EZ AZ OLDAL IS AZ ÖNÉ!
Tisztelt lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. májustól folyamatosan a VETÜSZ Kft. zöldhulladék begyűjtést
végez. Vecsés Város területén a zöldhulladékot
kizárólag átlátszó „VETÜSZ Kft.” felirattal ellátott,
biológiailag lebomló műanyag zsákban díjmentesen
elszállítja. (Faágat nem!)
Május 13-ától a vasúttól északra fekvő területen
(Felsőtelep és Falu) hetente egy alkalommal kedden
8 órától, a vasúttól délre fekvő (Andrássy, Halmi)
területen pedig csütörtök 8 órától kerülnek elszállításra. A közterületre való kihelyezés a szállítást
megelőző 1 napon belül történhet.
A begyűjtést végző jármű minden utcában csak
egyszer megy végig, így a határidőn túl kitett
műanyag zsákokat nem áll módunkban elszállítani.
Erről a tulajdonosoknak kell gondoskodni, mivel a
közterületen nem maradhat.
VETÜSZ Kft.

Nézzük együtt!
A Vecsési Magazin - az önkormányzat hivatalos televízió műsora
- a UPC, a T-Home és a DIGI Kft. hálózatán a WTV (Williams Tv)
csatornán fogható. Új adást pénteken 18h-kor, az ismétléseket vasárnap 17h-kor és szerdán 20.30-kor láthatják.
A műsorral kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat várják a
szerkesztőség bármely elérhetőségén: Tel./Fax: 06-29-352-362,
illetve williams@williams.hu email címen.

Központi ügyelet

A Szakorvosi Rendelőintézetben lévő ügyelet mindennap 18
órától másnap reggel 8 óráig tart. A hétvégén 24 órán át folyamatosan, reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig van szolgálat.
Elérhetősége: 29 – 551 473

A Patikák ügyeleti rendje

A város öt gyógyszertára heti váltásban látja el az ügyeletet.
Az első ügyeleti nap minden esetben hétfő éjszaka, az utolsó
ügyelet a vasárnap éjszakai.

Szent Ferenc – május 20-ával,
Halmy – május 27-ével,
Hanga – június 3-ával,
Borókás – június 10-ével,
Fekete Gyopár – június 17-ével,
Szent Ferenc – június 24-ével kezdődő héten ügyeletes.
Hét közben az ügyelet este 18 órakor kezdődik és másnap
reggel 8 órakor végződik.
Minden szombaton 8 órától 20 óráig a Szent Ferenc Patika tart
nyitva! Este az ügyeletes patikát kell keresni vasárnap délelőtt
10 óráig.
Minden vasárnap délelőtt 10 órától 18 óráig ismét a Szent Ferenc Patika van nyitva! Este az ügyeletes patikát kell keresni
hétfő reggel 8 óráig.
VT infó

A KÉPVISElő-TESTülET üGyFÉlFOGAdÁSA
SZlAHÓ CSABA polgármester (2. vk.)
Tel.: 555-211, 555-206
Páratlan héten csütörtök: 9-12-ig
(egyeztetés szükséges)
MOHAINÉ JAKAB ANIKÓ jegyző
Tel.: 555-211, 555-206
Minden csütörtök: 9-12-ig
TÁBORI FERENC alpolgármester (1. vk.)
Tel.: 06/30-648-5819
Páros héten csütörtök: 9-12-ig
PÁVEl BÉlA alpolgármester - Tel.: 06/30-212-0661
Előzetes egyeztetés szerint.
dABASI JÁNOS (3. vk.) - Tel.: 06/30-816-0867
Előzetes egyeztetés szerint a Fő út 61. szám alatt.
dR. lUGOSI MÁRIA (4. vk.) - Tel.: 06/30-649-4538
Előzetes egyeztetés szerint.
SASKA ISTVÁNNÉ (5. vk.) - Tel.: 06/30-668-5552
Előzetes egyeztetés szerint.
dR. FEKETE KÁROly (6. vk.) - Tel.: 06/30-914-6918
Előzetes egyeztetés szerint.
CZIBOlyA ZOlTÁN (7. vk.) - Tel.: 06/70-323-8264
Előzetes egyeztetés szerint.
AlATTyÁNyI ISTVÁN (8. vk.) - Tel.: 06/30-648-5820
Előzetes egyeztetés szerint.
dR. GERENCSÉR BAlÁZS - Tel.: 06/30-370-3081
Előzetes egyeztetés szerint.
OlÁH lÁSZlÓ - Tel.: 06/30-579-5478
Előzetes egyeztetés szerint.
SZABÓ ATTIlA - Tel.: 06/70-771-5085
Előzetes egyeztetés szerint.
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A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa
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Megnyitás előtt a Bálint Ágnes Kulturális Központ
I. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Részletes program a 14-17. oldalakon!

A Vecsési Tájékoztató az interneten is!
A VT korábbi kiadásai is olvashatóak
a www.vecses.hu és a www.a-vecses.hu címen.

VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Vecsés önkormányzatának ingyenes kiadványa
Felelős kiadó: Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány
vtkuratorium@gmail.com
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft.
A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója.
Nyomdai előkészítés: Firkász Bt.
Megjelent: 7300 példányban
Szerkesztő: Szalontai János
Várjuk leveleiket, javaslataikat, észrevételeiket.
Postai cím: 2220. Vecsés, Arany J. u. 50.
Telefon: 0629 - 737487 és 0620 - 466 5950.
Fax.: 0629-737487
E-mail: szajan@a-vecses.hu

www.vecses.hu

Fotók: Kolonics Csaba
Nemzeti Összetartozás Napja
Az Orbán Balázs Erdélyi Kör szeretettel
meghívja Vecsés Város mindazon polgárát,
akinek fáj a Trianoni békediktátum, 2013.
június 4-én 16:00-kor tartandó megemlékezésre, melyet a Megmaradás téren tart.

Fogathajtás
Vecsés Kupa – 2013. június 5-9.
A világ egyik legnagyobb fogathajtó
versenye a Dobrovitz Lovasparkban!
Részletes program a www.dobrohorses.hu
és a www.fogatsport.hu honlapokon.
www.vecses.hu

Vecsés Városi Ünnep
Vecsés Újratelepítésének Évfordulója
Szent István tér, 2013. június 14. 17 óra
– emlékezés a szorgalmas elődeinkre
– napjaink teendőinek számba vétele
– városi kitüntetések átadása
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Testületi hírek a áprilisi tanácskozásról
Vecsés Város Képviselő-testülete április 23-án tartotta évi rendes testületi ülését, amelyről Saska Istvánné munkahelyi elfoglaltság miatt hiányzott.

Rendezvényszervező Kft. alakult

A napokban megnyíló kulturális központban lévő étteremhelyiség bérbeadására, hasznosítására kiírt pályázatok eredménytelenül zárultak. A legutóbbi rendkívüli ülésen a testület
úgy döntött, hogy az étterem üzemeltetésére új, önkormányzati
tulajdonú céget alapít azzal, hogy a konyha és étterem berendezéséhez szükséges beruházásokról, beszerzésekről az új cég
megalakulásáig a VETÜSZ Kft. gondoskodik.
Az áprilisi ülésen elfogadták a Vecsés Rendezvényszervező Kft.
elnevezést, a hozzá kapcsolódó cégadatokkal együtt. Ügyvezető
Hanek Gábor lett. A testület megszavazta a Felügyelő Bizottság
három tagját - Czibolya Zoltán, Sahin Tóth Zoltán és Pintér
Tibor személyében -, akik maguk közül választanak elnököt.

Azonos név az épületnek és az intézménynek

Internetes közvélemény kutatás és civilszervezetek véleménye
után felmerült a Bálint Ágnes Kultúrvár elnevezés megváltoztatása. Több variáció közül a testület a Bálint Ágnes Kulturális
Központ nevet fogadta el. Egy másik napirendnél a József Attila
Művelődési Ház azt kérelmezte, hogy nevük azonos legyen az
épület új nevével. A testület ezt elfogadta, így több évtized után
megszűnt a régi név, és a jövőben a város közművelődését - a
hasonlónevű épületben - a Bálint Ágnes Kulturális Központ
munkatársai látják el. (Júliusi számunkban mutatjuk be az intézmény dolgozóit a VT olvasóinak – szerk.)

Új Patika – NEM!

Kérelemre tárgyalta a testület egy Patika létesítését a CBA Áruház területén. A vonatkozó jogszabályok alapján 4500 lakosnak
kell jutni egy közforgalmú gyógyszertárnak. Vecsés lakossága
20 399 fő, és a városban öt patika működik. A képviselők nem
támogatták új gyógyszertár létesítését.

Javaslat pályázatra

A Hungarocontroll Magyar Légiforgalmi Szolgálat pár éve –
egy nagyobb keretösszeg határáig – pályázatot hirdetett a körzetben élő települések önkormányzata és civil szervezetei számára - meghatározott feltételek mellett. A testület sorrendben a
Bálint Ágnes Óvoda játékfejlesztő, az önkormányzat vadkamera és könyvkiadást támogató pályázatát fogadta el, és ezek
kerülnek benyújtásra a vállalathoz.

VT info

Vecsés Andrássy-telepen eladó új, 4 szobás, 80 m2-es, földszintes ikerház, választható burkolatokkal, szaniterekkel. Kulcsrakész ára 19,9 M Ft.
Cserét is beszámítok.
T.: 0670/454-1833
PARKETTÁS vállal mindenféle padló és parketta lerakást, felújítást,
javítást. Szagtalan lakkal, porszívós gépekkel, rövid határidővel.
Tel.: 06-70- 505-1177
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Változások a mikrotérségi társulások életében

Több napirend foglalkozott a városi szociális hálózat átalakításával. Az alábbi írás ennek hátterét mutatja be.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése a társulásokra vonatkozóan arról rendelkezik, hogy „a törvény hatálybalépése előtt
kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselőtestületek felülvizsgálják és e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják e törvény hatálybalépését követő hat hónapon
belül.”
Vecsés Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2008.
január 1. napja óta 4 mikrotérségi intézményi társulásnak a
tagja. A környező települések vezetői, szakemberei áttekintették
és felülvizsgálták a társulások működését, és arra a megállapodásra jutottak, hogy a korábbi társulásokat közös megegyezéssel 2013. június 30. napjával megszüntetik, és a gazdaságossági szempontokat szem előtt tartva két új jogi személyiséggel
rendelkező társulást hoznak létre.
Az egyik társulás a Vecsés és Környéke Társulás lesz, mely
2013. július 1. napjával látná el – Vecsésen, Gyömrőn,
Maglódon és Ecseren - a családsegítést, a gyermekjóléti szolgáltatást és a szenvedélybetegek közösségi ellátását.
A másik új társulás Gyömrő gesztorságában működne, de ebben
a társulásban Vecsés nem vesz részt, hiszen a társulás által ellátni kívánt feladatokat a jövőben az önkormányzati fenntartású
Gondozási Központ látná el városunkban (házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, időskorúak napközbeni
ellátása, étkeztetés).
PH info

HIRDETMÉNY

A település-fejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és település-rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. §-a szerint a településfejlesztési koncepciót, stratégiát és a településrendezési eszközöket a partnerségi egyeztetés szabályai szerint, a helyi adottságoknak és a feladat jellegének megfelelően a polgármester
egyezteti az érintettekkel, így a lakossággal, érdekképviseleti,
civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal is.
A fentiekben foglaltak alapján kérjük azokat a vecsési székhellyel rendelkező érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, amelyek a tevékenységi körük alapján érdekeltek a
tervek egyeztetésében és részt szeretnének ebben venni, hogy
alapszabályuk, alapító okiratuk másolatának benyújtásával
jelezzék a jövőbeni partnerségi egyeztetésben való részvételi
szándékukat.
A benyújtás határideje: 2013. május 31.
A benyújtás módja: személyesen a Vecsési Polgármesteri
Hivatal Titkárságán ügyfélfogadási időben vagy a
titkarsag@vecses.hu e-mail címen.
Kérjük, hogy a szervezet képviselőjének nevét, telefonszámát
és e-mail elérhetőségét feltüntetni szíveskedjenek!
(További felvilágosítás az alábbi telefonszámon kapható:
06-29-352-000/111-es mellék.)
Berényi Mária
Vecsés Város főépítésze

Szlahó Csaba
Vecsés Város polgármestere
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Szlahó Csaba polgármester:
Két testületi ülés között történt…
A Képviselő-testület és az önkormányzat mindig is fontosnak
tartotta, hogy olyan intézkedéseket hozzon, amelyek rövid és
hosszútávon bíztató jövőt jelentenek a vecsési polgároknak.
Ezért is különösen örvendetes az a hír, miszerint április elején
ünnepélyesen átadásra került a Benteler Kft. gyártóüzeme az
Ablon Kft. által épített logisztikai parkban. A közel 3 milliárdos
forgalmat bonyolító német-magyar vegyesvállalat ezzel 46
ember számára biztosít munkalehetőséget. Látható, hogy a képviselő-testület helyesen döntött, amikor támogatta az Ablon fejlesztőcég kérelmét, és ezzel megnyitottuk az utat – többek
között - ezen beruházás megvalósulása előtt is.
Április hónap évről-évre az iskolai és óvodai beiratkozás időszaka. Fiatal családok lakóparkokba költözésével a gyermekszám is megnövekedett, emiatt plusz két első osztály indítása
vált szükségessé. (Lásd 7. oldal – szerk.) A tantermek felszerelésének költségeiben az Önkormányzat a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (KIK) helyi hivatalával osztozik
fele-fele arányban. Itt említeném meg, hogy emellett a KIK
vecsési járási tankerülete két új munkatársat foglalkoztat, ezzel
együtt két helyiséggel gyarapodik. A bővítési munkálatok költségeit az önkormányzat, míg a felszereléseket a KIK biztosítja.
Iskolát érintő hír az is, miszerint hamarosan kialakítunk a
Grassalkovich Általános Iskola belső udvarán egy komplex
játékterületet, amely az iskola alapítványa és az önkormányzat
közös finanszírozásából valósul meg.

Közeledik a Kulturális Központ átadásának ünnepe, amely
közel hetvenéves hiányt pótol, így méltán nevezhetjük városunk
történelmi eseményének (Lásd 14-17. oldal – szerk.) A megnyitással járó szervezési munkálatok javában zajlanak, remélem, az
időjárás kedvez majd nekünk és minden a tervek szerint alakul.
Nagy megtiszteltetés, hogy az ország egyik közjogi méltósága,
Kövér László Házelnök úr elfogadta meghívásunkat, május 24én ünnepi beszéddel köszöntve az egybegyűlteket.

Ami a folyamatban lévő beruházásokat illeti: befejeződött az
Anna utcai járdaépítés, amelynek kivitelezését a tél beállta
miatt függesztettük fel. Ugyanígy jártunk el a Görgey utca építésénél is, melyet a következő hetekben szintén szegélykő-martaszfalt technikával burkolunk. Elkészült a Lőrinci úton a második forgalomlassító küszöb is, így az út újra teljes hosszában
használható.
Április 11-én ülésezett a Forgalomtechnikai Munkacsoport,
ahol az útépítésekre szánt keret felhasználására született javaslat. A beérkezett árajánlatok áttekintése után körvonalazódott,
hogy az idei útépítések első ütemében, azaz nyár közepéig,
mely utcákat tudjuk megépíteni. A mostani döntés értelmében a
Lórántffy utca, a Mihály utca, a Gárdonyi utca, a Sárosi utca és
a Hunyadi utca ajánlatán dolgozunk. Szeretnénk még idén
befedni a már évek óta csak martaszfalttal borított utcákat,
mielőtt az útalap végleg tönkremenne.
A hosszú, kemény tél az utakat sem kímélte. Ez főként a Telepi
útra igaz, de a viszonylag régen aszfaltozott utcákban is sok
kátyú keletkezett. A Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya felmérette a tél folyamán keletkezett károkat, a helyreállítás hamarosan megkezdődik. A Telepi út és a Dózsa György út kátyúzása a múlt héten fejeződött be, ennek eredményeképpen a burkolat használhatóbb lett, de elégedettek csak a teljes felújítás után
lehetünk. Nem győzzük hangsúlyozni: mindkét út a Magyar
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Állam tulajdonát képezi, így annak állapotáért és kezeléséért a
Magyar Közút Kht. felelős. Völner Pál közlekedésért felelős
államtitkár úr telefonon ismét megerősítette, hogy ez év augusztus 15-éig elkészül a teljes útszakasz.

A beruházásoknál maradva, minden reményünk megvan arra ha a korábbi évekhez képest szerényebb mértékben is -, hogy
idén is tudunk valami újat teremteni. Rövidesen elkezdődik, és
várhatóan még ez évben befejeződik a temetőben az új ravatalozó építése. Szintén rég dédelgetett tervünk városi sportcsarnok létrehozása, ennek kezdeti lépéseként április 11-én az alpolgármester urakkal és az érintett bizottsági elnökökkel tárgyaltunk a Kör Építészstúdió tervezőivel, akik bemutatták a jövőben
építendő sportcsarnok első tanulmány-, illetve vázlatterveit.
A tavasz beköszöntével a szokásosnál is több városüzemeltetési feladat merül fel, amelyekben a város polgárai is tevékenyen
vesznek részt. Ilyen volt a gallybegyűjtés és az egész városra
kiterjedő lomtalanítási akció. Április 15-étől május 3-áig tart a
Föld napi akciónk, amelynek keretében a kül- és belterületen
illegálisan szétszórt szemetet, hulladékot számoljuk fel. Szintén
fontos tavaszi teendőnk a parkok, közterületek, játszóterek
megszépítése, virág- és növényültetésekkel és különböző kertészeti munkákkal.

Végezetül még egy örömteli hír: évtizedes erőfeszítéseink és
hosszas tárgyalások eredményeképpen a Kormány áprilisi határozatában a Széchenyi út menti LRI telkek 75 %-ának tulajdonjogát ingyenesen visszaadta a város tulajdonába. A területen a
megállapodás értelmében csak közcélú beruházás valósítható
meg, amelynek tervezése rövidesen elkezdődik.

