beiratkozó gyermekek száma növekedésnek indult. Kimutatható az emelkedés. Ha
ugyanis a gyereket szlovák tannyelvű iskolába íratták be, az a magyarság számára elveszett. Ezt ismerte fel a szövetség, s aprólékos munkával elérte, hogy lassan, de

8 Az asztalnál az ablak előtt dr. Lugosi
Mária és Szabó Gyuláné foglaltak helyet

megindult a magyar tanítási nyelvű iskolákba a beiratkozás. Ehhez nyújt segítséget Vecsés Város Önkormányzata az oktatási bizottság hathatós közreműködésével. A
Szövetség felkérésére az átadási ünnepségeken Vecsés önkormányzata immár hatodik
éve a bizottság tagjaival képviselteti rangját. A küldöttség tagjai: Dr. Lugosi Mária
az ob elnöke, Szabó Gyuláné az ob tagja és
jelen sorok írója. Az átadást Csallóköz-aranyoson kezdtük, majd sorrendben Somorja,
Tornalja, Ekecs, Várgede és Pozsony következtek. Bizony volt néhány szívbemarkoló
jelenet is, amikor az apukának könny szökött a szemébe, s azt mondta, Vecsés nem
csak káposztájáról híres, hanem a segítségnyújtásáról is. Az átadott összeg nem valami hatalmas, hanem inkább jelzi, hogy az
anyaország nem feledkezik meg a kinti magyarságról sem. 300 euró mondhatják nem
sok, de az olyan településen, ahol a lakosság 70%-ka munkanélküli segélyből él, ott
8

A pozsonyi elsősök
énekkel kedveskedtek
ez bizony soknak számít. Találkoztunk tehetősebb településekkel is. Nagyban függ a
földrajzi elhelyezkedéstől. Pozsonyban 400
tanuló tanul a magyar tanítási nyelvű iskolába, ebből mintegy 40 fő az elsős. Ők kapták a támogatást. Rendkívül szívélyes fogadtatásban részesültünk. A gyerekek kis
műsorral kedveskedtek, majd következett a
támogatás átadása. Bizony itt is lehetett látni elérzékenyülést, fátyolos szemet. A külhoni magyarság támogatása Vecsésen nem
újkeletű. A rendszerváltástól kezdve több erdélyi, kárpátaljai település iskolája részesült
támogatásban.
Gál István
Tájékoztató
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A XIX. Káposztafeszt

LEGJOBBJAI
Amint azt múlt havi
lapszámunkban ígértük,
mutatjuk a Káposztafesztivál eredményeit.

A

fesztivál mindkét napján megrendezték a főzőversenyt, amely a minden évben az esemény egyik fő eleme. Szombaton Jegenyei István, a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség tagja, a
Szabadtűzi Lovagrend Lovagja elnökletével zsűrizték az ételeket, a vasárnapi zsűrit pedig Szőke András filmrendező vezette.

Tánccsoportok közös koreográfiája
a nagyszínpad előtt

Börcsök Kata felvételei

Négyszáz vendég volt a szüreti bálon

12,5 kilós volt a fesztivál
legnagyobb káposztája

Ifjúsági felvonulás:
I. Tapsifüles Kertészet, Grasalkovich Isk. 4.a,
II. Bálint Ágnes mesefigurái, Grassalkovich
Isk. 5.b, III. Halmi Telepi Ált Isk., IV. Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 3. a osztály.

Szombati főzőverseny eredménye:
I. Grassalkovich Iskola, II. Williams Televí- Felnőttek felvonulása:
zió, III. Vecsési Sportegyesület. Különdíjasok: I. Halász család, II. 3. sz. nyugdíjas klub, III.
A Bálint Ágnes Emlékházban a Csepp
Fesztivál Gyöngyszemei és Berger csapat. Ne-felejts Nyugdíjas klub.
Színház előadása várta a gyerekeket
A csapatok sátrait is pontozta a zsűri. A felVasárnapi főzőverseny eredménye:
I. Gyergyószárhegyi Polgármesteri Hiva- vonuláshoz hasonlóan itt is a legapróbb rész- Savanyított káposzta:
tal, II. Kulturverein, III. Ennivalók. Külön- letekig kidolgozott munkákkal, bámulatos, I. Rézner Bt., II. Stiller Roland, III. Schneidíjasok: Üllő Város Önkormányzata, Ká- olykor mosolyt fakasztó ötletekkel dobták der Péter ev. Közönségdíj: e.S.J.e.BT.
posztás Kábelek, Fesztivál Gyöngyszemei, fel a díszítést a sátrak megálmodói.
Csalafinták, Patróna Palántái, Rosmarein A legszebb sátrak: I. Kulturverein, II. Pat- Kovászos uborka:
Táncegyesület, Williams TV.
róna palántái, III. KócbaBÁKK.
I. e.S.J.e Bt., II. Tam-ker’97 Bt., III. Schneider Péter ev. Közönségdíj: e.S.J.e.BT.
A fesztivál második napjának egyik legszí- A főzőverseny és a felvonulás mellett a sanesebb látványossága a felvonulás, amelyre vanyúságversenyt is minden évben nagy ér- Vegyes-vágott savanyúság:
idén sok csapat készült. A díszítések most is deklődés övezi. A versenynek idén is szá- I. Früh-ker Kft., II. Székhelyi Kft., III. Stiller
ötletesek voltak, látszott, hogy időt és ener- mos jelentkezője volt, a savanyúságokat Roland. Közönségdíj: e.S.J.BT.
giát nem sajnálva, gondos munkával készült a közönség is kóstolhatta és természetevalamennyi alkotás.
sen véleményt is mondhattak az elkészí- Káposztával töltött fehér TV-paprika:
tett termékekről. A jelentkezők négy kate- I. Rézner Bt., II. Schneider Péter EV,
Gyermekek felvonulása:
góriában nevezhettek: savanyított káposzta, III. Tam-ker’97 BT. Közönségdíj: e.S.J.BT
I. Bálint Ágnes Óvoda, II. Tündérkert Óvoda, kovászos uborka, vegyes-vágott savanyú- Vándordíj: e.S.J.BT
III. Mosolyország Óvoda, IV. Falusi Nemze- ság és káposztával töltött fehér TV-paprika.
tiségi Óvoda. Különdíj: Czövek Olivér Re- A legjobb savanyított káposzta vándordíj- A fesztivál további
formátus Óvoda.
ban, a közönség által legjobbnak ítélt neveeredményei
ző közönségdíjban részesült.
Legnagyobb káposzta: I. Halász Családi
Gazdaság 12,5 kg, II. Szabados József csúcsos káposzta, III. Mocsári László 9,2 kg.

A fesztivál
vendégei voltak

Zsűri elnökök egymás között:
Szőke Zoltán és Jegenyei István
2019. október

Tájékoztató

A XIX. Vecsési Káposztafeszt díszvendége Nagy István agrárminiszter volt,
de megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt a térség polgármesterei is, valamint testvérvárosunk, Gyergyószárhegy
küldöttsége, Danguly Ervin polgármester vezetésével.

Dirndl ruhabemutató: I. Skupien Szilvia,
II. Vincze Lili, III. Liszkai Kinga.
Különdíj: Budavári család.
Rajzverseny: I. Lipták Bernadett Kata,
II. Fekete Nikolett Luca, III. Dein Eszter.
Összeállításunk a www.vecsesikaposztafeszt.hu oldalon elérhető információk felhasználásával készült.
VT info
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HÍREK

KULTÚRA

Motiváló környezet
várja a Petőfis diákokat
A dolgozók is ecsetet
ragadtak, hogy megszépítsék az iskola udvarát.

A

Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium épületének külső és részben belső megújulásáról lapunkban többször is olvashattak. A
felújítási munkák túlnyomó többsége az iskolakezdésre befejeződött, de az ünnepélyes
átadásra csak szeptember utolsó napján került sor. Amint arról már beszámoltunk, a
tető- és a homlokzat felújítása mellett az iskola udvara is megszépült, továbbá elkészült
az intézmény új könyvtárhelyisége is. Az át-

Beer Miklós nyugalmazott váci megyéspüspök áldotta meg a felújított iskolát

Színes ugróiskola várja
a szünetekben a petőfis diákokat
adóünnepséget megelőző hétvégére is marad
még elvégzendő feladat, melyet már nem bízott szakembergárdára az iskola vezetése. A
dolgozók ragadtak ecsetet, hogy az udvart
még hangulatosabbá tegyék: színes ugróiskolát festettek a burkolatra, amely amellett, hogy vidámabbá tette a nyáron lerakott
szürke térkövet, játékban és mozgásban gazdag perceket is kínál a diákoknak a tanórák
közti szünetek idejére. Az ugróiskola valódi
csapatmunka eredménye, hiszen a munkából a tantestület tagjai, a technikai dolgozók,
az iskola igazgatója és még a polgármester is
kivette a részét.
A megújult iskola átadóünnepségét szeptember 30-án tartották, az eseményen részt

Káposztássy Béla atya megszenteli az új kenyeret
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vett Beer Miklós nyugalmazott váci megyéspüspök, Csáki Tibor, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának főigazgatója,
Lux Ambrus tanügyigazgató, Huszka Mihály plébános, az önkormány részéről pedig Szlahó Csaba polgármester és Tábori
Ferenc alpolgármester.
A diákokat és a megjelent vendégeket az
iskola igazgatója, Sztyehlikné Hegyi Krisztina köszöntötte. Beszédében kiemelte azt
az összefogást, amely segítségével igazán
szép és igényes környezetet teremthettek a
hétköznapokra az iskola diákjai és munkatársai számára. Hozzátette, hogy az elkövetkező hónapokban tovább folytatódik az
intézmény környezetének szépítése, novemberben például az iskola fásítási programja
keretében 9 platán és 6 vadgesztenyefát ültetnek el az udvaron, továbbá folyamatban
van a pincehelyiség felújítása is. Az igazgatónő azt is elárulta, hogy az iskola a Magyarországi Ökoiskola Hálózat tagja lett.
Az igazgatónő beszéde után az iskola egykori tanára, Szlahó Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Beer Miklós nyugalmazott püspök kérte Isten áldását
a megújult iskolára.
A felújítás költségeit a Váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága és Vecsés Város Önkormányzata biztosította.
VRG

A táncosok. Középütt áll a Fazekas házaspár

Aratási mulatság
Szeptember 7-én, szombaton sorozatban
a negyedik Aratóbált szervezték meg a vecsési „aratósok”, akik idén 14 párral képviseltették magukat a rendezvényen. Ahogy
az eddigi években, úgy most is, a Jókai Mór
utcában található Tájház adta a gyakorlás és
a mulatság kezdetének helyszínét. Itt a délután 5 órás kezdésre már sok érdeklődő öszszegyűlt, akik először a kikérést nézhették
meg. A kikérés mindig egy vicces mondó-

Pompás magyarok…

kát foglal magába, amelyben a fiúk elkérik
a lányokat a gazdasszonytól és a gazdától,
tekintettel az arató munkák befejeztére. Ezután következik a kenyéráldás, ahova már fiúk-lányok vegyesen érkeznek. Ez is a Tájház udvarán történt, Káposztássy Béla atya
segítségének, valamint a Pék és segédei Kft.
felajánlásának köszönhetően a megszentelt
kenyeret minden résztvevő meg is kóstolhatta. Ezután bemutatták az aratós táncot,

amely – mint mindig – egy teljesen új koreográfia volt Fazekas Rita és Fazekas József
szakavatott munkája nyomán. Ezt követően
a Brunner zenekar kíséretével a táncosok a
bál helyszínére, a Bálint Ágnes Kulturális
Központba vonultak. Itt a tánc bemutatásával 20 órakor megnyitották a bált. Utána a
Fütte Bistro feltálalta a vacsorát a jelenlévő
196 fő részére. Étkezés után kezdődhetett a
hajnalig tartó bál, amit éjfélkor megszakított
az aratótánc utolsó bemutatása és a tombolahúzás.
Apró Kitti, fotók: Fehér Dániel
Tájékoztató
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LÁTOGATÁS KALOTASZEGEN
A Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért
Alapítvány Labdarózsa Népdalköre és Citerazenekara még
nyáron tett látogatást Erdélyben, Kalotaszegen.

