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HÍREK

  Amint arról múlt havi lapszá-
munkban tájékoztattuk olvasó-
inkat, a Rózsa utca felújításá-
val folytatódik tovább a városi 
útépítési program. Ezzel kap-
csolatban megjegyezzük, hogy 
cikkünkben tévesen jelent meg 
az útfelújításra elnyert támoga-
tás összege. Az önkormányzat a 
Belügyminisztérium és a Pénz-
ügyminisztérium közös pályá-
zati kiírásán 30 millió forint tá-
mogatáshoz jutott, melyet saját 
költségvetésből további 30 mil-
lió forint önrésszel egészít ki, így 
az útfelújításra összesen 60 mil-
lió forint áll rendelkezésre. 

 Az útfelújítást megelőzően 
szintén önkormányzati forrás-
ból, de pályázaton kívüli munka 
keretében a DPMV Zrt. munka-
társai elvégzik az ivóvíz-gerinc-
vezeték és a bekötővezetékek cse-
réjét. A munkálatok az útburkolat 
bontásával járnak, ezért forgalmi 
korlátozásokra számíthatnak a la-
kók, továbbá az ivóvízhálózaton 
végzett munkák idején időszakos 
vízhiány várható a Rózsa utcában. 
 A munkák menetéről, vala-
mint a forgalmat és az ivóvíz-
szolgáltatást érintő változásokról 
a beruházás kezdete előtt tájékoz-
tatják az érintett lakosokat.   V.

Forgalmi korlátozás 
várható a Rózsa utcában 

Idén megvalósulhat 
a Szent Kereszt 
templom felújítása

  A falusi Szent Kereszt Felma-
gasztalása templom belső fel-
újításáért sokan dolgoztak az 
elmúlt 2 évben, és még többen 
járultak hozzá anyagiakkal is, 
hogy sikerüljön megvalósítani. 
Ez a cikk azért született, hogy 
tájékoztatást adjon a templom 
felújításának jelenlegi állásáról.
 A múlt évben Polyovka-
Fazekas Orsolya okleveles épí-
tőművész elkészítette a felújí-
tás terveit. Ezeket a terveket 
jóváhagyta a Fehér János Ala-
pítvány kuratóriuma, majd az 
egyházmegyei főépítész is. (A 
Fehér János Alapítvány felújí-
tásról szóló cikkét a 24. olda-
lon olvashatják. Szerk.) A terv 
megvalósítására alkalmas vál-
lalkozókat felkértük árajánlat-
tételre, kiválasztottuk kik azok, 
akikkel szeretnénk a templo-
munk felújításán együtt dol-
gozni. A felújításhoz szükséges 

pénzügyi fedezet rendelkezésre 
áll, hála a nagylelkű adományo-
zóknak, a Fehér János Alapít-
ványnak és Vecsés Város Ön-
kormányzatának.
 A templomban található dr. Dé-
nes Jenő által festett főoltárképet 
és a két mellékoltár felett elhelyez-
kedő seccot is megőrizzük.
 A munkálatok elvégzéséhez 
püspök atya felajánlotta segítsé-
gét, így az egyházmegye fogja 
megkötni a szükséges szerző-
déseket és lebonyolítani a ki-
vitelezést. Reményeink szerint 
tartható lesz a kitűzött üteme-
zés és 2020 tavaszán elindul-
hatnak a munkálatok. 
 Hálásan köszönjük mindazok 
segítségét, akik az elmúlt két 
évben munkájukkal, adomá-
nyukkal támogatták a temp-
lom felújításának ügyét! 

Frühwirthné Halász Melinda, 
alpolgármesterA koszorúzást megelőzően Szlahó Csa-

ba polgármester és dr. Szűcs Lajos 
országgyűlési képviselő a Williams 

Televízió kamerája előtt mondott rövid ün-
nepi köszöntőt. 
 – Zárt kapuk mögött állok, mert sajnos 
ebben az évben így kell ünnepelnünk. De 
jómagam és a képviselő-testület azon tagjai, 
akik el tudtak jönni, fejet hajtunk a márciusi 
ifjak előtt, mert úgy gondoljuk, állampolgá-
ri kötelességünk tisztelegni az ő bátorságuk 
előtt. Remélem, hogy jövőre újra együtt, a 
szabad levegőn tudunk ünnepelni a szabad-

ságharc évfordulóján – mondta Szlahó Csa-
ba polgármester. 

 Dr. Szűcs Lajos a magyar nemzet egyik leg-
fontosabb ünnepének nevezte március 15-ét. 
 – Bár ma nem lehetünk együtt, de Kos-
suth Lajos szavaival emlékezzünk a szabad-
ságharcra: „Legyen hű a nemzet önmagához; 
még mindent meg lehet menteni. Veszve csak 
azon nemzet lehet, amely lemondott önma-
gáról.”
 A köszöntők után az önkormányzat és a 
polgármesteri hivatal nevében Szlahó Csa-
ba polgármester, Frühwirthné Halász Melin-
da alpolgármester és Mohainé Jakab Anikó 
Vecsés Város jegyzője helyezett el koszorút 
a Petőfi  szobornál. 
 A koszorúzáson részt vett Skribekné Ko-
már Ágnes, Kovács Márton és Nagy Károly 
önkormányzati képviselő, Sztyehlikné Hegyi 
Krisztina, a Petőfi  iskola igazgatója, valamint 
a Kereszténydemokrata Néppárt képviselői. 
 VN 

A MÁRCIUSI IFJAKRA
A vecsésiek védelme érdekében az ilyenkor megszokott ünneplő 
tömeg nélkül, zárt kapuk mögött helyezték el az emlékezés 
koszorúit március 15-én a Petőfi  Sándor Római Katolikus Álta-
lános Iskola és Gimnázium udvarán található Petőfi  szobornál. 

Zárt kapuk mögött emlékeztek

Hátsó sor: Skribekné Komár Ágnes, Frühwirthné Halász Melinda, Mohainé Jakab Anikó
Első sor: Nagy Károly, dr. Szűcs Lajos, Szlahó Csaba, Sztyehlikné Hegyi Krisztina, Kovács Márton

Szlahó Csaba polgármester elhelyezi 
a város koszorúját a Petőfi  szobornálFőhajtás a márciusi ifj ak emléke előtt az üres iskolaudvaron

ELMARAD A TÜDŐSZŰRÉS 
Tájékoztatjuk olvasóinkat, 
hogy a városi honlapon és 
a Facebookon április 3-ától 
meghirdetett lakossági tü-
dőszűrés elmarad. Egyelőre 
nem tudni, mikor tarthatják 

meg az elmaradt vizsgá-
latot? Amennyiben erről 
megbízható információval 
rendelkezünk, közölni fog-
juk olvasóinkkal.

VT info 

Döbbenten áll a világ az elmúlt hetek eseményei előtt. Csu-
pán néhány hónap leforgása alatt csöppentünk bele egy 
olyan helyzetbe, amihez hasonlót eddig csak a televízió-
ban vagy a mozivásznon láttunk. A koronavírus-járvány 
terjedése egy időre átírja az életünket. A megszokott me-
derből most egy bizonytalan és ismeretlen útra terelődött 
az életünk, és egyelőre senki nem tudja, mennyi ideig le-
szünk kényszerpályán? 
 A járvány megfékezésére tett intézkedések Vecsés minden-
napjait is felülírták. Bezártak az intézmények, elmaradnak a 
városi programok, BÁKK Manó sír, mert nem lesz mesefeszti-
vál, nem ehetünk egy jót kedvenc éttermünkben, nem mehe-
tünk a gyerekekkel a játszótérre és a sporteseményeket sem lá-
togathatjuk, hiszen valamennyit felfüggesztették. Talán már 
otthonainkat sem hagyhatjuk el, mire lapunk megjelenik.  
 A nehéznek ígérkező helyzetben is arra bíztatjuk olvasó-
inkat, hogy ne csüggedjenek. Házon belül is lehet számos 
olyan elfoglaltságot találni, ami eltereli a gondolatainkat a 
járványról és még jó kedvre is derít. Fontos, hogy rendszert 
teremtsünk az otthon töltött hétköznapokban. Alakítsák ki 
napi rutinjukat, amely mentén élik a mindennapokat. Vé-
gezzék el az elmaradt házkörüli munkákat, takarítsanak, 
olvassanak, játsszanak, énekeljenek, hallgassanak zenét, 
nézzenek fi lmeket. Itt a tavasz, aki teheti, töltsön sok időt 
a kertben és élvezze a jó időt. Emellett az is nagyon fon-
tos, hogy legyenek fegyelmezettek és tartsák be az utasí-
tásokat, maradjanak otthon, hiszen jelenleg úgy tűnik, ez 
az egyetlen kulcsa annak, hogy minél előbb túl legyünk a 
járványon. 
 A nehéz pillanatokban se engedjék, hogy a szeretet helyére 
kétségbeesés férkőzzön. Az élet most sem áll meg, csak egy 
ideig nem úgy zajlik majd, ahogy megszoktuk. Előbb vagy 
utóbb ezen is túl leszünk, de addig is vigyázzanak maguk-
ra és szeretteikre! Most ez a legfontosabb. Varga Norbert 

Az élet a négy fal 
között is megy tovább
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ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt 
dr. Fekete Károly, aki több évtizeden át házi-
orvosként praktizált a városban. 1994–2014-ig
volt települési önkormányzati képviselő, öt 
cikluson át mindig egyéni körzetben vá-
lasztották meg.
 Vecsésen született 1938. december 19-én. 
Iskoláit Vecsésen és a budapes-
ti Szent László Gimnáziumban 
végezte, ahol 1957-ben érettsé-
gizett, majd 1957–1961 között 
az Országos Mentőszolgálatnál 

Dr. Fekete Károly (1938–2020)

A képviselő-testület február 27-én tartotta soron következő rendes ülését. A legfontosabb dön-
tés a város költségvetésének elfogadása volt. Az elmúlt évekhez hasonlóan most is megfontolt, 
stabil, a város érdekeit szem előtt tartó, kellő tartalékkal rendelkező költségvetést állított 
össze a városvezetés, azt azonban nem tudni, hogy az elmúlt napok, hetek eseményei és az 
előttünk álló időszak nehézségei mikén írják felül a vecsési fejlesztéseket, beruházásokat. 

Elfogadták a város költségvetését

Testületi ülésről jelentjük

dolgozott. 1961-ben vették fel a Budapesti 
Orvostudományi Egyetemre, ahol 1967-ben 
szerzett orvosi diplomát. 1968. január 1-től 
2011. július 1-ig, nyugdíjba vonulásáig az 
Andrássy telep köztiszteletben álló, megbe-
csült körzeti, illetve háziorvosa volt. A Dó-
zsa György úti orvosi rendelőben fogadta a 

betegeket. 2011 júli-
usától dr. Vámos Ist-
ván háziorvos lett az 
utóda. 1994-ben ön-
kormányzati képvi-

selővé választották, s öt cikluson át, 2014-
ig tevékenykedett a város lakosságáért.
 Ő nyitotta meg Vecsésen, 1992. július 
1-jén az első magánpatikát, a Fekete Gyo-
pár Gyógyszertárat, majd később a Boró-
kás Gyógyszertárat is.
 Dr. Fekete Károly tevékeny részese volt 
Vecsés társadalmi életének. Több vecsési 
rendezvényen és ünnepségen mondott tar-
talmas beszédet. Településünkért kifejtett 
munkásságát Vecsés Város Önkormány-
zata 2011-ben, nyugdíjba vonulása alkal-
mából Vecsésért Életműdíjjal ismerte el.
 Vecsés Város Önkormányzata saját ha-
lottjának tekinti. Nyugodjék békében!

A testületi ülés előtt két nappal, febru-
ár 25-én volt a kommunizmus áldo-
zatainak emléknapja, ezért Tábori 

Ferenc alpolgármester arra kérte a megje-
lenteket, hogy egyperces néma felállással 
tisztelegjenek emlékük előtt.
 A napirendi pontok elfogadása után Szla hó 
Csaba polgármester tájékoztatta a képviselőket 
a két ülésszak között történt fontosabb esemé-
nyekről. A Grassalkovich Antal Német Nem-
zetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola konyha 
és étkező bővítésével kapcsolatban, a harma-
dik közbeszerzési eljárást indították el, mivel 
az eddigiek forráshiányra való hivatkozással 
eredménytelenek voltak. Az iskolakonyha és 
étkező felújításához az államtól elnyert támo-
gatáson túl a Vecsési Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat és a városi önkormányzat biztosítja 
az anyagi forrásokat, de az építőiparban jelent-
kező áremelkedések miatt a rendelkezésre álló 
összeg nem fedezné a beruházást. Bíznak ben-
ne, hogy sikerül olyan kivitelezőt találni, aki el-
fogadható ajánlatot tesz és még a tanévkezdés 
előtt elkészülhetnek a munkálatok. 
 Elindították a Bálint Ágnes Kulturális Köz-
pont felújítási munkálatainak folyamatát, első 
lépcsőben a színházterem aljzatburkolata és 
a mobillelátó újulhat meg. Jelenleg a mun-
kálatok felmérése folyik, ezt követi majd az 
árajánlatok bekérése. 
 A városközpont további fejlesztése lehet 
az elkövetkező évek legjelentősebb beruhá-

zása. A fejlesztés célja a Telepi út környe-
zetének megújítása, amit az önkormányza-
ti ingatlanok hasznosításával, új funkciójú 
épületek kialakításával szeretnének elérni. 
A tervekkel kapcsolatban Szalhó Csaba el-
mondta, jelenleg a koncepció kidolgozását 
végzik a szakemberek.  
 Február elején a Dózsa György úti kanya-
rodósáv kialakításáról tárgyalt a polgármester 
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF 
Zrt.) munkatársával. A kanyarodósáv kiala-
kításának költségei magasak, a megvalósí-
tás mintegy 60 millió forintba kerülne, eh-
hez kér támogatást az önkormányzat.    
 Február 24-én az éjszakai repülési tila-
lommal kapcsolatban folytatott megbeszé-
lést a polgármester a Budapest Airport Zrt. 
munkatársaival. Szlahó Csaba Vecsés érde-
kei mellett a környező településeket, Ecsert, 
Gyömrőt, Monort, Péterit és Üllőt is képvi-
selte a megbeszélésen. Vecsés kérése annyi 
volt, hogy az éjféltől hajnali 5 óráig tartó szi-
gorítást Vecsésre is terjesszék ki, hiszen itt is 
emberek élnek, akiket ugyanúgy zavar a zaj, 
mint a főváros lakosságát. 