FÖLD NAPI SZEMÉTGYŰJTÉS

Április hónapban – már hagyományosnak mondhatóan – a Föld
Napjához kapcsolódóan szemétszedést szervezett Vecsés Város
Önkormányzata. A Vetüsz Kft. – az A.S.A.-val karöltve - kedvezményesen bocsát ilyenkor konténereket a lakosság, valamint
az Önkormányzat rendelkezésére korlátozott számban.
A Hivatal szervezésében a közmunkások, a mezőőrök, a közterület felügyelők és a Vetüsz Kft. munkatársai bel- és külterületen gyűjtötték, szedték a szemetet. Sajnos évről-évre még mindig nagyon nagy mennyiségű szemét, veszélyes hulladék kerül
begyűjtésre ilyenkor… Egyesek úgy vélik, hogy zöld területeink az ő személyes hulladéktárolójuk! Kérünk mindenkit, hogy
segítse az illegális hulladéklerakók elleni küzdelmünket!
Amennyiben ilyet lát, jegyezze fel az elkövetéshez használt
jármű forgalmi rendszámát és jelezze a cselekményt az alábbi
elérhetőségeinken, ezzel is segítve munkánkat és az élhetőbb,
zöldebb környezet fenntartását:

Vecsési Polgármesteri Hivatal
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály
06-29-555-225 (munkaidőben)
Vecsési Rendőrőrs
06-29-350-444 (éjjel-nappal)
Önkormányzati zöldszám
06-80-981-121 (éjjel-nappal)
Vecsés Települési Polgárőr Egyesület
06-30-758-5420 (éjjel-nappal)
PH info

4 Nemzetiség

Német nemzetiségi délután a
Grassalkovichban

Már évtizedes hagyománya iskolánknak a tavaszi időszakban a
német nemzetiségi délután megrendezése. Az idén április 20án, szombaton tartottuk ezt a nagyszabású eseményt. A hatékony és sikeres német nyelvoktatás mellett, a kéttannyelvű és a
nyelvoktató osztályokban is nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományápolásra, a szokások megőrzésére, a német nemzetiségi
kultúra minden műfajának megismertetésére.
Az ünnepélyes bevezető után, iskolánk tánccsoportja adta meg
a kezdő jó hangulatot, nagy sikert aratva a polkákkal. Egyéni
előadóként, a megyei versenyen nyert énekszólójával Fazekas
Fanni 2.b, illetve versmondással Kertész Zsófia és Kovács
Gergely 5.b osztályos tanulók színesítették a programot.
Lestyán Melinda 5.a osztályos tanuló egy vidám történetet
mesélt el vecsési sváb nyelvjárásban. Melinda a német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei fordulóján is olyan
kiválóan szerepelt, hogy továbbjutott és így képviselheti iskolánkat májusban, az országos döntőben.
Kellemes zenei élményt nyújtottak hangzatos szép dalaikkal
iskolánk alsós és felsős kiscsoportos kórusai, akik ezüst és
arany minősítést kaptak a megyei német nemzetiségi énekversenyen.
Az alsós furulya szakkörösök is rendkívül jól szerepeltek a
német népdalok előadásával.

Vecsés RADLER Arany Taksonyban

A két és fél éve megalakult öttagú, később hattagúra bővült
zeneiskolás együttes úgy tűnik beérett. Azért is igaz ez, mivel
kifejezetten a Taksonyban megrendezett Észak-Magyarországi
Német Önkormányzatok szövetsége által rendezett versenyre
alakultak 2011-ben. Akkor a kezdet egy ezüst fokozatot hozott,
majd egy évvel később szintén. A tagok (Fazekas Boglárka és
Mayer Zsuzsanna klarinét, Abonyi Bence trombita, Brunner
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Az 1.a osztályosok a német ABC-ről és a számokról verseltek,
énekeltek és eltáncolták a „Schmiedsleute” polkát is. Az 1.b
osztályosok a tavasz hangulatát idézték fel tánccal, énekkel és a
hónapokról szóló versekkel. Az 1.c osztály tanulói a „Das kleine Häuschen” c. mesejátékkal, táncokkal és gyermekjátékok
előadásával remekeltek.
A 3.a osztály a régmúltat idézte fel, sváb családi tevékenységekből mutattak be néhányat az eredeti eszközöket is felhasználva.
A nagy sikert aratott műsorszámot a „Búcsúpolkával” zárták. A
3.b osztályosok az ismert Grimm meséket elevenítették fel, szép
jelmezekben, verses-zenés összeállításban.
A műsort az 5.b osztály táncos lábú tanulói zárták, a közkedvelt
„Vecsési táncokkal”.
Fazakas Blanka és Tauz Anna 8.a osztályos tanulók dicséretesen
teljesítették a műsorvezetői feladataikat. A nagyszámú közönség sok-sok tapssal jutalmazta a gyerekek látványos, tartalmas
és sokszínű produkcióját. A műsorban szereplő tanulók mellett
dicséret és köszönet illeti a kollégákat, segítőket, akik munkájukkal hozzájárultak a német nemzetiségi délután sikeréhez:
Novákné Hanti Mirtill, Matzné Antal Magdolna, Gombosné
Simon Amanda, Feketéné Kovács Viktória, Dömötörné Futó
Molnár Mónika, Gáborné Bárány Ágnes, Fentorné Mák Klára,
Tóth Viktória, Konda Orsolya, Massza Magdolna, Füzesi
Józsefné, Magyarné Kárpáti Erzsébet, Fazekasné Gombár
Mónika, Liebe Viktor.
Magyarné Kárpáti Erzsébet
német munkaközösség vezető

Fotók: Koncsik Sándor

Bence harsona, Mikulás Dávid tenorkürt, Liebe Viktor harmonika) egyértelmű törekvése volt idén, hogy megszerezzék az
arany minősítést. Ahogy mondták, mindent vagy semmit, és ez
be is jött. Magas pontszámmal kiérdemelték az aranyat, ezen
kívül övék lett az úgynevezett Donau Gong-Preis is. Ez utóbbi
díjat egy Taksonyban élő család alapította, akiknek súlyos beteg
gyerekük – több hónapig feküdt kómában – többek között egy
speciális hang terápiának köszönhette felépülését. A hang terápia, különböző gongok megszólaltatásából állt. Innen tehát a
Gong Preis. A Vecsés Radler kamara együttes tagjai még zeneiskolások, játszanak a zeneiskola fúvószenekarában is, de már felvételt nyertek a Vecsési Hagyományőrző Zenekarba. Az idei
díjat Taksonyban nem adták ingyen. Ahogyan Fazekas Boglárka
elmondta, próbák, állandó időegyeztetés, és néhány könny is
kísérte a felkészülést. Tanáruk, Rainer-Micsinyei László rövid
értékelése: - örülök a díjnak, a két rövid zenedarab eljátszása
után rögtön megnyugodtam, bíztam benne, hogy elérünk valamit. Érezni lehetett, hogy a Radler tagok leküzdötték a lámpalázat, és legjobb formájukat nyújtották. Nagyszerűen muzsikáltak,
tisztán szólt, nem hiába dolgoztunk. Megérte.
Írás és fotó: zeneiskola
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Nyomdában az Ipartestület
jubileumi kiadványa!

Hamarosan kezünkbe vehetjük a Vecsési Ipartestület 100 éves
jubileuma alkalmából készült könyvet. Az összegyűjtött gazdag
forrásanyagból az alábbi tartalomjegyzék szerint állítottuk
össze a vecsési iparosság első száz évét bemutató kiadványt:

Gazdaság 5

család tagja nemzetközi hírű bemutató és oktató fodrász.
Vecsésen az iparosok napjainkban is jelen vannak a közéletben.
Munkánkat elismerik, Pro Urbe díjat kapott pl. Varga István,
Görög Béla, Skribek Pál. Büszkék lehetünk teljesítményükre,
de aggódunk a mai szakmunkás helyzet, a szakmai utánpótlás
miatt. Meghosszabbítottuk a Vecsési Ipartestület intézményi
akkreditációját, oktatási központként lehetőségünk van szakmai
képzések bonyolítására, szervezésére. Jelenleg minősített
hegesztő-, targoncavezető-képzésre lehet jelentkezni. Segíteni
tudunk továbbá a szakmát tanulóknak tanulószerződés kötésében, gyakorlati képzőhely keresésében.
A könyv bemutatására, évfordulóhoz méltó ünnepségre készülünk. Az ünnepségre meghívjuk a város vezetőit, az országos és
megyei ipartestületi és kamarai vezetőket, tagjainkat, mindenkit, aki könyv megjelenéséhez bármilyen módon hozzájárult.
A helyszín valószínűleg már az új művelődési központ lesz.
Skribek Pál elnök - Vecsési Ipartestület

Tisztelt Vecsési Polgárok!

Az összegyűjtött és megjelentetett fényképek, dokumentumok
bemutatására kiállítást tervezünk.
Legrégebbi - a könyvben megjelentetett - dokumentumunk az
1912. évi pénztárkönyv oldala (Pest Megyei Levéltár), az egyik
legérdekesebb Szabadi Boldizsár tanoncszerződése 1924-ből. A
bemutatott régi kép és iratanyag minősége nem mindig kifogástalan, sőt több esetben kifejezetten rossz, mégis úgy ítéltük
meg, hogy megörökítésre érdemes.
A régi és mai iparosok, családi vállalkozások emberi és szakmai
sorsának alakulása híven tükrözi az adott időszak történelmi,
társadalmi környezetét, akaratlanul is érinti a politikát. Talán
esetenként szubjektív, de mindenképpen emberi, hiteles és aláírással vállalható. Az iparosok, vállalkozások bemutatkozó írásait szó szerint adtuk közre. ott, ahol aláírás szerepel, más esetben személyes beszélgetés és adatgyűjtés alapján a könyv készítői állították össze. Sajnos, az összegyűjtött anyag a mai vállalkozói réteg bemutatása tekintetében a legszűkebb. Kaptunk
olyan visszajelzést is, hogy elkészítette a vállalkozását bemutató anyagot, de túl pesszimistára sikeredett, ezért inkább nem
jeleníti meg! Több neves iparos társunk is jelezte a nehézségeket, azt tapasztaljuk, hogy a kézműves réteg például teljesen
kiesett a gazdaság irányítóinak látóköréből.
A szolgáltatást végző iparosok helyzetét rontja, munkalehetőségét,
vevőkörét a jogtalan iparűzők háborítatlan tevékenysége szűkíti.
Ellenőrizni, büntetni csak az engedéllyel rendelkezőket szokás…
A többség tenni akarása töretlen, szereti szakmáját és dolgozni
akar, bizakodó: „….jó szakmunka vissza fogja kapni a becsületét”, „… imádtam dolgozni, mert volt munkám”, „… több tanulót képeztem és szeretettem meg a gépeket”, „…. a kiadott munka
minősíti a mestert”,, „…a mai világban azok a vállalkozások fognak fennmaradni, akik alázatos, tisztességes vállalkozói magatartással állnak a munkához, kitartóak és mögöttük van a család”.
Van miért, és érdemes dolgozni, ez derül ki a könyv szakmai kiválóságait bemutató fejezetéből. Vecsési iparosok termékei a világ
számos országába eljutottak (Brunner Ferenc üzeme, Violáné
Labancz Valéria hímzései), országos hírű, szabadalmaztatott termék például a káposztavágó gép, az üdítő automata, a gipszkartonozó készülék, a betonkeverőgép. A vidék legjobb fagyizója a
Karamell Cukrászda, a legrégebbi folyamatosan működő iparos

Vecsés Város Önkormányzatának évek óta szándékában áll a
Temető területén egy új, korszerű ravatalozó megépítése.
Az engedélyezési tervek elkészültek, az építési engedély kiadása folyamatban van, a kiviteli terveket 2013. május 15-én adja
át a tervező.
A kivitelezési munkálatok elvégzését a nyárra tervezzük, a pontos dátum kitűzése még egyeztetés alatt áll.
Az új ravatalozó építése miatt a ravatalozó mellett található
urnafalat a Temető területén belül áthelyezik. Az áthelyezés
miatt kérjük azon hozzátartozók jelentkezését, akiknek családtagjainak hamvai ezen az urnafalon vannak elhelyezve. Azokat
az urnákat, amelyekre vonatkozóan 2013. június 30. napjáig
bejelentkezés nem érkezik, egy közös sírkamrában helyezik el.
Érdeklődni, illetve jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
SZIGÜ Kft. - Szegedi Istvánné 2220 Vecsés, régi Ecseri út 13.
(Vecsési Temetkezési Szolgáltatóház): telefon: 06-29/350-537,
06-30/9197-165 és e-mail: sziguinri@gmail.com
Vecsés Polgármesteri Hivatal, Üzemeltetési Osztály – Dakó
Erika 2220 Vecsés, Szent István tér 1. - Telefon: 06-29/555207, 06-30/668-5513 és e-mail: dako.erika@vecses.hu
Vecsés Polgármesteri Hivatal

Lomtalanítás

A szokásos tavaszi nagytakarítás április 27-én, szombaton volt a
városban. Az előtte való délután és este figyelő szemek és szorgalmas kezek fölözték meg a kitett sokszínűséget. Az A.S.A másnap már az inkább értéktelen árukat szállította el a házak elől.

Fotó: Kolonics Csaba
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A József Attila Mûvelôdési Ház (www.jamhaz.hu) hírei

Kiállítások a Kiállító-teremben

Április 19-étől Zsigár Cecília textilművész alkotásait láthattuk
a Vértesi utcai Kiállító-teremben. A művész munkásságát
Laboncz Mónika művészettörténész méltatta a megnyitón. A
tárlatot Kóka Ferenc Munkácsy-díjas festőművész néhány
alkotása tette még vonzóbbá.
VT info
Fotó: Görög Béla

Kiállítás

Május 18-án 15 órakor Petz Anikó grafikáiból készült tárlat
nyílik meg a Kiállító-teremben. A kiállítás május 26-áig tekinthető meg.
Június 14-én 18 órakor Jancsovicsné Bakosi Mária festőművész
„Szép magyar tájak” című tárlata nyílik meg a Kiállító-teremben.

Zeneiskolai hírek

Szeretettel várunk mindenkit a Vecsési Zeneiskola tanári koncertjére a Bálint Ágnes Kulturális Központba.
Időpont: 2013. június 6. csütörtök 17 óra.

Tisztelt Jelentkezők!

Köszönjük mindenkinek, aki jelentkezett a Vecsési
Zeneiskolába. A felvehető növendéklétszámot a fenntartó még
nem határozta meg, ezért nem tudjuk tájékoztatni Önöket a felvétel eredményéről. Reméljük, hogy a tanév végéig elküldhetjük a felvétellel kapcsolatos határozatot mindenkinek. A térítési
díjak összege is ekkor kerül meghatározásra. Aki még nem
jelentkezett, de szándékában áll zenét tanulni, intézményünkbe
való jelentkezéshez küldjön be egy jelentkezési lapot, mely
elérhető a www.vecsesi-zeneiskola.hu honlapon.
Vecsési Zeneiskola

95-98 %-os támogatás informatikai és idegen nyelvi képzésekre, szinte bárkinek!
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által megvalósított,
„TÁMOP 2.1.2. Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák
fejlesztése” című kiemelt projekt.
Ki vehet részt? Minden 18 életévét betöltött felnőtt, aki nem
vesz részt állami finanszírozású oktatásban, vagy azonos tartalmú állami vagy uniós finanszírozású programban.
A támogatás: legfeljebb 90 ezer forint/fő. Önrész a nem hátrányos helyzetű régiókban, így Vecsés esetében is 5 % - ez
4500.-Ft.
Jelentkezés? A www.tudasodajovod.hu oldalon kell egyszer
regisztrálni, majd kiválasztani a képző intézményt.
Információ: Vecsésen: Róder Imre Városi Könyvtár –
eMagyarország Pont –
INGYENES SZáMíTáSTEcHNIKAI KÉPZÉS
a „TÁMOP 2.1.2. Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák
fejlesztése” projekt keretében
Pedagógusoknak
- Számítógép-kezelés, Internet használat - 30 órás akkreditált
továbbképzés
- Digitális tábla alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában –
30 órás akkreditált továbbképzés. Képzéseink beszámíthatóak
a kötelezően elvégzendő 120 órás továbbképzésbe!
Digitális készségek mindenkinek – az alapoktól az EcDL-ig
Önkonet Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 1094 Budapest,
Balázs Béla u. 18.
Jelentkezés és információkérés: T.: 1/887-3843, 30/253-6909,
e-mail: info@onkonet.hu
Tájékoztatás: www.tudasodajovod.hu és www.onkonet.hu
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Beiskolázási információk a
Vecsési Tankerületbôl
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) az általános
iskolákat 2013. január 1-jétől állami fenntartásba vette, így az
idei év beiskolázási feladatait már a tankerületek koordinálták.
Az első osztályos gyermekek iskolai elhelyezése a korábbi években az önkormányzatok felelősségi körébe tartozott. A területileg illetékes Kormányhivatalok az idén tankötelessé vált tanulók
listáját, a települési önkormányzatok- a települési óvodák segítségével- a tavaly tanköteles korúnak minősülő, de óvodában
maradt gyermekek névsorát bocsátotta a tankerületek rendelkezésére. Ezzel az összesített adatbázissal várták az általános iskolák 2013. április 8-án és 9-én a beiratkozni szándékozókat.
A törvény lehetővé teszi a gyermekek és szüleik számára a szabad iskolaválasztást, az iskoláknak pedig előírja a körzetébe tartozó gyermekek kötelező felvételét. Így alakulhatott ki az a
helyzet, hogy egy leendő első osztályos bejelentkezett a körzetesnek jelölt iskolájába és az általa, illetve szülei által választott
tanintézménybe is. A tankerületek feladata volt a többszöri
jelentkezések kiszűrése. 2013. április 15-én a vecsési Petőfi
Sándor Katolikus Általános Iskola és Gimnázium igazgatónőjével, Csík Józsefnével, illetve a tankerülethez tartozó intézmények vezetőivel történt egyeztetés után alakultak ki a végső listák a felvettekről. A felvett illetve elutasított tanulók értesítése
időben, 2013. április 26-áig megtörtént.
A Vecsési Tankerülethez tartozó települések (Vecsés, Üllő, Ecser,
Maglód) jellemző, hogy lakosságszámuk az elmúlt 10-15 évben
ugrásszerűen megemelkedett az újonnan épült lakóparkok benépesülésének és a vidékről fővárosból beköltözőknek köszönhetően. Ennek következtében az utóbbi években megnövekedett a
beiratkozni köteles gyermekek száma. A helyenként előforduló
túljelentkezéseket új osztályok indításával sikerült megoldani.
Vecsésen a Grassalkovich Antal és a Gróf Andrássy Gyula Általános Iskolában három-három, a Halmi Telepi Általános
Iskolában kettő, Maglódon és Üllőn öt-öt, még Ecseren kettő
első osztály indítására kaptak engedélyt az intézmények. A
szükséges tantermek kialakítását és működtetését a tankerületekkel együttműködve az önkormányzatok, a taneszközöket és
a megfelelő pedagógus létszámot az állam biztosítja.
Az Emberi Erőforrások Minisztere a lejárt közoktatási intézményvezetői megbízás miatt Ecseren pályázatot írt ki az igazgatói posztra. A pályázatokat a közzétételtől számított harminc
napon belül kell a Vecsési Tankerülethez benyújtani. A szakértői bizottság 2013. július 31-éig bírálja el az anyagokat és a
miniszter nevezi ki öt évre az intézményvezetőt.
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Óriási érdeklôdés a katolikus iskola iránt!
2013 tavaszán a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános
Iskola és Gimnáziumba sok szeretettel, jókedvvel, készségfejlesztő játékokkal, dallal, tánccal, kézműves foglalkozásokkal
vártuk a leendő első osztályosokat. A nagycsoportos ovisok
megismerhették tanító nénijüket, akik szintén izgatottan készültek ezekre a találkozókra. Az „Iskolakóstoló”-val (így neveztük
a játékos foglalkozásokat) szeretnénk megkönnyíteni a diákok
első találkozását az iskolával. Szoktatjuk őket az új környezethez és oldjuk a bennük lévő feszültséget, félelmet. Örömmel
tapasztaltuk, hogy érdeklődő, fogékony, jókedvű gyerekekkel
találkoztunk! A foglalkozások ideje alatt igazgatónőnk tájékoztatta a szülőket elért eredményeinkről és a lehetőségekről.
Németes-napközis osztályt és angolos-iskolaotthonos osztályt
indítunk. Beszélgethettek az iskolakezdés problémáiról és a felvetődő kérdésekről.
A következő alkalommal a jelenlegi 4. osztályok mindennapjaiba nyertek bepillantást a szülők. A nyílt órákon láthatták a
résztvevők a tanulók tudását, a pedagógusok oktató-nevelő
munkáját. Igyekeztünk segíteni a szülőknek az iskolaválasztás
nehéz döntésében.
Katolikus iskolánk fenntartója a Váci Egyházmegye, felvételi
körzetünk így nem csak Vecsés, hanem a környező települések
is. Április elején a beiratkozáson növekvő népszerűségünket
mutatta az a tény, hogy többszörös volt a túljelentkezés. Sokan
tartják fontosnak, vonzónak a keresztény értékrendet!!
Bár az 1.a és 1.b osztályokba 32-32 kiselsőst vettünk fel, sajnos
helyhiány miatt sok diákot el kellett utasítanunk, amit fájó szívvel tettünk. A zsúfoltság miatt új osztály indítására nincs lehetőségünk.
Szeretettel várjuk szeptember 2-án 9 órakor a felvételt nyert
kiselsősöket a számukra rendezett tanévnyitó fogadáson.
Csík Józsefné igazgató