Közös zenélés a kalotaszegi Kiscsipás
Varga István muzsikussal

A

látogatás célja volt egyrészt, hogy megismerjük a tájegység néprajzi,
most is élő hagyományait, a népzene sokszínű világát, a pompás
népviseletet, másrészt pedig részt
vegyünk a XXIX. Riszegtető Ifjúsági Népdalversenyen és Találkozón, melyet Körösfőn rendeztek meg, ahol bemutathattuk
saját népzenei repertoárunk darabjait. Az is fontos számunkra,
hogy ezek a közös élmények továbbra is megtartsák és összekovácsolják közösségünket.
A program megvalósításához
a Csoóri Sándor pályázati alapból nyertünk támogatást.
Kalandos utazásunk első állomása Nagyszalonta volt, ahol a
Csonka toronyban Arany János
életének, munkásságának emlékkiállítását tekintettük meg.
Szállásunk Kalotaszentkirályon három panzióban volt, az
elhelyezésről, ellátásról, a szeretetteljes vendéglátásról, a vendéglátók segítőkészségéről csak felsőfokon tudunk beszélni. A 600
méter magasan fekvő település
gyönyörű természeti környezetben, a Kalota-patak partján helyezkedik el.
Ady Endre szavainál nem is lehetne jobb címet adni cikkünknek, hiszen ő és felesége, Boncza
2019. október

Tájékoztató

A Labdarózsa Népdalkör Körösfőn mutathatta
be népzenei repertoárunk darabjait

Berta rokoni szálakon kapcsolódott Kalotaszentkirályhoz, sőt
több alkalommal megpihentek
itt. Egyik látogatásának élményét írta meg a Kalota partján
című versében.
Szállásadóinknak köszönhetően, látogatást tehettünk a nagy
hozzáértéssel, gazdag emlékanyaggal berendezett Ady Endre
kiállítóteremben, ahol elhelyeztük az emlékezés koszorúját is.
A tájházban pedig megcsodálhattuk a színpompás népviseleteket és a népi élet mindennapjainak tárgyait.
Kalotaszentkirály és egész Kalotaszeg bővelkedik a jellegzetes
fiatornyos, festett kazettás menynyezetű templomokban, melyek
közül számos épületet védfalak
is körülvesznek. Látogatásunk
alkalmával lehetőségünk nyílt
arra is, hogy a szentkirályi és a
körösfői református templomokat is megtekinthessük.
Különleges élményt jelentett,
hogy egyik este együtt zenélhettünk „Kiscsipás” Varga István kalotaszegi muzsikussal. A
találkozás alkalmával kalotaszegi dallamokat tanulhattunk tőle,
ugyanakkor ő is örömmel játszotta el a mi dalainkat hegedűjén.
Megtisztelő volt számunkra,
hogy Péntek László – aki Körös-

fő volt polgármestere, és a Rákóczi Hagyományőrző Egyesület
elnöke – meghívására megnyithattuk a hagyományos, XXIX.
Riszegtető Ifjúsági találkozót
és Népdalversenyt, ahol tolnai
és ormánsági népdalcsokrot adtunk elő, nagy sikerrel.
A rendezvényre Kalotaszeg
szinte minden településéről jöttek a színpompás népviseletbe
öltözött gyerekek, kicsik és nagyobbak, szülőkkel, nagyszülőkkel izgulták és nézték végig az
előadásokat. A népdalokat hozzáértő zsűri bírálta el, amelyben részt vett a kolozsvári rádió
munkatársa is, aki a műsor végén
művészeti vezetőnkkel, Pavella
Krisztinával riportot is készített,
amely azóta hallható is volt a rádióban.
Az előadás után Péntek László vezetésével meglátogattuk a
körösfői református templomot,
ahol éppen keresztelőről jött ki
a kalotaszegi viseletbe öltözött
nagycsalád és a rokonság. Megható és szívmelengető látványban részesültünk.
Ezt követően megkoszorúztuk
az 1848–1849-es forradalom és
szabadságharc ifjú hősének, Vasvári Pálnak emlékoszlopát.
Látogatást tettünk a kincses
Kolozsváron is, a Házsongárdi

temetőben leróttuk kegyeletünket Erdély híres szülöttei előtt,
koszorút helyezve el sírjaikon.
A rövid városnézés alkalmával Mátyás király, Bocskai István
szülőházát kerestük fel, majd a
Főtéren megtekintettük Mátyás
király lovas szobrát, és a jelenleg
felújítás alatt lévő Szent Mihály
templomot, végül pedig a Farkas utcai Református templomban megpihenve hallgathattunk
érdekesebbnél érdekesebb történeteket Erdély múltjából.
Utazásunk során eljutottunk
Tordára is, itt a 12. század óta
használatos sóbánya kápráztatott el bennünket, ezután Erdély
talán legszebb fekvésű településére, a Székelykő lábánál fekvő,
Európa Nostra díjas Torockóra
érkeztünk, ahol végigsétáltunk a
falu főutcáján, s a népművészeti
múzeumban betekintést nyerhettünk a híres torockói népviselet
és népi élet világába.
Utolsó napunk még tartogatott
meglepetéseket, az 1100 méteren fekvő Bélesi-tóhoz utaztunk.
Lenyűgöző természeti látványt
nyújtott a fenyvesekkel borított
hegycsúcsok övezte tó, melynek
mélyén fekszik az elárasztott Béles faluja, s ott nyugszanak Vasvári Pállal együtt az elesett 48as magyar honvédek.
Hazafelé utunk során, Nagyváradon megtekintettük a várost
alapító Szent László királyunknak szentelt székesegyházat és
a közelmúltban felújított várat.
A négynapos élményekben,
érzésekben, látnivalókban bővelkedő kalotaszegi látogatás mindnyájunk számára felejthetetlen
marad, bízunk abban, hogy lesz
még lehetőségünk ellátogatni a
történelmi Magyarország e kies
részére.
Köszönjük mindenkinek a lelkes, odaadó részvételt, támogatóinknak a segítséget, amellyel
hozzájárultak utazásunk megvalósításához.
Pálmainé Keszler Márta
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Fotó: Lötz Otília

kolánk nevében kolléganőnk férje indult
és nyerte meg a főzőversenyt, aki egy
zsályás tarja, párolt
narancsos káposzta
és káposztás muffin
menüt álmodott meg.
Ezen a napon
szerepeltek tánccsoportjaink, a Jugendliche Rosmarein és a
Flinke Beine, akik
mint az elmúlt években is, nagyon jó
hangulatot teremtettek. A kórusunk,
Singende Herzen
követte őket, akik
dalaikkal teljesen
elvarázsolták a közönséget.
A győztes osztály
Vasárnap délelőtt
a terményáldás után
indul mindig a felden évben kipróbálunk valami vonulás. Iskolánk már a kezdeújdonságot, igyekszünk a sátort tektől szívesen részt vett rajta,
minél több, a kreativitásunkat és ez a kedv azóta is lankadatmegmutató dísszel feldobni. Azt, lan. Az ötletelés, készülődés
hogy idén is nagyon jól sikerült, már az első szülői értekezleten
mi sem bizonyítja jobban, hogy elkezdődik. Ez sem történt másjópáran az idelátogatók közül a képp a 4.a osztálynál, akik az ifsátrunk előtt fényképezkedtek. júsági kategóriában az első heMindkét napon volt miért és ki- lyezést érték el. Az ötlet, hogy
ért izgulnunk. Szombaton kora a káposztához és az őszi betareggel főzéssel indítottunk, ezen karított zöldségekhez valamia napon székelykáposzta készült, lyen módon kapcsolódjon, a
vasárnap pedig töltött káposzta. Tapsifüles Kertészet volt, ami
Igazi csapatmunka nélkül nem egy mozgó traktorra felállított
is sikerült volna ennyire ízletes- kert volt.
re elkészíteni ezeket az étkeket.
Iskolánkat a menetben a 7.c
Külön öröm, hogy szombaton is- osztály vezette fel. Őket követ-

Ha ezt a két napot
összegeznem kellene,
megvolt benne mindaz, amit az iskolában
és iskolán kívül is
fontosnak tartunk.

M

ég az idő is kedvezett
a kétnapos programnak. Szép verőfényes,
de kissé hűvös idő határozta meg
ezt a mozgalmas hétvégét. Már
pénteken elkezdődött a készülődés, ötletekben és lelkesedésben
most sem szűkölködtünk. Min-

ték a különböző osztályok vegyesen.
Az elsősök rollerrel tették meg
a felvonulás útvonalát, a 2.a osztály a Káposzta útja jeligével
vonult fel és feldíszített talicskán tolták az apukák a „palántákat”. A 2.b a frappáns díszekkel az Oktoberfestet idézte meg.
A 3.a osztályosok kis kuktaként
vonultak,a 4.b idén pedig egy nagyon szépen feldíszített kocsival.
A 3.b, 7.a és 8.c osztályok
együtt mint egy nagy család vettek részt a felvonuláson, „Grassi
Krautfamilie” néven. Kicsik és
nagyok, gyerekek, pedagógusok
és szülők öltöttek népviseletet és
mutatták be szebbnél szebb ruháikat.
Az 5.b megérdemelten kapta az ifjúsági kategória második helyezését, ők Bálint Ágnes
mesefiguráit keltették életre.
A Dirndl bemutató is egy fontos pillanat volt iskolánk számára, mert mindig szép számban
lépnek fel tanulóink és mutatják
be nemzetiségi ruháikat. Vincze
Lili II., Liszkai Kinga pedig III.
helyezést ért el.
Ha ezt a két napot összegeznem kellene, megvolt benne
mindaz, amit az iskolában és iskolán kívül is fontosnak tartunk.
Csapatépítés, tolerancia, kreativitás, értékközvetítés, hagyományápolás, öröm. Jövőre a jubileumi
Káposztafesztre is hasonló lelkesedéssel fogunk készülni.
Konda Orsolya, német
munkaközösség-vezető

Állatmenhelynek gyűjtöttek a Grassalkovich iskolában
Iskolánkban már hetedik alkalommal hirdettük meg az állatok világnapja alkalmából a
jótékonysági gyűjtést egy állatmenhely számára. A gyerekek és szülők már ismerik ezt
az akciónkat, melyet az idén is
nagyon nagy mennyiségű szárazeledel- és konzervadomány12

nyal támogattak. Ez komoly segítséget jelent a kutyák és cicák
ellátásában. A gyerekek a korábbi évekhez hasonlóan nagy
lelkesedéssel és örömmel hozták az adományokat.
Az eledeleket idén is a
Gyöm rőn található Kutyamentsvár Állatmenhely kap-

ta, ahol nagy örömmel fogadják az adományt minden
évben. Az adományok szállítását több éve Kolozsi Mihály
szülő végzi. Köszönjük mindenkinek, aki támogatta, segítette idei rendkívül sikeres
gyűjtésünket.
Gáborné Bárány Ágnes tanító
Tájékoztató
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Fotó: Varga Norbert

Grassalkovich iskola
a XIX. Káposztafeszten

Megemlékezés
az aradi vértanúk
kivégzésének napján

Szlahó Csaba polgármester köszöntötte
a gyerekeket a Falusi óvodában

Új sportpályával
gazdagodott
a Falusi Nemzetiségi Óvoda
A többfunkciós műfüves pályán labdás
sportágakkal ismerkedhetnek meg a gyerekek.

Ü

nnepélyes keretek között adták át szeptember 27-én a Falusi
Nemzetiségi Óvoda új sportpályáját. Egy hónapon belül ez volt
a második pályaavató ünnepség
Vecsésen, két héttel korábban a
Bálint Ágnes Óvoda óvodásai
vehették birtokba a speciálisan
gyermekeknek kifejlesztett műfüves pályát. Mindkét beruházás az Ovi-Sport Program keretében valósult meg.
Az átadóünnepségen Szlahó
Csaba polgármester köszöntötte
a gyerekeket, majd Molnár Andrea, az Ovi-Sport Közhasznú
Alapítvány elnöke mondott beszédet. Felidézte, hogy az OviSport Közhasznú Alapítványt
2011-ben a Nemzet Sportolója
címmel kitüntetett Buzánszky
Jenő, 49-szeres magyar válogatott labdarúgó, a legendás
Aranycsapat jobbhátvédje alapította, azzal a céllal, hogy az
óvodákon belül megvalósuljon
egy mozgáskultúra-fejlesztésre alapozott, sportágspecifikus
testnevelés. Ehhez többek között
arra volt szükség, hogy az óvodákban, ahol mindig kötelező
volt a testnevelés, rendelkezésre
álljon a megfelelő infrastruktúra,
amely 2010-ig a legtöbb intéz2019. október

Tájékoztató

ményből hiányzott. A program
eredetileg Ovi-Fociként indult,
majd több sportággal – teniszszel, tollaslabdával, kézilabdával és röplabdával – is bővült,
ezért Ovi-Sport Programként
megy tovább. A pálya és a hozzátartozó oktatási program, azaz
a Nemzeti Ovi-Sport Program
2013-ban Magyar Termék Nagydíjas lett, ugyanebben az évben
innovációs díjat is nyert.
– Buzánszky Jenő akkor úgy
fogalmazott, hogy egy olyan dolgot alkottunk a sport területén,
ami az egész világon egyedülálló újdonságnak számít – mondta az alapítvány elnöke.
Molnár Andrea beszédében
köszönetet mondott a program
legfontosabb „szövetségeseinek”, az óvodapedagógusoknak
is. Kiemelte áldozatos munkájukat, melyet a felnövekvő generáció érdekében folytatnak az
egész országban.
A Falusi Nemzetiségi Óvodában és a Bálint Ágnes Óvodában
épült pályák az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány pályázati támogatásából és az önkormányzati költségvetésből biztosított
önerőből valósult meg, összesen 18 millió forint értékben.
varga