Költségvetés
Valamennyi bizottság elfogadásra javasolta 
a képviselő-testületnek a város 2020-as költ-
ségvetését. A bizottságok döntését szakértői 
vélemény is megerősítette abban, hogy a bü-
dzsé jól átgondolt, biztonságos alapokon nyug-
szik. A költségvetés megalkotásakor most is 
az volt a legfontosabb szempont, hogy bizto-
sított legyen a kötelező önkormányzati fel-

adatokat ellátó intézményrendszer zavarta-
lan működése. Az idei év bevételi és kiadási 
összege 5 milliárd 977 millió forint. (A költ-
ségvetésről szóló részletes írásunkat az 5. ol-
dalon olvashatják.) 

Meghatározták 
az óvodák felvételi körzeteit
Az önkormányzati fenntartású óvodák felvé-
teli körzeteiről is döntés született. A Vecsési 
Falusi Nemzetiségi Óvoda felvételi körzete: 
a Tinódi utca, Fő út 180-tól lefelé, Üllő felé, 
Telepi út, Ady Endre utca, Szép utca és So-
rompó utca által határolt, MÁV-vonallal be-
zárólag Üllő felé eső településrész. A Vecsési 
Mosolyország Óvoda felvételi körzete: Fő út 
180-tól Budapest felé, Telepi út, Ady Endre 
utca, Szép utca és Sorompó utca által határolt, 
MÁV-vonallal bezárólag, Budapest felé eső 
településrész. A Bálint Ágnes Óvoda felvé-
teli körzete: a Vecsés Dózsa György út vasút 
által határolt, Üllő és Gyál felé eső – kivétel 
a Dózsa György út, Budai Nagy Antal utca, 
Major utca, Lórántffy utca, Gyár utca, Kül-
ső Gyáli út és az Erdő utca – településrész. 
A Vecsési Tündérkert Óvoda felvételi kör-
zete: a Vecsés Dózsa György út vasút által 
határolt, Budapest és Gyál felé eső – kiegé-
szülve a Dózsa György út, Budai Nagy An-
tal utca, Major utca, Lórántffy utca, Gyár 
utca, Külső Gyáli út és az Erdő utca – te-
lepülésrész. A vecsési általános iskolák és 
a gimnázium felvételi körzeteit helyhiány 
miatt a www.vecsesitajekoztato.hu honla-
pon tesszük közzé. 

Februárban elfogadta a képviselő-testület 
a város költségvetését. Az elmúlt évekhez 
hasonlóan most is a stabilitás fenntartása volt 
a cél, egyelőre az alapfeladatok ellátásának 
biztosítására fókuszált a testület, az egyéb 
feladatok megvalósításának lehetőségéről a 
zárszámadás után, a szabadon felhasználható 
pénzmaradvány ismeretében döntenek. 

A STABILITÁS FENNTARTÁSA A CÉL

A költségvetés megalkotá-
sakor hasonló alapelve-
ket követtünk, mint az 

elmúlt években. Az előző évek-
ről áthozott kötelezettségek tel-
jesítése, a takarékos, biztonságos 
és átlátható gazdálkodás követel-
ményeinek megteremtése és az 
alapfeladatok ellátásának biztosí-
tása volt az elsődleges szempon-
tunk – mondta Alttyányi István, 
a gazdasági bizottság elnöke a 
városi költségvetés kialakításá-
nak elveiről. 
 Az önkormányzat törvényi kö-
telezettsége, hogy a kiadási és be-
vételi oldal egyensúlyban legyen, 
működési célú hiány nem lehet a 
költségvetésben. Ennek megfele-
lően az idei év bevételi és kiadá-
si főösszege 5  977  105  723 forint. 
Az iparűzési adóból származó 
bevételt 2,75 milliárd forintban 
állapította meg a képviselő-tes-
tület, az építményadót 300 mil-
lió forintra, a gépjárműadót 100 
millió forintra, az idegenforgal-
mi adót pedig 30 millió forint-
ra tervezték. Fontos megjegyez-
ni, hogy idén sem emelt adót és 
új adónemet sem vezetett be az 
önkormányzat. A felhalmozási 
céltartalék idén 210 millió forint, 
ebből 33 millió forintot pályáza-
tokra különítettek el.
 

Közel 650 millió 
forintot von el az állam
Alattyányi István hangsúlyoz-
ta, a képviselő-testületnek idén 
is számolnia kellett azzal, hogy 
az önkormányzat magas adó erő-
képessége (40 ezer Ft/fő fölött) 
miatt bizonyos városüzemeltetési 
feladatokra nem kap normatív tá-
mogatást az államtól, így ezeket 
saját költségvetésből kell megol-

dani. Ilyen feladat például a köz-
utak, a közvilágítás, a köztemető 
és a zöldfelületek kezelése, fenn-
tartása. Ez összesen mintegy 380 
millió forint megvonást jelent. 
A magas adóerőképesség miatt 
az önkormányzatnak úgyneve-
zett szolidaritási hozzájárulást is 
fi zetnie kell az államnak, ennek 
az összege idén 264 millió forint. 
A város költségvetését terhelő két 
összeg összesen közel 650 mil-
lió forint megvonást jelent. Emel-
lett hozzá kell tenni, hogy a ma-
gas adóerőképességből eredően 
a pályázaton elnyerhető támoga-
tások összege is csökken, ponto-
sabban magasabb önrészt kell a 
beruházásokhoz biztosítania az 
önkormányzatnak, ami akár to-
vábbi 200-300 millió forinttal ter-
helheti a büdzsét.  

Beruházások
Városi fejlesztésekre 1 milliárd 
80 ezer forintot tervezett a képvi-
selő-testület. Ebből a legnagyobb 
tételt az út- és járdaépítésre elkü-
lönített 700 millió forint jelen-
ti, melyből 500 milliót a 0202-
es út megépítésére, 75 milliót a 
Rózsa utca felújítására, 60 mil-
lió forintot a Dózsa György úti 
kanyarodósávra, 20-20 millió fo-
rintot járdaépítésre és forgalom-
technikai beruházásokra különí-
tettek el. A Grassalkovich Antal 
Német Nemzetiségi és Kétnyel-
vű Általános Iskola konyha és 
ebédlő felújítására 20 millió fo-
rintot, csapadékvíz-elvezetésre 
35 millió forintot, a Bálint Ág-
nes Kulturális Központ lelátó-
cseréjére 50 millió forintot és 
az új sportcentrumhoz biztosí-
tott konténerek megvásárlásá-
ra 20 millió forintot terveztek a 
költségvetésben. 

 Idén a második 
ütemmel folytatódik 
a térfi gyelőkamera-
rendszer fejlesztése, 
melyre 18,6 millió 
forintot különítet-
tek el.  
 A városközpont to-
vábbi fejlesztése mi-
att ingatlanvásárlásra 
160 millió forintot, út- 
és járdafelújításokra, 
valamint kisebb in-
tézményi felújítások-
ra pedig 50 millió forintot külö-
nítettek el.
 A 2018-ban felvett 1 milliárd 
forintos fejlesztési célú hitelből 
tavaly 380 millió forintot hasz-
nált fel az önkormányzat. Ebből 
80 millió forintot ingatlanvásár-
lásra, 300 millió forintot pedig az 
Alapellátási Központ megépíté-
sére fordítottak. A fennmaradó 
620 millió forint szerepel az idei 
költségvetésben. 

Vecsés II. Pótlék
A képviselő-testület tavaly év 
elején vezette be a Vecsés Pót-
lékot, amely az önkormányzati 
fenntartású intézményekben je-
lentkező bérfeszültségek meg-
szüntetése miatt volt fontos. Az 
elmúlt évben mintegy 54 millió 
forintot különített el a városveze-
tés erre a célra. A program idén 
is folytatódik a Vecsés II. Pótlék 
bevezetésével. Ennek keretében 
48 ezer forintra emelkedett az ön-
kormányzati fenntartású intéz-
mények illetményalapja, a bérek 
további rendezésére pedig össze-
sen 17 millió forintot különítet-
tek el a költségvetésben.   
 Civilszervezetek támogatásá-
ra 70 millió forintot tervezett a 
képviselő-testület. Ezt az össze-
get a sport- és egyéb egyesületek, 
az alapítványok és az egyházak 
támogatására fordítja a város-
vezetés. A gazdasági bizottság 
elnöke elmondta, ez a támoga-
tási összeg a zárszámadás után 
emelkedhet. 
 A szociális ellátásra szoruló 
személyek, családok támogatá-
sára a tavalyi esetszámnak meg-
felelő összeget biztosít az önkor-
mányzat.  

 – Jelenleg minden területen a 
legszükségesebb dolgokra kon-
centráltunk, a nagyobb beruhá-
zásokkal, fejlesztésekkel akkor 
tudunk tervezni, ha előttünk van 
a zárszámadás és pontosan lát-
juk, hogy milyen lett a tavalyi 
év pénzügyi eredménye. Ennek 
megfelelően tudjuk majd növel-
ni a fejlesztési kiadásainkat és a 
civilszervezetek támogatását is
– mondta Alattyányi István. 

A járvány mindent felülír? 
A költségvetés megalkotásakor 
még távolinak tűnt a korona-
vírus-járvány, ezelőtt  példá-
ul nem gondoltuk volna, hogy 
március közepére vészhelyze-
tet hirdet a kormány. A vírus 
nem csak az emberek egész-
ségét veszélyezteti, a gazda-
ságra is komoly hatással lesz. 
A vecsési költségvetésben van-
nak tartalékok – hangsúlyozta 
a gazdasági bizottság elnöke –,
és az iparűzésiadó-bevétele ket 
is jelentősen alultervezte az ön-
kormányzat. 
 – Egyelőre nem lehet tud-
ni, hogy pontosan milyen kö-
vetkezményei lesznek a jár-
ványnak, de az biztos, hogy 
komoly hatással lesz a gaz-
daságra. A vecsési képviselő-
testületet mindig a felelősség-
teljes gondolkodás jellemezte, 
ezért a mostani költségvetést 
is kellő óvatossággal terveztük
– mondta Alattyányi István. 
Hozzátette: a tavalyinál alacso-
nyabb adóbevételekkel számolt 
az önkormányzat és a képvise-
lő-testület nagyon óvatosan bá-
nik majd a zárszámadás ered-
ményével is. Varga Norbert
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KORONAVÍRUS
– meg kell tennünk, amit lehet! 
Március 13-án telefonon 
kérdeztük a koronavírussal 
kapcsolatos tudnivalókról 
dr. Szarvas Tibort, a Vecsési 
Egészségügyi Szolgálat 
igazgató főorvosát. 

A kkor még csak 16 koronavírussal 
fertőzött beteget tartottak számon, 
a cikk megírásakor azonban már 

39 regisztrált fertőzött szerepelt a nyilván-
tartásban. A megbetegedések száma folya-
matosan növekszik, a hírek március 16-án 
már arról szóltak, hogy Magyarországon is 
újabb szintre lép a járvány: a csoportos meg-
fertőződések szakaszába léptünk. A gyorsan 
változó eseményeket nagyon nehéz követnie 
egy havilapnak, szinte lehetetlen friss infor-
mációkat közölni, amikor óráról órára válto-
zik a helyzet. Ezzel együtt is fontosnak érez-
zük, hogy minél több hasznos információt 
osszunk meg olvasóinkkal, hiszen ebben a 
helyzetben nem lehet elégszer hangsúlyoz-
ni, mennyire fontos a higiénia és az egyre 
szigorodó rendelkezések betartása. 

Nem vehetjük félvállról
Március közepéig nagyon sokan úgy vél-
ték, a vírussal kapcsolatos baljós előrejelzé-
sek fel vannak fújva, a probléma valójában 
sokkal kisebb annál, amit a média sugá-
roz. Ma már látjuk, a saját, jól felfogott ér-
dekünkben nagyon fontos, hogy ne baga-
tellizáljuk el a helyzetet, hiszen egy olyan 
járvánnyal áll küzdelemben az emberiség, 
amellyel eddig még nem találkozott. A ví-
russal kapcsolatos tapasztalatainkat most 
szerezzük, így csak reménykedhetünk ab-
ban, hogy a fertőzés terjedése ellen alkal-

mazott módszerekkel tartósan jó eredmé-
nyeket érhetünk el a láthatatlan ellenséggel 
szemben vívott harcban. 

Meg kell tennünk, amit lehet
– Meg kell tennünk, amit lehet, hogy meg-
állítsuk a koronavírus terjedését – szögezte 
le beszélgetésünk elején dr. Szarvas Tibor.
– Ma már egyre inkább látszik, hogy egy 
komoly járvánnyal állunk szemben, amire 
nyilván nem jó reakció a pánik, ezért fontos, 
hogy a tájékoztatásban elkerüljük a túlkapá-
sokat, ugyanakkor nem vehetjük félvállról a 
helyzet komolyságát. Vecsésen a mai napig, 
március 13-ig nincs tudomásunk koronaví-
russal fertőzött esetről, egy beteg volt, akit 
a fertőzés gyanúja miatt beküldtünk a Lász-

ló kórházba, de ebben az esetben végül nem 
igazolódott a betegség. Ez persze nem jelen-
ti azt, hogy egyáltalán nincs olyan személy, 
aki megfertőződött, hiszen a lappangási idő 
akár két hét is lehet. A koronavírus felisme-
rése attól különösen nehéz, hogy a tünetek 
nagyon hasonlítanak más felső légúti meg-
betegedéshez, és ha valaki meg is kapja a 
fertőzést, nagyon nagy százalékban enyhe 
lefolyású a betegség. A különösen veszé-
lyeztetettek csoportjába tartoznak az idő-
sebb korosztály tagjai, a krónikus betegség-
ben szenvedők. Emellett a dohányosok és a 
komolyabb alkoholfogyasztók is – akiknél a 
nagymértékű alkoholfogyasztás következté-
ben egyébként is megjelenik valamilyen kró-
nikus betegség – veszélyben vannak. A gye-
rekekben akár tünetek nélkül is lezajlódhat 
a betegség, ők az eddigi tapasztalatok alap-
ján nincsenek akkora veszélyben – mondta 
dr. Szarvas Tibor. (Beszélgetésünk óta már 
arról is szólnak a hírek, hogy a gyerekeknél 
is jelentkezhetnek komoly tünetek, igaz, csak 
alacsony százalékban – szerk.)

Figyeljünk egymásra, 
óvjuk az időseket!
A vírus hatása szempontjából nincs jelentő-
sége, ismert-e a krónikus betegség. Ezért is 
nagyon fontos, hogy fi gyeljünk egymásra. 
A krónikus betegségek a fi atalabb korosztá-
lyokat is érintik, de jellemzően az idősebbek-
nél fordul elő gyakrabban, esetükben többek 
között ezért is lehet a betegség súlyosabb le-
folyására számítani. 
 – Infl uenzafertőzésben is meg lehet hal-
ni és sajnos azt sem vesszük elég komolyan
– hangsúlyozta a főorvos. – Ezt mutatja, hogy 
az infl uenza ellen már régóta rendelkezésre 
áll az ingyenes védőoltás, de 60 éves kor fö-
lött csak kevesen veszik igénybe. Az infl u-
enzát már megszoktuk, most viszont egy új 
helyzettel állunk szemben, ezért is jelentke-
zik a pánikreakció. Ami – valljuk meg – ta-
lán nem is akkora tragédia, lehet, hogy éppen 
a pánik kell ahhoz, hogy valóban komolyan 
vegyük a járványt. 