Nyílt nap a Petôfi iskolában
Április 18-án a Petőfi iskolában nyílt napot tartottak, amikor az
első 3 tanórán a szülők jelen lehettek. Ennek keretében volt
olvasás óra - bemutató tanár Magos Tünde 1.b osztályfőnök
volt, majd ének óra következett Vigh Andrea bemutatásában.
Végül német órán vehettek részt a szülők, melyet Bihalné Mező
Melitta vezetett.

dr. Hrutkáné Molnár Monika tankerületi igazgató

Emberi Erőforrások Minisztere

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a

Laky Ilonka általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A vezetői megbízás határozott időre: 2013. 08. 16-ától - 2018.
08. 15-éig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Rákóczi utca 1-3.
A pályázati feltételekről, határidőkről bővebb információ
olvasható a www.közigallas.gov.hu oldalon, illetve a KIK
Vecsési Tankerülete irodájában, telefonos tájékoztatás nyújt
Veszelovszkiné dr. Csóka Gabriella ( 06/29 550 360).

A fotó az első óra egy pillanatáról készült.
VT info

Fotó: Kolonics Csaba
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Vers- és prózamondó verseny

A zsűri elnöke Kálid Artúr színművész volt. Tagjai az iskolák
pedagógusai voltak: Jánosáné csirkovics Katalin - Halmi Telepi
Általános Iskola, Veszprémi Klára - Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola, Feketéné Kovács Viktória - Grassalkovich Antal
Általános Iskola, Magos Béláné - Petőfi Sándor Római Katolikus
Általános Iskola és Gimnázium, Kun Sándor - Monori József
Attila Gimnázium és Szakközépiskola. A versenyben az iskolák
legjobbjai küzdöttek a győzelemért. A kiemelkedő produkciókat
nyújtó gyermekek kupát is kaptak elismerésül.

Városi Matematika Verseny
A Városi Matematika Verseny a Grassalkovich Antal Német
Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskolában került megrendezésre 2013. április 18-án.

Alsó tagozat 1-2. évfolyam
VERS: 1. Vetró Benedek – Halmi iskola: Kulcsár Miklós:
Falusi történet - KUPA
PRÓZA: 1. Torma Szabolcs – Andrássy iskola: Lázár Ervin: A
kék meg a sárga
Alsó tagozat 3-4. évfolyam
VERS: 1. Vicze Fanni – Petőfi iskola: Horváth István: Tornyot
raktam
PRÓZA: 1. Balogh Eszter – Andrássy iskola: Lázár Ervin: A
soványító palacsinta - KUPA

Felső tagozat 5-6. évfolyam
VERS: 1. Petrovics Eszter – Petőfi iskola: Magyari Lajos: A dal
- KUPA
PRÓZA:1. Szidor Levente – Petőfi iskola: Lázár Ervin: A kék
meg a sárga

Felső tagozat 7-8. évfolyam
VERS: 1. Pusztai Máté – Halmi iskola: Reményik Sándor:
Eredj, ha tudsz
PRÓZA: 1. Szalai Fatime – Andrássy iskola: Móra Ferenc:
Körtemuzsika

Gimnázium
Hagyományosnak mondhatóan a vecsési Petőfi Sándor Római
Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tanulói mellett meghívást kaptak, és részt vettek a versenyen a monori József Attila
Gimnázium és Szakközépiskola diákjai is. A középiskolák
négy-négy versmondója vetélkedett a helyezésekért.

1. Bürgés Sándor (József Attila - Monor): József Attila:
Levegőt! - Kupa
2. Móricz Eszter (Petőfi Sándor – Vecsés): Wass Albert:
Emlékezés egy régi márciusra
3. Bíró Zsófia (József Attila – Monor): Reményik Sándor:
Kegyelem
VT info

Fotók: Morvai Tamás

Honlap, brossura, szórólap és boltok reklámanyagának
elkészítését vállalom.
Honffy Gábor - Tel:3620/9825439 - e-mail:gabrinusz@freemail.com

KÖNYVELÉS
B&B’ 97 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Bugyi Lászlóné, Vecsés, Csillag u. 39.
Vállalunk teljeskörű könyvelést, bérszámfejtést,
TB ügyintézést, Mérleg- és elektronikus adóbevallások készítését.
Könyvvizsgálói és ügyvédi háttér biztosított!
Tel./Fax: 29/355 135. Mobil: 06-30-442 1511.
E-mail: besb97kft@vipmail.hu H.-Csüt.: 8-15h.

Eredmények:
I. : ádám Emília - Grassalkovich iskola
felkészítő tanára: Dutkayné Demetrovics Ágnes
II. Váradi Regina - Petőfi iskola
felkészítő tanára: Márton Annamária
III. Szánthó Dorottya - Grassalkovich iskola
felkészítő tanára: Dutkayné Demetrovics Ágnes
IV. Pusztai Máté - Halmi iskola
felkészítő tanára: Vízvári Edit
VT info

Fotó: iskola

Bosznayné Waldner Erika szaktanár

Fotó: iskola

Biológia Megyei Verseny
A Halmi Telepi Általános Iskola Ökoiskolaként kiemelten kezeli a gyermekek természettudományos oktatását, nevelését. Ezért
is tölt el büszkeséggel minket, hogy 8. osztályos tanulónk, Tuba
László remek eredményeket ért el a természettudományok területén. A tavalyi tanévben földrajz és biológia tantárgyakból
készült Laci az Országos Hermann Ottó Versenyre. Ehhez a versenyhez a konkrét tananyagon túl megtanulta az év madarának,
az év fájának és az év vadvirágának jellemző bélyegeit, ismérveit. Pontos, lelkiismeretes felkészülésének eredményeként
mindössze két pontot veszítve a III. helyen végzett.
Idén a Pest megyei Biológia
Szaktárgyi Versenyen vett
részt. Az iskolai forduló
alapján, ahol 90% felett teljesített be is hívták a döntőbe, melyet a budaörsi 1. sz.
Általános Iskolában rendeztek meg. A több hónapos
felkészülés során szorgalmasan átismételte a 6., 7. és
a 8. osztályos tananyagot,
még az apró betűvel szedett
részeket is megtanulta.
Gyakorlásképpen témazárókat és teszteket oldott meg, ábramagyarázatokat készített.
A verseny teszt 100 pontos volt, melyet 90 percig írhattak a
tanulók. Lacit mindössze egy tanuló előzte meg, így kimagasló
eredményt elérve a II. helyen végzett.
Gratulálunk neki, és kívánjuk, hogy hasonló sikereket érjen el a
középiskolában is!
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Mesedélután a „Halmi”-ban…

Újabb Aranypáva-díj!

Az április 13-ai mesekönyv bemutatón Árvai Antónia tanárnő, a
Halmy Telepi Általános Iskolából felkért, hogy menjünk el hozzájuk mesét olvasni, az alsó tagozatos gyermekeknek. Mi hárman: Kelemen Bata Mária, Nagy Réka, a mesekönyv címadó
meséjének írója, és jó magam boldogan mondtunk igent a kérésre. A mesedélutánra április 19-én, pénteken került sor.
Hihetetlen sok édes gyermek szempár tapadt ránk, amint elmondtuk, hogy miért jöttünk, s megkérdeztük, hogy szeretik-e a meséket, kórusban kiabálták, hogy igen. Megkérdeztük, hogy örülnének-e, ha most a Vecsési Mesekönyvből olvasnánk nekik meséket, üdvrivalgás fogadta kérdésünket, így hát belekezdtünk…

Április 20-án a Labdarózsa Népdalkör Bugyin vett részt a
KOTA Országos Minősítőjén. Ezúttal is eredményes volt a
megmérettetése, sikerült a 4. Aranypáva díjat elnyernie. Ezen a
találkozón mutatkozott be nagy sikerrel új kis citerásunk Lovas
Luca, s Zelei Bence (a fotókon) a Területi Minősítőn dicséretes
helyezésben részesült 6 hónapos citeratanulás után!
Felkészítőjük Légrády Tibor volt. Gratulálunk mindnyájuknak a
szép eredményhez és köszönjük Tibor lelkiismeretes munkáját.
Zelei Bence máris elnyerte azt a lehetőséget, hogy Széles
András citeraművész növendéke lehessen szeptembertől.
Ugyanitt kezdi meg előképző citera tanulását népdalkörünk kis
tagja, Molnár Zsófika is.
szabolcsiné

Először Nagy Réka mondta el a „Meseláda” című meséjét, ami
arról szól, hogy három királyfi kap három kulcsot és a legkisebb
királyfi azt a kulcsot kapja, ami egy meseládát nyit, melyben
ezernyi mese lapul, s mikor kinyitja, mesék özönlenek ki belőle és elárasztják mesével az egész világot…
Nagy sikere volt, a gyermekek örömmel hallgatták, majd
Kelemen Bata Mária és én is két-két mesét olvastunk fel nekik,
azt követően körbeadtuk „A MESELÁDÁ”-t, vagyis a Vecsési
Mesekönyvet, ami nagyon tetszett a gyermekeknek. A rajzok és
a mesék is, kérték, hogy jöjjünk el hozzájuk máskor is, sőt azt
is kérték, hogy legyen folytatása a mesekönyvnek. Ők is szívesen írnának, rajzolnának bele.
Ilyen hatalmas tapsot talán még soha sem kaptunk! Tanítás után
a mesék világába kalandozni, együtt sok kedves gyermekkel és
három tanárnővel - nagyon szép délután volt. Ilyen és ehhez
hasonló napokra volna szüksége mindenkinek, gyermeknek s
felnőttnek egyaránt. Azt gondolom, hogy ebből hagyományt
kellene teremtenünk. Mi, meseírók nyitottak vagyunk rá, bármikor bármilyen felkérésnek szívesen teszünk eleget.
Írás és fotó: Benke Mária

Meghívó

Az Orbán Balázs Erdélyi Kör szeretettel meghívja Vecsés
Város mindazon polgárát, akinek fáj a Trianoni béke diktátum,
2013. június 4-én 16:00-kor tartandó megemlékezésre,
melyet a Megmaradás téren tartunk.
A megemlékezés programja:
Nemzeti és a Székely Himnusz
Sajó Sándor: Veréb c. költeményét előadja Tolnai Dániel
Labdarózsa Népdalkör műsora
Ünnepi beszédet tart Fuksz Sándor, az MVSZ elnökhelyettese
Szózat - Koszorúzás
Orbán Balázs Erdélyi Kör

A Vecsési Mesekönyv – A meseláda pénzügyi beszámolója
A „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért
Alapítvány gondozásában megszületett a VECSÉSI
MESEKÖNYV - A MESELÁDA című első kötete. Az alapítvány vezetése fontosnak tartja – a támogatók bizalmának megőrzése miatt -, hogy a kiadvánnyal kapcsolatosan nyilvánossá
tegye a bevétel és kiadás költségeit.
Bevételek: (mindösszesen)
673.500,- Ft
Bankban:
297.500,- Ft
(szerkesztés,korrektura)
Bankban maradt:
175.645,- Ft
Pénztárban:
376.900,- Ft
(előrendelők, személyek)
Kiadás: (mindösszesen)
808.355,- Ft
Folyószámláról:
101.855,- Ft
Kivét nyomda költségre
20.000,- Ft
Pénztárból:
376.900,- Ft
(300 db könyv)
Székek bérleti díja
25.000,- Ft
Előadói díj:
10.000,- Ft
Repr. ktsg. (víz, tálca,stb.)
10.000,- Ft
Nyomdaköltség összesen.
661.500,- Ft
Kifizetve
396.900,- Ft
Tartozás:
264.600,- Ft
A nyomdaköltség tartozásának kifizetését folyamatos elárusításból szeretnénk fedezni. Felhívjuk minden kedves érdeklődő figyelmét, hogy az új művelődési ház megnyitó ünnepségének mindkét napján (május 25-26.) a helyszínen és a Bálint
Ágnes Emlékházban is folyamatosan kapható lesz a könyvünk.
kuratórium
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Száz év!

Még több tánc, még több zene!

Április hónapban két vecsési polgár is betöltötte a 100. életévét!
Várszegi Gyuri bácsiról az áprilisi számunkban számoltunk be,
most a másik ünnepelt, Zehetmayer Józsefné köszöntéséről
adunk tudósítást.

A Csiribiri Néptánccsoport új, képzett oktatóval várja az óvodás
és kisiskolás korú gyermekeket a József Attila Művelődési
Házba, 2013. május 6-ától minden hétfőn 17 – 18 óráig. A
foglalkozásokat Váradi Levente, a budapesti Válaszút
Néptáncegyüttes táncosa tartja. Célunk, hogy a gyermekek
megismerkedjenek a magyar népzenével és néptánccal; gyermekjátékokon, játékfűzéseken és természetesen az autentikus
mozgáselemeken keresztül. Havi térítési díja, 3000 Ft/szülőpár.
Érdeklődni és jelentkezni a 30/581-45-20 –as telefonszámon
vagy a varadi.levente81@gmail.com e-mail címen lehet.
Váradi Levente

Növendékhangverseny

Április 18-án töltötte be a 100. életévét Zehetmayer Józsefné
Krausz Mária néni a Teréz utcában, akiről a szép korú interjúim kapcsán tavaly novemberben írtam. Akkor elmesélte élettörténetét, melyről regényt lehetne írni. A sok szenvedés, a háborús évek nehézségeinek elviselését csak kitartásának, szorgalmának és a szerető család összefogásnak köszönhette.
E szép napon is boldog család vette Őt körül. Gyermekei, unokái, dédunokái, sőt ükunokái alig férnek el körülötte. A születésnapi tortán a 100-as szám jelenti ezt a csodás életkort, ugyanis ennyi gyertya nem fért volna rá. Sugárzik családjáról a szeretet s a meghatottság. A mai jeles eseményre mindenki eljött, és
ezen városunk vezetői is részt vettek, akik ajándékkosárral,
virággal kedveskedtek Mariska néninek.
Nehéz életút volt az övé, de a sok-sok megpróbáltatásban megedződött. Kívánunk még a századik születésnapja alkalmából
jó egészséget, örömöket és további boldog életet szeretetben,
megbecsülésben családja körében!
Írás és fotó: Benke Mária

Meghívó

Az Orbán Balázs Erdélyi Kör és a Labdarózsa Népdalkör szeretettel meghívja Vecsés Város mindazon polgárát, aki szereti a
magyar népdalt és a magyar nótát, 2013. június 21-én 18:00-kor
tartandó első baráti találkozóra a vecsési, új Kulturális
Központba.
Orbán Balázs Erdélyi Kör és Labdarózsa Népdalkör

„Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi (...)
azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken.” (Kodály Z.)
Nem írok elfogulatlanul. Ha akarnék, sem tudnék. Egyrészt, mert
az egyik helyi iskolában dolgozván naponta lehetek szem- és fültanúja a Zeneiskolában dolgozó tanárok és a növendékek áldozatos munkájának, másrészt pedig azért, mert a zene a lélekre hat.
Mint ahogy a korábbi koncerteken, így most sem történt ez
másképpen. A Zeneiskola Növendékhangversenye ismét remekül sikerült. Kiváló ötletként a zeneszámok között a hétköznapokba engedtek bepillantást a szervezők, megismerkedhettünk
az egyes tanszakok mindennapjaival, a rohanásokkal, a felkészülésekkel, gyakorlással, ahogy az lenni szokott. A kitartó
munka eredményét pedig ámulva hallgathattuk. A színes repertoárban remekül megfért a népdal és a klasszikus, az operarészlet és a jazz is. Külön öröm volt számomra, hogy a koncert
végén egy közös énekléssel még inkább részeseivé válhattunk a
hangversenynek.

A zeneszámok hallgatása közben kicsit nosztalgiáztam is.
Eszembe jutott, hogy vajon milyen lesz majd egy zeneiskolai
koncert az új Kulturális Központban, s az is, hogy ezzel a hangversennyel méltóképpen búcsúztunk a régi nagyteremtől.
Köszönjük a maradandó élményt!
Horváthné Gyurcsán Erika
Fotó: iskola

Középiskolai tanár matematika és fizika korrepetálást vállal általános és középiskolai tanulóknak. 0630-6002139, 0629-737644
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Szénási Sándor István:
Elbúcsúztak a táncosok

Kelemenné Bata Mária:
Szilánkok József Attiláról

Áprilisi szél
fehér szirmokat szórt az útra,
harminchárom év
táncolt át a napfényes múltba.

Kisgyermekként arról álmodott,
milyen, ha valaki jóllakott.
Neki nem jutott elég falat,
csak mi a kegyelmesnél maradt.

Utoljára dalolt
ez a színpad lábatok alatt,
fölcsendült a zene,
zúgott a taps, zengtek a falak.