Hagyományőrzés: sokszor
hangoztatott szó. Minden ünnepen, megemlékezésen elhangzik, fontosságát egyre hangsúlyozzuk. De ha csak mondjuk,
attól nem lesz hiteles, tennünk
is kell érte. Tudjuk ezt mi is az
Andrássy iskolában, éppen ezért
hagyományokból nincs hiány nálunk – szerencsére. Diákjainkat
igyekszünk megismertetni nemcsak a magyar történelem, de
Vecsés vonatkozásában is a kiemelt történelmi eseményeinkkel, jeles napjainkról, ünnepeinkről megemlékezünk. Az október
6-ai ünnepség így két szempontból is hagyomány. Egyrészt évek
óta a hetedikes évfolyam készül
műsorral, másrészt nem csak az
iskolai, de a városi ünnepség része is az előadásunk.
Nehéz feladat méltóképpen
megemlékezni hőseinkről, de
nagyon jó érzés látni, ahogy egy
kezdődő szövegolvasásból a végén összeáll egy műsor, ahogy a
gyerekek a kezdeti bizonytalanságból, bátortalanságból egy fe-

gyelmezett, összeszedett csapattá
válnak, ahogy látják a gyülekező vendégeket, ahogy átérzik a
súlyát annak, ami következik,
megélik a szövegeken, verseken keresztül azokat a pillanatokat, amelyeket aradi vértanúink utolsó órái hordoztak. Az
egyik felkészítő tanárként büszkén írom ezt a cikket. Büszke
vagyok ezekre a diákokra, hiszen megértették, hogy jelentősége van annak, amire készülünk,
megértették hőseink üzenetét.
Köszönöm a gyerekek a munkáját, hozzáállását. Köszönöm
kollégáimnak is, hogy példát mutattak, hogy az énekkarhoz csatlakoztak, együtt énekelhettük a
választott dalunkat Örökségünk
címmel. Köszönöm felkészítő tanár kollégáimnak: Malinkó Juditnak, Gyöpösné Gémes Ilonának,
Simon Gyöngyinek, a Vecsési Zeneiskola igazgatójának RainerMicsinyei Lászlónak, Lipők-Kapa
Zsuzsannának, Möntör Máténak
az áldozatos munkáját.
Horváthné Gyurcsán Erika

SEGÍTETTÜNK!
A Halmi suliban október 1.
és 4. között tartották az állatok világnapját. Ebből az alkalomból az iskola gyűjtést
szervezett a Pest megyei
állatmenhelynek, illetve a
gyömrői állatmenhelynek
is, akik több mint 600 állatot
gondoznak.
– A segítség mindig jól jön,
de főként a télre való felkészülésben. Köszönhetően a szülői

közösségnek, sok kis állaton
tudtunk segíteni – mondta
Horváthné Nedreu Klára intézményvezető.
Október 3-án az alsósoknak
és a felsősöknek is a felelős állattartásról tartott bemutatót Sáfrány Ibolya, a Pest Megyei Állatmenhely vezetője,
aki a bemutatóra egy 10 éves
amstaff szukát is magával hozott.
VT info
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Gondolatok…
Mindenszentek
és halottak
napja ünnepére
Dies irae, dies illa. Ama végső harag napja.
A világot tűznek adja. Reszket akkor holt meg
élő, Ha megjön a nagy ítélő, mindeneket lattal
mérő. Kegyes Jézus, kérlek téged, Értem álltál
emberséget, Ne adj érnem gonosz véget.

T

öbb helyen olvastam és
tapasztaltam is, hogy
különösen mindenszentek napján és halottak napján
is, valamint az ünnepet követő
héten, egy szép őszi napon, temetőben sétálni, különleges élményt jelent. Nem is beszélve a
Házsongáti, vagy a Kerepes úti
sírkertekről. Irodalmi, történelmi
ősök, hősök „szólnak” hozzánk
patinás szavakkal, s figyelmeztetnek bennünket az elmúlásra és
jelenünk felelősségteljes megélésére. Fényárban úszik a temető,
minden sír tele gyertyával, mécsesekkel. Hófehér és sárga dáliák bólogatva köszöntik az arra
járó látogatót. Felejthetetlenül
csodás látványt, ritkán átélhető élményt kaphatunk. A szemmel érzékelhető élményt fokozza,
hogy tudjuk: a rendbe tett, gyer-

tyáktól, mécsesektől fényes sírhantok alatt elhunyt rokonaink,
barátaink, ismerőseink nyugszanak, várva a feltámadást. És „beszélgetünk velük. S ha a kegyetlen fagy és eső nem teszi tönkre
munkánkat, akkor még napokon
keresztül töltekezhetünk e leírhatatlan fényességgel.
November 1. mindenszentek ünnepe. De mi is az ünnep
igazi tartalma? Az egyház nem

akar az Isten látására jutott lelkek közül egyet sem figyelmen
kívül hagyni. Ezért szentel egy
ünnepet mindenszentek tiszteletére, tehát azoknak is, akiknek nevét biztosan egyedül csak
Isten ismeri. Ünnepeljük azokat
az őseinket, rokonainkat, barátainkat is, akik olyan életet éltek, hogy remélhetően – az Úr
irgalmát is beleszámítva – Isten
örök országába kerültek. A mindenszentek ünnepe a küzdő és a
győzedelmes egyházat egy nagy
családi ünnep keretében egyesíti: minden idők megkoronázottai
győzelmi pálmáikkal integetnek
felénk és bíztatnak, hogy törekedjünk e dicsőséges diadaljel
után, Isten örök, boldog látására.
Az ünnepinél teljesebb megünneplésére az adott alkalmat,
hogy Rómában a Kr.e. 27-ben
épült pantheont Phokas császár
IV. Bonifác pápának ajándékozta.
A pápa a pantheont templommá
alakítatta át és Isten anyjának és
a szent vértanúknak a tiszteletére
szentelte fel Kr.u. 609 vagy 610.

május 13-án. IV. Gergely pápa
a 820-as években ezt az ünnepet november 1-jére helyezte át.
November 2. halottak napja. Tegnap a diadalmas egyházról emlékezett meg a liturgia, ma
a szenvedő egyházra hívja fel a
hívek figyelmét. A franciaországi clunyi bencés kolostorból terjedt el ez a szép és hasznos szokás évszázadokkal ezelőtt, s ezt
az egész egyház számára engedélyezték, hogy minden pap
ezen a napon, három szentmisét mondhasson a tisztítótűzben
szenvedő lelkekért. Ezen kívül
annyiszor engedélyez teljes búcsút, ahányszor mindenszentek
déltől – és ezen a napon templomba, kápolnába vagy temetőbe látogatunk, s ott imádkozunk
(a megfelelő feltételekkel) a tisztítótűzben szenvedő lelkekért.
Halottak napjának gyászünnepe különös alkalom és ösztönzés legyen számunkra, hogy
könyörgéssel és jótettekkel (alamizsna, búcsúk, szentmisék bemutatása) kimutassuk kedves
halottaink iránti részvétünket,
szeretetünket. Felejthetetlenül
szépek a sírokon a pompás virágcsokrok, koszorúk, a gyertyák
és mécsesek fénylő sokasága, de
ezek csak külsőségek! Ami valóban használ is, vagyis megrövidíti tisztuló szenvedésüket, az
az értük bemutatott szentmisék,
imák, búcsúk felajánlása. Ezért,
ha csak lehet, járuljunk méltóan a bűnbánat szentségéhez és
szentáldozáshoz, hogy e napon
„toties-quoties” – teljes búcsút
nyerhessünk akár több hozzátartozónk részére.
Kép és szöveg: Nagy István Elek

98 éves korában elhunyt Marschalkó Gyula
Rákoskeresztúron született
1921. december 26-án, karácsony
másodnapján. Általános és középiskolai tanulmányait a főváros
evangélikus iskoláiban végezte,
majd a Pécsi Erzsébet Tudomány
Egyetem Soproni Hittudományi
Karán 1945-ben lelkészi diplomát
szerzett. 1945–1947-ig Szegeden,
1947–1948-ig Budapest-Kelenföldön segédlelkész. 1948-ban Mezőhegyesen választották meg az
evangélikus gyülekezet lelkészének, ahol 1955-ig szolgált. 1955
októberétől volt Vecsésen a Ká14

roly utca 24. szám alatti evangélikus egyházközség lelkésze. Ekkortól élt Vecsésen. Irányításával
épült az evangélikus lelkészlakás (1962), és az előző evangélikus templom is (1971). Énekeket
írt, amelyek ma is az evangélikus
egyház kincsét képezik.
Az eredetileg operaénekesnek
készült Gyuszi bácsi Vecsésen a
reformátusokkal közös egyházi
énekkart szervezett és vezetett.
Nyugdíjazása után Rákoshegyen,
a szülői házban élt a feleségével.
Éveken át levelezett Túrmezei Er-

zsébet költőnővel, s évtizedeken
át gyűjtötte, rendszerezte, gondozta a Túrmezei-énekkincset.
Budapest több evangélikus
gyülekezetébe hívták helyettesítő szolgálatokra, s így sokszor
utazott metróval az Örs vezér
tértől a Déli pályaudvarig. Az a
gondolata támadt, hogy a metrón imádkozni is lehet. A metrós imaalkalmakról az Evangélikus Élet c. egyházi lap többször
tudósított.
Idős korában a felesége ápolta. Vecsési utódja, Rezessy Mik-

lós evangélikus lelkész hívására
gyakran jött és tartott előadásokat a vecsési evangélikus és református hívekből álló hallgatóságnak.
Krisztusban bízó, az Ő kegyelméből élő embernek ismerték, és
elkötelezett protestáns lelkipásztorként emlegetik még ma is a
Károly utcai evangélikus gyülekezetben. 98 éves korában, 2019.
szeptember 13-án a gödöllői szeretetotthonban hunyt el. Nyugodjék békességben!
Orosz Károly
Tájékoztató
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VECSÉS

FEJLŐDÉSÉNEK UTOLSÓ ÉVTIZEDEI

VECSÉSI ÉRTÉKTÁR
A sorozat mostani részében látszólag a múltat idézzük meg.
Figyelmesen elolvasva rájöhetünk, hogy ez is a jelenünk vaskos
része, sőt a jövőnk alapja. Vehetjük helytörténetnek is és
biztathatjuk az olvasót, hogy javasoljon ő is az értékeinkből.

V

képek az iskola életéből, osztályairól és
pedagógusairól.

• FELSŐ-TELEPI RÓMAI KATOLIKUS
ecsés Város Önkormányzatának Épített környezet:
TEMPLOM ÉS A HOZZÁ CSATLAKOképviselő-testülete a magyar nem- Tudatos építési munka eredménye
ZÓ ÉPÜLETEGYÜTTES
zeti értékekről és a hungarikumok(Petőfi tér. A templom, a plébánia és
ról szóló 2012. évi XXX. törvényre hivat- • ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISa zárda épületegyüttes 1916–1921 kökozva a 188/2015.(VII.28.) határozatával
KOLA RÉGI ÉPÜLETE
zött épült. VT július és augusztus)
döntött a települési értéktár létrehozá(Erzsébet tér, 1927-ben épült. VT aug.)
sáról. Az értéktár működésével kapcso• SZENT ISTVÁN TÉR
latos feladatokat a Vecsési Települési Ér- • ANDRÁSSY-TELEPI SZŰZ MÁRIA
(Városháza előtti tér. Területén találtéktár Bizottság látja el. A 3 fős bizottság
SZEPLŐTELEN SZÍVE TEMPLOM
ható a Koronás Ivókút, az Újratelepítéelnöke: Vadászi Istvánné, tagjai: Doróné
(Erzsébet tér, 1958-ban szentelték fel.
si Emlékmű és az ’56-os Emlékoszlop.
Zemmel Katalin, Gál István.
VT július)
Városi ünnepségek színhelye. VT júniRészlet a bizottság működési szabályzaus, augusztus)
tából: „A bizottság feladata megszervezni
• HALMI-TELEPI ÁLTALÁNOS ISKOa településen fellelhető nemzeti értékek
LA ÉS AZ ISKOLÁBAN LÉTESÍTETT
• VECSÉS VÁROS
azonosítását, létrehozni a településen fel„MÚLT ISKOLÁJA MÚZEUM”,
TELEPÜLÉSSZERKEZETE
lehető nemzeti értékek adatait tartalmazó
A Halmi Telepi Általános Iskola Kikindai
Vecsés település neve egy 1318-ban
gyűjteményt. A Vecsési Értéktárba a törutca felőli épületszárnyát 1967-ben adkeltezett oklevélben fordult elő elővényben megjelölt nyolc kategóriában
ták át az oktatásnak. 2017-ben ennek 50.
ször. A történelem viharában pusztává
gyűjtik az értékeket. A Települési Értéktár
évfordulójára ünnepségsorozattal emvált területet 1786-ban telepítette be II.
Bizottsághoz folyamatosan érkeztek ajánlékeztek. Az alkalomra elkészített „Múlt
Grassalkovich Antal herceg. Ha valaki
lások, melyeket a bizottság megtárgyalt,
iskolája Múzeum” ma is látható.
figyelmesen szemléli Vecsés térképét,
illetve döntött a helyi értéktárba történő
A felső tagozatos osztályok tablókmegállapíthatja, hogy négy, egymásfelvételéről.”
kal mutatták be az elmúlt ötven év istól erőteljesen elkülönült településrészA vecsési Értéktár gyűjteményben mára
kolai eseményeit régi fényképek, koraből áll. A településrészek kialakulásuk
32 érték található. Valamennyit felsoroljuk,
beli és jelenkori újságcikkek tükrében.
sorrendjében:
de képekkel és magyarázattal a kevésbé
Családfakutatás eredményeképpen önismerteket illusztráljuk a forrás megjelöléálló tabló mutatta be a Halmy-család 1. Falu – Vecsés legidősebb része. A mossével. A többinél azt jelezzük, hogy mikor
történetét a XVIII. századtól napjainkig, tani Fő út két oldalán összesen 50 házheolvashattak, vagy láthattak róla fotót a VT
és a múzeum fontos része a régi fény- lyet alakítottak ki. Időpontja 1786.
hasábjain.
2. Felső-telep, amelynek terüAgrár- és élelmiszer-gazdaság:
lete báró Sina Simon tulajdonát
Az agrárium szellemi
képezte. Eladta egy belga banktermékei és tárgyi javai:
háznak. A területet 1864-ben
kezdte parcellázni, megvetve
VECSÉSI SAVANYÍTOTT KÁPOSZTA
ezzel a településrész alapjait.
A település legismertebb leghíresebb
terméke. A „Vecsési savanyú káposzta”
3. Andrássy-telep – Az And31/2016. sz. határozattal a Megyei Értékrássyak birtoka volt, s 1910tárba került, és a hungaricummá válás küben parcelláztatta gróf Andszöbén áll. A savanyított káposztán túl, a A „Múlt iskolája múzeum” ma is látható
rássy Sándor. A településrészt
savanyúságokról és a káposztából készí- a Halmi Telepi Általános Iskolában
Palóczi Antal, a Magyar Mértett ételek sokaságáról szól a tízezreket
nök és Építész Egylet építésze
vonzó Vecsési Káposztafeszt. (VT szeptervezte.
tember, október)
4. Halmi-telep – A legkésőbEgészség és életmód:
ben keltezett településrész. A
Tudományos és népi megelőzés
Halmy-birtok egy részének ki– ebben a kategóriában még nem szeremérésével, 1931. július 9-én
pel fellelhető érték
kezdték parcellázni.
Fotók: Halmi iskola