 A megelőzéssel kapcsolatba dr. Szarvas 
Tibor elmondta, nagyon fontos, hogy betart-
suk az utasításokat és megtegyünk mindent 

annak érdekében, hogy a fertőzés esélyét 
csökkentsük. 
 – A koronavírus főleg cseppfertőzéssel 
terjed, ezért minden olyan óvintézkedést 
meg kell tennünk, amit az ilyen betegségek 
elkerülése érdekében szoktunk. A gyakori 
alapos kézmosás vagy kézfertőtlenítés na-
gyon fontos, lehetőség szerint kerüljük a 
tömeget, továbbá segítsük és óvjuk az idő-
sebb korosztályt, hiszen ők vannak legin-
kább kitéve a veszélynek. A koronavírus 
rövid ideig például fém és fa felületeken 
is megtapadhat, ezért úgy is átkerülhet a 
fertőzés, ha például valaki megfog egy ki-
lincset. Ezért is nagyon fontos a higiéniai 
előírások betartása. Fontos megjegyezni, 
hogy március 13-án az e-recept kiváltását 
is egyszerűsítették, így a gyógyszertárak-
ban sem kell sorban állniuk az időseknek. 
Bárki kiválthatja ismerőse vagy hozzátar-
tozója gyógyszerét, ha igazolja magát és 
bemondja a beteg TAJ-számát – mondta 
az igazgató.  

Most nem lehetünk önzők, 
mindenkinek áldozatot kell vállalnia
A legfontosabb, hogy mindannyiunknak 
áldozatot kell hozni a járvány terjedésé-
nek lassítása érdekében. Minden szin-
ten komoly erőpróba vár ránk, bármeny-
nyire is nehéz ezt elfogadni egyeseknek. 
Az egyéni érdekek helyett most a közös-
ség érdekei élveznek előnyt. Tegyük félre 
önzőségünket, hajtsunk fejet az intézke-
dések előtt, és most az egyszer mutassuk 
meg, hogy képesek vagyunk egy irány-
ba húzni az evezőket. Áldozatokkal, ne-
hézségekkel és veszteségekkel jár majd a 
küzdelem, de összességében rajtunk fog 
múlni, mennyire lesz szomorú a vége.  

Varga Norbert

Március 16-ától visszavonásig a szak-
rendelőben csak sürgősségi betegel-
látást végezhetnek (életveszély vagy 
tartós egészségkárosodás elkerülése ér-
dekében) az EMMI miniszterének azon-
nali utasítása szerint. Az előjegyzési idő-
pontok is érvényüket vesztik. A további 
teendőkről a www.vecsesiszakrendelo.
hu honalapon értesülhetnek.

A magyar kormány operatív törzset ho-
zott létre az új koronavírus elleni küzde-
lem érdekében.
 A www.koronavirus.gov.hu honla-
pon hiteles és naprakész információkat 
talál a hatósági intézkedésekről, a meg-
előzéshez szükséges lépésekről és teen-
dőkről a panaszok esetén.
 Tegyünk mindannyian az egészsé-
günkért!
 Információs telefonszámok: 
06-80/277-455, 06-80/277-456. 
E-mail: koronavirus@bm.gov.hu.

Nagyon fontos tudni, hogyha még meg 
is fertőződik valaki, a legtöbb esetben 
–  az infl uenzához hasonló tünetekkel – 
enyhe lefolyású a betegség.
 A legtöbben  bármely speciális kezelés 
nélkül felépülnek a betegségből.
 A koronavírus-fertőzés kifejezetten 
az idős emberekre, krónikus betegekre 
veszélyes.  Rájuk kell legjobban vigyáz-
nunk! Minden 6. fertőzöttből nagyjá-
ból 1-nél alakul ki súlyos betegség és 
légzési nehézség. Azoknál valószínűbb 
ezeknek a kialakulása, akiknek már 
olyan meglévő egészségügyi problé-
máik vannak, mint a magas vérnyo-
más, szívproblémák, vagy cukorbeteg-
ség, valamint az idősebbeknél.

Csak sürgősségi 
betegellátást végeznek 
a szakrendelőben

Tájékozódjon 
hivatalos forrásból!

Mennyire lesz 
valaki súlyos beteg, 
ha megfertőződik?
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RENDKÍVÜLI 
INTÉZKEDÉSEK 
AZ EGÉSZSÉG-
ÜGYBEN 
Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma felhívja a fi gyelmet, a jelenlegi 
fertőzésveszélyes helyzetben a leg-
fontosabb, hogy drasztikusan csök-
kentsük az orvos-beteg találkozáso-
kat. Ezt a célt szolgálják a napokban 
meghozott intézkedések is. 
 •  A közgyógyellátásra való jogosult-

ság a veszélyhelyzet időtartama 
alatt, majd annak megszűntét kö-
vető 90 napig fennmarad. 

 •  A keresőképtelenségről szóló iga-
zolásokat sem kell 2 hetenként ki-
állítani.

 •  Március 13-ától bárki kiválthatja 
hozzátartozója, ismerőse gyógy-
szereit (a rendelet szerint a kor-
mány által kihirdetett veszély-
helyzetben a patikák a gyógyszer 
kiadását felírási igazolás és meg-
hatalmazás nélkül is teljesítik azon 
személy részére, aki közli a beteg 
TAJ-számát, és saját személyazo-
nosító adatait is hitelt érdemlően 
igazolja. A patikák csupán a gyógy-
szert átvevő személy adatait rög-
zítik, és kiadják számára a recept-
re felírt gyógyszereket).

 •  A stabil állapotú krónikus betegek 
szokásos gyógyszereit elektroni-
kus vényen lehet rendelni.

 •  Az emelt és kiemelt támogatás-
sal rendelhető gyógyszerekre és 
gyógyászati segédeszközökre ki-
állított szakorvosi javaslatok is ér-
vényesek maradnak a veszélyhely-
zet időtartama alatt, valamint a 
veszélyhelyzet megszűnését kö-
vetően 90 napig. 

 Azt kérik, hogy minden idős ember 
a saját érdekében minimalizálja a sze-
mélyes találkozásokat.
 Az emberi erőforrások minisztere 
utasítást adott ki arról is, hogy a ve-
szélyhelyzet végéig az intézmények 
halasszák el az ütemezett műtéteket, 
és csak a tartós egészségkárosodást el-
kerülő műtéteket végezzék el. VT info

  Felhívjuk a 70. életévüket betöltött vecsé-
si lakosok fi gyelmét, hogy saját érdekük-
ben tartózkodjanak otthon! Aki ezt vállalja, 
annak ellátásáról a kormány döntése alap-
ján a polgármester gondoskodik.
 Kérjük, hogy akinek nincs segítő csa-
ládtagja, szomszédja stb., az jelezze az 
ellátási igényét az önkormányzat zöld 
számán: 06-80/981-121, vagy a polgár-
mesteri hivatal titkárságán: 06/29-555-

Segítségnyújtás 
70 év felettiek számára

akik a vészhelyzetet 
is KIHASZNÁLJÁK!  

Ideiglenesen leállítja a fogyasztásmérők 
leolvasását az Elmű-Émász

  Azt eddig is tudtuk, hogy a csalók so-
sem fogynak ki az ötletekből, de azt nem 
gondoltuk, hogy ilyen gyorsan reagálnak 
a kialakult rendkívüli helyzetre, és a ko-
ronavírusra hivatkozva próbálnak meg be-
jutni az otthonokba. Pilisen erre volt pél-
da március 16-án, amikor állítólag azzal 
az ürüggyel csöngettek be a háztartások-
ba, hogy az önkormányzat megbízásából 
szeretnék fertőtleníteni a lakásokat. Arra 
kérjük olvasóinkat, ne dőljenek be a rafi -
nált trükköknek, otthonukba eztán se en-
gedjenek be olyan idegeneket, akik gyanús-
nak tűnő szándékkal, személyazonosságuk 
megfelelő igazolása nélkül próbálnak be-
bocsátást nyerni! Biztosak lehetnek benne, 
az önkormányzat munkatársai nem keresik 
fel a lakosságot, hogy otthonaikat fertőt-
lenítsék, és egyéb tevékenységet sem fog-
nak végezni a házaknál.
 A pilisi eset után egy nappal a Monori 
Rendőrkapitányság közleményt juttatott 
el szerkesztőségünkbe, amelyben trükkös 

xxx

NE DŐLJÖN BE A CSALÓKNAK, 

telefonhívásokra hívták fel a fi gyelmet. A 
közlemény szerint a koronavírussal kap-
csolatban vagy arra hivatkozva indítanak 
telefonhívásokat a csalók. A rendőrség fel-
hívja a lakosság fi gyelmét, hogy az új koro-
navírussal kapcsolatban, vagy arra hivat-
kozással érkező, koronavírus-szűrés vagy 
teszt ingyenes vagy kedvező árú elvégzésé-
re, termék eladására, vagy családtagot ért 
fertőzés miatt felmerülő anyagi hozzájá-
rulásra irányuló telefonhívásokat minden 
esetben szakítsák meg, és ellenőrizzék!
 „Legyenek körültekintőek, és az egész-
séges bizalmatlanság elvét követve minden 
alakalommal győződjenek meg a kapott 
telefonhívás valóságtartalmáról!” – írják 
közleményükben. 
 Hasonlóan gyanús esetekben értesítsék 
a rendőrséget (rendőrjárőr elérhetősége: 06-
30/948-1438, vecsési körzeti megbízott: 06-
70/492-0773), azonnali intézkedést igénylő 
esetben pedig hívják a 112 segélykérő szá-
mot.  VN

211, 06/29-555-206, elektronikus úton: 
titkarsag@vecses.hu e-mail címen.
 Az ellátás lehet: bevásárlás, gyógyszer-
kiváltás, melegétel biztosítása térítés elle-
nében.
 A melegételt az önkormányzat konyhá-
ja tudja biztosítani hétfőtől-péntekig napi 
bruttó 695 forintért adagolva, dobozokban, 
házhoz szállítva. 

Forrás: vecses.hu

  A koronavírus terjedésének megelőzése 
érdekében ideiglenesen leállítja a villamos-
energia-fogyasztásmérők leolvasását az 
Elmű-Émász is, az ügyfeleket pedig arra 
kérik, hogy elektronikus úton adják meg 
a fogyasztásmérők állását – közölte a tár-
saság csütörtökön az MTI-vel.
 Korábban az E.ON is bejelentette, hogy 
ideiglenesen felfüggeszti az áram- és gáz-
fogyasztásmérők leolvasását.
 Az Elmű-Émász közleményében azt írta, 
a társaság célja, hogy ügyfelei, munkatár-
sai, partnerei és hozzátartozóik egészségét 
megóvja a fertőzéstől, ugyanakkor garan-
tálja szolgáltatásainak biztonságát a kihir-
detett veszélyhelyzet idején.     

 Az ügyfelektől átmenetileg azt kérik, hogy 
akiknél ez esedékes, az árammérő állását a 
cég digitális csatornáin adják meg. Hozzátet-
ték: automatikusan nem szükséges mérőál-
lást küldeni, jelezni fogják az érintetteknek, 
amikor ez szükséges.     Felhívták a fi gyel-
met arra, hogy a mérőállások a legegysze-
rűbben az online ügyfélszolgálaton keresz-
tül és az Elmű-Émász mobilapplikációjá nak 
segítségével adhatók meg. A mérőállások 
bejelentésére telefonon is lehetőség van, de 
arra kérik az ügyfeleket, ha tehetik, az első 
két lehetőséget vegyék igénybe!     
 Az egyes bejelentési csatornák pontos 
elérhetőségeit az alábbi linken lehet ellen-
őrizni: 

 www.elmuemasz.hu /egyetemes-
szolgaltatas/ugyintezes/ugyintezesi-modok     
 Tudatták azt is, hogy az elmúlt néhány 
nap tapasztalatai alapján az ügyfelek meg-
értéssel fogadták az online ügyintézés elő-
térbe kerülését.
 A cég korábban már döntött arról, hogy 
személyes ügyfélszolgálati irodáit további 
intézkedésig zárva tartja, vállalták, hogy 
egyetlen lakossági ügyfélnél sem kapcsol-
ják ki tartós számlatartozás miatt az ára-
mot, és több halasztható tevékenységet 
is leállítottak, hogy támogassák a koro-
navírus terjedésének megakadályozásá-
ra tett intézkedéseket – olvasható a köz-
leményben.

Fókuszban a közbiztonság 
A Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány a ko -
 ronavírus-járvány idején is fokozottan kiveszi a részét a mun-
kából. Az alapítvány rendszeresen támogatja a közbiztonság 
elősegítésén munkálkodó egyesületek mindennapi tevékenységét, 
melyre a járvány jelenlegi szakaszában fokozottan szükség van.

I fj. Kortye Vilmos, az alapítvány elnöke 
2019 szeptemberében vette át a posztot 
ifj. Fekete Károlytól. A jelen helyzetre 

gyorsan reagálva mindenképp segíteni akart, 
ezért felkereste a helyi polgárőrséget, hogy 
megtudja, mire van leginkább szükségük. A 
koronavírus-járvány terjedésének meggáto-
lása érdekében arc- és szájmaszkokat kért az 
egyesület, hogy azokat később eljuttathassa 
a megfelelő intézményekbe. Az alapítvány 
200 többször használatos, mosható arcmaszk-
kal és 1100 kesztyűvel támogatta a Vecsés 

Települési Polgárőr Egyesületet. 
Az adományt Hanek Gábor, az 
egyesület vezetője vette át.
 Ifj. Kortye Vilmossal ennek 
apropóján az alapítvány min-
dennapi munkájáról, jövőbeni 
terveiről beszélgettünk.

– Mivel foglalkozik jelenleg az 
alapítvány?
 – Az alapítvány elsősorban 
városunk közbiztonság-javítása, 
ennek támogatása érdekében te-
vékenykedik. Igyekszünk meg-
teremteni az ehhez szükséges 
feltételeket, támogatjuk a bűn-
megelőzést, együttműködve az 

önkormányzattal és helyi csoportokkal.

– Kikkel van együttműködésben az alapít-
vány, milyen a kapcsolat velük?
 – A vecsési polgárőrséggel napi szinten 
kapcsolatban állunk, vezetőjükkel, Hanek 
Gáborral nagyon jó kapcsolatot ápolunk, 
kölcsönösen támogatjuk egymást. Közös 
a célunk: a lakosság biztonságának megte-
remtése, a polgárok védelme, felkészítése a 
különleges helyzetekre. Emellett a rendőr-
séggel is tartjuk a kapcsolatot, bármilyen 

kérdés, kérés esetén fordulhatok hozzájuk 
és ez fordítva is igaz.