Szeretett volna gazdag lenni.
Csak pár forintért kuglert venni.
Ha megéhezik, bőven enni.
Szép ruhába’ járni, kelni.

Nem tudhatom, mi fájt
jobban, lelketek, vagy lábatok,
de ma is, mint mindig,
förgeteges volt a táncotok.

Korán elhagyta édesapja,
ettől bizony, csak nőtt a gondja.
Mennyit dolgozott szegény anyja!
Mosással telt az egész napja.

Most is nagyon vártam
tőletek a vecsési táncot,
féltem, mint Diedorfban,
beszakítjátok a színpadot!

Majd később őt is elvesztette,
a betegség mennybe vitte.
Ruháit már ott teregette.
Hiánya majdnem eszét vette!

Jó volt emlékezni,
elmerengve régi képeken:
Egy bohém ifjúság
tarolt sikert fellépéseken…

Bár tanulni akart Szegeden,
tette is volna szívesen!
De a „Nincsen apám” verséért,
tanári pályára fel nem ért!

Sosem felejtődnek
az élményekben gazdag évek,
akik nem lehetnek
már köztünk, emlékekben élnek.

Gyakran ült a Duna partjára.
Merengett háborgó fodrára.
Búbánata úszott az árral.
Dacolva árván a világgal.

Serlegek és díjak,
hű tanúi a dicső múltnak,
első táncosaink
szívünkben legendát írtak.

Számára jóból kevés jutott.
Élete vakvágányra futott.
Így fölszállt égi vonatára,
Rálelt a szeretett MAMÁRA!

Búcsúznak veletek
a „Kultúr” beszédes falai,
Bad Gams virágai,
Európa országútjai.

Sallay Gyula: Az élet színpadán

Hiányol örökké
itthon, idegenben sok barát,
akik emlékeznek,
milyen színpad volt az ifjúság!

A nagyvilág egyetemes színpadán
oly darab fut, melyben éppen játsszunk.
Végjátékba rejtett szózatát
eldöntötték helyettünk mások,
a darab vad, kíméletlen, gonosz,
oly történet mit Shakespeare ostoroz.

Hrahovina András: Küszöbök
Nem tudom, hogy lenne jobb.
Ha most lenne vége,
amikor még el sem kezdődött,
vagy néhány év, ölelés, gyomorgörcs
és halál múltán,
nehezen gyógyuló sebekkel
fordítanánk hátat egymásnak örökre.
Tipródom a küszöb előtt,
csak egy lépés lenne előre,
de a küszöbök mostanában
kétméteresre nőnek errefelé…
Lábujjhegyre állok, félve és sóvárgón
próbálom elkapni tekinteted,
de kezeim már szöges dródot fonnak,
és a kardot élezem a köszörűn.
Benke Mária: Kezek, érintések…
Őszintén a szemembe nézel,
tekinteteddel megigézel.
Kezed megfogja a kezemet,
s ebbe én beleremegek…
Kezeink összefonódnak.
Érzéseink egymásba olvadnak.
Szánk nem beszél, szemünk nem lát,
kezünk simogat, elönt a vágy…
Az évek gyorsan elszálltak,
kezeink szét sohasem váltak.
Egy érintés, egy ölelés,
nem kell több – ez nem kevés…
Boldog vagyok, hogy vagy nekem,
kezed érintését szeretem.
Kéz a kézben megyünk tovább,
tartson ez így egy Életen át…
Sallay Gyula: A ház
Minden házat kőből raknak
de értéket csak tartalmak adnak.

A sok táncos láb
fáradt már, hisz sok cipőt elnyűtt,
dalok, táncok, álmok,
vidámság, maradjatok együtt!
Áprilisi szél
szórj fehér szirmokat az útra,
harminchárom év
táncolt át a napfényes múltba!

Német Nemzetiségi Felnőtt Hagyományőrző
Tánccsoport Deidesheimban
- a vers róluk szól

Az oldalt
Szénási Sándor István
állította össze.
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A Zajtai csoda

/Trianon revíziója vonalzóval, térképpel, ceruzával/
2012-ben a trianoni évfordulóra készülvén cikket írtam néhány
olyan településről, melyek lakói nem fogadták el a nyugati
hatalmasságok által ránk erőszakolt diktátumot. Csak azért
sorolom fel őket, hogy sose felejtsünk! Megérdemlik, hogy
neveik világító csillagként ragyogjanak Magyarország egén.
Kezdem az elsővel, Sopronnal. Ez a város először Kun László
(IV. László) uralkodása alatt tett tanúbizonyságot Magyarország
melletti hűségéről. Mindig a tisztelet hangján szoktam szólni
uralkodóinkról, s ezt teszem most is, bár meg kell jegyeznem,
személye, hogy finom legyek, nem volt makulátlan. Az írások
szerint napjait szívesebben tengette a kunmenyecskék ölében,
mintsem az ország gondjaival foglalkozott volna. Pedig gond az
volt. Történt, hogy a csehek királya, bizonyos II. Ottokár rátört
a nyugati végekre, elfoglalta Sopron városát, és amikor kivonult, hűségesküt kért a várostól, de biztos, ami biztos alapon
magával vitt 200 gyereket túszként, ha netán a város meggondolná magát, nála vannak a túszok. Mikor ennek hírét vette IV.
László, sereggel indult Sopron alá. Miután megérkezett, a város
vezetősége megnyitotta kapuit törvényes uralkodója előtt,
vagyis hűségét úgy fejezte ki, hogy hagyta a túszként elvitt gyerekeket. Mi lett a sorsuk, arról nincs tudomásom, de ezért a tettéért Sopron szabad királyi városi, és sok egyéb kedvezményt
kapott. Így hálálta meg a város hűségét a király. Második alkalomra a trianoni ország-csonkítás után került sor, mikor is a
város és a környező falvak a népszavazáson úgy döntöttek, hogy
magyarok maradnak. Ezért a tettéért megkapta Sopron városa a
„Civitas Fidelissima” az az, a „Leghűségesebb város” kitüntető
címet, melyet az akkori kormányzat törvénybe is foglalt.
Ez tehát egy demokratikus, a népakaratot kifejező népszavazás
hozadéka. Egy közösség döntött arról, hogy nem akarnak idegen állam alattvalói lenni. Sopron mellett írtam arról a városról,
amelynek lakói, tanulói, közalkalmazottai fegyverrel zavarták
el a betolakodó cseh sereget, s jutalmul megkapták a „Civitas
Fortissima”, vagyis a „Legbátrabb város” titulust. Ez a város
Balassagyarmat. Ők tehát fegyverek erejével nyilvánították ki,
hogy magyarok akarnak maradni. A következő település, amely
nem nyugodott bele a diktátumba, nem akart idegen állam fennhatósága alá tartozni, nem más, mint a jugoszláv határ mellett
fekvő Kercaszomor, melynek lakói fegyverrel szereztek érvényt
abbéli akaratuknak, hogy Magyarországhoz akarnak tartozni.
Fegyverrel verték ki a SHS csapatokat, s teljesült vágyuk, akaratuk, 1922. február 9-én visszacsatolták Magyarországhoz.
2008. november 20-án megkapták a Communitas Fortissima” –
A „Legbátrabb Falu” kitüntető címet. Mint látható többféle
módon, ha nehezen is, de voltak települések, amelyek szavazataikkal, fegyvereikkel, sebészkés segítségével érték el azt, hogy
magyarok maradtak. Somoskőújfalu sem tudott belenyugodni,
hogy az összetákolt Csehszlovákiához tartozzon. Egy jól sikerült
műtéttel azonban elérték, hogy újból magyar alattvalókká váltak.
Döntött tehát népszavazás, fegyver és egy sebész kése. Arra
azonban nem gondolt senki, hogy egy kántortanító vonalzóval,
térképpel, körzővel szerez vissza települést Magyarországnak.
A történet a következő. Ez a település Zajta.
Magyarország legkeletibb települése, ahol az utolsó vasúti állomás található, a román határ mellett fekszik, Ukrajnától néhány
kilométerre. A falu kántortanítója nem akart belenyugodni,
hogy este lakásában lefekszik, mint magyar állampolgár, alszik
egyet, és reggel román alattvalóként ébred. Ezt a kántortanítót
Gaál Lajosnak hívták. Szemfülessége, ismerősei és határtalan
lokálpatriótizmusa nem hagyta belenyugodni, hogy elkerüljön
szeretett települése Magyarországtól. Sikerült néhány iratot
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beszereznie, korabeli térképpel kiegészítve. Addig mért, addig
húzta a vonalakat, míg-nem bebizonyította, hogy a határt téves
és rossz térképek alapján állapították meg. Tervéhez sikerült
támogatót találni, ki nem volt más, mint barátja, egykori diáktársa a Tanácsköztársaság bukása után néhány hónapig
Magyarország miniszterelnöke, Huszár Károly. Felkarolta, mi
több támogatta Gaál Lajos munkáját. Bebizonyították, hogy a
határt téves és rossz térképek alapján állapították meg. A nagy
rablásban kicsire nem adtak, de azzal nem számoltak, hogy lesz
egy honszerető, szülőföldjéhez ragaszkodó falusi kántortanító,
aki mérésekkel és vonalzókkal visszaszerezte hazájának szülőfaluját. Egy hónap eltelte után, 1920. július 4-én megtörtént a
határkiigazítás. Azóta ez a nap Zajta ünnepe. vitéz nagybányai
Horthy Miklós Magyarország kormányzója, a Vitézi Rend főkapitánya tettéért, kitartásáért Gaál Lajost vitézzé avatta. A település lakói csak úgy nevezik: a mi tanítónk.
Lassan 100 éve, hogy az első világháború győztes hatalmai vérpadra küldték, megfeszítették Magyarországot. Az eredmény
ismert. Addig soha nem létező országok határait rajzolták meg
a Párizs környéki békediktátumok. Csehszlovákia, Jugoszlávia
határvonalait rajzolták meg. Románia pedig mint a bibliai Júdás
aki 30 ezüstöt kapott árulásáért, megkapta Erdélyt és a
Részeket. Ezen az állapoton csak ideiglenesen változtattak a
müncheni és bécsi döntések. A II. világháború győztesei visszaállították a trianoni határokat, mi több, tovább csonkították a
még megmaradt Magyarországot. De vessünk egy pillantást a
térlépre! Hol vannak az említett országok? Csehszlovákia szétesett, Jugoszlávia eltűnt s helyükre szinte soha nem létező államocskák léptek. Ilyen állam, mint Szlovákia, a történelem során
soha nem létezett. A legkisebb unokám is idősebb Szlovákiánál.
Mikor az ember kint jár Felvidéken, elképedve olvassa, hogy
meg lehet tekinteni egyik uralkodójuk szobrát. Nyilat hamisítják történelmüket s ma már Hunyadiakra is azt mondják, szlovák ősöktől származnak. Lopják címerünk elemeit (igaz azt
Vecsésen is megteszik) Bartók által gyűjtött népdalt nevezték ki
himnuszuknak. Ukrajna! Nem is tudom erre mit mondjak. Most
azt hangoztatják Kárpátalja mindig az övék volt. Lehet sorolni
tovább. Itt egy kérdés merül fel mégpedig mit tett a magyar diplomácia. Mikor az EU-ba beléptünk, akkor kellett volna bizonyos dolgokat lerendezni. Persze ezen már nem érdemes rágódni. A történelmi pillanat elmúlt. Viszont soha nem szabad feledni jogos jussunkat. Állandóan beszélni kell róla. Ezek szellemében írtam az előző években is Trianonról, és ezért írtam ezt a
cikket is. Emlékezzünk azokra, akik minden alkalmat megragadtak annak érdekében, hogy településük Magyarország része
maradjon! Emlékezzünk és emlékeztessünk!
Gál István

Óvodai beiratkozás a 2013/2014. nevelési évre
Városunkban a 2013/2014. nevelési évre történő óvodai beiratkozások időpontja 2013. április 15-16. napján megtörtént. Az intézményvezetők tájékoztatása és a statisztikai létszámok azt mutatják, hogy az óvodáskorú, illetőleg az óvodába beiratkozó gyermekek száma az előző évekhez képest az
idei évben alacsonyabb. Az előzetes adatok alapján elmondható, hogy a
jelentkező gyermekek számára a város óvodái férőhelyet tudnak biztosítani,
melyről a szülők értesítése folyamatosan történik. Helyhiány miatti elutasításra csak abban az esetben került sor, ha a szülő biztosítani tudja gyermeke
napközbeni felügyeletét, mert otthon tartózkodik, vagy a gyermek a jogszabály által előírt életkort még nem töltötte be. Az elutasított felvételi kérelmek fellebbezési határideje még folyamatban van, a végleges adatokról a
fellebbezési kérelmek elbírálását követően adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy a 3 éves kortól kötelezővé tett óvodai
ellátást a köznevelési törvény 2014. szeptember 1-jétől írja elő.
PH info
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Az airLED projekt Regionális Fejlesztési Koordinációs Testülete
ülésezett az Airport Stáció Szállodában

„A városhatár térségében a repülőtér és a tervezett nagysebességű vasúti közlekedés együttesen a magyarországi közlekedési
rendszer egyik országos intermodális csomópontját képezi
majd.” (Budapest 2030 Városfejlesztési koncepció)

Az Európai Unió által finanszírozott airLED projekt keretében
2013. május 9-én került sor a repülőtér vonzáskörzetének gazdaságfejlesztése céljából létrehozott Regionális Fejlesztési
Koordinációs Testület (Regional Development Coordination
Body - RDCB) második ülésére.
Az RDCB találkozón megjelentek a meghívott önkormányzatok, vállalatok és civil szervezetek képviselői. A rendezvényt
Vecsés Város Önkormányzata szervezte, szorosan együttműködve az EU projekt vezetőpartnerével, a Budapest XVIII.
kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatával, többek között annak érdekében, hogy a testület tagjainak lehetőségük legyen álláspontjuk, véleményük megvitatására is.
Az RDCB második ülését Tábori Ferenc, Vecsés Város alpolgármestere nyitotta meg, melyet Práczki Péter - a projekt
vecsési megbízottjának - ismertető előadása követett.
Práczki Péter elmondta, hogy az airLED projekt 2012 nyarán
négy európai régió együttműködésével, az Európai Unió
Közép-Európa Program támogatásával jött létre, melynek célja
a repülőterek térségében a gazdaságfejlesztés elősegítése.
A repterek és a környező régiók integrált gazdaságfejlesztése
óriási kihívást jelent: a cél elérése érdekében szükséges a feladatok és felelősségi körök funkcionális megosztása a repteret
körülölelő települések között és elengedhetetlen az együttműködés a különböző érdekelt felek, például az önkormányzatok,
fejlesztési ügynökségek és a magánvállalatok között.

A bevezető ismertetőt követően, Soóki-Tóth Gábor, az airLED
projekt tematikus szakértője tartott ún. projekt tájékoztató előadást. Ismertette a „Repülőtéri Város” (Airport city) fejlesztésének kritériumait, a repülőtéri régiók (airport region) kialakulásának felépítését, az airLED model „jó gyakorlatok” felépítésének rendszerét.
Az airLED projekt hosszú távú fejlesztési koncepciójának
kidolgozásán túl utalt a „Repülőtéri Város” stratégia létrehozására, az ún. integrált, többpólusú fejlesztések tervezési folyamatának előmozdítására a Közép-európai repülőterek vonzáskörzeteiben.
Soóki-Tóth Gábor továbbiakban beszámolt még a „Budapest
2030” című hosszú távú városfejlesztési koncepció elkészítésének repülőtér fejlesztésével kapcsolatos folyamatáról és a nemzetközi repülőtér szerepének erősítéséről.
A következő szakértő Berényi Mária, Vecsés Város főépítésze
volt, aki „Vecsés, a repülőtéri város, a Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülőtér vonzásában” – címmel tartott előadást.
A főépítész asszony bemutatta Vecsés Város településszerkezeti tervét a vonatkozó fejlesztési területekkel és a Budapest, valamint Vecsés határán megindult fejlesztéseket.
Szó esett a Ferihegyi Repülőtér szabályozási tervének módosításáról, valamint a megvalósult repülőtéri fejlesztésekről
(SkyCourt). Kiderült az is, hogy tervezett fejlesztés azonban
nem valósult meg eddig, mint pl. a Cargo City és a 2-es
Terminal előtti szálloda.
Több fejlesztési lehetőség van továbbá Budapest XVIII. kerülete és Vecsés határán, az ún. Airport Business Park barnamezős
területein. A repülőtér folyamatos fejlesztésének köszönhető

végső soron a vecsési Market Central bevásárlóközpont és környékének fejlődése is. A bevásárlóközpont mellett emelkedik a
Quadrum irodaház is és nem szabad megfeledkezni az
Europolis Park Budapest Aerozone 55.000 négyzetméteres raktár és iroda helységeiről sem. A vecsési „repülőtéri városrészt”
az Airport Hotel Lőrinci út melletti épülete egészíti ki. További
fejlesztési koncepcióra 185 ha fejlesztési terület áll rendelkezésre Vecsés és a repülőtér között.