HITÉLET

FEJLŐDÉSÉNEK UTOLSÓ ÉVTIZEDEI

Fotó: Szajan

Tudatos építési munka eredménye
– folytatás

Kulturális örökség
szellemi és tárgyi javai:
Irodalom, tánc, népzene,
régészeti lelőhelyek
• „FAL NEM ÉPÜL EMBER NÉLKÜL”
– rockopera (2011-ben mutatta be
WATT társulat Vecsés történetét a Jókai Szabadtéri Színpadon)
• I. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ (Fő út
Hősök Ligete Branczeiz János alkotása – 1922. VT
• II. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ
Vecsés Város Önkormányzata a II. világháború Andrássy- és Halmi telepi áldozatainak tiszteletére állíttatta fel az emlékművet a világégés befejezésének 70.
évfordulója alkalmából 2005-ben.
Az emlékmű Szórádi Zsigmond alkotása és tényleges harcok helyén került felállításra. A szobor egy 2 méter átmérőjű 15
cm magas kör alakú talapzaton nyugszik,
közepéből egy 60 cm átmérőjű, csonkolt
gyertyára hasonlító henger emelkedik a
magasba, tetején egy családjától búcsúzó katona, felesége és gyermeke látható.
Az emlékmű mészkőből készült, a családot jelképező alkotás pedig bronzból.
(Forrás: Települési Értéktár)

Fotó: Települési Értéktár

Fotó: Települési Értéktár

Fotó: Települési Értéktár

• PÖSCHL-HÁZ – FŐ UTCA 83.
Az épület a XIX. század utolsó évtizedeiből való. A település egyetlen olyan
épülete, amely megközelítőleg százhar- Az Ó-plébánia épülete
minc esztendős, és külső megjelenése,
homlokzata változatlan maradt. Szép, • FALUSI Ó-PLÉBÁNIA ÉPÜLETE
arányos megjelenése, tégladíszítése
Az Óplébánia (Fő út 51.) építését Fehér
ellenállt az időnek.
János kerületi esperes kezdeményezte
A ház építtetője Dr. Pöschl György, a
1932-ben. Az 1814-ben épült régi pléfalu első községi orvosa volt. A doktor
bánia már nem felelt meg a követelméúrnak az elsők között volt gépkocsija.
nyeknek (Fő út 66. – ma pékség van a heMinden bizonnyal ezért bontották le az
lyén.). A XX. század elején a Cifra csárda
eredeti épített kaput, mert az szűknek
és a hozzá tartozó telek a Pröbsztl csabizonyult. Helyette igényes, szecessziládé volt. A plébánia építéséhez hatalós stílusú kovácsoltvas kaput készítetmas telekre volt szükség. Megvételétek. (Forrás: Települési Értéktár)
hez a pénzt a templomkert parcellázása
és a régi plébánia eladása szolgáltatta.
• HALMI-TELEPI ÁRPÁD-HÁZI
A Historia Domusból ismerjük az építés
SZENT ERZSÉBET KÁPOLNA
évét és a tervezőt: Schmitz Lajos, 1937.
A Halmi-telepi híveknek temploma nem
Az új plébánia korszerű, modern emevolt, és távoli templomokba kellett miséletes épület lett, vízvezetékkel, központi
re járni. 1949. október 6-án a Kikindai és
fűtéssel, szép, nagy szobákkal, elegáns
a Klapka utcák kereszteződésében kezdebédlővel. Berendezési tárgyai is figyeték el a kápolna építését Kovács Alajos
lemre méltóak. (Forrás: Frühwirth Mihály)
plébános irányításával. 1950. március
19-én, Fehér János prelátus úr szentelte Ipari és műszaki megoldások:
fel a Szent Erzsébet a 45 m2 alapterüle- Ipari termelés, kézműipar, kézművesség
tű kápolnát. Mai formáját 1999–2000ben nyerte el, az Egyházközség képvi- • GÉPIPARI GYŰJTEMÉNY (Varga Feselő-testülete 58 m2 hozzáépítésével
renc gyűjtemény, Kinizsi u., VT. június)
bővítette az alapterületét. 2001. május
5-én dr. Keszthelyi Ferenc püspök úr ál- • VECSÉS VÁROS MAKETTJE
dotta meg a megnagyobbított kápolVecsés Város újratelepítésének 225. évnát. A kertben Polyák Mihály faszobrász
fordulója (2011) tiszteletére Gál István elgyönyörű fakeresztSzent je áll, amely Nagy Ist- Gál István
Erzsébet ván Elek és családja és Vecsés
kápolna ajándéka. A kis to- makettje
ronyban található
Vecsés egyik legrégebbi harangja,
amelyet 1920-ban
öntöttek. (Forrás:
Települési Értéktár)

II. Világháborús Emlékmű, a Gyertya

VECSÉSI ÉRTÉKTÁR
Kulturális örökség
szellemi és tárgyi javai:

• TOJÁSFUTÁS (Tájház udvarán, húsvéthétfőn tartják. VT május)

Irodalom, tánc, népzene,
régészeti lelőhelyek – folytatás
• RÓDER IMRE EMLÉKOSZLOP
A Róder Imre emlékoszlop Vecsés második köztéri alkotása, amely eredetileg Vecsés Fő utca és Kálmán utca sarkán állt,
majd a szocialista rendszerben áthelyezték a Hősök Ligetébe. Az emlékoszlopot
1937. június 26-án állították fel. Eredetileg egy kút is viselte Róder Imre nevét, a
Hangyaszövetkezet fúratta alapításuk
45. évfordulója tiszteletére. Az alapító
Róder Imre volt. A bronzból készült fejet tervezte és készítette Branczeiz János. A talpazat Massza Sándor alkotása.
Az oszlopon a következő szöveg olvasható: Róder Imre 1855–1929 Alapítónk és
vezetőnk Róder Imre
iskolamesterünk emlékének a hálás szövetkezeti tagok.
Róder Imrét az
utókor a „falu tanítója” jelzővel illette,
elismerve munkásságát Vecsés Nagyközség Díszpolgári
Cím adományozásával ismerte el munkásságát, és még
életében utcát neveztek el róla.
(Forrás: Települési
Róder Imre
Értéktár)
Emlékoszlop

• HONFOGLALÁSI EMLÉKMŰ
(A VT júliusi számában írtunk róla.)
• KORONÁS IVÓKÚT (Szent István téren található, 2000-ben a Millennium
tiszteletére szentelték fel Seres János és
Szórádi Zsigmond alkotását. Augusztus
20-i ünnepség helyszíne. (VT aug.)
• VECSÉS TEMETŐ RÉGI SÍRKÖVEI
Vecsés település a történelem viharában elpusztult. Legújabb kori történelme 1786-os betelepítéssel kezdődik. Temetője egyidős a településsel. Az első
sírkő 1802-ből származik, és egy Csiki
László nevű plébánosnak állít emléket,
mellette egy 1851-ből származó síremlék látható, amelyen szintén egy pap
neve, Munganaszt András olvasható. A
síremlék a III. parcella, 9. sorában látható. A Honismereti Kör az elmúlt évek során 31 régi sírkövet gyűjtött össze, a legrégibb 1863-as évszámot viseli. A temető
üzemeltetője a régi sírköveket egy elkülönített helyen helyezte el. (Forrás: Települési Értéktár)

• VIRÁGSZŐNYEG
AZ ÚRNAPI KÖRMENETRE
Az Úrnapi Virágszőnyeget a vecsési
Ó-plébánia (Szent Kereszt templom) hívei készítik a Jókai utcában minden évben. Az utcát díszes virágszőnyeg díszíti, amelyen az egyház jelképeit (kehely,
kereszt, szív, horgony) is láthatjuk. Négy
kapuban virágokkal és szirmokkal oltárt
készítenek, ahol a körmenet megáll, igét
hirdetnek és áldást osztanak.
Örömteli, hogy idősek és fiatalok együtt
versengenek, hogy kié legyen a szebb és
ezáltal is őrződik a hagyomány.
Úrnapi virágszőnyeg a
Jókai utcában

• PETŐFI SÁNDOR MELLSZOBRA
(Petőfi iskola udvarán látható Búza Barna Kossuth-díjas szobrászművész mellszobra, VT. március)
• VECSÉSI TÁJHÁZ (A Jókai utca 6.
szám alatti házat a Berger-család építtette 1930-ban. A családot 1946-ban
kitelepítették. A ház a város tulajdona,
bérlője és működtetője a Vecsés Tájházért Alapítvány. Hagyományőrző rendezvények helyszíne, de egyeztetett
időben és a káposztafeszt ideje alatt
látogatható. VT. május)
• VECSÉSI BÖLLÉRVERSENY
(Februárban rendezi meg Zehetmayer
József az Epresben. (VT márc. és máj.)

• BÁLINT ÁGNES EMLÉKHÁZ
(a Barcsay utcában áll az egykori Andrássy vadászkastély. Itt található az emlékház, ahol Bálint Ágnes tárgyi hagyatéka és alkotói munkásságának
emlékei láthatóak. A Bálint Ágnes Emlékház 2018-ban a Megyei Értéktárba
került.
• BÁLINT ÁGNES MESEÍRÓ (Németh
Sándorné, Adony, 1922. október 23.
– Vecsés, 2008. október 24.) József Attila-díjas magyar író,
szerkesztő, dramaturg.
Már kisgyermekként is jól rajzolt.
Anyja 5 éves korában megtanította
olvasni, írni. 1936ban a Magyar Úriasszonyok nevű folyóirat mellékletében a Fánni, a modern
tündér című meseregényét folytatásokban közölték.
Az elvarázsolt egérkisasszony (gyerekregény) 1941-ben íródott, amely a
2004-ben megalakult Vecsési Kisspista
Színház első előadása volt, ami egyben
ősbemutató is volt.
1958. február 1-jétől 1986-os nyugdíjazásáig a Magyar Televíziónál dolgozott.
Bálint Ágnest a TV Maci szülőanyjának
nevezik, de számos rajzfilm és bábjáték
figurája az ő szülötte. Tévé- és könyvmeséin nemzedékek nőttek fel.
Munkásságát számos elismerés övezte. Nyugdíjaztatása után érdemelte ki a
Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje (1997), és elhunyta után, a Magyar Örökség díj (2016) kitüntetéseket.
A Németh család birtokába 1916-ba
került az egykori Andrássy vadászkastély és területe, ahol később Bálint Ágnes és családja élt és alkotott a meseírónő. Az épület és az udvar a Bálint Ágnes
Emlékház színhelye.
A Futrinka utca
az emlékház udvarán
Fotó: Szajan

• Öntöttvas-gyűjtemény (Mankovics Tibor gyűjteménye VT június)

VECSÉSI ÉRTÉKTÁR
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Kiállító teremben tekinthető meg. (Forrás: Települési Értéktár)

Fotó: Települési Értéktár

Fotó: szajan

Pöschl-ház és
a míves vaskapu

Fotó: Települési Értéktár

VECSÉS

FEJLŐDÉSÉNEK UTOLSÓ ÉVTIZEDEI

Erkel Ferenc utca

VECSÉSI ÉRTÉKTÁR
Kulturális örökség
szellemi és tárgyi javai:

Sport:
Szabadidő eltöltése, szellemi sport,
sportolói életmű, csúcsteljesítmény

Irodalom, tánc, népzene,
régészeti lelőhelyek – folytatás

Fotó: archív

• CIFRA CSÁRDA
Az első katonai felmérés 1783-ban készült térképén (Vetsys Puszta) két elnevezést találunk: „Alte Kirche” (Öreg
templom, Kertekalján a Hold utca folytatásában – szerk.) és „Tauben Kobel
oder Cifra Csárda”. A három esztendővel később kimért házhelyek ettől jobbra és balra helyezkedtek el. A Cifra csárda volt a falu közepe sok-sok éven át.
A Pest-Szolnok vonalon közlekedő közlekedő postakocsiknak lócserélő helyként szolgált. A térképen a pirossal jelölt épület egyike a fogadó volt a másik
pedig az istálló. A Pest-Szolnok vasútvonal megépítése után csökkent a szerepe.
A huszadik század első évtizedében az
emeletet lebontották. Szép polgári arculatát a tulajdonos Pröbsztl családnak
köszönhetjük. (Forrás: Frühwirth Mihály)