– Mik a főbb célkitűzések?
 – Továbbra is együttműködve az önkor-
mányzattal, polgárőrséggel és rendőrséggel 
célunk egy biztonságos város megteremtése, 
ahol a bűnelkövetések száma a nulla felé kö-
zelít. Talán ez kissé elrugaszkodott elképze-
lés, de nyilván a fő célunk az, hogy egy él-
hető, nyugodt, teljesen biztonságos várossá 
válhasson Vecsés. Továbbra is támogatjuk 
a polgárőrséget és a rendőrséget a szüksé-
ges tárgyi eszközökkel, hogy működésüket 
és bűnmegelőzési törekvéseiket segítsük.
 Szeretnénk a város kamerarendszerét tel-
jes mértékben modernizálni, a kor követel-
ményeinek megfelelően kialakítani. 

– A lakosság hogyan tud segíteni e célok 
elérésében?
 – A polgárőrség folyamatosan várja az 
önkénteseket, akik szívesen részt venné-
nek akár a járőrszolgálat munkájában, akár 
a bűnmegelőzési akciókban. Ha valakit ér-
dekelne ez a tevékenység, Hanek Gábor, az 
egyesület vezetője tud erről felvilágosítást 
adni a 06-30/811-1231 telefonszámon. 
 Alapítványunkat a lakosság jelenleg az 
adó 1 %-ának felajánlásával tudja támogat-
ni. Adószámunk: 19185198-1-13; Vecsés Köz-
rendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány
 Minden segítséget köszönettel veszünk!

Az alapítvány aktuális híreit a közösségi olda-
lon követhetik fi gyelemmel: www.facebook.
com/vecseskozbiztonsag Balogh Barbara

Ifj . Kortye Vilmos, 
az alapítvány elnöke
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A Vecsési Városgondnok 
Nonprofi t Kft. HÍREI

KÖRNYEZETVÉDELEM

  Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
a begyűjtés két részletben valósul meg. A 
gallyak közterületekre való kihelyezését a 
szállítást megelőző 2 napon belül lehet meg-
kezdeni a következő időpontokig: 
 2020. április 4-én, szombaton reggel 7 
óráig helyezzék ki  a vasúttól északra fek-
vő területen (Felsőtelep és Falu), 
 2020. április 11-én, szombaton reggel 
7 óráig helyezzék ki a vasúttól délre fek-
vő területen (Andrássy-, Halmitelep).
 Kérjük, hogy a lakóhelyüknek megfele-
lő időpontban helyezzék ki a gallyakat az 
ingatlanok elé, ellenkező esetben nem áll 
módunkban azokat elszállítani, mivel a be-
gyűjtést végző jármű minden utcában csak 
egyszer megy végig. Az ingatlanok elé kihe-
lyezett gallyakat, vékony ágakat max. 1 m-es 
darabokra vágva szállítjuk el. Farönköket, 
tuskókat, gyökereket ne rakjanak ki!

A koronavírus-járvány miatt kiala-
kult helyzetre való tekintettel kérjük 
ügyfeleinket, hogy ügyintézésüket a 
06-29/350-563 telefonszámon vagy 
elektronikusan az info@v-varos-
gondnok.hu e-mail címen intézzék.  
 Amennyiben a személyes ügyinté-
zés nélkülözhetetlen (pl. hulladékgyűjtő 
zsákok vásárlására) a következő képpen 
történhet: az ügyfélszolgálati iroda he-
lyiségében egyszerre csak egy ügyfél 
tartózkodhat az ügyfélszolgálati mun-
katárs utasításai szerint, azonban arra 
kérünk mindenkit, hogy lázas, beteg 
állapotban személyesen ne keresse fel 
ügyfélszolgálatunkat!

ÜGYINTÉZÉS 
telefonon 
vagy e-mailben 

Gallybegyűjtés

Zöldhulladékgyűjtés

Lomtalanítás 
szüneteltetése

  Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
április 21-től a Vecsési Városgondnok Non-
profit Kft. folyamatos zöldhulladék-be-
gyűjtést végez Vecsés város területén. A 
zöldhulladékot kizárólag átlátszó „Vecsési 
Városgondnok Nonprofi t Kft.” felirattal el-
látott, biológiailag lebomló műanyag zsák-
ban szállítjuk el 2020. április 21-től (kedd).

A kihelyezés rendje 
A vasúttól északra fekvő területen (Fel-
sőtelep és Falu) hetente egy alkalommal, 
keddenként  reggel 7 óráig, a vasúttól dél-

  A koronavírus-járvány miatt 2020. már-
cius 16. napjától kezdődően felfüggesztjük 
a lomtanítást, illetve a lomtalanítási idő-
pontokra történő jelentkezést határozatlan 
ideig. A felfüggesztés további intézkedé-
sig hatályos. Kérjük szíves megértésüket!

OKTATÁS

„A múltat tiszteld, s a jelent vele kösd 
a jövőhöz” – írta Vörösmarty Mihály.

  Ennek szellemében született Vecsés Város 
Önkormányzatának 1992-ben hozott határo-
zata, mely előírja, hogy az általános iskolák 
részére két évenként honismereti vetélkedőt 
kell kezdeményezni. A feladattal a minden-
kori Honismereti Kört bízta meg az önkor-
mányzat oktatási bizottságának támogatá-
sával. 2020-ban 15. alkalommal kerül sor 
erre az eseményre. 
 A vetélkedő lebonyolítási rendszere az el-
múlt évek tapasztalatai alapján idén változik. 
A virtuális világ bevonásával a versenyzők 
hetente, kéthetente, online kapnak helytör-
téneti témában feladatokat, melyek megol-
dását online kell eljuttatni a rendezőkhöz. 
 A feladatok között szerepel majd fi lmké-
szítés, régi szavak, tárgyak felkutatása, QR-
kódos rejtvény, tájház- és makettlátogatás. 
A végső megmérettetésre és az értékelésre 
május 14-én (csütörtökön) a Bálint Ágnes 
Kulturális Központban kerül sor. A vetélke-
dőn iskolánként 5 fős csapatok vesznek részt!
 A szervezők remélik, hogy a játékosok 
három hónapig tartó kutatómunkájához, az 
érintettektől minden segítséget megkapnak.
 A vetélkedőn részt vevő tanulókat, a fel-
készítő tanárokat és az iskolák igazgatóit  az 
előző évek gyakorlatának megfelelően egy 
jutalomkirándulásra hívják a szervezők. 
 Az előző csapatok jártak már többek kö-
zött Pécsett, Tatán, Béren, Szarvason, Ka-
posváron, a Tisza-tónál, Pákozdon, Komá-
romban, Zsámbékon stb.
 Az idei kirándulás célpontja a Káli-me-
dence lesz, ahol a részvevők meglátogatják 
a Hegyestű, a Kőtenger geológiai érdekessé-
geit és a Salföldi majorságot. Honismereti Kör

Helytörténeti
vetélkedő 
Vecsésen

Pénz 7 – projektnapok 
az Andrássy suliban

  Március 4-6. között projektnapokat tar-
tottunk az Andrássy suliban, melynek té-
mája a pénz volt.
 A gyerekek megismerkedtek a pénz tör-
ténetével, különböző formáival a történe-
lem során. Mire használjuk a pénzt? – vagy-
is a pénz különböző fi zetési lehetőség. Mi 
a pénz, a hitel, a csekk, a váltó? Kik a ha-
gyományos és nem hagyományos pénzügyi 
vállalkozók? Miért jó gyűjtögetni, spórolni?  
Korosztályoknak megfelelő játékok során 
megismerkedtek a helyes családi gazdálko-
dással. A nagyobbak Hangyál Nikolett szoci-
ális segítő munkatársunkkal szociopoly tár-
sasjátékon vettek részt, családokat alkotva 
ismerkedtek meg az egy háztartásban élők 
bevételi forrásainak a lehetőségeivel, vala-
mint kiadások széles palettájával.  

  2020. március 2. és 6. között rendezték 
meg Magyarországon a hatodik Pénz7-et. 
A pénzügyi és vállalkozói témahét közép-
pontjában ez évben a „Pénzügyi biztonság 
– Biztosítások” téma állt. Iskolánk negye-
dik alkalommal csatlakozott a témahéthez. 
Az 5.b osztály rendhagyó tanórák keretein 
belül szerezhette meg az élményalapú új is-

 A projektnapok végén – korosztályok-
hoz igazodva – minden osztálynak pro-
jektmunkát kellet benyújtania. Első fel-
adatként minden csoportnak pénzt kellett 
terveznie. A tervekből kiállítást szervez-
tünk az aulában. Második feladatként az 
alsó tagozatosoknak családi költségvetést 
kellett kollázsként benyújtani. Az 5-6. osz-
tályosaink lakást rendeztek be szintén kol-
lázs formájában. A legnagyobbak pénz-
ügyi pályázatot írtak egy általuk elképzelt 
osztálykirándulásra.
 Ezúton is köszönöm a projekt összeállí-
tásában részt vevő kollégáimnak: Hangyál 
Nikolettnek, Simon Gyöngyinek, Gonda 
Andreának valamit a lebonyolító osztályfő-
nököknek a munkáját.

Szöveg és kép: Kabai Gabriella, tanár

mereteit. Számos új fogalommal ismerked-
tünk meg, mint például gépjármű-, lakás 
vagy balesetbiztosítás. 
 Fontosnak tartjuk, hogy a tanulóink mi-
nél hamarabb bővítsék ismeretanyagukat a 
mindennapi pénzügyek terén. Mindenki na-
gyon jól érezte magát, sokat játszottunk, ta-
nultunk. Manduk-Faragó Renáta

Szociopoly társasjátékkal az egy háztartásban pénzügyeivel ismerkedtek a gyerekek 

Rendhagyó tanórákon szereztek élmény alapú tudást a Halmi suli diákjai

Idén is volt Pénz7 
a Halmi suliban

Kizárólag a zsineggel vagy vékony 
kötéllel kötegelt gallyat szállítjuk el! 
A gallyakat kizárólag kötegelve, kis méretű, 
hozzáférhető, egymástól elkülönített, kézi 
erővel történő mozgatásra alkalmas kötegek-
be rendezve tegyék ki, ezzel megkönnyítve 
a begyűjtést. A gallyak kötegelésénél kér-
jük, ügyeljenek arra, hogy csak és kizáró-
lag zsineg, vékony kötél használható, tehát 
műanyag huzallal vagy fémdróttal átköte-
gelt gallyakat nem hozunk el, mert annak 
átvételét partnerünk megtagadja!
 Azokat az ágakat, gallyakat, amelyeket 
nem tudnak kötegelni a zöldhulladékos zsák-
ba, helyezzék ki majd április 21-től.
 Felhívjuk fi gyelmüket, hogy csak normál 
háztartási mennyiséget szállítunk el. 
 A gallygyűjtés a tavaszi metszés során 
keletkező, zsákba nem gyűjthető zöldhul-
ladékra vonatkozik.

re  fekvő területen (Andrássy-, Halmitelep) 
hetente egy alkalommal, csütörtökönként  
reggel 7 óráig.
 A közterületre való kihelyezés a szállí-
tást megelőző 1 napon belül történhet. A be-
gyűjtést végző jármű minden utcában csak 
egyszer megy végig, így a határidőn túl ki-
tett műanyagzsákokat nem áll módunkban 
elszállítani. Erről a tulajdonosnak kell gon-
doskodni, mivel a zsákok a közterületen nem 
maradhatnak.
 A zsákok továbbra is 200 Ft/db áron vá-
sárolhatók meg ügyfélszolgálatunkon (Ká-

roly u. 2.) nyitvatartási időben, valamint a 
polgármesteri hivatal portáján. 
 Kérjük tartsák be a súlykorlátozást! Egy 
zsákba max. 15 kg zöldhulladék kerülhet. 
A zsákba nagyobb ágakat és kommunális 
hulladékot nem szabad helyezni, csak fale-
velet, levágott füvet, nyesedéket.
 Kérjük, hogy a termelődött zöldhulladékot, 
leveleket ne a háztartási vegyes hulladékos 
gyűjtőedényekbe helyezzék el! A zöldhul-
ladékok nehezek, a súlynövekedésből adó-
dó rongálódásokkal kapcsolatos reklamá-
ciót a Városgondnok nem tudja elfogadni. 
A zöldhulladékos zsák használatát rende-
let írja elő.

Az iskola- 
pszichológus ajánlja

A Halmi Telepi Általános Iskola hon-
lapján hasznos tájékoztatóanyagot 
olvashatnak a szülők arról, hogyan 
kezeljék otthon a járvány miatt ki-
alakult helyzetet. A tájékoztató-
anyag elérhető a www.halmisuli.
hu kezdő oldalán, az „Iskolapszi-
chológusunk ajánlása a szülőknek” 
címsorra kattintva. Boldog Zsuzsan-
na iskolapszichológus elérhetősége: 
boldogzsuzsi@gmail.com.  VT info 
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Farsangi mulatságok 
az Andrássyban

Iskolacsalógató 
a Petőfi -suliba

Szünetelnek a könyvtári szolgáltatások

Távoktatás a Petőfi ben

OKTATÁSOKTATÁS

  A koronavírus-veszélyhely-
zetre való tekintettel a Róder 
Imre Városi Könyvtár március 
17-étől bizonytalan ideig ügye-
leti rendben működik, hétfőtől 
péntekig 8 órától 16 óráig – ol-
vasható a könyvtár Facebook-
oldalán. 
 Ennek megfelelően a könyv-
tári szolgáltatások is szünetel-

I skolánk tervei között idáig is szerepelt, 
hogy kialakítsuk azt a digitális platfor-
mot, amelyen keresztül interneten ke-

resztül tudjuk tartani a kapcsolatot diákja-
inkkal, de most fel kellett gyorsítsuk ennek 
bevezetését – mondta Sztyehlikné Hegyi 
Krisztina igazgató. 
 Amint megtudtuk, a Petőfi  iskolában a 
Microsoft Teams és Zoom eszközével ok-
tatják a diákokat, ami nem csupán erre az 
átmeneti időszakra nyújt megoldást, a rend-
szer az iskola hosszú távú innovatív törek-
véseit is támogatja. Az iskola valamennyi 
tanárának és diákjának kialakítottak egy, az 
iskolához tartozó e-mail címet, amely se-
gítségével a kollégák már hozzájutottak a 
Microsoft Offi ce 365 oktatási verziójához. 

nek, a könyvek kölcsönzésének 
meghosszabbítását a 06-29/654-
391 vagy a 06-30/668-7041 te-
lefonszámokon, továbbá a 
rodim@vecsesikonyvtar.hu 
e-mail címen intézhetik. A szol-
gáltatások felfüggesztésének 
idejére nem számítanak fel ké-
sedelmi díjat – olvasható a köz-
leményben.  VT info

A Vecsési Andrássy 
Gyula Általános Is-
kola tanulói körében 
minden évben nagy 
vára kozás előzi meg 
az iskolai farsangi 
mulatságot. Nagy iz-
galommal készülnek 
az osztályok, hogy 
bemutathassák 
ötletesebbnél ötle-
tesebb jelmezeiket, 
közös produkcióikat.