Berényi Mária főépítész

Vecsés számára több száz hektár kereskedelmi, logisztikai, gazdasági, településközponti, turisztikai, rekreációs és lakóterület
áll rendelkezésre, mellyel jelentősen hozzájárulhat Budapest
keleti kapujának további fejlődéséhez.
A találkozó záró előadója Jármi Gyöngyi volt, aki a
Belügyminisztérium képviseletében tájékoztatta az RDCB
meghívottakat a városfejlesztés hazai és uniós követelményeiről, valamint lehetőségeiről a 2014-2020 közötti időszakban.
Előadásában beszámolt a város-specifikus beruházási prioritásokról, a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó integrált akciókról, a közösségek által irányított helyi fejlesztésekről, a hazai
tervezés kereteiről és a hazai várospolitikai jogszabályokról.
Külön
figyelmet
érdemel
a
1181/2013.
(IV.5.)
Kormányhatározat, mely előtérbe helyezi, hogy a kormány kiemelt jelentőséget tulajdonít az integrált városfejlesztésnek.
Ebben a fejlesztési irányelvben meghatározza, hogy a közös
várostérségi tervezést támogatással szükséges ösztönözni, mely
a jövőben lehetőséget adhat Budapest XVIII. kerületének és
Vecsés számára közös projektek megvalósítására is.
Az RDCB következő találkozója június 4-én kerül megrendezésre. A rendezvény rendhagyó és példaértékű lesz, melyen
minden hazai és külföldi partner képviselteti magát és minden
érintett régió számára lehetőség lesz a nemzetközi álláspontokat
megismerni és egyeztetni egymással.
A prezentációk és a konferencia video elérhetők
a www.vecses.hu és a www.airled.eu honlapokon.
Írás és fotó Némedy Marianna
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Bálint Ágnes Mesefesztivál
és Kulturális Központ megnyitó

A Városi Könyvtár
a mûvelôdés szolgálatában

Városunkban május 25-én kerül átadásra a Bálint Ágnes
Kulturális Központ. Szeretnénk mindezt emlékezetessé és a
maga nevében rendhagyóvá tenni. A megnyitó ünnepség egy
karneváli felvonulással veszi kezdetét. Három helyszínről, helyi
csoportok, iskolások és óvodások közreműködésével zenés
bevonulással „birtokba vesszük” a főteret és ünnepi köszöntésekkel megnyitjuk a ház kapuit. Ezt követően a vecsési csoportok produkció lesznek láthatóak a nagyszínpadon. Az átadási
ünnepség csak a kezdete az egész hétvégét átölelő fesztiválnak.
Az I. Bálint Ágnes Mesefesztiválon számtalan meglepetéssel
készülünk kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Városunk főterét
mesebeli világgá változtatjuk, ahol mindenki maga mögött
hagyhatja a valóságot. Az idősebbek újraélhetik gyermekkorukat, a mai csöppségeket és fiatalokat pedig Szalóki Ágnes,
Bognár Szilvia, az ALMA Együttes és még sok más program
várja. Május 25-én és 26-án életre kelnek egyes mesék figurái,
díszletei, mindenki lehet Mazsola, Frakk, de akár Lukrécia. A
mesék utcáján lesz Bálint Ágnes meséiből felolvasás, interaktív
játék Mazsolával, készségfejlesztő és kézműves foglalkozások,
arcfestés, és amíg a gyermekek élvezik az interaktív játékokat
az alatt a szülők ellátogathatnak az APUKA megőrzőbe valamint az ANYA tanyára. Készülünk vetítéssel, férfiaknak játékokkal, pajzán mesemondással, hastánccal, asztrológiai tanácsadással és sok-sok meglepetéssel. Számtalan kiegészítő programmal is várjuk a fesztiválra látogatókat, többek között népi
játszóházzal, mesetorony készítéssel, közös horgászattal a
Nagy-Ho-ho-ho horgásszal, graffiti versennyel, Mazsola és
Tádé testvér játékkal, Vizi tündér és Vizi manó szerelem lakatfalával. Mindkét estünket fantasztikus műsorral zárjuk. Május
25-én Rúzsa Magdi élő koncertje érkezik hozzánk, május 26-án
pedig Takács Nikolas készül meglepetéssel a közönség számára. A Mesefesztivál egyes programjai az új épületben kapnak
helyett. Így lesz Kulisszajárás, gyermekrajz kiállítás, Bálint
Ágnes meséinek vetítése, Böde Péternek a Vándor meseírónak
és Nyulász Péternek az egyszervolt.hu munkatársának interaktív foglalkozása. Ingyenes NYÍLT HÉTVÉGÉT is tartunk, aminek keretén belül különböző foglalkozásokon vehetnek, részt
az érdeklődök. Akinek mindez nem lenne elég, azokat mindkét
napon kisvonat viszi az Apartman 116 „Kuckóba”, ahol szakoktató segítségével kipróbálhatják magukat a squash pályán,
illetve összemérhetik tudásukat Frakkal egy kapura rugó versenyben. Az érdeklődők ismét ellátogathatnak mesevonatunkkal a Bálint Ágnes Emlékházba, ahol 25-én és 26-án színháziés báb előadásokkal, póni lovaglással, kincskereséssel, bábkészítéssel és mazsola simogatóval várják a szervezők a gyerekeket és szüleiket.

A Róder Imre Városi Könyvtár dolgozói 2013. május 25-26-án,
a Bálint Ágnes Kulturális Központ ünnepélyes megnyitóját
követően, egész hétvégén sok szeretettel várják az érdeklődőket. A mesefesztiválon több helyszínen is készülnek a szervezők
programokkal. Ez alól városunk könyvtára sem kivétel.
Fotókiállítással, emlékkiállítással szeretnénk emlékezetessé
tenni Önök számára a megnyitóval egybekötött fesztivált. A
nyílt hétvégét követően május 27-én hétfőn 9 órakor pedig nyitva áll az olvasóközönség számára a könyvtár „kapuja”.

Ajándékozzon élményt gyermekeinek, tartsanak velünk és repüljünk együtt a mesék világába!

Fotók: könyvtár

Mazsola játszóház a Mesefesztiválon
A Kulturális Központ ingyenes nyílt hétvégéjén játszóházunkban található Játékvárunk ajtaja nyitva áll a 2-12 éves gyermekek számára. Épített játszóterünkön senki sem fog unatkozni,
hiszen kétszintes labirintus, csúszda, „labdamedence”, mászótorony, boxzsákok, hálós padozat, egyensúlyhenger, óriáslabdák, akadálypálya valamint Mazsola és társai színező sarok
várja a gyerekeket.
Gondolva a kisebbekre is a Bálint Ágnes Kulturális Központban
lévő Gammel József teremben ügyességet fejlesztő labdajátékokkal szeretnénk bevonni a 0-6 éves csöppségeket, ahol a játszóház játékait is kipróbálhatják.
A Mesefesztivál ideje alatt, a főtéren megtalálhatóak leszünk a
Mesék utcáján, ahol a gyerkőcök játszhatnak Mazsolával, lesz
akadálypálya, kézműveskedés, kirakó, memória játék, közös
képkészítés, valamint nyereményjáték.
Várunk sok szeretettel, járjuk végig együtt a mesék útját!
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Kisvonattal a Bálint Ágnes Emlékházba
A Bálint Ágnes Emlékház is sok szeretettel várja a
Mesefesztiválra érkezőket. Az emlékház kapui május 25-én és
május 26-án is 10-18 óráig nyitva áll a gyermekek és szüleik előtt.

Szombaton, május 25-én 11 órától a Gróf Andrássy iskola tanulói előadják Bálint Ágnes: Egy egér naplója c. mesekönyvének
feldolgozását Steigerwald Lajosné átiratában és rendezésében
az emlékház terasz-színpadán. Pontban 12 óra 30 perckor várjuk mindazokat az alsó tagozatos kisiskolásokat, akik vállalkoznak a kalózok ’mesés’ kincsének felkutatására. 13-15 óráig az
Avon hölgyei arcfestéssel segítenek a gyerekeknek Mazsolává,
Lukréciává, Szerénkévé változni. 15 órakor Fogi színháza előadja a Frakk, a macskák réme c. színdarabot Bálint Ágnes mesekönyve alapján.16 óra 30 perckor a Csillaghúr együttes zenés
műsora következik.

Kultúra 15

A Bálint Ágnes Kulturális Központ színpadán
a Miss Orchestra Sinfonica
Május 26-án 19 órakor a Bálint Ágnes Kulturális Központ megnyitó programsorozatának zárásaként színháztermünk színpadára lép a Miss Orchestra Sinfonica, akik 2012-ben elnyerték a
Világ Legszebb Zenekara címet.
A Zenei világutazás Bachtól a Beatles-ig című szimfonikus
crossover koncertre előzetes regisztráció szükséges a férőhelyek korlátozott száma miatt.
Közreműködik:
Pechtol Csilla- énekművész
Jankovics Nikolett és Szabados Patrik - tánc
Miss Orchestra Sinfonica
Vezényel: Presztolánszky András

Vasárnap, május 26-án 11 órától kezdődik a népszerű Mazsola
és Tádé c. bábjáték az Ametist együttes előadásában, majd utána
Mazsola elvegyül rajongói közé, akik kedvükre simogathatják.
12:30-kor ismét kezdődik a kincskeresés, de ezúttal kizárólag
óvodások számára. 13-15 óráig ismét arcfestés az Avon segítségével. 15:30-kor az Ametist még egy bábelőadást tart A két
kutya története címmel.

Továbbá mindkét napon állandó programokkal is készülünk a
hozzánk ellátogatóknak. Kertünkben lesz két szép fehér póni, a
bátrabbak simogathatják, etethetik, sőt fel is ülhetnek a hátukra.
Gumiasztallal, kézzel hajtható kis körhintával, diótörővel és
egyéb játékokkal várjuk a játszani vágyókat. A kreatív gyerekek
számára egész nap bábkészítési lehetőséget is biztosítunk. Az
örökmozgó csemeték által kifárasztott mamákat az Anyukapihegőben az Avon hölgyei várják egy kis kényeztetésre, de a
gyerekek számára is tartogatnak kisebb meglepetéseket.
Ezenkívül lehet fényképezkedni Mazsolaként, Manócskaként,
Kotkodaként, stb., nem is beszélve Károly bácsi és Imra néni
ruhájáról. Vasárnap az emlékházban első alkalommal mutatkozik be a vecsési édesszájú közönségnek a Csudaíz mézeskalácsmanufaktúra Zemplénből, gyönyörű és nagyon finom termékeivel (a Hollóházi porcelángyár rajzolói rajzolják a mintáikat), és
ami szintén nagyon fontos, baráti árakkal.
Találkozunk az emlékházban!
Gyertek hamar, a pónik már
reggel 10 órától várnak!

Játszóház a kulturban

Részvételi szándékukat e-mail címük, illetve telefonszámuk
megadásával tehetik meg az alábbi elérhetőségeken:
Presztolánszky András producer presztoa@gmail.com vagy
info@kulturba.hu
Fotók: Kolonics Csaba
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VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELVÉNY SZAKÜZLET
CSŐSZER ÁRUHÁZ

UV- mentes Barnulás.
akár 10 perc alatt!

Minden, ami víz-, gáz-, fűtéssel kapcsolatos

Abonyiné Bátonyi Erzsébet mesterfodrász, hajgyógyász 0630/68-55-808
Déri Anna fodrász, hajápolási tanácsadó 0620/42-35-978
Abonyi Bettina kozmetikus, sminkszakértő
/smink fotózáshoz esküvőre különleges alkalmakra/
fülbelövés, UV mentes barnítás 0620/53-53-53-0
Szőkéné Herczeg Veronika gyógypedikür, www.pedikurvecses.hu 0630/84-20-424
FLABÉLOS testvibrációs tréningpad

GÁZTERVEZÉS, ÁTADÁS

2220 Vecsés, Fő út 32. Tel.:0629-351-319

TERVEZÉS –KIVITELEZÉS

www.szepsegszalonvecses.hu

harmonia@gmail.hu

GáZKÉSZÜLÉK JAVíTáS

Földgáz és palackos (PB) gázkészülékek, tűzhelyek,
bojlerek, konvektorok, falifűtők, kazánok, cirkók,
szakszerű javítását és beüzemelését megrendelés esetén
a helyszínen elvégezzük.
Várjuk megrendelését hétfőtől péntekig reggel 8 és este
20 óra között, fűtési idényben szombaton és
vasárnap is 8-16 óra között.

Ariston, Westen, Beretta készülékek beüzemelése
Kazánok, klímák, csövek, idomok, radiátorok,
szaniterek AKCIÓS áron!
Napkollektor értékesítés, szerelés

Vecsés, Magyar u. 31. – T./F.: 0629-350 870
Nyitva tartás: 07-17
DUGULÁS ELHÁRÍTÁS: 06-30-7013-569
E-mail: csoszer@monornet.hu
Web: csoszeraruhaz.unas.hu

Vass István gázkészülék-szerelő mester
Vecsés, Kellner dr. u. 24/b. Tel.: 29/350-306
Mobil: 06-20-9252-635

SÓ ELADÁS
É L E L M I S Z E RTA RT Ó S í T Ó

ADALÉKANYAGOK, ESZKÖZÖK FORGALMAZáSA

NUVER & BERGER KFT.

2220 Vecsés, Rózsa utca 14-16.
Tel./Fax: 06-29-352-217

1 tonnától házhozszállítást vállalunk.

cégek, vállalkozók figyelem!

Vállalom munka-, tűz- és környezetvédelmi
törvények által előírt kötelezettségek teljesítését.

- telepengedélyekhez dokumentumok készítését,
- építőipari cégeknek egészségvédelmi és biztonsági terv
készítését,
- oktatások megtartását,
- munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályzatok készítését,
- kockázatelemzést,
- munkavédelmi üzembehelyezés és mentési terv készítését.

Hívjon! Vállalom! Mennyiért?
A bírság sokszorosan többe kerül!
Fodorné Juhász Mária Tel.: 0620 9 616 901

ZOOÁZIS Állatorvosi Rendelő
Vecsés , Kölcsey u. 15.
Rendelési idő:
Hétfőn és csütörtökön 9.00-11.00
Minden hétköznap 16.30-18.30, Szombaton 9.00-11.00
Telefon: 0620/9261-129, 0620/4148-610, 0629/354-633
Szolgáltatásaink: Ambuláns és műtéti betegellátás.
Belgyógyászati, szülészeti beavatkozások, Rtg, Uh, Vérlabor helyben
Védőoltások, Microchippes megjelölés, akár háznál is
Rendel: Dr. Stark Róbert kisállatgyógyász klinikus szakállatorvos,
és Dr. Gazsi Nóra

w w w. ve c s e s i a l l ato r vo s. h u
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MINÔSÉGI FA
NYÍLÁSZÁRÓK
GYÁRTÁSA

Ajtóinkat és ablakainkat lucfenyőből és boroviból gyártjuk.
Szabványmérettől eltérően egyedi darabokat külön megrendelésre is vállalunk. Spaletta, zsalugáter gyártása. Nyílászáróink felületkezelését és beszerelését is vállaljuk. Felmérés
és árajánlat készítése ingyenes.
2220 Vecsés, Liszt F. u. 5.
Tel./fax: 06-29/352-053, Mobil: 06-20/962-1314
info@bartfa.hu, www.bartfa.hu

TEMETKEZÉS
ALPHAVIK 95
Temetkezési Kft.
2 2 2 0 Ve c s é s K á r o l y u t c a 2
0629/353-070
Ügyelet: 0630/975-2550
ke g y t á r g y a k
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Feltöltjük a nyelvtudásod!
Nyári intenzív tanfolyamainkra május 31-ig
10% kedvezménnyel iratkozhatsz be!
Tanulj és vizsgázz nálunk!

Nyelvvizsgát szeretnél nyár végére?
Ingyenes szintfelmérésünk alapján
azonnal javaslunk Neked tanfolyamot
sikeres nyelvvizsgádhoz.
Várunk ügyfélszolgálatunkon!
Vecsés, Fő út 226.
Tel.: 29-352-967
06-20-5-852-852
www.vecses.katedra.hu
Aki ad magára és a mosolyára, hozzánk jár!
Fogfehérítés ZOOM 2 lámpával,
és fogékszer felrakása.

Foggal-Örömmel DI. Bt.
Dr. Mérth Gizella fogszakorvos

Rendelés: Vecsés Telepi út. 68. – Szakrendelő
Telefon: 29 – 551 471 és 06-20 – 467 5937
Hétfő és szerda: 14.00 – 19.30,
Kedd, csüt., pé.: 8.00 – 14.00
Email: drmerth@freemail.hu
w w w. f o g g a l - o r o m m e l . h u
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Megvalósult Álom
10 éves a Czövek Olivér Református Óvoda
A címben szereplő Megvalósult Álom – a nyugalom szigete
kifejezést Pete Jánosné, Magdika, az óvoda akkori és mostani
vezetője használta az intézmény megnyitásakor 2002 szeptemberében. Ekkor 49 ovis járt az intézménybe, mostanra az engedélyezett létszám 80-ra bővült.
Csodálatos ünnepi nap virradt április 27-én, szombaton. Napos
időben, szeretetteljes közösségben ünnepelte tizedik születésnapját a vecsési Czövek Olivér Református Óvoda. Hogy megvalósult álom ez az intézmény azt nemcsak korábban, de ezen a
napon is megtapasztalhattuk. A megnyitót Istentisztelet és az
óvodások műsora, Edőcs Fanni és Edőcs Tamás fuvola- és zongorajátéka követte, majd finom ebéddel látták vendégül a jelen
lévőket. Mostani és egykori ovisok játszottak önfeledten az
udvaron, különböző népi játékokkal, körhintával, majd a gyerekeket arcfestés és az Egyszervolt Mesezenekar műsora várta
zenével, játékkal. A gyerekeknek hatalmas élményt jelentettek
az élőbábbal megelevenített meseszereplők: Vuk, Micimackó, a
Nagy Ho-ho-ho-horgász és Süsü is. Minden résztvevő gyermek
ajándékot kapott. Régi csoporttársak verődtek újra össze, mintha tegnap találkoztak volna utoljára, a szülők is kikapcsolódhattak egymás társaságában. Számomra a legmeggyőzőbb élmény
az volt, hogy most hetedikes, nyolcadikos – egykori református
ovis – tanulók is eljöttek, hogy részesei lehessenek az ünnepségnek. Szerintem ennél nagyobb bizonyítékra ennek az intézménynek nincs szüksége.
Idéztem már intézményvezető asszony szavait a cikkemben,
most szintén megteszem: „…mindig megtartott bennünket az
Úr, célja volt és van ezzel az intézménnyel…”

Elsôáldozás
Az elsőáldozás az Oltáriszentség első alkalommal történő vétele. Az elsőáldozás vételének időpontja az évszázadok során
több alkalommal változott. 1215-ben a IV. lateráni zsinat az
értelem használatához, a 7. életév tájához kötötte, amikor megfelelő oktatás után a gyermek már különbséget tud tenni az
Oltáriszentség és a közönséges kenyér között, és képes a gyónásra. Később ez koronként változott 9-14 életév között.

1946 márciusában a Magyar Katolikus Püspöki Kar elrendelte,
hogy az általános iskola 1. osztályos tanulóit elsőáldozásra kell
vezetni. Szertartása általában tavasszal, a húsvéti időben történt.
Az 1930-as években még eleven szokás szerint a fiúk fekete, a
leányok fehér ruhát, s néhol kisebb értéktárgyakat (órát, nyakdíszt) kapnak keresztszüleiktől; tőlük kapják a fiúk a mellcsokrot és a leányok a virágkoszorút. A templom díszítése és az elsőáldozás utáni szeretetvendégség is a keresztszülők és a szülők
feladata. A hatályos egyházjog szerint gyermekek elsőáldozáshoz bocsátása csak akkor megengedett, ha gondos fölkészítésben részesültek; ha kellő ismerettel rendelkeznek; ha képességük szerint felfogják Krisztus misztériumát, s az Úr testét hittel
és áhítattal tudják magukhoz venni és ha előzőleg szentségi
gyónáshoz járultak.

Szívből kérem továbbra is Isten segítségét, hogy ez az intézmény még sok gyermeknek okozhasson rengeteg örömöt, hogy
szeretetben fejlődhessenek. Köszönjük az itt dolgozók áldozatos tevékenységét, sok erőt kívánunk a további munkájukhoz is!
Horváthné Gyurcsán Erika

VÉDJÜK MEG cSALáDJAINKAT!