Fotó: Szajan

A Cifra csárda a háború előtt

A csárda mai állapota a Hősök Ligete felől

• LÓTI-FUTI (A település tömegsportrendezvénye, amit május elején rendeznek a sportpályán. VT május)

Turizmus és vendéglátás
szellemi és tárgyi termékei:
Turisztikai szolgáltatások, programok,
étel és italkészítési eljárások
– ebben a kategóriában még nem szerepel fellelhető érték

Természeti környezet:
Fizikai és biológiai képződmények, ökológiai rendszerek, természeti tájak
• VECSÉSI RÉT NÖVÉNYVILÁGA
Vecsés földrajzilag a Duna Pesti-síkság
teraszos völgymedencéjében helyezkedik el. Tengerszint feletti magassága 124 méter. Napsütéses órák száma
50, az év átlagában 2000 óra/év. Csapadékátlag 560 mm, átlaghőmérséklet: 10,8 fok. Felszíni vízhálózata csatornázott, a főágat Gyáli víznek nevezik.
A Merzse-mocsárnál ered, és a Soroksári Duna-ágba ömlik. Talaját tekintve három talajtípus található itt. A mélyebb részeken alakult ki a réti talaj, a csatornák
által határolt területen. A lápréten füves
növénytársulások alakultak ki. A Gyáli víz
mentén természetvédelmi területté nyilvánították a Merzse-mocsár és Csonthalom környékét. A vecsési rét nincs védelem alatt. A következő növények kerültek
azonosításra: réti kakukkszegfű, mocsári gólyahír, réti boglárka, saláta boglárka, szürke aszat, bókoló bogáncs, cickafark, sziki cickafark, kaszanyűgbükköny,
aprószulák, pipacs, kamilla, kék búzavirág, útszéli bogáncs, mezei aszat, pongyola-pitypang, fehértippan, széles le-

velű gyékény, nád, perjefélék, mocsári
nefelejcs, piros árvacsalán, mezei zsurló,
lándzsás útifű, réti lóhere, mocsári nőszirom, az orchideák családjába tartozó vitézvirág, hússzínű kosbor, sápadt kosbor.
(Forrás: Települési Értéktár)
• VECSÉS „EPRES” (EPERFA-SOR)
Vecsés város „Falu” városrészének központjában található eperfa-sor legrégebbi példányai 100 év körüliek, vagy idősebbek. Telepítésüket 1890 körül, az akkoriban igen
„népszerű” selyemhernyó-tenyésztés indokolta, amely a településen ebben az időszakban kezdett teret hódítani, de végül nem vált
jellemző tevékenységgé. Később az eperfa termését elsősorban pálinka-alapanyagként hasznosította a lakosság, hisz majd
minden portán volt 1-2 fa az udvarban/kertben. Az eperfasor, az öreg fák jelenléte egy
jellegzetes hangulatú sétány kialakítását tette lehetővé a
Falu központjában.
Védett fasorként a
város önkormányzata gondoskodik
róla, hogy 1-1 öreg
fa kipusztulását folyamatosan pótolja,
és így a fasort megőrizze. Az „Epres” sétánya és a körülette A régieknek is
elhelyezkedő terü- új a lombozata
let ad helyet a fontosabb városi rendezvényeknek, mint a falusi
búcsú és a vecsési káposztafeszt.
(Forrás: Települési Értéktár)
Fotó: Szajan

Fotó: Fekete József

VECSÉS

• ERKEL FERENC UTCAI VÉDETT
GESZTENYEFASOR
Az Erkel utcai fasor telepítése több évtizedes múltra tekint vissza. Vecsés Nagyközség
Önkormányzata 25 évvel ezelőtt határozott
hozott a fasor védelméről, gondozásáról. A
nevezett fasor Vecsés egyik, ha nem a legszebb utcájává varázsolta az Erkel Ferenc utcát. Pompás látványt nyújt az idelátogatóknak. Valóban felejthetetlen, főleg virágzás
idején. Ősszel pedig a gyerekek, de felnőttek sokasága szedi a gesztenyét, amelyből
játékokat lehet készíteni, de gyógyító hatása is van. A védelem alá helyezés a pusztulástól mentette meg ezt a szépséges fasort.
(Forrás: Települési Értéktár)

G. Ferenczy Hanna
Irodalmi Kör alkotásaiból
Varjasi Béla
Külön világ

Kelemen Bata Mária
Most az ősz

Szénási Sándor István
Változások

Egyszer jártam az alvilágban.
Elvitt oda vasárnap apám.
Megriadtam a kocsmákban állva
a részegek züllött nyomorán.

Most a lét fonalát az ősz fonja.
Életútját vasmarkában tartja.
Utak szélén hervadó virágok,
messze szálltak a vágyódó álmok.

Nem látom szemedben a fényt,
elméd páncélszekrénybe zárta.
Már nem enged hozzád közel
az életünk realitása.

Láttam néhány éjjeli pillangót,
mind ábrándosan nézett reám.
Én is néztem őket csodálva.
Lám, ilyen egy presszóleány?

Minden fán és bokron reménység ült,
most tar ágak, minden megsemmisült.
A hűs, hosszú napokat számolom,
bízom enged a dér, egy hajnalon.

A szerelem abortuszát
mikor isteni rend szabja ki,
emberségemet csorbítja
odafönt-idelent valami.

Nekik udvarolt a sok részeg,
ha nyelve forgott, s még állt a lábán.
Ők hallgatták, s ha jól megnézed,
tetszett nekik e züllött látvány.

De, folyton forog, pörög rokkája,
elkészült a szürke rokolyája.
Ködkabátját hatalmasra szabta.
A természet könnyeivel varrta.

Hiába lobog a lélek,
készül boldogságért a harcra,
bátorság híján ez a kincs,
csak életünk kohósalakja.

Nem hallatszott jó szó
csak szitok és röhögés.
Éreztem nem nekem való
üres, üvegcsörömpölés.

Hűs kézzel uralja a terepet,
dércsipkéből font várat, - hideget.
Fázik, didereg a szép természet,
életútján lépked az enyészet.

Ha isteni ajándékként
szívünk a szerelmet megkapja,
ne legyen a szabadságunk
szolga, és birtokvágy a gazda!

Egyszer jártam az alvilágban,
de hidd el, utoljára apám.
Más élet az én szívem vágya.
Szebb, tartalmasabb, mit szívem kíván.

Ha felszáll a köd, enyhül a harcom,
gyenge napfényben fürdik az arcom.
Fejemre ezüstös zúzmarát szór,
így halad létem fonalán a kor.

Testben és lélekben sokkal
többek vagyunk, mint azt gondolnánk,
nyílt szemekkel a világban
magunk mély ismerete vár ránk.

Benke Mária
Őszi dal

Nem látom szemedben a fényt,
ez az ősz színeibe zárta:
milyen fájdalmas bensőnkben
a szerelem átváltozása!

Jajongva süvít az őszi szél,
rég-múlt szép időkről mesél…
Titkát hordja szét a ködös tájon,
elfeledett emléket idéz bennem fájón.

Sallay Gyula
Szerelem

A földön a sok halott levél,
görgeti a szél nemsokára itt a tél.
Hűvös, őszire fordult már a táj
dideregve még a madár se jár…
Hull a lomb, hervad a levél.
Tarka avar, mint szemfedél,
sűrűn lepi el e holt világot,
nem találsz már sehol virágot.

Pénzné Somogyvári Zsuzsanna:
Őszi kép
Az oldalt összeállította:
Szénási Sándor István
2019. október

Tájékoztató

Bízvást sétálsz az őszben,
szépségét keresve bőszen.
Magadban keresd, ne a tájban,
megtalálod ábrándok közt jártan…
Fütyül a szél, süvít végig a tájon
barangolok, avar reccsen a lápon.
Szeretném, ha mindig sütne a nap,
halvány fénye ősszel is simogathat…

Igaz szerelem volt, lobogó láng,
hol a csintalan napoknál több a vágy.
Fészekrakó láz volt, ahol a vágy
napokról napokra járt.
Itt a hátmosással azt is megéred,
hogy a mell a mellel összeérjen,
és a zuhanyból a vízsugár
arcomról arcodra száll.
Mint gólyafészekben a gallyak,
arcomra borul minden gömb és hajlat.
Itt azzal be nem éred,
hogy most, meg majd a jövő héten.
Itt a vágytól vágyig érő napok
tujasorként állnak az útvonalon.
Akarod az estét, a hajnalt, a napot.
Megélni vele az összes pillanatot.
Itt a vágy megakarja élni
az élet táncoló ritmusát.
Igaz szerelem volt, fészekrakó láz,
melyben már elvesztek Rómeók és Júliák.
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ÁLLATI

LÉPJÜNK,

PROGRAMAJÁNLÓ

hogy ne lépjünk bele!

STAND UP COMEDY – DUMASZÍNHÁZ BEMUTATJA:

KŐHALMI ZOLTÁN önálló estje

PÁLYATÉVESZTÉSI TANÁCSADÓ – dupla előadás
Időpont: 2019. november 8. 19 óra • Jegyár: 3 600 Ft

A VERES1SZÍNHÁZ BEMUTATJA

CSOPORTTERÁPIA

Mjuzikelkámedi két részben
Időpont: 2019. november 18. 19 óra • Jegyár: 4 000 Ft
(11-14. sor: 4000 Ft; 4-10. sor: 4900 Ft; 1-3. sor: 5500 Ft)
Hat vadidegen, három férfi és
három nő érkezik egy csoportterápiára. Kezdetét venné az analízis annak rendje és módja szerint,
azonban egy apró hiányosság
hátráltatja a dolgok szokásos menetét. Hol lehet az orvos?
A váratlan fordulatokban, felismerésekben és mulatságos epizódokban bővelkedő történet
során további kérdések merül-

nek fel. Milyen problémákkal
küzd egy operaházi balett-táncos, meddig lehet bírni 10 méterrel a felszín alatt a jeges Dunában búvárfelszerelés nélkül,
vagyhogy mi történt Velencében ’85 nyarán?
Zenéjét szerezte: Bolba Tamás. A szövegkönyvet és a dalszövegeket írta: Szente Vajk és
Galambos Attila

QUIMBY KONCERT

ÉKSZERELMÉRE 20 – Legyen a gépnek halleluja!
Időpont: 2019. november 9.
Kapunyitás: 19.30; Kezdés: 21.00 • Jegyár: 5 999 Ft
1999: számoltuk a napokat az
év végére esedékes világvégéig,
hajnalig nyújtottuk a füstös klubkoncertek utáni ünnepléseket,
megmerítkeztünk a partizenék
világában is, miközben egyre nagyobb színpadok kerültek a talpunk alá és egyre többen tudták
már mi az a Quimby. Most, 20
évvel az Ékszerelmére megjelenése után beülünk az időgépbe
és visszarepítünk mindenkit az
ezredfordulóra, ahol partikból
folynak át a koncertek és vissza.
A hangulatot DJ Bootsie keveri

nekünk, hogy mire elkezdődnek a koncertek, ti ismét 1999ben érezzétek magatokat, majd
az utolsó taktus után ő gondoskodik a levezetésről is. A színpadon Tóth Sándor, szaxofonos lesz
még a vendégünk. Jelet adunk a
gépnek, éld újra az ezredfordulót!
Hol voltál az ezredfordulón?
Ha van a Quimbyhez kötődő fotód, tárgyad, újságkivágásod, bármid, kérlek oszd
meg velünk is posztban vagy
az ekszerelmere20@gmail.com
címre elküldve.

HOLDVIOLA ZENEKAR

ÜNNEPI KONCERT – Exkluzív színháztermi
koncert Vecsésen ünnepi hangulatban.
Időpont: 2019. december 7. 19 óra • Jegyár: 3 000 Ft
A Holdviola zenekar 2006 tavaszán alakult Miskolcon. Zenéjükben modern zenei formában, kicsit továbbgondolva
elevenednek meg a gyönyörű magyar népdalok. Stílusuk:
elektro-folk, de dalaikban fellehetők rock-, pop- vagy alternatív
zenei elemek is. Letisztult dalaikat az teszi érdekessé, hogy bár
nélkülöznek mindenféle autentikus zenei megoldást, a népdalok mégis megőrzik természetes

hangulatukat. Előadásaik nem
egyszerű popzenei koncertek,
hanem a zene, a tánc, a színház
és a film ötvözete.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk, az egyes programokról és a jegyértékesítésről weboldalunkon
és a facebookon (facebook.com/kulturba) értesülhetnek leggyorsabban.
Az őszi évadunkra a jegyek online a www.kulturba.hu oldalon, valamint nyitvatartási időben jegypénztárunkban válthatók.
20

Észrevételt kaptunk, miszerint a Halmi tér környékén
sok ottfelejtett kutyapiszok található. Találgathatunk,
esetleg kóbor kutyák követték-e el – mert nyilván ez is
lehetséges –, de sajnos biztosak lehetünk abban is, hogy
nem mindenki viszi el a szemetesig kedvence csomagját.