A Petőfi  Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 
a tanév eleje óta egy innovatív programmal készült, melynek 
célja volt, hogy iskolánk kapuját szélesre tárva minél többen 
nyerjenek betekintést életünkbe. Az eddig eltelt időben ak-
tívabb kapcsolatot építettünk ki az óvodákkal, igyekeztünk 
megszólítani gyermeket, szülőt egyaránt, erre volt hivatott 
az úgynevezett egész tanévet felölelő „Iskolacsalogató” is.

A koronavírus-járvány miatt bezártak az iskolák, de a 
tanítás nem állt le, csak átalakult: távoktatás formájában 
adják le a tananyagot a tanárok. A részletekről a Petőfi  
Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 
igazgatójával, Sztyehlikné Hegyi Krisztinával beszélgettünk.

A mulatságot megelőző 
héten gyakorta szűrő-
dött ki zeneszó, hiszen 

az osztályok a műsoraikat pró-
bálták. Jó érzés volt végigmenni 
a folyosón, nevetés, lázas készü-
lődés hangjai hallatszottak, így 
kíváncsiságunk egyre nőtt, na-
gyon vártuk a programot. Idén 
sem csalódtunk!
 Február 13-án a felső, 14-én 
az alsó tagozatosok jelmezbál-
jára került sor. A felsős farsan-
gon a 7.c Horrorisztikus kezdé-
se az „Az” című fi lmet idézte, a 
8.b-nél összekeveredtek a sze-
repek, a lányok fi úk, a fi úk lá-
nyok lettek, az 5.b osztály egy 
gyémántrablást zenésített meg, 
az 5.a szmájli arcokkal színe-
sített koreográfi át mutatott be, 
a 6.a osztály különböző ko-
rok zenéjét hozta el nekünk, a 

6.b X Faktorán is jót derültünk, 
a 6.c egy laza Graffi ti-banda 
és a rendőrök formációt mu-
tatott be, a 8.a lányai fekete-
fehér nadrágos tánccal csap-

 A 3.b osztály a Madagaszkár című animációs fi lm 
állatvilágát keltette életre

A 7.b osztály „madarai” neonfényben 

A 7.a osztály egy repülőtér mindennapjait táncolta el

A további tervezett programjaink meg-
valósítására sajnos nem kerülhet sor, 
ebben a mostani helyzetben mi sem 

tehettünk mást, mint hogy az egészség meg-
őrzése érdekében alkalmazkodunk, és alter-
natív megoldásokban gondolkodunk. En-
nek jegyében választottuk azt a megoldást, 
hogy más fórumokon tájékoztassuk az is-
kolaválasztás előtt álló szülőket, gyermeke-
ket azokról a lehetőségekről, amelyeket isko-
lánk kínálni, nyújtani tud a kis elsősöknek. 
 Tudjuk, hogy nagy és felelős döntés az 
iskolaválasztás. A döntés meghozatalában 
azzal tudunk segíteni – most ugyan írott 
formában – ,hogy betekintést adunk isko-

lánk életébe, az itt folyó nevelő-oktató mun-
kába. (Részletesebb tájékoztatás a www.
petofi vecses.hu honlapon olvashatnak.)
 Iskolánk 2012 szeptemberétől katolikus 
iskola, fenntartónk a Váci Egyházmegye. 
Felvételi körzetünk Vecsés és a környező 
települések. Iskolánkban kitüntetett feladat-
nak tekintjük az organikus pedagógia ele-
meit, harmonikus családi minták közvetíté-
sét. Fontos számunkra a családi közösségek 
megbecsülése, a későbbi felelős párkapcso-
latok kialakításához elengedhetetlen érzel-
mi intelligencia fejlesztése, az önismeret és 
társas ismeret, az önbizalom erősítése, így 
beemeltük oktatásunkba a hittanóra kere-

tében, a családi életre nevelés tantárgyat 
(CSÉN).
 Az általános iskolában a 2020/21-es tan-
évben is 2 osztály indítására van lehetősé-
günk. A felvehető maximális gyermeklét-
szám osztályonkét 27 fő. A tanítási órák 
délelőtt lesznek, délután pedig napközis fog-
lakozáson vehetnek részt diákjaink. Idegen 
nyelvet mindkét osztályban választhatnak a 
német és az angol nyelv közül, ezeket cso-
portbontásban valósítjuk meg. 
 A 2020/2021-es tanévtől szemléletvál-
tásra készülünk, mely gondolkodásmódot 
az új NAT is támogatja. Tanítás – egy ki-
csit másképp, mert nekünk maga a gyer-
mek fontos!
 Egyetértéséről, támogatásáról biztosí-
tott minket ebben a szemléletváltásban 
Uzsalyné Pécsi Rita PhD, az EKIF peda-
gógiai igazgatója, Apáczai Csere János-díjjal 
kitüntetett főiskolai docens, neveléskutató. 
A szemléletmódváltás vonatkozik az idegen 
nyelv tanítására is. Összességében elmond-
hatjuk, újra a gyermeket, mint egyént, kis 
személyt helyezzük a középpontba!
 Tervezett osztályfőnökök: 1.a: Magos 
Tünde, 1.b: Hütter Teréz. 
 Bármilyen felmerülő kérdés esetén bát-
ran keressenek kérdéseikkel. Sztyehlikné 
Hegyi Krisztina igazgató, e-mail: igazgato.
vecses@ekif-vac.hu. Tel.: 06-30/668-6981. 
Fekete-Part Gabriella alsós igazgatóhe-
lyettes, e-mail: feketepgabi@gmail.com. 
Tel.: 06-30/203-8085. 

A szoftver hamarosan a diákok számára is 
elérhető lesz
 – Pedagógusaink mindegyike rendelke-
zik laptoppal, amin elérik ezt a felületet, il-
letve folyamatos oktatásokkal segítjük őket 
a gördülékeny átállás érdekében. Mind-
annyian otthonról fogják elérni a virtuális 
tantermeket, ahol akár egy egész osztály-
lyal tudnak majd egyszerre tanulni. A gye-

rekeket illetve szüleiket támogató anyaggal 
fogjuk segíteni, hogyan tudják eszközeikre 
telepíteni ezt a rendszert – mondta az igaz-
gató az új rendszerrel kapcsolatban. 
 – Mindenkinek alkalmazkodni kell a ki-
alakult helyzethez, a mi álláspontunk alap-
ján nem kell azonnal leterhelni a gyerekeket, 
időt kell adni a szülőknek és a diákoknak is 
az átállásra. Elsődleges a munkahelyek meg-
őrzése, a család létfenntartása. Ha a szülők 
otthonról dolgoznak, és netán a gép mellé 
kényszerülnek, be kell látnunk, hogy a fel-
nőttek dolga lesz elsődleges, nem pedig az, 
hogy a gyermekeket mikor szólítják köte-
lezően a géphez. Tehát alkalmazkodnunk 
kell a családok napirendjéhez. A célunk a 
gyermekek felé a mértékletes terhelés, az 
arany középút megtalálása – hangsúlyoz-
ta Sztyehlikné. 
 Az érettségi előtt álló gimnazisták kiemelt 
fi gyelmet élveznek – tudtuk meg –, hiszen a 
sikeres érettségi a legfontosabb számukra és 
az iskola számára is. A Petőfi  minden támo-
gatást megad a diákoknak, a tanári kar pe-
dig kíváncsian várja, milyen formában zaj-
lik le az érettségi vizsga?   VT info

Felkészülnek a távoktatásra 
a Petőfi  iskola tanárai 

ták be a szemünket, s a fi úk 
performance-át is végigvidul-
tuk. A 7.a egy repülőtér min-
dennapjait táncolta el, majd a 
7.b látványos neonfénybe öltö-

zött madarai elevenedtek meg 
a szemünk előtt. Az osztályok 
produkcióját megkoronázta 
a tanárok és az szmk tánca. 
A műsor után tortázás, majd 
tombola és bulizás követke-
zett. Az szmk által működte-
tett büfé, a zsákbamacska-áru-
sítás csak még színesebbé tette 
az estét. Köszönjük a kollégák 
és diákok munkáját, a szülők 
segítségét, hiszen ez csak így, 
együtt sikerülhetett ilyen jól!
 Az alsós farsangon először 
minden osztály közös műsor-
számmal rukkolt elő. A gyere-
kek ötletes jelmezekkel és lelkes 
átéléssel előadott produkciók-
kal kápráztatták el a közönsé-
get. Iskolánk legkisebbjei egy 
igazi maszkabál hangulatát va-
rázsolták elénk, de részesei le-
hettünk a 2.b osztályosok macs-
ka-egér háborújának is. A 3.a 
csapata színes ceruzának öltöz-
ve igazi színt vitt az este hangu-
latába, míg a 3.b osztály által 
bepillantást nyerhettünk Ma-
dagaszkár állatvilágába. Vidám 
perceket szereztek mindenki-
nek a 4. évfolyamosok is. Szá-
razföldi szinkronúszó-bajnoksá-
gon szurkolhattunk, átélhettük 
az igazi 50-es évek Amerikája 
bulihangulatát, és a kapitányu-
kat foglyul ejtő matrózoknak is 
szurkolhattunk. Természetesen 
nem maradhatott el az egyé-
ni jelmezes bemutatkozás sem. 
A közel száz felvonuló között 
volt számos rendkívül ötletes, 
kreatív jelmez is, amit a zsűri 
kiemelten jutalmazott. A fel-
vonulást a tanári kar és a szü-
lői munkaközösség vidám mű-
sora zárta. A tombolasorsolás 
után óriási bulihangulatban ért 
véget ez a minden évben felejt-
hetetlen, remek este.

Horváthné Gyurcsán Erika, 
Dudás Laura



14 2020. március
Tájékoztató

2020. március  15
Tájékoztató

B ár a Monori Tankerület, 
mint fenntartó igyekszik 
biztosítani működésün-

ket és fejlesztésünket, melyben 
mindig partner – lehetőségeik-
hez mérten – az önkormányzat 
is, iskolánk szükségét érzi, hogy 
belső forrásait is mozgósítsa egy 
barátságos, kulturált, moderni-
zált intézmény kialakításához. 
Így aztán ötletelünk. Az elmúlt 
tanévben először csatlakoztunk 
a Sulizsák programhoz (Hor-
váthné Gyurcsán Erika karol-
ta fel a kezdeményezést), s ka-

pott az iskola 72  000 Ft-ot. Aztán 
nem lehetett elférni a régi, ócska 
padoktól a padláson. Dominek 
Tünde igazgatóhelyettes kitalál-
ta, mi lenne, ha a diákok lehor-
danák ezeket az iskolaudvarra, s 
meghirdetnénk egy „vasgyűjtési” 
délutánt. Az osztályfőnökök ki-
írták a Facebook-csoportjaikba 
a szülőknek, hogy aki tud, jöj-
jön be a suliba egy tízes kulcs-
csal leszerelni a padokról a va-
sat. Jöttek is szép számmal nem 
csak apukák, hanem anyukák, 
nem csupán nagypapák, hanem 

nagymamák is, nem csak kollé-
gák, hanem kolléganők is.
 Köszönet a szülőknek: Kiss 
Attila (1.a), Akbas Zeynep (1.b), 
Rónai László (1.b, 8.a), Varga 
Bence (1.b),  Nagy Tamás (2.b), 
Zelenyánszky Péter (2.b, 4.c), 
Akbas Erika (3.a, 6.c), Kaffai 
Veronika (3.a), Sebestyén Nagy 
Krisztina (3.b), Simon István 
(3.b), Szántó Serege Krisztina 
(3.b), Szántó Serege Sándor (3.b), 
Gödöny Zoltán (4.a, 5.b), Beleslin 
Milivaj (4.b, 7.a), Pálfi  Edit And-
rás (4.b), Péter Andrea (4.c, 7.a). 

Sok kicsi sokra megy 
az Andrássyban is
Lehet, hogy néha meginog az emberi jóságba, a másokon való segíteni 
akarásba vetett hitünk, aztán kérdezünk, kérünk, s pozitív visszajelzése-
ket kapunk: embereket, akik odaállnak egy feladat mellé, fúrnak, csavaroz-
nak, pakolnak; embereket, akik áldoznak a szabadidejükből; embereket, 
akik anyagi támogatást nyújtanak egy közösségért – gyerekekért.