Fotó: Varjú Zoltán

Franciaországban az alsóház után a szenátus is jóváhagyta azt
a törvényt, amely szerint az egyneműek is köthetnek házasságot, fogadhatnak örökbe gyermeket. Annak ellenére határoztak
így a politikusok, hogy ezt megelőzően a franciák milliós
tömegeket felvonultató békés demonstrációkban tettek tanúságot a hagyományos házasság- és családeszményhez való
ragaszkodásukról. A francia családegyesületek felhívásukban
hívnak minden jóakaratú embert, hogy csatlakozzék a francia
püspöki kar tagjai által életre hívott „Imádkozunk együtt”
című kezdeményezéshez. Imádságra és böjtre hívnak mindenkit, aki fontosnak érzi, hogy országában, vagy a világ bármely
részén az élet- és családellenes erők meghátráljanak.
Bővebben: www.vecses.vaciegyhazmegye.hu/csalad)
Varga Péter katolikus plébános

Április 28-án az Óvárosi Plébánia Szent Kereszt plébániatemplomában Dr. Huszka Mihály plébános atya vezette elsőáldozási
szertartás során 17 gyermek vehette fel életében először az oltáriszentséget.
VT info

Fotók: Nagy István Elek
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Gondolatok...Pünkösdkor, az elfelejtett Istenrôl

Az Apostolok Cselekedeteiben - a 17. fejezetben - olvassuk,
hogy Szent Pál apostol második útja alkalmával Athénben az
Areopáguszon „elszorult a szíve” a bálványokkal teli város láttán. Aztán, amikor az egyik pogány oltár felett ezt a feliratot
látta: „Az ismeretlen istennek”, szólásra emelkedett és hirdetni
kezdte az egyetlen igaz Istent, akiben élünk, mozgunk és
vagyunk, s az Ő egyszülött Fiát, a második isteni személyt,
Jézus Krisztust.
Ha Pál apostol most megjelenne közöttünk, akkor minden
bizonnyal az elfelejtett Istenről beszélne. Az elfelejtett Istenről,
a harmadik isteni személyről, a Szentlélekről. Ha megnézzük a
katolikus templomokat, alig, csak elvétve találunk valamilyen
ábrázolást,
jelzést
a
Szentlélekkel
kapcsolatban.
Gyönyörködhetünk a különböző korok freskóiban, festményeiben, ámulhatunk a szobrok kifejező erejében, szépségében,
melyek Jézus Krisztus életét és szenvedését, valamint az ő legszentebb anyját, Máriát és a szenteket ábrázolják, de a
Szentléleket ritkán fedezhetjük fel az alkotások között.
A zeneirodalomban - akárcsak a költészetben is - lenyűgöző
hatással vannak ránk Bach hatalmas méretű Passiói, Handel
Oratóriumai, Palestrina, Mozart, Beethoven és Haydn csodálatos miséi, de a Szentlélekről ilyen nagyszabású műveket nem
találunk. Igaz, Pünkösd ünnepén lelkesen énekeljük a pünkösdi
sequentia-t : Veni Sancte Spiritus - Jöjj Szentlélek Istenünk ... és
a másik csodálatos himnuszt, a Veni Creator-t... Szentlélek Isten
szállj reánk ...
Jézus szenvedése előtt, az Utolsó vacsorán így beszélt: „Most
elmegyek ahhoz, aki küldött engem... én az igazságot mondom
nektek: Jobb nektek, ha elmegyek. Mert ha nem megyek el, a
Vigasztaló nem jön el hozzátok, ha azonban elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Ő, amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről,
az igazságról és az ítéletről... Amikor eljön az igazság Lelke, ő
elvezet majd titeket a teljes igazságra-...”
És Jézus feltámadása után az Ötvenedik napon (Pünkösd latingörög neve: Pentecoste = ötvenedik nap) szélzúgás közepette az
emeleti teremben - az Utolsó Vacsora helyén - tüzes nyelvek alakjában leszállt a félelem miatt bezárkózott apostolokra a Szentlélek.
Olyan szépen, költőien írja Prohászka Ottokár, a „Lánglelkű
püspök” a Szentlélek Hárfájában „Pünkösd van, a Lélek ünnepe. Lejött az égből a fergeteg szárnyain, a szél zúgása az Ő
beharangozása, villámait lehozta, s tüzes nyelvekké olvasztotta.
Angyalait fönt hagyta, de kerubos, szeráfos, bátor lelkeket állított a világba: apostolokat. A Lélek nem tudomány, hanem bensőség, melegség, meggyőződés, életöröm, tetterő, mely az
embert áthatja, megjavítja, megváltoztatja és emeli.
A Lélek nem test, nem érzék, nem érzéki öröm s élvezet, ez
mind gyorsan hervadó virág, s hozzá még könnyen kábító mérges virág. A Lélek test s érzék fölött álló, saját útjain járó, a végtelen Isten felé törekvő hatalom, mely a tisztaságban, az erényben, az öntudat harmóniájában bírja szépségét.”
A Pünkösd ünnepe mellett a bérmálás ünnepére is készülünk.
Június 9-én a Jézus Szíve templomban tizennyolc fiatal kapja
meg a Püspök Atya közvetítésével a Szentlelket. Tüzes nyelvek
nem lesznek láthatók, mint az első Pünkösdkor, de Jézus ígérete alapján valóban megkapják a bérmálás szentségével a
Szentlelket. És leszállt a Lélek a mi lelkünkbe is, amikor évekkel vagy évtizedekkel ezelőtt megbérmáltak bennünket.
Megkaptuk a bölcsesség lelkét, az értelem lelkét, a tanács lelkét,
az erősség lelkét, a tudomány lelkét, a jámborság lelkét és az Úr
félelmének lelkét. Jó lenne ezt tudatosítani magunkban
Pünkösdkor is és a bérmáláskor is. Milyen nagy szükségünk
lenne mindennapjainkban sokszor a Szentlélek előbb felsorolt
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hét ajándékára... Csak kérnünk kell, hívni: Jöjj Szentlélek
Istenünk... Belon Gellért imádkozza: „Áldozatokat kell hoznom
Istenemért, Egyházamért, magam és mások üdvéért, - és én töprengek és félek az áldozatoktól! Ó Uram, tölts el az Erősség
ajándékával! Már a nemrég boldoggá avatott Suenens bíboros
mondta: „Úgy tűnik, szemtanúi lehetünk a Lélek hatalmas, egységre hívó működésének”.
VI. Pál pápa jövendölte: „A Szentlélek fogja megadni
Egyházának az öröm, a világosság, az erő adományát és az egységesítő szeretetet, amelyre ma annyira szüksége van”.
Az Egyház mi vagyunk! Rajtunk is áll, hogy mennyire működik
a Lélek!
Nagy István Elek

Csíksomlyói Búcsú

Pünkösd szombatján van a csíksomlyói búcsú, ahová Kárpátmedence magyarjai elzarándokolnak, így Vecsésről is nagyon
sokan ott vannak. A búcsú története az 1440-es évekre nyúlik
vissza, amikor a ferencesek pápai búcsúlevelet kaptak, és a
kegytemplom előtt búcsút tarthattak. 1567 pünkösdjén a református János Zsigmond, a nagy műveltségű magyar király és
erdélyi fejedelem – Szapolyai János és Jagelló Izabella fia –,
gyergyói és csíki székelyek térítésére indult sereggel. A katolikus székelyek fegyverrel álltak ellen a reformáció terjedésének,
István gyergyóalfalui pap vezetésével. A csata, amelyet gyanús
csend övez és nincs róla információ, valószínűleg elmaradhatott. A Hargita hegység Tolvajos-hágójánál találkozhatott a két
„sereg” pünkösdszombaton, és feltételezhetően megegyezéssel
zárult az „ütközet”, amit a székelyek győzelemként értékelhettek. A csíksomlyói templomban asszonyok, gyermekek és öregek várták a hírt, fűzfaágakkal fogadták a férfiakat. Vallásuk
megtartását győzelemként értékelve, hálából elhatározták, hogy
minden év pünkösdszombatján búcsút tartanak. Ez így ment az
1990-es évek elejéig, amikor annyira megnőtt a zarándokok
száma, hogy már nem fértek el, ezért a Salvator kápolna melletti nyeregben szabadtéri oltárt emeltek, és azóta ott tartják a
búcsúi szentmisét. Az elmúlt évek során a vallási tartalmán túl
a búcsú a magyarság összetartozásának szimbóluma is lett.
János Zsigmondra visszatérve el kell mondani, hogy nyolc
nyelven beszélt, művelt, katonai hadviselésben jártas, mai nyelven szólva „sportos” férfi volt. Felvilágosultságára jellemző,
hogy rá pár hónapra – 1568. január elején – a tordai templomban tartott országgyűlés kimondta a vallásszabadságot,
Európában először! A törvény egyik következménye lett az
evangélikus, a református egyház terjedése mellett, az egyetlen
magyar alapítású vallás, az unitárius egyház kialakulása, amelynek híve lett maga a király is. János Zsigmond gyanús körülmények között – Habsburg mesterkedésre, mint sok más magyar
uralkodó - hunyt el 31 évesen. 1571. május 25-én temették el
Gyulafehérváron, az unitárius egyház szertartása szerint.
Írás és fotó: szalontai
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RUHATISZTíTÓ FELVEVŐHELY!

(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.

Mónika: 0630-3978019

ÚJ! MEGNYÍLT! OLCSÓ GÁ ZOLA J!

Cím: Vecsés, Ecseri út 15. (Temetővel szemben, az autómosónál)

JOGOSÍTVÁNY!
4 -szeri részletfizetéssel,

TANFOLYAMOK
Folyamatosan!

Helye: NYELVISKOLA (Vecsés, Fő u. 226.)
www.deltajogsi.hu
Regisztrációs szám: 13-0519-05

DELTA AUTÓSISKOLA

Tel.: 06-29-322 422
06-20-915 2268 06-30-942 8113

CSALÁDI FOGÁSZAT

Magánrendelés:

Báthory u. 16. sz.:

L
JÓ

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter
Dr. Csorba Zoltán
fogászat-szájsebészet
implantológia-fogfehérítés

JÓ
T
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dr. Csorba

Hétfő, Kedd, Péntek: 9-12 és 16-19h.
Szerda: 9-12h. Csütörtök: 16-19h.

Bejelentkezés: 06 - 20 - 999 62 61
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KONTÉNER
SZÁLLÍTÁS

sitt, szemét, sóder, homok, termőföld
szállítás és gépi földmunka (BOBCAT)
3, 4, 8 m3-es konténerrel.
Márta Ervin: 06 – 20 – 9849 242
Dugulás elhárítás falbontás nélkül.
Víz-, gáz- és központi fűtésszerelés.
Ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, wc-k, tartályok
cseréje megbízhatóan, garanciával.

Tel.: 061-402 43 30 és 0620-491 50 89
Alapterület: 26m2, pince 26m2
a tetőtér beépíthető.
Víz, villany, gáz,
telefon van.
06-30/942-8865

Harcsa Géza

karosszéria lakatos mester

Vállalom: minden típusú karambolos személygépkocsi teljeskörű biztosítási ügyintézését és karosszéria
javítását, kulcsrakészen, határidőre,
egyéb szolgáltatásokkal.
Bér vagy csere autó! Vizsgáztatás!
A hirdetés felmutatója 10% engedményt kap a karosszéria
munkadíjából!

Vecsés Fő u. 89. Tel./Fax.: 29/739 213
Vecsés, Bethlen G. u. 21/a. Tel./Fax.: 29/353 878
Mobil: 06-20-9448 372. Email: harcsageza@freemail.hu
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26 Portré

Szorgalommal, derûvel…
Kedves Olvasóim a szép korúakról havonta közölt portréimban
ma egy régi, kedves ismerősömnél jártam. Egy olyan hölgynél,
akivel több évtizede nem találkoztunk, de majdnem ott folytattuk a beszélgetést, mint fiatal korunkban…
Ő Vecsés díszpolgárának, Bányász Bélának az özvegye a Zrínyi
utcából, ez a derűs hölgy Bányászné Tichy Ágika néni.
Az első világháború tájékán szülei három gyermekükkel, egy
fiúval és két leánnyal Erdélyből elindultak a biztosabb megélhetés reményében Dél Amerikába, pontosabban Brazíliába.
Az ott töltött évek alatt Édesanyjának nagy honvágya volt, míg
végül öt év múltával felkerekedtek és hazajöttek
Magyarországra. Átmenetileg Pesterzsébetre, a Wekerle-telepre
költöztek, ahol 1930-ban megszületett negyedik gyermekük,
Ágica. Pár évig éltek Pesterzsébeten, majd 1938-ban kiköltöztek Vecsésre.

Nagyon megszerették ezt a kedves kis falut és a család letelepedett, véglegesnek ítélve e helyet. Ági néni is cseperedett fel, itt
elvégzett két polgárit, és miután Édesapját Székesfehérvárra
helyezték - mert a háború szele elérte hazánkat is -, 1943-ban
Fehérváron folytatta tovább a polgáriban a tanulmányait.
A háború szétszakította a családot. Bátyját behívták katonának,
Édesapja ott kapott munkát.
Édesanyja három leányával egy év után visszatért Vecsésre.
Nagyjából rendeződött az életük, Édesapjuk is hazatért, de sajnos 1946-ban elveszítették őt. Bátyja eltűnt a háborúban,
nagyon szomorú, de soha sem kaptak hírt felőle.
Ági néni nem tanulhatott tovább, hiszen Édesanyjának kellett
segíteni. Otthon varrást tanult, és bedolgozást vállalt, segítve
megélhetésüket. Már 16 éves szép nagylány volt, mikor barátnőivel szórakozási lehetőséget kerestek. Az egyetlen hely, mely
a mai Erzsébet téren a „Zárdában” adódott, jó kis közösségi
lehetőséget nyújtott számukra a kikapcsolódásra.
Esténként összegyűltek a fiatalok, fiúk és lányok, a tisztelendő
atya és a zárdafőnök asszony felügyelete mellett táncoltak, énekeltek, a fiúk bendzsón játszottak… Nagyon jól érezték ott
magukat, jó néhány színdarabot vittek színre a maguk és mások
szórakoztatására. Néhány évig oda jártak szórakozni, míg 1949
tájékán meg nem szüntették a zárdát…
Volt ott egy, nála három évvel idősebb, nehéz sorsú fiatalember,
akinek Ágica nagyon megtetszett, de nem merte meg sem szólítani, félt a visszautasítástól, így közbenjárásra kérte a
Zárdafőnök asszonyt, aki elment Ági néni Édesanyjához és
elmondta, hogy Bélának nagyon tetszik a lányuk.
Ő volt Bányász Béla, a későbbi festőművész.
Ági néni Édesanyja megengedte, hogy elmenjen hozzájuk
bemutatkozni. Ezt követően szolid, tisztelettudó udvarlás
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következett, és még egy év sem telt el, feleségül vette Bányász
Béla Ági nénit. 1950 januárjában volt az esküvőjük. Párja
számtalanszor mondta ezután, hogy neki akkor kezdődött el
igazán az élete, mikor ők ketten összeházasodtak és egy szerető családba került. Mindig szeretett rajzolni, festegetni, műszerész volt a szakmája, amit nem nagyon kedvelt, ezért addig
tanult magán úton festészetet, hogy komolyabban elkezdhette a
festést… Szabad idejében szobrászkodott is…
Számos festmény, tájkép, portré, és más egyéb művészeti alkotás őrzi áldásos tevékenységét. Munkája során később dekoratőr, tervező, reklámkészítő volt, ami jobban megfelelt művészi
hajlamainak. Ági néni közben megrendelésre varrogatott.
A Zrínyi utcában éltek a Családjánál, a szomszédban egy üres
telek állt, amit megvettek, építkeztek, majd hat év után beköltöztek az új házba férje édesapjával, addigra már gyermekeik is
születtek. Boldog házasságukból egy fiú és három leánygyermekük jött a világra, felnőttek, majd Ők is megnősültek, férjhez
mentek, s azóta 13 unoka, 11 dédunoka örvendezteti meg Ági
néni idős napjait, aranyozzák be az életét.
Elmondhatjuk, hogy szép szerető, összetartó családja van. Volt
az életében sok-sok derű és sajnos ború is, de a kitartó jó természetének köszönhetően minden nehézséget áthidalt az Istenben
való erős hite, ami átsegítette élete szomorúságain.
Egy ideig bejárt dolgozni a fehérnemű varrodába a fővárosba,
mikor már nagyobbacskák voltak a gyermekei, később ismét
bedolgozó lett, majd a Tompa utcai óvodában több mint 20 évig
– nyugdíjazásáig - dolgozott dadusként, imádta a gyerekeket. A
párjával egyszerre mentek el nyugdíjba, a gyerekek kirepültek,
megtalálták párjaik oldalán a boldogságot, ő vezette a háztartást, vigyázott az unokákra, Béla bácsi pedig festette a szebbnél
szebb műremekeket, melyekből megszámlálhatatlan sok kiállítása volt országszerte, sőt határainkon túl is, természetesen szűkebb „kishazánkban” Vecsésen is…
Érdeklődöm, hogy telnek időskori napjai, amire nevetve válaszol, már nem bír olyan sokat dolgozni a kertben, ezért inkább
pihenget, elvégzi a háztartást és sokat olvas, soha sem unatkozik, nagyon tevékeny…
A kertje és az otthona is patyolat tiszta, rend uralkodik mindenhol, olyan fitt még mindig fizikailag és szellemileg is, hogy
élete jó például szolgálhat a mai fiataloknak. Erős hittel, tiszta
lélekkel éli az életét, közelében a családja, akikkel nagy egyetértésben él.
Tehát elmondhatom, hogy a hosszú élet titka a jó természet, jó
hozzáállás az élet dolgaihoz, és a SZERETET.
Kívánom, hogy éljen még nagyon-nagyon sokáig Ági néni erőben, egészségben a családja és a saját örömére!
Írás és fotó: Benke Mária
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Baglyos kiskanál

Ballag már a vén diák, tovább, tovább!...
Májusban kezdődnek a ballagások. Szinte minden családban
akad ismerős vagy rokon, akinek készíthetünk baglyos kiskanalat emlékül. Ha már megtanultuk a technikát, beindulhat a fantáziánk. Alkothatunk tanárnak, óvónőnek, de legjobb barátunknak is, hisz a variációk száma végtelen.
Szükséges alapanyagok:
(megvásárolhatók Kincsesláda Kelléktár Kreatív Hobby üzletében)
fém kiskanál, süthető gyurma többféle színben
Segédanyagok:
A gyurma formázásához, vágásához és nyújtásához különféle
eszközök
Elkészítés menete:
Egy műanyag tálcán vagy lapon,
esetleg sütőpapíron kinyújtjuk a
gyurmát, abból a színből, amit
háttér színnek választunk. Ha ez
megvan, a kanál nyelére rásimogatjuk, és a felesleget levágjuk.
A bagolyhoz háromféle barna
színű gyurmát választottam. Az
egyikből megformáztam egy ovális testet, fejet és a hegyes füleket.
Egy másikból elkészítettem a két
szárnyat. A legsötétebb színből
pedig a szemeket és a lábakat.
A testrészeket elkezdem szépen a
kanál nyelére felhelyezni: a testet,
a fejet, a csőrt, a füleket, a szárnyakat, a lábakat s végül a szemeket. A szemek alapja két nagyobb
fehér kör. Hatásos, ha körbe
becsíkozzuk. Ezután helyezzük a
közepébe a sötét pontszerű gyurmát, kis lyukat szúrva bele. Egy
fogpiszkáló segítségével nyomkodjunk a bagoly hasára toll mintázatot.
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Az egyik barna színből formáljunk
egy vékony rudat. Ezt tekerjük
körbe, a kanálnyél szélénél. Ezzel
szépen le is zártuk. Ezután nincs
más dolgunk, mint rátenni egy
sűtőpapírral bélelt tepsire, és berakni a sütőbe 30 percre 130 C-on.
Égetés után akár mosogatógépben
is mosogathatjuk.
Csinosan becsomagolva egy bögrével különleges ajándék lehet.
Hamarosan induló tanfolyamainkon elsajátíthatjuk a kanál és
különböző gyurmatechnikák alapjait. Jelentkezni és érdeklődni telefonon, e-mailben, vagy személyesen az üzletben lehet.