Tájékoztató

2019. október

Fontos, hogy a kutyafuttató használatával elfogadjuk a házirendet!
• A területre belépni kizárólag veszettség ellen beoltott, féregtelenített, egészséges kutyával lehet. Az
oltási könyvet mindenki köteles magánál tartani és kérésre bemutatni.
• Tüzelő nőstény kutyával a futtatóba belépni csak egyedül, vagy más
kutyák gazdáinak beleegyezésével lehet.
• Beteg kutyával a futtató területére
belépni tilos!
• A gazda általa és kutyája által okozott minden kárért felelősséggel tartozik.
• A futtatóban mindenki saját felelősségére tartózkodhat.
• A kutyaürüléket a gazda köteles
mindig feltakarítani.

illatok közül is válogathatunk az állateledel
és – felszerelés boltokban. Persze ha nem
akarunk túlzásba esni, a háztartásunkban
fellelhető uzsonnás- vagy bevásárlózacskó
is megfelel erre a célra. Sétáltatás közben
pedig biztosan találunk szemetest, amiben
el lehet helyezni a csomagot.
Mindannyian egy városban élünk, igyekezzünk hát, hogy utcáink tiszták, szeméttől és kutyapiszoktól mentesek legyenek.
Fontos, hogy ne a büntetés miatt tartsuk
be a szabályokat, hanem tudatosuljon bennünk, hogy egy ilyen tettel is hozzájárulA kutyafuttató a Mátyás utcában van, a temető mögötti területen
hatunk ahhoz, hogy egy szebb, élhetőbb
gy kutya hűséges társ, családtag, hogy vajon mi lehet az oka az említett te- városunk legyen. Mert bizony ezek az apjátszótárs, de mindemellett óriá- rületen található kutyagumik sokaságának. róságok igenis sokat számítanak, a kis dolsi felelősség is. Sokszor hallhattuk Az emberi hanyagságon kívül nem találtunk gokból születnek a nagyobbak.
már: felelős állattartás – hosszan sorolhat- más magyarázatot: a téren sok helyen van
nám, mi is tartozik ide, de most kiemelnék szemetes, így ez sem lehet kifogás.
Érdemes ellátogatni
egy fontos témát, ami nem más, mint a kula vecsési kutyafuttatóra
turált ebtartás.
Mit
lehet
tenni?
Talán sokan még ma sem tudják, de
Ha kutyusunknak nagy a mozgásigénye
a kutyatartás szabályait kormányrende- Hordjunk magunknál zacskót kutyasétálta- és szívesen futkározna, jó hírünk van: Velet, valamint helyi rendelet is szabályozza. tásnál. Ma már olcsón be lehet szerezni erre csésen immár öt éve működik kutyafuttaSokminden tartozik ide: a háziállat környe- a célra kifejlesztett kutyagumi-gyűjtőzacs- tó, mely a lakossági igényeket figyelembe
zetének rendbetartása, pórázzal sétáltatás, kókat. Különböző színek, minták, vagy akár véve került kialakításra. Az elkerített futkötelező oltások, stb.
tató a Mátyás utcában, a temető
Ilyen zacskókat beszerezhetünk
Mivel a kutya nem
mögötti területen került kialakíállatfelszerelési boltokban
tudja maga után ösztásra és az ünnepnapok kivéteszeszedni a piszkát,
lével – minden nap 8 és 20 óra
ezért bizony erre is
között várja a gazdikat és kedvan ide vonatkozó
venceiket.
szabály, melynek
Akár Vecsés utcáin, akár a
megsértése 5 000-től
kutyáknak létrehozott futtató50 000 forintig terjeba legyünk, törekedjünk kördő büntetést vonhat
nyezetünk védelmére. Ne femaga után.
ledjük, egy kis erőfeszítésnek
Magunk is megsokat köszönhetünk.
győződtünk róla,
Balogh Barbara
Fotók: Balogh Barbara

kérdéseire keresi a választ. Vajon kisgyerek korában mindenki
űrhajós szeretett volna lenni? És
mi akart lenni Farkas Bertalan?
Miből áll a DJ-képzés? Mivel
foglalkozik egy utánhímző? És
mi után? Emlékszünk bármire is
az iskolai tananyagból? Meg lehet tanulni a másodfokú egyenlet megoldóképletét játékosan?
Kőhalmi Zoltán gyakorlott pá- Mi az a zsuzsok?
lyatévesztő. Önálló estjében a
És talán a legfontosabb: mi
nagybetűs élet rögös útján el- végre létezik a színes rudak készkallódott emberi erőforrások lét- lete?

KUTYAFUTTATÓ
HÁZIREND

E
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A szervezők is kivették
a részüket a szemétszedésből

Fotók: Balogh Barbara

SPORT

Eligazítás a Halmi Iskolában

Egy délelőtt, több száz gyermek

Új csapatokkal,
új célokért küzdenek
Szeptember közepén elrajtolt a kézilabda-bajnokság, a Vecsés SE férfi csapata az NB I/B keleti csoportjában, a hölgyek
pedig az NB II déli csoportjában kezdték meg a pontgyűjtést.

A

ják, hogy segíteni nagyszerű érA nagyobbak is segítették a munkát
zés, összefogva pedig még többre
vagyunk képesek. A résztvevők
kitűzőket és pólókat is kaptak a
szervezőktől, Vecsés Város Önkormányzata pedig támogatta a
szemét elszállítását és biztosította az egyéb tárgyi feltételeket.
Mi is elkísértük a csapatot,
hogy saját szemünkkel lássuk
az összefogás eredményét.
Október 11-én került sor a köem szoktunk olyasmit hallani másoktól, hogy „dobd el bátran azt az zös szemétszedésre. Az időjárás az önkénte- bakig mindenki tudta a dolgát, hiszen renditalosdobozt, ha kiürült!”. Kérdez- seknek kedvezett: napsütés, 20 fok, egyszó- szeresen szoktak szemetet szedni.
hetnénk, akkor mégis hogyan kerül ennyi val kellemes őszi napra ébredtünk.
szemét az utcára? Mert sajnos ez nem egy
A gyerekek tudják:
távoli, megfoghatatlan probléma, városunka szemetelés tilos!
ban sétálva is meggyőződhetünk róla, hogy Több, mint 400 tanulóval
a sok kihelyezett szemetes ellenére bizony indultunk szemetet
Délben már a Vecsési Andrássy Gyula Álmindig akadnak trehány emberek, akik vatalános Iskola aulájában gyülekeztünk. 457
lamilyen oknál fogva nem képesek a legkö- szedni a Petőfi térről
gyermek és tanáraik részvételével indult el a
zelebbi kijelölt helyig elvinni szemetüket. Elsőként a Petőfi Sándor Római Katolikus csapat, hogy a környező utcákat szebbé varáJoggal merülhet fel bennünk a kérdés, ezek Általános Iskola és Gimnáziumba látogat- zsolják. Mint a másik két területen, itt is száaz emberek a saját lakóhelyük környékén is tunk, ahol a gyerekek már izgatottan várták mos zsák telt meg az eldobált hulladékkal. A
ezt teszik? Esetleg a nappaliban is a földön a kezdést. Az általános iskola diákjai 16 osz- kisiskolás korosztály is ugyanazokat a kérhevernek a használt zsebkendők vagy chip- tállyal, összesen 407 gyerekkel és tanáraik- déseket teszi fel, mint mi, felnőttek: miért
ses zacskók? Hogyan lehetne tenni ez ellen? kal vettek részt a szemétszedésen. Fantaszti- nem vitte el a kukáig, miért kellett az árokkus volt látni, ahogy a gyerekek lelkesedtek, ba dobnia? Az, hogy ezeket a problémákat
összefogtak és átkelve árkon bokron együtt a gyerekek is felismerik, reményre ad okot:
Fontos a szemléletformálás „kommandóztak” az egyesülettel, hogy a talán elérjük, hogy a szemetelők legyenek
A Kispatak Természetvédő Egyesület és Hul- Petőfi tér környéke megszépüljön. A Petőfi kisebbségben?
ladékkommandó ezekre a kérdésekre igyek- méltón nyerte el az idei évben az Ökoiskola
Mindhárom iskola diákjainak és tanáraiszik megtalálni a választ és a megoldást. Pró- címet, melynek hozadéka, hogy a tanulókat nak, illetve minden önkéntesnek köszönetbálják városunkban és környékén felszámolni megismertetik az egészség- és környezettu- tel tartozunk, hogy mások hanyagságának
az illegális szemétlerakó helyeket, igyekeznek datos életmóddal, nyitottabbá teszik őket glo- eredményét ilyen lelkesen, mosolygósan felszemléletet formálni minden korosztályban. bális és lokális problémák iránt.
számolják! A csapat motorjának, Krojher
Az őszt a kis csapat egy nagyszabású, orKövetkező állomásunk a Vecsési Hal- Gabriellának pedig külön köszönet, hogy
szágos akcióval kezdte: csatlakozva a 72 óra mi Telepi Általános Iskola volt, ahol a diá- városunkban ismét megszervezett egy ilyen
kompromisszum nélkül elnevezésű, három- kok és tanáraik már az udvaron gyülekez- megmozdulást, közel 1 300 résztvevőt benapos önkéntes ifjúsági szemétszedéshez tek. 2014 óta a Halmi is ökoiskola címmel szervezve és koordinálva a szemétszedést.
megmozgatták három helyi iskola diákjait büszkélkedhet, az elmúlt években számos A Kispatak Természetvédő Egyesület és Hulés tanárait. A 72 óra kompromisszum nél- program valósult meg az iskolában, mely ladékkommandó a közösségi oldalakon is jekül a Magyar Katolikus Egyház, a Magyar- a gyerekek környezeti nevelését segíti. 417 len van, de munkájukat nyomon követhetjük
országi Református Egyház és a Magyaror- tanuló indult el délelőtt, hogy megtisztítsák honlapjukon is, ahol minden további fontos
szági Evangélikus Egyház szervezésében iskolájuk és a Halmi tér környezetét. A ta- információ is elérhető
(www.kispatak-tehk.webnode.hu).
valósul meg évről évre. A kezdeményezés nárok és diákok összefogásával itt is öröm
legfőbb célja, hogy a fiatalok megtapasztal- volt látni, hogy a legkisebbektől a nagyobBalogh Barbara

Vecsés SE férfi kézilabdacsapatának
fele kicserélődött a nyári átigazolási
időszakban. A tavalyi keretből hatan maradtak Vecsésen, melléjük érkezett
tíz új játékos, így ez a szezon leginkább a
csapatépítésről szól majd – tudtuk meg Antal Zoltán szakosztályvezetőtől.
Az első két mérkőzésen jól szerepelt a gárda, az első fordulóban hazai pályán 27-26-ra
nyertek Balmazújváros ellen, míg a második
fordulóban 20-20-as döntetlent játszottak az
Optimum Solar-Békési FKC vendégeként. A
győztes meccseken jó csapategységet mutattak a játékosok, de a következő két mérkőzésen kiütközött az összeszokottság hiánya,
így a harmadik és a negyedik fordulóban is
kikaptak ellenfelüktől.
– Úgy indultunk a szezonnak, hogy az
idei évet a csapatépítésre szánjuk. Hosszú
távra tervezünk, a keretünk fiatal játékosokból áll, hároméves periódus alatt szeretnénk
újra a dobogó környékét megcélozni. Ebben
az évben össze kell szokniuk a játékosoknak, hogy a következő szezont egy stabil
csapattal kezdhessük, a megfelelő építkezés után pedig a harmadik évben már a dobogós helyezés elérése lehet a cél – mondta a szakosztályvezető.
Az utánpótlás-nevelésre is nagy hangsúlyt fektetnek az egyesületben, hogy az
elkövetkező években minél több tehetséges játékost építhessenek be a felnőtt csapatba. Az elmúlt években hiányosak voltak
az U13 fölötti korosztályok, a fiúk hajlamosak voltak elhanyagolni az edzéseket, nem
volt meg a kellő fegyelem a játékosokban.
A változás érdekében leigazolták Brinzay
Margit edzőt, aki komoly játékosmúlttal
rendelkezik, volt válogatott sportoló, megjárta a Bundesligát, így komoly nemzetközi
tapasztalata is van. Most ő dolgozik a serdülőkkel és az ifikkel, az eredmények alapján pedig az látszik, hogy a keze alatt egyben vannak a csapatok, emellett az is jó hír,
hogy több tehetséges játékos is van a keretben, akik szép jövő előtt állnak. Antal Zoltán kiemelte Suskovics Leventét, akit nemrég a korosztályos válogatottba is behívtak.
A 13 év alatti korosztályok edzője Varasdi Szilárd, aki jó munkát végez a rábízott csapatoknál és a gyerekek is nagyon
szeretik.
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– KOMPROMISSZUM NÉLKÜL
A szemetelés, az illegális hulladéklerakás világszerte egy
megoldandó probléma. Egy
olyan téma ez, amivel kapcsolatban nagy az egyetértés:
a szemét eldobása helytelen,
bűncselekmény, tilos.