OKTATÁS

 Köszönet a kollégáknak: Fabu 
Matild, Horváthné Gyurcsán 
Erika, Kádár József,  Kovácsné 
Gyetvai Györgyi, Malinkó Ju-
dit,  Nagy Donát, Simon Gyön-
gyi, Steigervald Róbert, Szaba-
dos Ágnes.
 A csapatot erősítette Kovács 
Márton képviselő úr is. Ezzel 
a 2019. október 17-ei akciónk-
kal 89  000 Ft-tal gyarapodott a 
pénzünk. Mindehhez adott az 
Andrássy-telep Ifjúságáért Ala-
pítvány 220  000 Ft-ot, majd az 
szmk kiegészítette az összeget 
411 500 Ft-ot, tudniillik ennyi-
be kerül az új tornatermi térel-
választó függöny (anyagárban), 
amely remélhetőleg felszerelés-
re kerül Bende György (Bende 
Ponyva) jóvoltából a tavaszi szü-
netben. Köszönet érte!
 Van a földszinten, illetve az 
emeleten 2 kanapénk és 3 fote-
lünk, amit bizony 2-3 évente át 
kell húzatnunk ahhoz, ha azt sze-
retnénk, hogy kulturált kinéze-
tű bútor fogadja az iskolába belé-
pőket és az „iskola-használókat.” 
Miután ez azt jelenti, hogy napon-
ta akár 500 ember igénybevéte-
lét állják ki a fent említett búto-
rok, nem csoda, hogy sűrűn kell 
javíttatni. Ehhez azonban újra 
pénz kell. A széppé varázsolt 
ülő alkalmasságot Dobler Csa-
ba munkájának köszönhetjük. A 
kedvező kivitelezést az iskola, a 
diki és az szmk állta, a felújítás-
hoz szükséges erős bútorszöve-
tet Kovács Márton ajánlotta fel 
iskolánknak. Ezúton is köszön-
jük a támogatók segítségét!
 Informatikai eszköztárunk 
is elég foghíjas, sajnos. Így az-
tán tantestületünk egy kérelmet 
nyújtott be az iskola alapítványá-
nak: laptopokat szeretnénk vásá-
rolni tanulóinknak, hogy az in-
formatikatermen kívül legalább 
még egy csoport gépen tudjon 
dolgozni. Köszönjük az András-
sy-telep Ifjúságáért Alapítvány 
kuratóriumának pozitív hozzá-
állását, támogató szándékát. Ez-
úton szeretném megköszönni 
Maruzsné Kolenár Anita Anna, 
Sipócz Melinda és Toma Gábor 
egyéni – tárgyi – felajánlásait is.
 „Rengeteg jóindulat van az 
emberekben, segíteni vágyás, s 
ha valami rendkívüli esemény 
történik, rögtön felszínre tör. Az 
emberek jók.” (Szabó Magda)

Veszprémi KláraIlyen volt… … és ilyen lett a felújítás után

Kovács Márton önkormányzati képvise-
lő is a szerelőcsapatot erősítette

Közösségben az erő: mindenki 
kivette a részét a munkából

S zületett egy kormány-
rendelet, amihez termé-
szetesen tartjuk magun-

kat. Nagyon sok programunkat, 
amelyeket márciusra és áprilisra 
meghirdettünk és már a jegye-
ket is értékesítettük, igyekszünk 
későbbi időpontokra átütemez-
ni. Próbálunk mindent megten-
ni, hogy ezeket a produkciókat 
meg tudjuk tartani – mondta Kis 
Tóth János a programokkal kap-
csolatban. 
 A ház munkatársai felvették a 
kapcsolatot a színházi előadások 
és koncertek vezetőivel, és közö-
sen próbálnak megoldást találni 
az új helyzetre. Hogy mikor nyit-
ják meg újra a ház kapuit a nézők 
előtt, egyelőre nem tudni, az el-
rendelt intézkedések akár hóna-
pokig is érvényben lehetnek. 
 – Most úgy készülünk, hogy 
az őszi évadban próbáljuk pótol-
ni az előadásokat. Nem könnyű 
a kialakult helyzet, de úgy lát-
juk, a kulturális ágazat felkészült 
a helyzetre. Fontos információ, 
hogy a megvásárolt jegyek ter-
mészetesen érvényesek lesznek 
a későbbi időpontokban, melye-
ket igyekszünk minél hamarabb 
megosztani a közönséggel, hogy 
mindenki el tudja dönteni, eljön 
vagy visszaváltja a jegyét. Látva 
a színházi és a könnyűzenei élet 
szereplőit, a különböző előadókat, 
akik a turisztika és a vendéglátás 
területén dolgozókhoz hasonló-
an egészen nehéz helyzetbe ke-
veredtek, arra bíztatok minden-
kit, ha tehetik ne váltsák vissza 

a jegyüket, hanem jöjjenek el és 
élvezzük együtt az előadásokat 
– mondta az igazgató. 
 
Újítások 
a BÁKK-ban 
Hét évente megváltozik az embe-
ri szervezet és ezzel együtt a lé-
lek is – mondják egyes kutatók. A 
Bálint Ágnes Kulturális Központ 
is túl van az első hétéves ciklusán, 
így a ház vezetése elérkezettnek 
látta az időt a megújulásra. Múlt 
havi lapszámunkban már olvas-
hattak róla, hogy első lépésként 
megújult a kulturális központ lo-
gója , ezzel együtt új, egységes 
arculatot kaptak a programaján-
ló felületek is, amelyekkel már a 
közönség is találkozhatott. A ké-
sőbbiekben a BÁKK honlapja és 
Facebook-oldala is megkapja az 
új arculatot, így a kommuniká-
ciós felületek megjelenése egy-
séges lesz. A programok között 
új elemként megjelentek a Csa-
ládi vasárnapok, amelyek sajnos 
a többi programmal együtt egy-
előre bizonytalan ideig szünetel-
nek. A felsoroltakon túl a meg-
újulás az épület belső terein is 
jelentkezni fog. 
 – Sokat dolgozunk azért, hogy 
a ház aulája, ahova először belép-
nek a látogatók, más képpel fo-
gadja a közönséget. Reménye-
ink szerint a színházteremben is 
nagy változást tapasztalhatnak a 
nézőink az őszi szezon kezdetén, 
ugyanis a terveink szerint meg-
újul majd a színházterem lelá-

tója és padlózata is. Az új lelátó 
a mostanihoz hasonlóan 274 fé-
rőhelyes lesz, a mobilrészen 200 
néző a karzaton pedig 74 fő fog-
lalhat majd helyet. A falak keze-
lése is időszerűvé vált, és mivel 
nem tudunk minden fél évben 
festeni, hiszen ez anyagilag is 
megterhelő lenne és a sok prog-
ram miatt az időnkbe sem férne 
bele, ezért erre szeretnénk egy 

KULTÚRA

BÁKK: 2020 a megújulás éve
Múlt havi lapszámunkban még csupa jó dologról tudunk beszámolni a Bálint Ágnes Kultu-
rális Központ mindennapjait illetően. Azóta eltelt egy hónap és a koronavírus megjelenése 
mindent felülírt. A BÁKK valamennyi programját törölte vagy elhalasztotta, a ház bezárta 
kapuit a nézőközönség előtt. Ezzel együtt is bízunk abban, hogy a kulturális központ-
ban tervezett beruházás, a színházterem nézőterének megújítása az eredeti terveknek 
megfelelően idén megtörténhet. Kist Tóth János igazgatóval beszélgettünk a részletekről.   

Kis Tóth János igazgató be-
szélgetésünkkor még optimis-
ta volt a Mesefesztivál meg-
rendezésével kapcsolatban, 
de lapzártánk előtt pár nap-
pal sajnos biztossá vált, hogy 
Vecsés egyik legnépszerűbb 
rendezvénye, a VIII. Bálint Ág-
nes Mesefesztivál elmarad. Er-
ről hivatalos közleményt is 
kiadott a BÁKK, melyet változ-
tatás nélkül közlünk. 
 „Jelen helyzetben kény-
telenek voltunk azt a dön-
tést meghozni, hogy elmarad 
a május 23–24-re tervezett 
VIII. Bálint Ágnes Mesefeszti-
vál. Pedig BÁKK Manó nem-
rég a Farsangi bálunkra érke-
zett Vecsésre, és itt is maradt, 
hogy segítse a Mesefesztivál 

előkészületeit. A VIII. Bálint Ág-
nes Mesefesztivált 2021-ben 
fogjuk megrendezni. BÁKK 
Manó, mivel mesebeli lény, 
nem fog rajta semmilyen ví-
rus vagy átok, ezért elhatároz-
ta, hogy itt marad egészen a 
2021-es Mesefesztivál végé-
ig és segíti a nehéz helyzetben 
a BÁKK csapatának munká-
ját. Terveink szerint jelentkezni 
fog videókkal – a ház bezárá-
sa alatt is –, hogy feldobja ki-
csit a gyerkőcök és a közönsé-
günk hangulatát! 
 Kövessétek a BÁKK-ot to-
vábbra is a Facebookon! Ma-
radjatok otthon, ha tehetitek 
és vigyázzatok magatokra, 
családotokra és egymásra! 
Aláírás: BÁKK csapata.”

BÁKK Manó szomorú: 
ELMARAD A MESEFESZTIVÁL

hosszabb távon is fenntartható 
megoldást találni – mondta Kis 
Tóth János az épületet érintő vál-
tozásokról.  
 Csak remélni tudjuk, hogy 
a rendkívüli helyzet ellenére 
is megvalósulhatnak idén ezek 
a tervek, és ősszel új környe-
zetben élvezhetjük a kulturális 
központ falai közt zajló prog-
ramokat.  varga



16 2020. március 2020. március  17
Tájékoztató Tájékoztató

PORTRÉKULTÚRA

Vecsés első olimpiai érmese 
legszívesebben festő lenne

K iskoromban is már a művészetek ér-
dekeltek, először az ének és a tánc, 
majd ebből jött a festés – mondta a 

csinos művész arról, miként jött az életébe a 
művészet, azon belül a festés. 2016 óta fog-
lalkozik a cukrászattal, akkor jött rá, hogy a 
festést és a szobrászatot ebbe a szakmába is 
beleviheti, így elkezdett tortákra festeni, és 
csokoládéból, cukorból fi gurákat készíteni. 
 – 13 évesen fotós szerettem volna lenni, 
ezért művészeti iskolába jelentkeztem, ahol 
az előkészítőben leültettek, hogy rajzolni és 
festeni kell. Mindenki más tudott festeni, én 
meg csak úgy elkezdtem rajzolni, innen in-
dult az egész. Végül nem vettek fel, de ké-
sőbb a főiskolán is művészetet akartam, ta-
nulni, marketing lett belőle. De addig mentem 
a saját kis utamon, hogy semmi nem tetszett 
és végül cukrász lettem. Láttam, hogy mi-
ket lehet készíteni cukorból, felfedeztem 
hogyan lehet festeni a tortára, lehet szobro-
kat készíteni és így elkezdtem ezen dolgoz-
ni. Ezen az úton jutottam most ide – foglal-
ta össze röviden a történetét, miként ért el 
egy álmodozó tini az olimpiai ezüstéremig.
 – Az olimpiai mű egy szobrászt ábrázol, 
amint épp készíti a munkáját. Egy kicsit hab-

leányos lett, kicsit színes lett, de mivel sze-
retem a tengeri dolgokat, ezért vittem bele 
a hableányos vonalat is. A legnehezebb ré-
sze a lány volt, hiszen egy szál drótból in-
dul az egész és fel kell építeni, hogy ilyen 
legyen. Nagyon kell fi gyelni, ahogy a szé-
ken ül, pontosan ott legyen a lába, ahol kell, 
de az alakját sem volt annyira könnyű meg-
csinálni – mondta az ezüstérmes műről. 
 Maga a mű elkészítése másfél-két hónap 
volt, de mindez munka mellett, összesen kö-
rülbelül olyan 300-350 munkaóra van benne. 
 – Mindent itthon kellett elkészíteni, de 
nem csak nekem, mindenkinek, mert eze-

ket ott a helyszínen nem tudjuk, nincs any-
nyi időnk rá. Biztos lenne 1-2 olyan része, 
amit ott is meg tudnánk csinálni, de itthon 
készült minden. Betettük a kocsiba és vit-
tük, igaz, útközben letört 1-2 része, azokat a 
helyszínen kellett javítani. Ott csak erre van 
idő, korrigálni. Útközben letört a keze, a fes-
tésnél is vannak hibák, de vannak olyan ki-
sebb hibái is, amiket leginkább csak én lá-
tok – mondta a remekmű „hibáiról”. 
 Az olimpia előtt nagyon izgult, de amikor 
már ki volt rakva az alkotás és tudta, hogy 
most már nem történhet semmi baja, akkor 
megnyugodott. Emese arcokat szeret a leg-
jobban készíteni, mostanra eljutott oda, ha 
elmegy egy versenyre, a szobrok arcából 
tudják, hogy az ő keze munkája. 
 Elmondta, az olimpiára igazából bárki je-
lentkezhet, aki cukrász, de akár a „semmiből” 
is jöhet induló, kritérium csak az alapanya-
gokkal szemben van. Volt 1-2 olyan verseny-
ző, aki még neki is olyat mutatott, amit a ké-
sőbbiekben hasznosítani tud. Ez elsősorban 
azokra a dolgokra vonatkozik, amelyekre ha 
ránéz az ember és nem tudja, hogyan készült 
el. Bízik benne, hogy a következő nagy ver-
senyen, ami a világbajnokság lesz, ő is ha-
sonló művel tud majd előállni. 
 – Szeretnék fejlődni, de elsősorban fes-
teni szeretek, szeretnék festményeket ké-
szíteni, kiállítani. Most már főállásban is 
ezt csinálom, sikerült vállalkozást is indí-
tanom, de ha valaki egy sima puncstortát 
kér, az is megy. Készítek fi nom minőségi 
tortákat is, és emellett ilyen dísztortákat is. 
Ugyanakkor tudom, hogy én nem cukrász-
nak születtem, inkább festőnek, szobrász-
nak. De ezekből nehezebben lehet megél-
ni és az egy másik út. Jelenleg egy szép és 
fi nom tortát többen kérnek, mint egy fest-
ményt – mondta Emese. 
 Elárulta, legnagyobb hibájának azt tart-
ja, néha túl sok minden van a fejében egy-
egy ötlet kapcsán és a végére összezavaro-
dik, hogy mit is akar csinálni. Célja, hogy a 
legmerészebb álmait is megvalósítsa, káp-
rázatossá tegyen bármilyen jellegű ünnepet. 
Eddigi munkáit elnézve, ez biztosan sikerül-
ni fog. SzGY

Oláh Emese tortadesigner és festőművész. Bár a két szakma alapjaiban távol áll egymástól, ő mégis 
egyszerre tudja művelni, mégpedig igen magas szinten. Oly annyira, hogy februárban a Stuttgartban 
megrendezett kulináris olimpián artisztika kategóriában ezüstérmes lett. (Az artisztika egy művészi 
ága a cukrászatnak, dekoratív díszmunka, amely csak élelmiszeralapanyagokból készülhet.) Egy 
olyan művel, amiről a legtöbb ember elképzelni sem tudja, miként lehet előállítani pár hozzávalóból.

Az egyre ijesztőbb világjárvány miatt teljesen más tartalomra 
kellett áthangolni azt az írást, melyben azt szerettem volna 

tudatni az olvasóval, hogy milyen jelentősebb kulturális 
és egyéb események várhatóak áprilisban, az egyébként 

folyamatos sport és kulturális programokon kívül.