Kincsesláda Kelléktár
árukészlete Önre vár
kreatív hobby alapanyagok, arcfestés rendezvényeken, gyereknapon és egyénileg
Vecsés Károly u. 2. (Telepi úti üzletsor)
Ny: H-P: 9-17 és Szo.: 9-13
Kreisz ágnes 06 30/326-1988 - kincseskellek@freemail.hu

Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny

„A tudás életet menthet!” - jelmondattal idén is megrendezésre
került az Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny, melynek helyszínéül az üllői sportcsarnok szolgált. 20 általános iskola és 6
középiskola csapata mérte össze ügyességét és tudását. A 11
állomáson három katasztrófavédelmi területről (tűzoltóság, polgári védelem, iparbiztonság) elméleti és gyakorlati feladatokat
oldottak meg a versenyzők. Az elméleti feladatok között számos fontos téma került szóba. Kérdés volt többek között, hogy
milyen veszélyes anyagok fordulhatnak elő a háztartásunkban,
kit lehet hívni baj esetén, továbbá melyek azok az információk,
amiket egy segélyhívás alkalmával feltétlenül meg kell osztanunk a diszpécserrel. A gyakorlati feladatok során különféle
veszélyhelyzeteket modelleztek. Például azzal foglalkoztak az
egyik állomáson, mit tennének, ha a közelben balesetet szenvedne egy jármű, amiből veszélyes anyag szivárog. Bemutatták
azt is, hogyan kell ellátni egy autóbaleset során megsérült személyt. Volt még mocsárjárás, szelektív hulladékgyűjtés, nyúlgátépítés, közlekedés- ügyességi feladat is. A katasztrófavédelmi verseny rendkívül hasznos, ugyanis a játékos formában megszerzett ismereteket a gyerekek felnőtt életükben is alkalmazhatják. Vecsést a Halmi Telepi Általános Iskola csapata képviselte, mely a nagyon szoros versenyben (I. helyezett 241 pont,

Halmi Suli 230 pont) az V. helyezést szerezte meg. A hónapokig tartó felkészülésben segítségünkre volt Ági néni (Vincze
Ágnes), aki az elsősegélynyújtás alapjait tanította meg versenyzőinknek. A csapat tagjai Pusztai Máté, Juhász Tamás 8.a,
Somogyvári Antónia 7.a, Képíró Péter 6.a osztályos tanulók
voltak.
Gratulálunk a sikeres felkészüléshez és az eredményes szerepléshez!
Írás és fotó: iskola
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LÓTI-FUTI 2013
Az önkormányzat hagyományos tömegsportrendezvényét 2013.
május 11-én, szombaton 14 órától rendezték meg a Sportpályán
és a környező utcákon. A népszerű futóversenyre a környező
településekről is érkeznek versenyzők. Természetesen a legnépszerűbb a kicsik – óvodai és alsósok – körében. Minden nevező
csak egy korcsoportban indulhatott! A versenytávok 12 korcsoportban, leány és fiú kategóriában kerültek lebonyolításra.
Első helyezettek korcsoportonként:
Havasi Virág – Bálint Ágnes Óvoda, Rados Ádám - Tündérkert
Óvoda, Fehérvári Csenge – Grassalkovich, Bodonyi Bence –
Grassalkovich, Kovács Rita Anna – Centenáriumi iskola Bp.,
Molnár Milán – Petőfi, Zalai Flóra – Andrássy, Radvánszky
Roland – Petőfi, Tóth Szabina – Andrássy, Molnár Rajmund –
Petőfi, Cserép Fanni – Petőfi, Széchenyi Dániel – Halmi,
Hallgas Fanni – Diadal úti iskola Bp., Juhász Tamás – Halmi,
Borbás Barbara – Monor, Ady iskola, Pusztai Bálint és Tóth
János Márk – Halmi, Gál Dóra, Búzás Sándor, Szanyiné Nyáki
Hajnalka, Bihal András, Fridrich Györgyné, Somogyi Károly,
Albert Béla

Légiforgalmi Szolgálat, Avis Autókölcsönző, Karamell
Cukrászda, Stáció Hotel és Wellness, Telepi úti fodrász és kozmetikai kellék üzlet, ifj. Brindzik László, SZIGÜ - INRI Kft.,
Cservák és társa Kft. - Cservák Csaba, Palotai Pál – Palsport,
William’S TV, Williams’ kis és nagykereskedés, Gábor Béla villamossági szaküzlet, Zatik Kft., Zsu Divat, ALPET Kft.,
Gábriel Cukrászda, Silvana Virágüzlet, Mosolypark Bt.,
Viktória Mentőszolgálat, Kállnai Bt.
Oriflame, Duna-merkant Kft. - Vecsési Fallabda Klub,
Urbanitas Tervező és Tanácsadó Kft., Harvestr Kft., Kenszlerné
Kerkai Edit kozmetikus, Kaldenecker Attila, Balinéz és thai
Masszázs Szalon, Szép Attila, Dobrovitz Erika, Kelemen Pálné,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Bárka Baptista
Szeretetszolgálat Játszóháza
Segítséget nyújtottak:
Az iskolák testnevelő tanárai, Petőfis diákok, a Rendőrség, a
Polgárőrség, a Vetüsz dolgozói, Palotai Pál, Séra Sándor

Újra horgászverseny volt Vecsésen!
Fotók: Katona Csaba

Minden évben külön díjat kap a verseny Benjaminja és doyenje.
Legfiatalabb versenyző idén Loboda Gabriella (2012. 02. 07.)
volt, az alig betöltött 15 hónapjával . A legidősebb versenyző –
akárcsak tavaly - ismét Papp Miklós (1942. 08. 10.) volt.
Gratulálunk!
Szintén évente díjazzák, hogy melyik iskolából jön el a legtöbb
diák a versenyre az iskola létszáma arányában. Ismét a Halmi
iskola tudott a legjobban mozgósítani, és a tanulók 65 %-a részt
vett a futásban.
A korábbi években már megszoktuk – tavaly kivétel volt -, hogy
a legjobban teljesítő gyermekek város fölötti séta-helikopterezésben vehetnek részt. Most az önkormányzat jóvoltából megállapodás született a Készenléti Rendőrséggel, és a szolgálati
helikopter fáradhatatlanul vitte a csemetéket légi felderítésre.
Sokan nem tudták mire vélni a folyamatos helikopter jelenlétet
a város légterében, telefonon érdeklődtek, hogy mi történik.
Sokan rosszat véltek sejteni a dologban, pedig csak egy kis
örömszerzés volt a gyermekek számára.
Az önkormányzat köszöni a támogatásokat, amellyel a helyezetteket díjazni tudták. A Lóti Futi verseny támogatója volt
2013-ben:
Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány,
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány, Vecsés Sportjáért
Közalapítvány, Jusec Kft. (őrzés-védés), Ferihegy Market
Centrál, Richter Gedeon Nyrt., HERTZ Mercur rent a car - autókölcsönző, Jégtrade Kft., HUNÉP Capital-bau beruházó és
fővállalkozó Kft., Vetüsz Kft., Hungarocontroll Magyar

A régi szellem és a régi lendület költözött vissza a vecsési horgász-tóhoz. Sikeres és vidám hangulatú verseny volt május 11én. A kiváló idő biztosította a kellemes kikapcsolódást mindenki számára.
A fődíjat - egy Wellness hétvégét Sárbogárdon - 2600 ponttal
Gulyás Ferenc nyerte el. Második Dékány István, harmadik
Kostenszky Ede lett. Ifjúsági első helyet Hepp Krisztián, a
gyerek kategóriában a győzelmet Mantics András szerezte meg.
A díjakat Varga László, a tó tulajdonosa adta át, és elmondta,
hogy a következő horgász verseny egy hónap múlva lesz, melyre mindenkit szeretettel várnak. A versenyről információ beszerezhető a vecsesihorgsze@gmail.com és a 0630 9244671 elérhetőségeken.
VT info

Fotó: horgász egyesület
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Kézilabda - Nôk
NB. II. Déli csoport
Vecsés Kombi Express - Dunavarsányi TE 30 - 20 (17 - 12)
A pontegyenlőséggel 3. helyen álló Vecsés Kombi Express csapata a sereghajtó Dunavarsányi TE együttesét győzte le magabiztosan. A juniorok követték idősebb társaik példáját, s 45 – 30as végeredménnyel küldték haza a varsányiakat.
Bár mind a két csapatból hiányoztak alapemberek, de a hazai
csapatnak így is sikerült egy élvezetes mérkőzést produkálnia a
vecsési közönségnek. Az első perctől kezdve vezetett a hazai
együttes, mely az első félidő végéig nem is változott, így 5
gólos hazai előnnyel fordulhattak a csapatok.
A második játékrész sem tartogatott váratlan fordulatot, a
Kombi Express csapata magabiztosan tovább növelte előnyét és
végül kialakult a 10 gólos különbség, amely újabb fontos 2 pontot ért a dobogón szorongók harcában.
A Gyömrő csapata eközben döntetlent játszott a DF
Dunaújvárossal, így valószínűleg az Érd – Gyömrő összecsapáson dől el a végső rangsor. Ha a Vecsés Kombi Express megnyeri hátralévő mérkőzéseit, a bajnoki második hely biztos,
mely szintén magasabb osztályba való jutást eredményezhet.

Pázmánd-Gárdony-FKc II - Vecsés Kombi Express 30 – 28
(15 – 12)
Idegenben szenvedett vereséget a Vecsés Kombi Express csapata, s ezzel veszni látszik a dobogó legelső foka, sőt, a második
hely is veszélybe került. A junior csapat nagyon küzdelmes és
szoros mérkőzésen aratott 1 gólos 26 – 27-es győzelmével ismét
a 2. helyen áll a csoportjában.
Az első félidőben nagyon sok technikai hibával játszott a vendég együttes, melyen a játékvezetés sem segített. A védekezés
egyszerűen nem állt össze, így az első játékrészt 3 gólos hátránnyal zárták a vecsésiek.
A második félidőben már némileg javult a védekezés, de a technikai hibákat nem tudták az öltözőben hagyni a lányok, így csak
rövid időre vették át a vezetést. A csapat teljesítményén meglátszott az is, hogy Lukács Rékának, az egész évben kulcsszerepet
betöltő játékos- edzőnek, nem igazán ment a játék. Így végül
csak egy gólt tudtak lefaragni félidei hátrányukból a vecsési
lányok, s kikaptak 30 – 28-ra.
Bár a dobogó már biztos a vecsési lányok számára, nagyon úgy
tűnik, hogy ezzel a vereséggel 3. helyre sikerül beérkezni a bajnokság végeztével. A Vecsésnek maradt 27 pont, míg Érdnek és
Gyömrőnek – ők egy mérkőzéssel többet játszottak – 29 pontja van.

Vecsés Kombi Express - Dunaújvárosi Ac 31 – 27 (17 – 12)
A Vecsés Kombi Express nyert, így még minden lehetséges. A
juniorok bizonyítják, hogy az utánpótlás erősíteni fogja a felnőtteket, hiszen újabb parádés, 51 – 14-es győzelemmel kedveskedtek a hazai közönségnek.
Az utolsó előtti Dunaújvárosi AC-t látta vendégül a jelenleg 3.
helyen álló Vecsés Kombi Express női kézilabda csapata.
Múlthéten hullámzó teljesítménnyel, hiányzókkal nem sikerült
nyerni, s az újváros elleni mérkőzés is döcögősen indult; az első
10 percben nem sikerült a hazai együttesnek ellépnie. Majd beindult a „gépezet”, s a vecsésiek átvették az irányítást, folyamatosan
növelték előnyüket, amely az első félidő végére már 5 gólos volt.
A második játékrészben sem változott a játék képe, a fiatalok jól
játszottak, s a múlt heti rossz forma utána Lukács Réka is magára talált és megsorozta az ellenfél kapusát. Bár a mérkőzés első
10 percében még kérdéses volt a végkimenetel, azután már biztos hazai győzelemmel lehetett számolni.
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A tabellán Érd vezet 31 ponttal, mögöttük Gyömrő és Vecsés
29-29 ponttal következik. Az utolsó fordulóban Dabasra utaznak
a vecsési lányok, ahol nehéz mérkőzés vár rájuk. Ahhoz, hogy
meglegyen a második hely nem elég a győzelem, a Gyömrőnek
is pontot kell veszítenie.
Molnár Péter
További információk: www.vecseshandball.com
Facebook: Vecsés Kézilabda Szakosztály

Ökölvívás
Budapest Bajnokság 2013
5 arany, 4 ezüst és 2 bronzérem a vecsési csapat eredménye.
Bizony szépen hangzik a címben a felsorolás, ha csupán a száraz tényeket nézzük. A valóság azonban sajnos nem ilyen
vidám. Hogy miért? Nos, az idei évben először nem engedték
indulni országos szinten a lányokat, csak a fővárosi és Pest
megyei versenyzők léphettek szorítóba. Ezért a lányoknál
nagyon kicsi (17 fős) létszám jött össze. Így az 5 aranyéremből
négyet úgy nyertünk, hogy a lányoknak nem volt ellenfele,
egyedül voltak a súlycsoportban, ezért automatikusan bajnokok
lettek. Mondanom sem kell, hogy sokkal jobban örültünk volna,
ha csatában sikerül ezeket az aranyakat begyűjtenünk, hiszen
erre készültünk! Egyedül az ifi Faragó Orsolyának sikerült csatában megszereznie a bajnoki címet, aki a felnőttek között elindulva lett győztes.
A fiúknál 156 induló volt, így ott parázs csatákat vívhattak versenyzőink. A fiúk mezőnyéből kiemelkedett az ezüstérmet szerző Benik Viktor, aki két értékes győzelem után a döntőben szenvedett vereséget.
Nemzetközi Női válogató Vecsésen!

42 versenyző gyűlt össze április 20-án a Vecsési
Boxcentrumban megtartott Küzdelmi Napon. A meghívásos tornán 8 versenyzővel a cseh válogatott is részt vett, akik a Vecsés
SE meghívására utaztak hazánkba. A pofon party szabályai szerint megrendezett tornán Tarnóczi István vezetésével 2 fős zsűri
és 5 bíró működött közre. 26 mérkőzésen léptek ringbe a
lányok, és kivétel nélkül mindenki keményen odatette magát. A
hétvégén látottak megerősítettek abban, hogy minden súlyban
legalább 2 versenyzőt kell nemzetközi szinten versenyeztetni,
mivel a versenyhelyzet minden ökölvívóra ösztönzőleg hat.
Külön ki kell emelni az Eva Liskova vezette cseh válogatottat,
akikben egy nagyon harcos, egyben nagyon szimpatikus csapatot ismerhettünk meg.
Az alábbi vecsési versenyzők léptek ringbe a válogatón:
Junior 48 Kg: Nádasdi „Bambi” Judit, Junior 60 Kg: Varga
Krisztina, Ifi 54 Kg: Faragó „Solya” Orsolya, Junior 80 Kg:
Hegedűs „Dina” Diána, Elit 57 Kg: Szűcs „Rodman” Szabina.
Faragó és Hegedűs két mérkőzést is öklözött. Mindketten imponáló teljesítménnyel nyertek.
Forrás: vecsesbox.hu

Díszhal kereskedés és kerti tavi halak árudája a Vecsés
Centerben! Kerti tavi halak, vízinövények, haltápok, tókezelő
szerek és technikák széles választéka! Díszhalak, akváriumok
és felszereléseik, haleledelek.
Tel.: 06-70-505-11-77; www.sugerfan.hu
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Kézilabda - férfiak
NB. II. Déli csoport

Bajnok a VSE és feljutott az NB.I. B-be!

Ercsi SE - Vecsés SE 21 – 31 (10 – 17)
Erőtlen egyéni teljesítmények jellemezték a vecsési csapatot
Ercsiben, ahol a rossz játék ellenére is 10 góllal tudott nyerni a
csapatunk. A juniorok leiskolázták ellenfelüket, s 28 gólos
különbséggel, 11 – 39-re nyertek.
A Vecsés SE magabiztosan kezdte a mérkőzést, folyamatosan
növelték előnyüket, de az egyéni játék kifejezetten hullámzó
volt, olykor amatőrnek volt mondható mindkét fél részéről.
Molnár József edző folyamatosan cserélt, mert nem tudtak jól
dolgozni a megszokott alakzatok.
A második játékrészben teljesen szétesett a vecsési együttes, s
saját maguknak tették nehezebbé a mérkőzést. A játékvezetés is
kezdett összeomlani, sorra jöttek a tévedések.
Azt tartják, ha egy magasabb színvonalat képviselő csapat játszik egy szerényebb képességű ellen, akkor sokszor nem a
gyengébbik ér fel az erősebbhez, hanem pont fordítva. Ez a
mérkőzés iskolapéldája volt ennek a gondolkodásmódnak,
hiszen a bajnokság során kifejezetten szép és komoly kézilabdát
játszó vecsésiek visszaestek a bajnokság végén kullogó Ercsi
szintjére. A gyenge teljesítmény ellenére is 10 gólos különbséggel sikerült nyernünk, így a következő Honvéd elleni mérkőzésen akár 1 pont is elég, hogy matematikailag is biztos legyen a
bajnoki cím.