N

Tájékoztató
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Tájékoztató

Bajnoki álmokat
dédelget a női csapat
A női bajnokságot tavaly bronzéremmel
zárta a Vecsés SE gárdája, ezen felbuzdulva pedig idén egy régi álmuk beteljesítésén
munkálkodnak: szeretnék megnyerni a bajnokságot, hogy jövőre már az NB I/B-ben
szerepeljenek.
– Ez azért nagyon fontos számunkra,
mert a felnőtt csapat magasabb osztályban
való szereplése vonzerő az utánpótláskorú versenyzők számára. Az elmúlt években nagyon sok tehetség igazolt el tőlünk

Támogatás
Nemes cselekedet a Vecsés SE kézilabda-szakosztályától, hogy támogatja
a korosztályos csapataiban sportoló
szerény körülmények között élő gyerekeket. A program keretében augusztus végén három alsó tagozatos tanuló
kapott iskolakezdési támogatást – iskolatáskát, pólót és tanszereket tartalmazó csomagot – összesen 150 ezer
forint értékben – tudtuk meg Antal Zoltán szakosztályvezetőtől.
– A gyerekeket az edzők javaslatai
alapján választottuk ki, a támogatás
odaítélésekor az is fontos szempont volt,
hogy a sport mellett a tanulmányi eredményeik is jók legyenek. Eredetileg két
gyermeknek szólt a támogatás, egy fiúnak és egy lánynak, de a kislány testvére
is nálunk játszik, ezért végül úgy döntöttünk, hogy mindkettejük iskolakezdését
segítjük – mondta a sportvezető.
Egy pályázaton is indulhatnak a szakosztály korosztályos csapatainak sportolói, a Vecsési Kézilabda-szakosztály
Sportolója címért. Két 14 év alatti és két
idősebb korosztályos sportoló nyerhet
támogatást – tudtuk meg. A fiatalabbak egyszeri 50 ezer forint értékű sportszerutalványt kaphatnak, az idősebbek
pedig fejenként havi 30 ezer forint ösztöndíjat kapnak a következő tanévben,
feltéve, hogy az edzések és a mérkőzések 90 százalékán részt vesznek, és 4,2
fölött van a tanulmányi átlaguk.

magasabb osztályban játszó környékbeli
csapatokhoz, mert az NB II-es szereplésnél többre vágytak. Ezt teljességgel megértem, hiszen azok a játékosok, akik fiatal
korukban nagy tehetségnek indulnak, és
jól megy nekik a játék, nyilván magasabb
osztályban szeretnének szerepelni, amit mi
nem tudtunk megadni a számukra. Azt szeretnénk, hogy az elmúlt években eligazolt
15 tehetséges vecsési játékos újra a csapat
színeiben tudjuk versenyeztetni – mondta
Antal Zoltán.
A célok elérése érdekében nyári átigazolási időszakban megerősítették a csapatot, beállós, átlövő, irányító és szélső posztra is új
játékosok érkeztek. A beépítésükhöz azonban időre van szükség, egyelőre úgy tűnik,
hogy az alapozási időszak kevés volt az öszszeszokáshoz. A lejátszott négy mérkőzésből kettőt megnyertek és kettőt elveszítettek
a vecsési lányok, de hosszú még a bajnokság, bőven lesz idő a javításra.
– Az első fordulóban kikaptunk az Euronovextől, a második fordulóban pedig fölényesen nyertünk a Gárdony-Pázmánd
csapata ellen. Azon a mérkőzésen mutatkoztak pozitív jelek, de a következő fordulóban sajnos egy elég bosszantó vereséget
szenvedtünk, mindössze egy góllal kaptunk
ki a Szigetszentmiklóstól. Az látszik, hogy
még nem szoktak össze a játékosok, a páros kapcsolatok, a begyakorolt figurák még
nem álltak össze.
A serdülő és az ifi csapatot Jánka Zsolt
vette át, az új edző jó munkát végez, amit
az eredmények és a mutatott játék is igazol – mondta Antal Zoltán. Még az örök rivális Gyömrőt is sikerült szép játékkal legyőzni.
– Nagyon örülök, hogy Jánka Zsolt a Vecsés SE edzője lett. Nagy szakmai tudás birtokában van, komoly segítséget jelent számunkra a korosztály edzési tematikájának
kidolgozásában. Zsolt egy jó programot dolgozott ki, amely segítségével pontosan lehet mérni, hogy adott idő alatt mennyit fejlődött egy-egy játékos vagy összességében
a csapat. Ugyanekkora eredménynek gondolom Szemerédi Erika leigazolását is, aki
nagyon eredményes munkát végez a 10 év
fölötti korosztállyal. Szintén új edző Szentes László, illetve Vitinger Rita, aki a 10 év
alatti korosztályokkal foglalkozik – mondta a szakosztályvezető.
Antal Zoltán elárulta, sokat köszönhetnek
a Mini Talent Sportegyesületnek is, ahonnan már több gyerek bekerült a korosztályos csapatokba.
Az utánpótlás tehát jó úton jár, a felnőttekre pedig nehéz idény vár, a férfi csapatot teljesen újjá kell építeni, a nőknek pedig
a lehető legjobb formájukat kell megmutatniuk fordulóról fordulóra, ha a bajnoki cím
elnyerése a cél.
varga
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Molnár Rajmund

EZ AZ IGAZI KARRIER:
Vecsésről a Benficába
Molnár Rajmund Vecsésen kezdett el
futballozni, ma pedig már a kétszeres BEKgyőztes Benfica akadémiáján pallérozódik.
De vajon miként került Portugáliába?

A

17 esztendős labdarúgó
így emlékezett vissza a
kezdetekre: „öt esztendősen Vecsésen kezdtem el játszani, majd két évvel később már
a Honvéd játékosa voltam, egy
tornán láttak, és úgy ítélték meg,
tudok bánni a labdával. Sikerült
hamar beilleszkednem, hiszen
jó társaságba, jó játékosok közé
kerültem.”
Molnár Rajmund később az
MTK-ban is megfordult, majd
visszatért a kispestiekhez. Szerencsére volt visszaút a számára, és jól fogadták második honvédos korszakában.
– Nagyon jól sikerült az elmúlt évem, és egy Angliában élő
menedzser megkeresett, hogy
csináltatna rólam egy videót,
amit elküld azokhoz a csapatokhoz, akikkel szerződése van.
Előbb a Fulhamnél próbálkozott,
de mivel éppen akkor kiestek,
így más irányba kellett mennem
– mondta arról, miként jött képbe a légiós élet.
A Benficához került próbajátékra, ahol megfelelt, így a
portugál együttes lett a befutó.
Elárulta, roppant profi körülmények közé került, de a legmegdöbbentőbb számára, hogy mekkora tisztelet övezi az együttes
korábbi játékosát, Fehér Miklóst. Ha bárki meghallja, hogy
magyar, azonnal a korábbi válogatott játékosról kezdenek el
beszélni.
24

Jelenleg a B-csapattal készül,
amely a portugál harmadosztályban szerepel, de három éven belül
szeretne az első csapatba kerülni.
Molnár teljesen egyedül van
a Benfica akadémiáján, és saját
bevallása szerint minden adott
ahhoz, hogy profi legyen. A körülmények mások, mint egy magyarországi akadémián, de a legfontosabb különbség, hogy amíg
itthon egész héten idegeskednek
a hétvégi bajnoki miatt, ott csak
pénteken kezdenek el foglalkozni a meccsel.
– Bár Portugáliában is teljesítménykényszer van, tudnak alatta dolgozni a játékosok, messze
nem stresszelnek, idegeskednek
annyit, mint itthon – összegezte a két ország mentalítása közti különbséget.
Molnár részt vett az U17-es
Eb-n, melyen kiharcolták a vbszereplést. Három meccsen kapott lehetőséget, Izland ellen gólt
is szerzett, így joggal bizakodhat
benne, hogy tagja lesz az október végén esedékes, Brazíliában
megrendezésre kerülő világbajnokságra utazó magyar keretnek.
Nyugodtan várja a vb-t, hogy
megmutassák magukat csapatként és egyénileg is. Úgy véli, a
csoportban a továbbjutás a cél,
ha sikerül továbblépni, onnantól nagyot kell dobni. A magyar
csapat Nigériával, Ecuadorral és
Ausztráliával szerepel egy csoportban.
SG

Igazi éremhalmozók
a vecsési ökölvívók

A sportesemény, ahol a 6 évestől
a 80 évesig mindenki jól érzi magát

Ahogy azt már megszokhattuk, a Vecsési Boxklubban zajlik az élet. A versenyzők szinte minden korosztályban érdekeltek valamelyik hétvégén egy-egy versenyen. De nem csak részt vesznek ezeken, többnyire sikerrel térnek haza onnan.

Idén hetedik alkalommal rendezték meg Vecsésen a Bajnokok Vacsoráját. A Bálint Ágnes Kulturális Központban
megtartott eseményen köszöntötték az önkormányzat
képviselői Vecsés kiemelkedő sportolóit, kisebb ajándékokkal és oklevéllel ismerték el teljesítményüket.

S

zeptember közepén az
üllői sportágválasztó keretén belül, az első Üllő
Vezér Kupán vett részt a Vecsési Boxklub.
– Ez egy 10-15 éves utánpótláskorúaknak meghirdetett
verseny volt. Az ország minden
tájáról jöttek csapatok, még Szlovákiából is érkeztek. Az üllői
polgármester asszonnyal megbeszéltük, hagyományteremtő
verseny lesz, a jövőben minden
évben megrendezzük – mondta
Seres Attila, a klub elnöke.
A hónap végén Győrben rendezték a serdülő magyar bajnokságot, melyen két versenyzővel voltak érdekeltek a vecsésiek,
Német Gábor (46 kg) és Pillis
Norbert (68 kg) révén. Előbbi
arany-, utóbbi ezüstéremmel zárta a négynapos versenyt.
– Minden attól függ, hogy ő
hogyan érezte belülről. Ha úgy
jön ki, hogy jó volt, jól bokszolt,
akkor elégedett lesz az ezüstéremmel is. Ha úgy érzi kevesebbet tett meg annál, mint amit tud,
akkor nem. Ilyenkor igyekszünk
azzal motiválni őket, ha még többet dolgozik, legközelebb fényesebb lesz az érem – mondta azzal
kapcsolatban, miként dolgozza

fel egy versenyző, ha egy tornán
több győztes meccs után csak a
döntőben szenved vereséget.
Sopronban a küzdősport gálán több sportág is ringbe, tatamira, ketrecbe lépett, itt 1-1 női
és férfi sportolóval képviselte
magát az egyesület. Kiss Olimpia arany, Schmigulecz Kevin
ezüstérmet szerzett a gálán.
De vajon mitől ilyen sikeresek a vecsési női ökölvívók?
A női mezőny erős, ezt jól mutatja, hogy a múlt héten egy cseh
válogatott versenyző is miattuk
utazott ide. Sok lehetőségük van
a versenyzésre, tapasztalatszerzésre.
– Egy évben a mi női versenyzőnk mintegy 20 meccset
játszanak. Más klubban csak 5-6
meccsük van – mondta Seres.
Hamarosan a junior magyar
bajnokságon lesz érdekelt az
egyesület egy versenyzővel, itt
Mátyás Krisztián éremeséllyel
indul. Majd a felnőtt lányoknak
lesz egy oroszországi 10 napos
edzőtábora, így készülnek a decemberi országos felnőtt bajnokságra. Az ob-n a női mezőnyben
Seres szerint szinte az összes
számban éremesélyesek a vecsési hölgyek.
SZGY
Kép:
box_gyerekeknek

V

árosunknak van egy sportrendelete,
ahol minden évben három kategóriában, legjobb sportoló, legjobb
edzőt, legjobb csapat, tudjuk jutalmazni a
sikeres sportolóinkat. A Vecsés SE egyesületén belül 11 szakosztály működik, és
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Tájékoztató

az egyesületek nagyon sok jó eredményt
érnek el, nehéz dönteni, hogy ki, kik a legjobbak közülük. Ezért hoztuk ezt a döntést, hogy együtt ünnepeljük valamenynyien a vecsési sportsikereket – mondta
a rendezvény létrejöttéről és annak ki-

alakulásáról Czibolya Zoltán, a sportbizottság elnöke.
Elárulta, az elmúlt hét évben a rendezvényeken több száz sportoló jelent meg, és
mindenki egy nagyon jó kezdeményezésnek tartja, hiszen összekovácsolja a vecsési sportolókat, és lehet beszélgetni a múltról, a jelenről és a jövőről.
– A sportolók részéről nagyon jó a visszhang, örülnek és hálásak, hogy ott lehetnek,
a 6 éves tornász kislánytól a 80 éves galambász bácsiig mindenki jól érzi magát. Ennek köszönhetően én nagy örömmel szervezem az eseményt – mondta a képviselő.
De vajon miről szól egy ilyen este? Finom
vacsorával várják a sportolókat és sportvezetőket, oklevelet kapnak, az edzők, szakosztályvezetők egy finom bort is hozzá. A
rendezvény egész költségét a sportbizottság finanszírozza, míg a bort idén szponzorálásból adják – tudtuk meg.
Ezúttal a résztvevők közel voltak a 100
főhöz, és amellett, hogy mindenki jól érezte
magát, legnagyobb örömére már most többen jelezték, várják a következő Bajnokok
Vacsoráját.
Sz.Gy.

Tel.: 06/70-946-2222
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Ennek a csapatnak
a dobogón kellene állnia
A Vecsés FC nyolc forduló
után jelenleg a 7. helyen áll
a Pest Megyei első osztályú
labdarúgó-bajnokságban.