Oláh Emese alkotásával 
ezüst érmet nyert a stuttgarti 
IKA Culinary Olympics versenyen

Ez a remekmű a Cake and Bake 
Germany nemzetközi versenyen 
nyert ezüstérmet 

A legapróbb 
részletek kidol-
gozottsága 
mutatja meg 
igazán Emese 
profi zmusát

A világjárvány ezt írta felül. Naponta 
riasztóbbnál riasztóbb hírek, korlá-
tozások, sport- és kulturális esemé-

nyek elmaradása fi gyelmeztet bennünket a 
körülöttünk settenkedő veszélyre. Különö-
sen drámai több ország helyzete, persze ne-
künk hazánk sorsa a legfontosabb. 
 Most a leggyakoribb kifejezés a „koro-
navírus”, a „karantén”, a „maradj otthon” 
és a „mossunk kezet” lett. Mindez persze 
kellő józanságra és felelősségre kell, hogy 
fi gyelmeztessen. 
 Visszatekintve az átélt közel 70 eszten-
dőre, tudhatom, hogy sokszor bicsaklott 
meg a nemzet sorsa, és vele saját életünk 
is. Az ok ezernyi volt, vastagon benne volt 
a politika, ami korlátozta életünket, de be-
tegség vagy egyéni tragédia is törhette már 
ketté álmainkat.
 Ma a világjárvány próbálja megsemmi-
síteni egyéni és közösségi álmainkat.
 Kezdődött a március 15-ei rendezvé-
nyek elmaradásával. Nemzeti ünnep, tö-
megek nélkül. Lelkünket ünneplőbe öl-
töztetve önmagunkban ünnepelve is szép 
lehet, de a katartikus élmény nagyon hi-
ányzott. Készültem, hogy láthatom Erdély 
egyik legkiválóbb néptáncosait, a Három-
szék együttest. Fellépésük elmaradt több 
más eseménnyel együtt, majd pár nappal 
később bezárt a BÁKK és vele elveszett a 
kulturális programok sokasága. Felsorolni 
lehetetlen, hogy mi mindent kellett töröl-
ni a naptárból. Elmaradt 15 év után a bor-
verseny is. 
 Azok, akik a sportot szeretik, naponta 
kaptak egy arculütést. Nincs kézilabda-, 
vízilabda- és focibajnokság, és más sem, 
se itthon, se a tévében, sem helyi szinten. 
Elhalasztották a női kézisek győri olim-
piai selejtezőjét, a bolgár-magyart és jö-
vőre halasztódott a foci Eb. Gyanítom, 
hogy az olimpia is erre a sorsra jut. Ha 
mégis lesz, az nem lesz teljes értékű, hi-
szen a sportolók felkészülése nem lehe-
tett tökéletes.

Már tudjuk, hogy még 
mivel lettünk szegényebbek!
Hányszor és hányszor hangoztattuk az „Él-
hető város” programjában, hogy az infra-
strukturális beruházásokon túl mindnyá-
junknak mennyire fontosak az iskolák, az 
önkormányzati- és civil szervezetek által te-
remtett értékek, a sport- és kulturális esemé-
nyek, mert gazdagodtunk általuk. Már tud-
juk, hogy még mivel lettünk szegényebbek!
A magyar költészet napja (április 11.) alkal-
mából 1991-től a FIDESZ helyi csoportja, 
1997-től az önkormányzat szervezte az is-
kolák közötti Városi vers- és prózamondó 
versenyt. Az iskolák bezárása miatt elma-
rad a nemes vetélkedés.

 A Megmaradunk 3000 Közhasznú Ala-
pítvány Labdarózsa Népdalköre 2014-ben 
rendezte meg első alkalommal a „Kerek a 
káposzta…” népzenei találkozót. Magyar-
országi és határon túli zene- és tánccsopor-
tok, szólisták a magyar népzene ünnepének 
élték meg, mely április 19-én lett volna, de 
elmarad.
 A vecsési zeneiskola és a Vecsési Hagyo-
mányőrző Zeneegyesület Ifjúsági Fúvósze-
nekara a kitűnő tanároknak és Szabó Imre 
karnagynak köszönhetően tavaly az orszá-
gos versenyen a korosztályukban a harma-
dik helyezést érték el! A Landesrat április 
25-én Vecsésre tervezett ifjúsági minősítő 
versenye elmarad. 
 És végezetül, de nem utolsósorban április-
ban lesz húsvét, a kereszténység legnagyobb 

ünnepe. Ez nem halasztható, de miként vál-
tozik meg az évszázadokra visszatekintő 
szertartás, azt nem tudhatjuk. Gondoljunk a 
Virágvasárnapi vagy a Nagycsütörtöki szent-
misékre, a Keresztútra Nagypénteken vagy a 
Nagyszombati Feltámadási körmenetre. De 
gondolhatunk két kifejezetten vecsési hús-
véti ünnepkörbe tartozó rendezvényre is.

A Vecsési Német Nemzetiségi Önkormány-
zat változó helyszínekkel igyekezett az évek 
során újjáéleszteni a Tojásfutás húsvéthétfői 
(április 13.) sváb hagyományát. Tavaly a Ve-
csési Tájháznál bemutatót tartottak a hagyo-
mányos locsolkodásról. A tojásfutásnál gyer-
mekek és 18 éven felüliek csoportja versengett. 
Félő, hogy ezzel is szegényebbek leszünk.
 Az Erzsébet téri Irgalmas Jézus plébánia-
templomban 1999-ben megépítették az Is-
teni Irgalmasság oltárát. A templom 2009-
től kegytemplom, és irgalmasság ünnepén 
– a húsvétot követő vasárnapon, április 19-
én – zarándokhellyé válik, a szentmise kör-
menettel fejeződik be. Feltételezhetően lesz 
szentmise, de hogy milyen változtatás mel-
lett, azt még nem tudjuk.
 Nem tudható, hogy a láthatatlan és alatto-
mos vírus mit tartogat a halandók számára. 
Gondolhatunk arra, hogy a fentiekben emlí-
tettekkel szegényebbek leszünk, de ennél is 
szomorúbb azok helyzete, akik önhibájukon 
kívül elvesztik állásukat, veszélybe kerül csa-
ládok élete és a pár hónappal ezelőtt felépített 
szép reményekkel teli tervek szertefoszlanak. 
Miként a kötelező biztonság okán megsíny-
lik a családi- és társas kapcsolatok is.
 Gyárak zárnak be, a turizmus romokban, 
nem tudható, de sajnos, biztosra vehető a be-
ruházások visszafogása is.
 De gondoljunk a legfontosabbra, az em-
beri életek megmentésére, ami mindent felül 
kell írjon! Gondoljunk – mi idősek is – szü-
leinkre, nagyszüleinkre, akiktől azt hallot-
tuk, hogy „maradjunk életben, az a fontos, 
ha az megvan, akkor még minden lehetsé-
ges, minden újraépíthető”. A nehéz hetek-
ben a túléléshez az egymásra fi gyelés, az 
egymáson segítés kötelezettségének kivé-
teles tulajdonsága szükséges.
 Csak együtt juthatunk vissza a normális 
kerékvágásba, egyéni és közösségi álmaink 
újraépítésébe.
 Így legyen! Szalontai János

Összetartozás
és megmaradás

Elmarad a Kerek a káposzta… 
népzenei találkozó

Április 13-án lett volna a Tojásfutás, 
ezzel is szegényebbek lettünk idén
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Íme egy vecsési lány, 
aki 14 éves korára 

Csányi Eszter egy vecsési gim-
nazista, ám ő nem a gimisek 
hétköznapi életét éli, ő fi atal 
kora ellenére, sikeres író. 

Két drámapályázaton indult, 
MINDKETTŐT MEGNYERTE 

A VECSÉSI ÍRÓNŐ
A Székelyföld kulturális folyóirat 2015-ben a Lakiteleki Nép főiskolával 

közösen pályázatot hirdetett Márton Áron püspök életpályájából merítő, 
nyelvi igényességgel megírt, bármilyen irodalmi alkotására. A pályázaton 

a vecsési Tar Ildikó nyerte el az első helyezést „Láng a sötétben – Márton 
Áron legendája” című minidrámájával. Tavaly év végén pedig immár 

színházi előadás formájában is megtekinthették az érdeklődők a 
művet, köszönhetően a vecsési KissPista Színház kiváló társulatának. 

Tar Ildikó 

E ddig két drámapályázaton 
indult, mindkettőn első 
lett, pedig csak ki akar-

ta próbálni magát ebben a mű-
fajban. Az elsőt a szombathelyi 
Weöres Sándor Színház írta ki 
Szent Márton tiszteletére 2014-
ben. Ezen egy vígjátékkal nyert. 
 A szerző korábban semmit 
sem tudott második darabjának 
főszereplőjéről, Márton Áron 
püspökről, de 3-4 hónapnyi ku-
tatómunka után nagyon meg-
fogta az üldöztetések ellenére is 
kitartó, emberséges, erős egyéni-
ség. A mű születéséről elmond-
ta, hogy az egész olyan volt, mint 
egy nappali álmodás, egy belső 
képáramlás, amelyet végül egy-
séges művé szerkesztett. Azokat 
a képeket, jeleneteket, melyeket 
megálmodott, sorrendbe tette, 
hogy összeálljon olyanná, ami-
lyennek ő szeretné a kicsengését. 
 – Mint kezdő drámaíró, féltem 
attól, hogy egy rendező esetleg 
teljesen félreérti a koncepciómat, 
ami egy nagyon rossz élmény 
lett volna. De Varsa Mátyás, a 
rendező bele tudott helyezked-
ni a gondolatvilágomba. Dra-
maturgiai szempontból nem volt 
könnyű dolga, hiszen a darabom 
álomszíntereken, a jelenben is, 
a múltban is játszódik, és nehéz 
ezt érzékeltetni függöny és for-
gószínpad nélkül, de a rendező 
bravúrosan megoldott mindent” 
– mondta a színpadi adaptációról. 
Vecsésen eddig két templomban 
játszották a darabot, de voltak és 

lesznek további előadások Buda-
pesten és Győrben is.  Egy jelene-
tét eljátszották Ausztriában, nyá-
ron pedig Erdélybe, Márton Áron 
szülőfalujába utazik a darab. To-
vábbá meghívták a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszusra is, 
ami hatalmas megtiszteltetés. 
 A mű szerzője azonban 
nem csak az írással foglalko-
zik. Ahogy elmondta, többek 
között azért sincs jelenleg név-
jegykártyája, mert 
annyi mindent csi-
nál, hogy nem fér-
ne rá.
  – Egyetemi vég-
zettségem szerint 
magyartanár vagyok, 
főiskolai végzettségem szerint 
magyar-történelem szakos közép-
iskolai tanár, emellett pszicholó-
giából írtam a diplomamunkámat. 
Közben művészet-terapeuta let-
tem, ezen kívül kicsit a költészet 

felé is odakacsintottam, van ver-
seskötetem (Lepkeszárnyak ke-
resztjeid, Alterra Kiadó, 1996), 
megjelennek novelláim, könyveim. 
A két könyvem (Álmaink tükré-
ben, Urbis Kiadó, 2007 és Álom-
fejtő-önismereti kézikönyv és 
szótár. Félelmeink és vágyaink 
az álmaink tükrében, Kossuth 
Kiadó, 2017) az álomfejtést önis-
mereti forrásként mutatja be. Ok-
leveles asztrológus vagyok, va-
lamint szimbólumkutatással is 
foglalkozom. Előadásokat tartok 
– önismereti, szimbológiai, művé-
szeti témákban – a fővárosban és 
vidéken is. Sok rádió – és tévé-
szereplésem volt ugyanezekkel 
a témákkal kapcsolatban. Szá-
mos budapesti művészeti lapba 
(pl. Kortárs, Hitel) publikáltam és 
publikálok jelenleg is. Korábban 
a Nők Lapjában volt önálló álom-
fejtő rovatom évekig, jelenleg az 
Amiről az orvos nem mindig be-
szél című lapban megy ugyanez 
a rovat évek óta. Terapeutaként, 
asztrológusként, álomfejtőként 

segítem a hozzám fordulók önis-
meretét és az életüket harmoni-
kusabban, kreatívabban élni. Sok 
a szenvedés a világban, fontos a 
segítés – mondta a szinte mindig 
mosolygó írónő.

 Tar Ildikó korábban a vecsési 
Petőfi  iskolában tanított, de rá kel-
lett jönnie, nem megy egyszerre 
az alkotás és a tanítás, főképp az-
óta, amióta felemelték a letanítan-
dó órák számát, mert így megnőtt 
a tanítandó diákok létszáma. Ez 
egy magyartanárra, akinek fogal-
mazásokat, esszéket is kell írat-
nia és javítania a szokásos röp-
dolgozatok és felmérők mellett, 
tehát nagyon nagy a háttérmun-
kája is a felemelt óraszámok mel-
lett, nagy terhet ró. Gyakran az 
estéi, éjszakái, hétvégéi is rámen-
tek a dolgozatok javítására, nem 
maradt ideje a családjával lenni, 
pihenni, regenerálódni. Alkotni 
meg főképp nem maradt se ide-
je, de energiája. 
 – Észre kell venni a jeleket. 
Én már megtanultam fi gyelni rá-
juk, mert ha nem fi gyelünk, az 
keményen visszacsap. Volt úgy, 
hogy kaptam a jeleket, de nem 
fi gyeltem rájuk, és nagyon erős 
betegségbe vittek. Így hagytam 
abba a tanítást is bő harminc év 
után – mondta Tar Ildikó, aki 
szerint a mai – minőség helyett 
mennyiségre koncentráló, elide-
genítő – iskolarendszer nem al-
kalmas arra, hogy megszerettes-
se a fi atalokkal az olvasást, hogy 
érzelmi fejlesztést nyújtson szá-
mukra, pedig az írónő szerint 
ezek a legfontosabb feladatok a 
magyartanítás terén. Számára a 
művészet, az olvasás és az alko-
tás magányoldás, világértelme-
zés, istenkeresés. 
 Azt viszont észrevette, hogy 
ha nem ad teret az önmagában 
rejlő kreatív energiáknak, akkor 
azok nagyon keményen bosszút 
állnak. 
 De vajon mit szól a család ah-
hoz, hogy anya ennyi mindennel 
foglalkozik?  
 – Ők azt szeretik, ha én jól ér-
zem magam, mert akkor a csa-
lád hangulata is jobb. Ha alkotha-

tok, akkor jól vagyok. 
De ehhez nekem na-
gyon sok egyedül-
létre, külső és belső 
csendre van szüksé-
gem – mondta.
 Noha nyolc-tíz do-

loggal foglalkozik egyszerre, szá-
mára mégis a család, a barátai, 
az állatai és a hozzá eljövő se-
gítségkérők boldogulása a leg-
fontosabbak.  

Sz. György

„A mű születéséről elmondta, hogy az 
egész olyan volt, mint egy nappali ál-
modás, egy belső képáramlás, amelyet 
végül egységes művé szerkesztett.”