Bp. Honvéd-Pensió 17 - Vecsés SE 27 - 25 (16 - 16)
A Vecsés SE elszenvedte idénybeli első vereségét a Bp. Honvéd
csapata ellen, ezzel várat magára az ünneplés, még nincs meg
100%-osan a bajnokság. A juniorok szintén nem bírtak a listavezető Honvéddal, s szoros 14 – 14-es első félidő után 28 – 23ra kikaptak.
Egy magasabb, NB1 B-s színvonalat képviselő vecsési csapatot
láthattak a nézők az első negyed órában, melynek köszönhetően már 12 – 7-re is vezettek. De nem bírták tartani az őrületes
iramot, így a félidő végére már döntetlen volt az állás.
A második játékrészben csak futott az eredmény után a VSE. A
Honvédnak minden bejött, ami nekünk nem. A támadások ritkán zárultak góllal, s a vecsési kapusok sem nyújtották szokásos formájukat. Amikor már-már veszni látszott a helyzet,
Martin Gábor újabb lendületet tudott hozni a csapatba, és 4
gólos hátrányból sikerült felzárkózni. A végjátékban megvolt a
lehetősége Vecsésnek fordítani az álláson, de lélektani pillanatokban a játékosok rossz döntéseket hoztak, elvitte őket sokszor
a hév és az izgalom. Ezért a hatalmas nyomásnak ellen tudott
állni a hazai együttes, sikerült megtartaniuk a vezetést, s már az
sem segített rajtunk, hogy Nagy Martin kapuba állása megerősítette a védelmet. Késő volt, a játékvezetők is megpecsételték
a bajnoki cím várományosainak sorsát, hiszen emberhátrányban
fejezték be a mérkőzést. Ezt a vereséget csak szépségtapaszként
említhetjük az egyébként egész évben hibátlan teljesítményt
nyújtó Vecsés Se szezonjában.
Egy sportszerű hazai játékos így vigasztalta a vendégeket: „No,
és akkor mi van, ha kikaptatok? Majd jövő héten otthon ünneplitek meg a bajnoki címeteket.”

Vecsés SE – Pénzügyőr SE 31 – 21 (14 – 11)
2013. május 4-én matematikailag is bebiztosította bajnoki címét
Vecsés Se Férfi Kézilabda csapata a Pénzügyőr SE ellen. A junior együttes 26 – 30-as vereséget szenvedett, s ezzel visszacsúszott a 7. helyre.
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Feszült hangulat előzte meg hazai részről a szombati mérkőzést,
hisz nagy volt a tét: a bajnoki cím bebiztosítása. Ez látszott is a fiúkon az első félidőben, nagyon akartak, de kapkodtak, nem ment
úgy a játék, ahogy mennie kellene a listavezetőnek a 8. helyezett
ellen. Így is a félidőt nem túl jelentős, 3 gólos előnnyel zártuk.
A második félidőben látszott, hogy Molnár Józsefnek megint
sikerült jókor rendbe tenni a csapatát, hiszen felszabadultabban,
kevésbé feszülten, tisztán s jól teljesített a gárda. Annak ellenére, hogy a hiba továbbra is benne volt a játékukban, már látszott
a tudásbeli különbség a két együttes között, mind a játékban,
mind az eredményben. Az utolsó percekben is kemény fizikai
csatákat vívtak a vecsésiek, pedig már biztos volt a győzelem.
Ez mutatja az akaratot, azt, hogy egy jó csapat, akkor is tovább
megy, ha már nyert vagy vesztett helyzetben van, hiszen egy
mérkőzés addig tart, míg meg nem szólal a végét jelző sípszó.
S, mikor ez megtörtént, a Grassalkovich általános iskola tornaterme zengett a hazai nézők és játékosok örömétől, durrant a
pezsgő is, majd megkezdődött az ünneplés. A hétvége után
hatalmas kő esett le a vecsési férfi kézilabda csapatában a játszók szívéről, hiszen az NBII Dél csoportjának 2012/2013-as
évad utolsó két mérkőzését már azzal a biztos tudattal játszhatják le, hogy a bajnoki cím a zsebükben van!
Nem akármilyen mutatókkal nyerte meg Vecsés SE a bajnokságot! Minden dicséretet megérdemelnek a játékosok és a vezetők. Jogos lehet a város vezetésének és sportszerető közönségének a büszkesége, hogy ilyen csapattal büszkélkedhet.

röpül az edző...

Albertirsa TKSc - Vecsés SE 23 – 41 (9 – 20)
A Vecsés SE már tét nélkül játszotta le az utolsó előtti mérkőzését Nagykátán az Albertirsa TKSC ellen. A juniorok még kozmetikázhatnak év végi helyezésükön, így náluk kötelező volt a győzelem, s ez be is teljesült 16 – 23-as végeredmény formájában.
Molnár József edző a Pénzügyőr elleni mérkőzés után azt állította, hogy miután már biztos a bajnoki cím, a fiúktól örömkézilabda várható a fennmaradó két mérkőzésen, melyből egyet ki
is pipálhatnak a vecsésiek, hiszen mindenki kilőtte magából a
feszültséget. Már az első félidőben 20-9-re vezettünk. Az irsai
csapat csak szemlélője volt a játéknak, a vecsési góloknak.
A második félidőben teljesen kicserélődött a vecsési csapat,
mindenki megkapta a lehetőséget, hogy bizonyítsa tehetségét.
Ez nem is maradt el, akik tavasszal nem tudták meg szokott formájukat nyújtani, most azok is felszabadultan játszottak és
kitömték az ellenfél hálóját. A második játékrészben kicsit felengedett a vecsésiek védelme, így 13 gólt kaptak, de a különbség tovább nőtt. Minden vecsési játékos jól teljesített.
Írés és fotó: Molnár Péter
További információk: www.vecseshandball.com
Facebook: Vecsés Kézilabda Szakosztály
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Fogathajtás

Labdarúgás - NB. III. Alföldi csoport

Április 7-én rendezték meg Hortobágyon az Országos
Bajnokság Fedett pályás döntőjét. A verseny korábbi futamait is
csak a két Dobrovitz – apa és fia - vette komolyan, hiszen ők a
nemzetközi fedett pályás idényre is készülnek. Hozzá kell tenni,
hogy az apa – Dobrovitz József világbajnok – nagyon komoly
eredményeket ért el ebben a sorozatban, állandó résztvevője a
hatos döntőnek. A fia – ifj. Dobrovitz József – már tavaly szép
sikereket ért el, amivel tekintélyt szerzett nemcsak a hazai,
hanem a nemzetközi mezőnyben is. Így ez a hazai fedett-sorozat számukra felkészülést jelentett a nemzetközi viadalokra. A
döntőt ifj. Dobrovitz nyerte meg édesapja előtt minimális
különbséggel.
Az év első nagy szabadtéri versenye – Fábiánsebestyén
Május első napjaiban Fábiánsebestyénben kezdte meg szabadtéri versenysorozatát a hazai élmezőny. Ketteseknél érdekesség
volt, hogy mindkét Lázár testvér ebben a szakágban indult,
miként a vecsési Osztertág-testvérek is. A versenyt Lázár
Vilmos nyerte meg testvére előtt. Osztertág Márk 8., testvére,
Kristóf a 9. helyen fejezte be a viadalt.
Négyeseknél Dobrovitz József versenyen kívül indult, megnyitva fia előtt egy nagy verseny megnyerésének esélyét. Ifj.
Dobrovitz József élt is a lehetőséggel és megelőzte a teljes
magyar élmezőnyt! Győzelme még akkor is nagyon értékes, ha
édesapja versenyen kívüli eredményétől egy hajszállal elmaradt. Magabiztos győzelmét elsősorban kiváló maratonhajtásának köszönheti. Osztertág Márk itt is elindult és 9. lett.
A következő OB kvalifikációs verseny május 24-26 között lesz,
Hetényegyházán.
Vecsés Kupa – 2013. június 5-9.
A világ egyik legrangosabb versenyévé váló vecsési versenyt
júniusban rendezik meg. Az egyes, kettes és négyes fogatok
számára magyar bajnoki forduló, a ketteseknek vébére válogató, míg négyeseknek világ kupa forduló is egyben. A vecsésiek
számára óriási látványosság, hiszen vecsési versenyzőknek
drukkolhat a helyszínen, és nem mellékesen a világ négyes hajtóinak javát testközelből láthatja.

A VFC 12. helyen áll 23 ponttal. A hátralévő három fordulóban
kétszer idegenben játszunk, a legvégén hazai meccsel zárjuk
NB-s szereplésünket. A lényeg az NB-n van, mert ősztől már a
megyei osztályban játszunk. Most talán az a legfontosabb, hogy
becsülettel küzdjék végig ezt a maradék 270 percet.
Az elmúlt fordulók eredményei nem sok jóról szólnak.
Mórahalom – Vecsés Fc 4-0
Vecsés Fc – Dabas 2-5
Gól: Petruska, Kollár
Vecsés Fc – Makó 5-3
Gól: Czipper 2, Petruska, Kiss, Dikson
Tököl – Vecsés Fc 1-0
Vecsés Fc – Soroksár 2-2
Gól: Czipper 2

Magyar Fedeles Országos Bajnokság

VT info

Labdarúgás - Öregfiúk Bajnokság
Derekasan küzdenek az örökifjak
Vecsés – Budatétény 2-1
MALÉV – Vecsés 4-2
Pestszentimre – Vecsés 4-3
Diósd – Vecsés 2-5

A Vecsés FC Old Boys gárda 3. helyen áll a csoportjában,
három ponttal lemaradva az első helyezettől. A hátralévő négy
fordulóban még minden lehetséges.

VT info

ADJON ISTEN! EGÉSZSÉGET!
túlsavasodás, migrénes fejfájás,
bélpanaszok, idegi gyengeség esetén
AYURA HERBAL ELIXIR
Csorba Lászlóné okl. reflexológus
talp- és testmasszázs 0630/236-7556

Vége az NB-s éveknek…

Jegyzet

Személyes közügy - kiestünk…
A korosabb embernek már mindenről eszébe jut valami. Erről
is. A hatvanas évek rohamos feljutási hullámát a hetvenes évek
elején ugyanilyen rohamos visszaesés követte. Aztán hosszú
csend lett a helyi futball szintjén. Országosan is, illetve lassú,
tartós visszaesés következett.
De maradjunk Vecsésen. Az értékelést majd elvégzik szakavatott
emberek. Nyilván az önkormányzat is megkérdezi az illetékeseket, hogy miként történhetett ez, hiszen jelentős közpénz ment el
a klubra és a sporttelepre. Igaz, az legalább megmaradt.
Mégis, miben különbözhet a két helyzet, a negyven évvel korábbi a mostanitól. Az ördög tudja, mi emberek csak érzésekre
hagyatkozhatunk. Nekem az jut eszembe, hogy az sokkal többeknek fájt. Sokkal többen élték át személyes csalódásként. A
foci akkor – kevesebb szórakozás lévén – még össznépi buli
volt. A meccsekre nem 2-300 ember járt ki – annyian már az ifi
meccs kezdetén kinn voltak! -, hanem 1500-2000 ember.
Közhangulatot befolyásoló esemény volt egy meccs. Ha győzött
a gárda, akkor másnap jobban ment a munka – mondogatták
akkortájt. Még egy dolog ide kívánkozik: a csapat java vecsési
volt! Személyes ismerős volt mindegyik, becenevük volt: tudtuk
ki a Koszos, a Görbe, a Gyümölcs, a Maki és folytathatnánk a
sort. Azokból, akik idejöttek néhányan vecsésiekké értek, megszerettük, becéztük őket: Kolbász, Pipó, Kukac, Digi.
Persze, más világ volt. Ma már nincs klubhűség, ma a pénz diktál.
„Kis pénz - kis foci, nagy pénz – nagy foci” – ezt már Puskás Öcsiék is tudták. Meg akkor sokan fociztak –utcán, tereken, egy érintőztek, fejelőmeccseket (mi az? kérdezhetik a maiak) játszottak.
Most Akadémia van, ami vagy termeli az utánpótlást vagy nem.
Igen, azokban az években rengeteg tehetség focizott. Sokan
azért jártak ifi meccsre, hogy lássák a jövő titánjait. Az elmúlt
tíz év csapataiból nemigen számolhatunk össze egy csapatra
valót sem, aki vecsési.
Talán, ezért is túltesszük magunkat hamar a kiesésen.
Pedig, de szeretjük ezt a sportot!
szalontai

Könyvelés-bérszámfejtés!

Tel jes körű ügy vi te li szol gál ta tá s o k ,
APEH ügyin té zés sel.
Tel.: 06 20 9928 885

w w w. p e s z i k a . h u

EZ AZ OLDAL IS AZ ÖNÉ!
Tisztelt lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. májustól folyamatosan a VETÜSZ Kft. zöldhulladék begyűjtést
végez. Vecsés Város területén a zöldhulladékot
kizárólag átlátszó „VETÜSZ Kft.” felirattal ellátott,
biológiailag lebomló műanyag zsákban díjmentesen
elszállítja. (Faágat nem!)
Május 13-ától a vasúttól északra fekvő területen
(Felsőtelep és Falu) hetente egy alkalommal kedden
8 órától, a vasúttól délre fekvő (Andrássy, Halmi)
területen pedig csütörtök 8 órától kerülnek elszállításra. A közterületre való kihelyezés a szállítást
megelőző 1 napon belül történhet.
A begyűjtést végző jármű minden utcában csak
egyszer megy végig, így a határidőn túl kitett
műanyag zsákokat nem áll módunkban elszállítani.
Erről a tulajdonosoknak kell gondoskodni, mivel a
közterületen nem maradhat.
VETÜSZ Kft.

Nézzük együtt!
A Vecsési Magazin - az önkormányzat hivatalos televízió műsora
- a UPC, a T-Home és a DIGI Kft. hálózatán a WTV (Williams Tv)
csatornán fogható. Új adást pénteken 18h-kor, az ismétléseket vasárnap 17h-kor és szerdán 20.30-kor láthatják.
A műsorral kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat várják a
szerkesztőség bármely elérhetőségén: Tel./Fax: 06-29-352-362,
illetve williams@williams.hu email címen.

Központi ügyelet

A Szakorvosi Rendelőintézetben lévő ügyelet mindennap 18
órától másnap reggel 8 óráig tart. A hétvégén 24 órán át folyamatosan, reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig van szolgálat.
Elérhetősége: 29 – 551 473

A Patikák ügyeleti rendje

A város öt gyógyszertára heti váltásban látja el az ügyeletet.
Az első ügyeleti nap minden esetben hétfő éjszaka, az utolsó
ügyelet a vasárnap éjszakai.

Szent Ferenc – május 20-ával,
Halmy – május 27-ével,
Hanga – június 3-ával,
Borókás – június 10-ével,
Fekete Gyopár – június 17-ével,
Szent Ferenc – június 24-ével kezdődő héten ügyeletes.
Hét közben az ügyelet este 18 órakor kezdődik és másnap
reggel 8 órakor végződik.
Minden szombaton 8 órától 20 óráig a Szent Ferenc Patika tart
nyitva! Este az ügyeletes patikát kell keresni vasárnap délelőtt
10 óráig.
Minden vasárnap délelőtt 10 órától 18 óráig ismét a Szent Ferenc Patika van nyitva! Este az ügyeletes patikát kell keresni
hétfő reggel 8 óráig.
VT infó

A KÉPVISElő-TESTülET üGyFÉlFOGAdÁSA
SZlAHÓ CSABA polgármester (2. vk.)
Tel.: 555-211, 555-206
Páratlan héten csütörtök: 9-12-ig
(egyeztetés szükséges)
MOHAINÉ JAKAB ANIKÓ jegyző
Tel.: 555-211, 555-206
Minden csütörtök: 9-12-ig
TÁBORI FERENC alpolgármester (1. vk.)
Tel.: 06/30-648-5819
Páros héten csütörtök: 9-12-ig
PÁVEl BÉlA alpolgármester - Tel.: 06/30-212-0661
Előzetes egyeztetés szerint.
dABASI JÁNOS (3. vk.) - Tel.: 06/30-816-0867
Előzetes egyeztetés szerint a Fő út 61. szám alatt.
dR. lUGOSI MÁRIA (4. vk.) - Tel.: 06/30-649-4538
Előzetes egyeztetés szerint.
SASKA ISTVÁNNÉ (5. vk.) - Tel.: 06/30-668-5552
Előzetes egyeztetés szerint.
dR. FEKETE KÁROly (6. vk.) - Tel.: 06/30-914-6918
Előzetes egyeztetés szerint.
CZIBOlyA ZOlTÁN (7. vk.) - Tel.: 06/70-323-8264
Előzetes egyeztetés szerint.
AlATTyÁNyI ISTVÁN (8. vk.) - Tel.: 06/30-648-5820
Előzetes egyeztetés szerint.
dR. GERENCSÉR BAlÁZS - Tel.: 06/30-370-3081
Előzetes egyeztetés szerint.
OlÁH lÁSZlÓ - Tel.: 06/30-579-5478
Előzetes egyeztetés szerint.
SZABÓ ATTIlA - Tel.: 06/70-771-5085
Előzetes egyeztetés szerint.

Vecsési Tájékoztató
23. évfolyam 5. (271.) szám

A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa

2013 május

Megnyitás előtt a Bálint Ágnes Kulturális Központ
I. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Részletes program a 14-17. oldalakon!

A Vecsési Tájékoztató az interneten is!
A VT korábbi kiadásai is olvashatóak
a www.vecses.hu és a www.a-vecses.hu címen.

VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Vecsés önkormányzatának ingyenes kiadványa
Felelős kiadó: Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány
vtkuratorium@gmail.com
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft.
A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója.
Nyomdai előkészítés: Firkász Bt.
Megjelent: 7300 példányban
Szerkesztő: Szalontai János
Várjuk leveleiket, javaslataikat, észrevételeiket.
Postai cím: 2220. Vecsés, Arany J. u. 50.
Telefon: 0629 - 737487 és 0620 - 466 5950.
Fax.: 0629-737487
E-mail: szajan@a-vecses.hu

www.vecses.hu

Fotók: Kolonics Csaba
Nemzeti Összetartozás Napja
Az Orbán Balázs Erdélyi Kör szeretettel
meghívja Vecsés Város mindazon polgárát,
akinek fáj a Trianoni békediktátum, 2013.
június 4-én 16:00-kor tartandó megemlékezésre, melyet a Megmaradás téren tart.

Fogathajtás
Vecsés Kupa – 2013. június 5-9.
A világ egyik legnagyobb fogathajtó
versenye a Dobrovitz Lovasparkban!
Részletes program a www.dobrohorses.hu
és a www.fogatsport.hu honlapokon.
www.vecses.hu

Vecsés Városi Ünnep
Vecsés Újratelepítésének Évfordulója
Szent István tér, 2012. június 17. 17 óra
– emlékezés a szorgalmas elődeinkre
– napjaink teendőinek számba vétele
– városi kitüntetések átadása