V

incze Gábor együtteset 3-3 győzelem és vereség mellett két döntetlent
játszott. A szezon elején több meghatározó játékost is igazoltak, és nem titkolt
cél volt a dobogós helyezés.
– Nagyon változó a csapat teljesítménye.
Őszinte leszek, eddig nem úgy szerepelünk,
ahogy terveztük, elvártuk. A nyáron próbáltunk tapasztaltabb játékosokat igazolni, többek között a tavalyi bajnok Dabas-Gyónból,
ide került az elmúlt három év gólkirálya, nem
véletlenül mondja mindenki, ennek a csapatnak a dobogón kellene állnia – mondta
Czibolya Zoltán, a klub elnöke, aki elárulta, keresik az okát, miért nem sikerült eddig
úgy szerepelni, ahogy szerették volna.
A sportvezető szerint az eddig lejátszott
meccseken mindegyik csapatnál egységesebbek voltak a pályán, de tisztában vannak vele, ez nem sokat ér, hiszen ezt a sportot gólra játsszák.
– Nagyon fontosnak tartjuk emellett, hogy
az ifi játékosok is kapjanak lehetőséget, hiszen őket is Vincze Gábor edzi, így jól lát-

ja, hol tartanak. Eddig remekül szerepelnek,
három meccsen három győzelem a mérlegük.
Kezdjük beépíteni őket, de a koruknál fogva
a teljesítményük még hullámzó. A fiatalok
beépítése egy hosszabb folyamat, de mindenféleképpen ez a jövő – mondta a klubvezető.
Tisztában van vele, nem nagyon tud mit
tenni a kimaradt lehetőségek kapcsán, hiszen ezt pénzzel nem lehet megváltani. Ez
már pszichológia, mert a játékosokat is bántja, hogy kidolgoznak négy helyzetet, de nem
rúgják be a gólt.
– Ha arra játszanák ezt a sportot, hogy
hány százalékban van nálunk a labda, hány
gólhelyzetet dolgozunk ki, minden meccset
megnyertünk volna. De sajnos nem így számolnak – mondta félig viccesen az elnök.
– A megyei labdarúgás erősödik, a legtöbb csapat stabil védekezésből indulva, kontrákra alapozva játszik. Ennek köszönhetően
minden hétvégén van meglepetés. Az a csapat, amelyik a bennmaradást tűzte ki célul,
olyan motivációval játszik, hogy simán partnere annak, aki mondjuk a feljutásért harcol
– ezt már Vincze Gábor vezetőedző mondta
lapunknak.
Erre jó példa, hogy jelenleg a tabella második felében tanyázó csapatok között van
2-3 olyan, amelyik tavaly még a bajnokság
élmezőnyében volt. Vincze szerint a gyengébb rajt ellenére mindenki ellen van esélyük,

Eredmények
A Vecsési FC 9 lejátszott mérkőzésből 3
győzelemmel, 3 döntetlennel és 3 vereséggel, 12 ponttal a tabella 8. helyén áll.
VECSÉSI FC–TÖRTELI KSK 1-1
Gólszerzők: Koziorowski 76., ill. Papp 74.
SZÁZHALOMBATTAI LK
–VECSÉSI FC 1-3
Gólszerzők: Lakatos 85., ill. Koziorowski
25., Tóth A. 57., 80.
VECSÉSI FC–TÖKÖL VSE 1-1
Gólszerzők: Tóth A. 23., ill. Szmola 19.
TÖRÖKBÁLINTI TC–VECSÉSI FC 3-1
Gólszerzők: Obreczán 31., Nádas 39.,
Balogh 80., ill. Koziorowsky 50.
VECSÉSI FC–NAGYKŐRÖSI
KINIZSI SE 0-1
Gólszerző: Medgyesi 12.
CSO-KI SPORT–VECSÉSI FC 0-1
Gólszerző: Szabó 79.
VECSÉSI FC–MAGLÓDI TC 0-1
Gólszerző: Rajz M. 70.
VECSÉSI FC–SZENTENDREI VSE 2-0
Gólszerzők: Tóth A. 7., Nagy D. 43.
VS DUNAKESZI–VECSÉS FC 1-1
Gólszerzők: Veres 32., ill Koziorowski 41.

VECSÉS,
A TETTEK HÁLÓZATÁVAL
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még úgy is, hogy a Vecsést mindenki meg
akarja verni. Ennek oka, amit Czibolya Zoltán is említett, hogy a tavalyi bajnokcsapattól igazoltak öt játékost, és ebből mindenki
azt a következtetést vonta le, hogy a bajnoki cím a fő cél, ennél fogva minden csapat
kettőzött erővel hajt a VFC ellen.
– Tudunk dominálni, de csapatszinten
mi még nem tartunk ott, hogyha történik
valami gikszer, akkor egyik pillanatról a
másikra stratégiát tudjunk váltani. De ez a
csapat bármire képes, akár arra is, hogy 6-7
meccset zsinórban megnyerjen, és akkor ismét realitás lesz a dobogós helyezés elérése
– mondta Vincze, aki a bajnokság elején nem
titkolta, szép támadófocit akarnak játszani,
hiszen csak ez vezethet sikerre.
SziGy

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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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

Apróhirdetés
REDŐNY, szúnyogháló AKCIÓ!
25 ÉVES tapasztalat! Ingyenes
felmérés! Pál: 06-30/401-1029
KIÁRUSÍTÁS! Télikabátok,
dzsekik, farmerek, pulcsik, pólók,
melegítők féláron! Attila u. 28.
Érdeklődni: 06-29/352-887
FÜGGÖNYBOLT! Értesítem kedves
vásárlóimat, hogy a Fő útról a Miklós utca 8. szám alá (Piac térnél)
költöztem. 06-30/259-5338

Tájékoztató

2019. október

KERESD TELEKOM ÜZLETÜNKET A MARKET CENTRALBAN, A TESCO ÜZLETSORÁN!

7RYiEELLQIRUPiFLyWHOHNRPKXLQWHUQHWBGLMFVRPDJRN
0ELWVOHW|OWpVLVHEHVVpJPHJKDWiUR]RWWV]ROJiOWDWiVLWHUOHWHQpUKHWńHODPŢV]DNLIHOPpUpVHUHGPpQ\HLWńOIJJńHQ.tQiOWIHOW|OWpVLVHEHVVpJ0ELWV
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REKLÁM

REKLÁM

CSALÁDI

FOGÁSZAT

)$17~=,$ã/(+(7È6*ã9~/$6=7.
í/DNVIHO·MªWV$=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)

Mobil:


Web:
ZZZIOYNRPSOH[KX
Cím:
)/9.RPSOH[.IW
9HFV¦V.ODSNDXWFD

• Fogászat-szájsebészet
• Implantológia-fogfehérítés
• Panoráma röntgen
• Fogtechnika

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

V
Vassné
éC
Csorba
b ZZsuzsa,
Vass Péter – fogtechnika

VECSÉS, Báthory u. 16.
Hétköznap: 8-12 és 15-20 óra, szombat: 9-12 óra

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

GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS

VASS ISTVÁN

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

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

KONTÉNER
SZÁLLÍTÁS
Sitt, szemét, sóder,
KRPRNWHUPÉI³OGV]OOªWV
¦VJ¦SLI³OGPXQND
(BOBCAT és JCB).
3, 4, 8 m3HVNRQW¦QHU

ÉPÜLETBONTÁS.

MÁRTA ERVIN

Tel.: 06-20/984 9242

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELVÉNY
SZAKÜZLET &6Ŋ6=(5É58+É=

    
 
 !""
#$ %&'()*+'$ ,+

MINDEN AMI VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSEL KAPCSOLATOS

GÁZTERVEZÉS, ÁTADÁS

Kazánok, klímák, csövek, idomok,
radiátorok, szaniterek AKCIÓS áron!
DOLGOZZ A UPS-NÉL!
NEHÉZ FIZIKAI MUNKA;
a csomagok 20-25 kg-osak is lehetnek.
Munkavégzés helye:
VECSÉS ÉS PESTSZENTLŐRINC HATÁRA
Órabér: nettó 1000 Ft

Napkollektor értékesítés, szerelés

A munkaidő választható:
vagy reggel 03:30-08:30, vagy este 15:00-21:00,
vagy 17:00-21:00 műszakban hétfőtől-péntekig
Egyéb juttatások: + havi nettó 4140 Ft étkezési hozzájárulás, túlóra
esetén 50 %-os pótlék, bejárás támogatása lakhelytől függően.

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

Jelentkezni a hrhun@ups.com e-mail címre küldött név, telefonszám
megadásával, vagy a 06 1 877 0059-es telefonszámon lehetséges.
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Tájékoztató
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2019. október

Tájékoztató

A DHL szárazföldi és légi szállítás valamint raktározás
területén is piacvezető szerepet tölt be a világszerte.
A DHL Supply Chain Magyarország Kft. ÜLLŐI telephelyére keressük új kollégánkat
TARGONCÁS MUNKAKÖRBE.
AMIT VÁRUNK AZ ÚJ KOLLÉGÁTÓL:
• A beérkezett áruk kezelése a raktárban (leszedés, betárolás, megfelelő
helyre pozícionálása, kiadás) RF eszköz segítségével
• A beérkezett áru mennyiségi és minőségi ellenőrzése
• Áru összekészítés
• Árukiadásánál az áru szállítójárműre tétele
• Szükség esetén kézi rakodás, kézi anyagmozgatás
• OKJ-s Targoncás végzettség, Vezetőállásos (3313) és/vagy Vezetőüléses
targoncavezetői engedély (3324)
• Min. 8 általános iskolai végzettség
• Fizikai teherbírás
• Megbízhatóság
• 2 műszakos munkarend vállalása
MIÉRT ÉRDEMES NÁLUNK DOLGOZNI?
• Versenyképes fizetést adunk
• Havi bónuszra leszel jogosult
• Bruttó 450 000 Ft-os éves cafeteria keretből választhatsz
• Ingyenes céges buszjáratok Cegléd irányából vagy az egyéni bejárás
támogatása
• Gyümölcsnap
• Családi nap
• Délutános műszak vállalása esetén 15%-os műszakpótlék már 14 órától
• Hosszú távú munkalehetőség egy biztos hátterű nemzetközi cégnél
MUNKAIDŐ:
• napi 8 óra
MUNKAVÉGZÉSI HELY: 2225, Üllő, K-SPED körút 17.
Jelentkezésedet a HR.sc@dhl.com e-mail címre várjuk,
kérdéseiddel hívd a 06-30/319-82-86-os telefonszámot!
A DHL Supply Chain Magyarország Kft. ÜLLŐI telephelyére keressük új kollégánkat
RAKTÁROS MUNKAKÖRBE.
AMIT VÁRUNK AZ ÚJ KOLLÉGÁTÓL:
• A beérkezett áruk kezelése a raktárban (leszedés, betárolás, megfelelő
helyre pozícionálása, kiadás) RF eszköz segítségével
• A beérkezett áru mennyiségi és minőségi ellenőrzése
• Áru összekészítés
• Árukiadásánál az áru szállítójárműre tétele
• Kézi rakodás, kézi anyagmozgatás
• Min. 8 általános iskolai végzettség
• Fizikai teherbírás
• Megbízhatóság
• 2 műszakos munkarend vállalása
MIÉRT ÉRDEMES NÁLUNK DOLGOZNI?
• Versenyképes fizetést adunk
• Havi bónuszra leszel jogosult
• Bruttó 450 000 Ft-os éves cafeteria keretből választhatsz
• Ingyenes céges buszjáratok Cegléd irányából vagy az egyéni bejárás
támogatása
• Gyümölcsnap
• Családi nap
• Délutános műszak vállalása esetén 15%-os műszakpótlék már 14 órától
• Hosszú távú munkalehetőség egy biztos hátterű nemzetközi cégnél
MUNKAIDŐ:
• napi 8 óra
MUNKAVÉGZÉSI HELY: 2225, Üllő, K-SPED körút 17.
Jelentkezésedet a HR.sc@dhl.com e-mail címre várjuk ,
kérdéseiddel hívd a 06-30/319-82-86-os telefonszámot!

29

INFORMÁCIÓK

INFORMÁCIÓK

FONTOS

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ÜGYFÉLFOGADÁSA

tudnivalók

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

Közérdekű információk
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

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

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

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

dr. Lugosi Mária (4. vk.)
Tel.: 06-30/649-4538; e-mail: lugosim@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

Közbiztonság

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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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.

Egészségügyi intézmények

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
Címlapfotó: Kolonics Csaba
Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Régió Lapkiadó Kft.
Nyomda: Mediaworks Hungary Zrt. Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki igazgató.
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

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

2019. október

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. Vámos István – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 414
Dr. Harmath Barbara – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 415
Dr. Keserű Róza – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 416
Dr. Tóth Mónika – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 417
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 - 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753-423
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, Dózsa György út 50., +36-29/753-960

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. október

Tájékoztató

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
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,
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – november 4-ével,
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – november 11-ével,
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – november 18-ával,
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – november 15-ével 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.petofivecses.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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Bánjon jól a gyomrával!
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A Quamatel® Mini 10 mg famotidin tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. Gyártó: Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest,
*\¸PUĎL¼W*\µJ\V]HUEL]WRQV£JL2V]W£O\GUXJVDIHW\#ULFKWHUKXwww.quamatelmini.hu

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,
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