E lső könyve, a „Ginny Parker – A vám-
pírlegenda” nagy siker. De vajon mi-
ként gondolja úgy egy 11 éves lány, 

hogy könyvet írjon?
 – Amióta tudok írni, azóta írok. Előtte raj-
zoltam, de nyolc éves koromra megtanultam 
írni, és azóta írok kis meséket. Ezt a könyvet 
11 évesen kezdtem el írni és 14 évesen fejez-
tem be. Nem tudom honnan jött, egyszerűen 
csak hobbiból, aztán most nagyon belelen-
dültem. Anyáék is furcsán néztek, amikor 
azt mondtam 11 évesen, hogy én könyvet 
akarok írni” – mondta a kezdetekről Eszter. 
 Először a Scooby-Doo-meséket írta át, 
vagy írta tovább, később kitalálta a saját kis 
meséit, aztán most ezt a nagyot. De mind-
egyiknek az alapja a Scooby-Doo-mese, és 
a Harry Potter-történetek voltak. Elsősorban 
onnan szedte az olyan ötleteket, mint a kas-
télyok vagy a vámpírok. 
 – Igazából ez a könyv nem erről szólt 
volna, folyamatosan változott. Eredetileg is 
ilyen nyomozós lett volna, de először egy köl-
tözés jelentette volna az izgalmat egy test-
vérpárnak, ebből lettek aztán az évek alatt 
barátok és vámpírok. Ráadásul az eredeti 
helyszín Hawaii lett volna, és kalózok let-
tek volna benne. De a következő könyvem-
ben már tényleg kalózok lesznek, szigettel, 
kinccsel és természetesen nyomozással – vá-
zolta Eszter következő könyvének történetét.  
 – Nem tudom honnan jött a vámpírok irán-
ti érdeklődés, de én nagyon szeretem őket 

már kiskorom óta. Kicsiként vámpír akar-
tam lenni, de nem sikerült. Azért írtam ezt 
a könyvet is, hogy nekem is legyen vámpí-
ros történetem – mondta nevetve. 
 – Épp a 14. születésnapom előtt egy nap-
pal fejeztem be a könyvet, vártunk fél évet, 
kerestünk egy ügyvédet, aki elmondta ho-
gyan kell levédetni a művet, majd találtunk 
egy kiadót. Először elküldtem egy kéziratot, 
azt ők kijavították, majd elküldtem egy bo-
rítóvázlatot, azt is kijavították, szerződése-
ket csináltunk, majd a nyár végén elküldték 
a végleges művet – mesélt arról, miként lett 
a kezdeti írogatásból mostanra egy sikeres 
könyv.
 – Az osztálytársak közül a barátaim na-
gyon büszkék rám, de van olyan is, akit egy-
általán nem érdekel. De a legtöbben úgy van-
nak vele, hogy örülnek velem. Régebben 
nagyon szerettem olvasni, most már nem 
annyira, most már sokkal jobban szeretek 
írni. De ez nagyon függ attól, hogy mit kell 
olvasni. A kötelező olvasmányokat is szere-
tem, ha tetszik, vagy jó a témája. De azt vet-
tem észre, ha jó egy könyv témája, minden-
ki szeret olvasni. 
 Eszter bevallotta, igazából ez csak hobbi, 
nem akar író lenni. Szeretné, ha sok könyve 
megjelenne, de nem akar kifejezetten csak 
az írással foglalkozni. Sokszor magával ra-
gadja az írás, de most úgy érzi, nem tud-
ná csak ezt csinálni, mert szerinte unalmas 
hosszabb távon. 
 – Néhol még elég gyerekesen van fogal-
mazva. Pedig már átírtam azokat, amiket ko-
rábban gondoltam, mert az még ennél is gye-
rekesebb volt. A nyelvtantanárom azt mondta, 
tetszik neki, olyan, mint ha Jókai írta volna, 
annyira részletesen vannak leírva a tájak. De 
néha úgy érzem, kislányosan van megírva, 
bár a nagybátyámnak pont ez tetszik benne, 
hogy ilyen fi atalos a hangvétele – mondta ar-
ról, szerinte mik a könyv hibái.
 A közeljövőt tekintve 10 éven belül szeretné 
befejezni a Parker-sorozatot, amelyből össze-
sen öt könyvet tervez, melyből a másodikkal 
is már majdnem kész van. De már az összes 
témája megvan. A következőt a kalózokról 
szeretné, a harmadikat múzeumos egyiptomi 
témára húzná fel, a negyedik a Loch Ness-i 
szörny felé vinné, míg az utolsóban vissza-
térne Romániába a vámpírokhoz. 
 – Ha jön egy ötlet, az szinte azonnal be-
kerül a jegyzetfüzetbe. Előfordul, hogy egy 
nap 4-5 órát is írok, de van olyan, hogy csak 
10 percet. A hangulatomtól függ, olyan is 
előfordul, hogy egyáltalán nem akarok írni. 
Tanulni kell, vagy nincs kedvem. Sokszor 

előfordul, hogy nem akarom elkezdeni, az-
tán meg nem tudom abbahagyni – mondta 
az írói szabadságáról. 
 Előfordult már olyan is, hogy németórán 
jött egy nagy ötlet, és akkor az óra közben ve-
tette gyorsan papírra, amit aztán otthon job-
ban kifejtett magának. Amíg az első könyv-
nek volt egy komoly cselekményvázlata, és 
azt írta le, addig a már majdnem kész má-
sodikban már sokkal szabadabban szárnyal-
tak a gondolatai.
 A könyvben több olyan szereplő is van, 
akiket korábbi, általános iskolai barátairól 
formált meg. Ők ugyan nem tudják, de van 
olyan szereplő, akinek elég feltűnő a neve, 
ő akár magára is ismerhet, de a főszerep-
lők legtöbbje a barátairól van megmintáz-
va. Ők négyen valamennyien főszereplői 
lesznek az öt könyvnek. Elárulta, önmagát 
nem a főszereplővel azonosítaná leginkább, 
hiába hiszik ezt sokan. De számára Cris, az 
egyik kisfi ú áll a legközelebb, aki azt csinál 
amit akar, spontán, viccelődő.
 – Az irodalomtanárom szerint ez egy iro-
dalmilag romantikus regény, de én leginkább 
kalandregénynek nevezném. Remélem min-
denkinek tetszeni fog, vegyék, olvassák, mert 
jön a következő rész – mondta a Karinthy 
gimnázium talán leghíresebb diákja. GY

Ginny Parker tizen-
három éves. Ő és 
három barátja egy 
tanulmányi ver-
seny gyözteseiként 
jutalomból elutaz-
hatnak egy hét-
re Románia festői, 
ám hátborzongató 
üdülő- és kirándu-
lóhelyére, Negara 
Cemeterybe, az 
Anita�s Dracula 
Castle Wellness 
Hotelbe. A legrosszabb, amire a gyere-
kek készülnek, a Ginny bátyja által jó-
solt, nem éppen nyári szünethez illő idő-
járás. Megérkezésüket követően kiderül, 
hogy az esős, borús hangulatú klíma 
lesz a legkisebb problémájuk. Rejtélyek, 
vérszívó vámpírok, egy titkos csapóaj-
tó alatt rejtőző kripta márványkopor-
sóval, amelyben a felirat szerint maga 
Drakula fekszik.  Amikor a négy ba-
rát nyomozni kezd, nem is sejtik, milyen 
szövevényes ügybe keveredtek. A szálak 
ugyanis egyre kuszálódnak és egyre mé-
lyebbre vezetnek – a szó szoros és átvitt 
értelmében is…

Ginny Parker 
a vámpírlegenda

ÍRÓ LETT
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G. Ferenczy Hanna 
Irodalmi Kör alkotásaiból

Sallay Gyula
Kapualjban (2008)

Szénási Sándor István
Ébredés (1990)

Varjasi Béla
Tavaszi szagok? 
illatok? hangulatok

Kelemen Bata Mária
Tavasz  

Benke Mária
Vinni tovább…

Hegedűs Károly
A pillanat

Hegedűs Károly
Az éj elé

A kapualjban állt,
kezében vagyona, élete,
ötven év
egy sportszatyorba rendezve.
Mindene ez volt,
és most itt a vég.
Küszöbtől idáig
élete ennyit ért.
Így mérte meg javaival
a földi világ:
a tulajdonba rejtett
„okos”kapzsiság.
Fejében volt Kant,
Luther és a többiek.
Ők nem magyaráztak
gazdag, hogy lehet.
Itt a végén is
mosolyogva állt,
nézte, mily kicsinyesen
kapzsi a világ.

Végre trónjára ült a tavasz!
Kissé hóbortos, hisz még kamasz:
percenként változik a kedve, 
hol nevet, hol potyog a könnye. 

Esőfelhővel játszik a szél,
fals kedvében senkit sem kímél.
Futtában hull a záporeső,
szeszélyes de, nem semmittevő. 
 
Csodás varázslat lóg a tájon,
virágözön díszlik a fákon,
illatjuk betölti a teret, 
nem sírják vissza a zord telet.  

A határ gyarapszik gazdagon, 
jó termés lesz majd az asztagon.
Egyre hevesebb a napsugár, 
hamarosan beköszönt a nyár.

Vinni kell tovább,
igen, de hová?
Bízni kell mindig,
tenni kell a sírig…
Családi hagyományt,
népszokást, hozományt
sorsunknak keresztjét,
létünknek nagy terhét,
vinni kell tovább…
Hinni kell a jóban,
bízni kell a szóban,
tenni kell, míg élünk,
mert addig remélünk…
Minden nap tiszta lap,
tudd, hogy szabad vagy.
Vinni, ha nehéz is
megedződsz azért is!
Erővel, hittel, s akarattal
megbirkózol a feladattal.
A sorsod keresztjét viszed,
jók, rosszak történnek Veled.
Ha hited erős nem nehéz,
vezérel utadon egy láthatatlan kéz…
Élj Emberként sokáig,
tegyél jót időd határáig,
érezd közben jól magad,
ne érezd tehernek, soha fel ne add!

Csak néztük sután a csendet, 
hallottuk angyal suhant át
a szobán,
közben vágytam, hogy
inni adsz,
a lelkem szomjazik utánad.

Mikor letérdel a Nap
az esti áldozáshoz,
belering a látóhatárba,
összetöri az itt maradt
árnyakat.

A fekete ég kibontja az
apró tűzrózsákat, lámpásként
terít hidakat, a lelket
a lélekhez porlasztja.

Ez a nap még nincs lezárva,
titkolt vágyakat hord az éjszaka.

Az oldalt összeállította: Szénási Sándor István

Szegényebbek lettünk…

Vecsésen mindig volt 
szőlészet és borászat, bár 
a „civilizáció” mára a 
szőlőföldeket eltüntette. 

ELMARADT A XVI. VECSÉSI BORVERSENY

KÖZÖSSÉG

Elhal az éjszaka lomb-kusza álma,
simogatóak a hajnali fények,
álmaim lágy dala zizzen a fákon,
s bódultan ébredő arcodra nézek.

Mennyire gazdag az ember, ha boldog,
ha lelke kitárul a társa előtt,
mennyire félti is azt, kire vágyott,
de mégsem uralja a múló időt!

Egy igaz kincsnek az életet érzi,
ha nincs egyedül keze jégzivatarban:
vissza szeretne a jászolhoz térni,
ha értelmét látja, hogy él a világban.

Enged a fagy, ébred az élet,
átéltünk sok régi-újat, szépet.
A traktor beleragad a sárba,
míg a földre kikerül a trágya.

Ettől kellemesebb is akad,
amíg a fákon rügy fakad.
Kedvünk, hangulatunk javul,
szívekben szerelem tüze gyúl.

A kertekben virágok nyílnak,
sok-sok üde kellemes illat.
A látványa is felüdítő,
mikor virágzik az aranyvessző.

Jobban éljünk, viseljük a rosszat,
mert mindig jön valami rosszabb.
Emelkednek az árak, romlik az élet.
Ez valóban igaz, vagy csak úgy véled?

Mégis könnyebb elviselni,
bírod a terheket cipelni:
inkább, mint esőben, fagyban,
ronda borús hangulatban.

A tavasz üde napsütése
elűzi a gondokat végre.
Bár nem lesz könnyebb életünk,
de újult erőt nyerhetünk.

F erihegy névadója, Mayerffy Xavér 
Ferenc kiváló borászatot és sörfőző 
üzemet hozott létre az akkor Vecsés-

hez tartozó Ferihegy-pusztán, ahol a vecsé-
si svábok egy része bérlő volt, mások pedig 
itt találtak munkára. Weisz Bernát Ferenc 
pesti polgár egyik bérlője volt a földeknek 
és Mayerffy 1845-ös halála után folytatta a 
gazdálkodást.
 1848-49-ben Kossuth Lajos fő pénzügyi 
tanácsadója lett Weisz Bernát. Jelentős sze-
repe volt az ún. „Kossuth-bankó” létreho-
zásában, majd a honvédsereg fi nanszírozá-
sában. 1851-ben Arndorfer Alajos plébános 
felhívására feleségével együtt bőkezűen tá-
mogatta a vecsési templom felújítását.

 Szabadságharc után felvirágoztatta a Feri-
hegyi birtokot. Sörárpával kereskedett, sző-
lőt termesztett és legelőt adott haszonbérbe. 
A ferihegyi sört sokfelé kedvelték, ő egé-
szen Zimonyig, a magyar-szerb határig el-
juttatta. 1851-ben az első országos borkiál-
lításon díjat nyert „kellemes ízű” ferihegyi 
asztali borával. A saszla és a szlanka jó ízű, 
könnyű asztali bort adott később is, ami a 
nehéz mezőgazdasági munkához nagyon 
jól stimmelt. Még a nyolcvanas években is 
sok helyütt voltak szőlőföldek, később szép 
lassan úgy eltűntek Vecsés vidékéről, hogy 

tíz évvel ezelőtt a vecsési borászok szeret-
tek volna belőlük egy hagyományos sváb 
bort készíteni, de alig tudtak egy kishordó-
ra valót begyűjteni. Később már ennyi sem 
volt. 

 A borkészítés kultúrája azonban megma-
radt és a baráti társaságban terjedő borkészí-
tés művészete az évezred elején újraéledt és 
már 2005. március elején megrendezték az 
első vecsési borversenyt, azóta minden év-
ben megrendezték és átlagosan 70 bormin-
tát kóstolhat a zsűri az egyre több helyről ér-
kező borászok nedűiből. 
 Az eddigi menetrend úgy zajlott le, hogy 
a borokat korábban le kellett adni a zsűri 
számára. A borverseny napján a zsűri mel-
lett a jelenlévő közönség is értékelhette a bo-
rokat, ők a fajták közönségdíjairól döntöttek. 
A nyertesek serleget és oklevelet kaptak. 
A rendezvény fényét emelte a VHZ Kon-
cert-fúvószenekarának műsora. Az es-

tét egy fi nom vacsora és a borok kóstol-
tatása zárta.
 A vecsési borászok – Petz Márton veze-
tésével – 2009-ben már egyesületbe tömö-
rültek, és azóta is ilyen formában működ-
nek. Mára elmondhatják, hogy országszerte 
ismertté váltak. A legkiválóbb szőlőtermő 
vidékekről vásárolják a szőlőt és abból ké-
szítenek minőségi italokat. Április végén a 
me cseknádasdi német nemzetiségi települé-
sek borversenyén – közel 700 bor között – a 
vecsési borászok sosem térnek haza arany-, 
ezüst- vagy bronz minősítés nélkül. 
 A legértékesebb díjat Fazekas József 
mondhatja magáénak, aki 2008 és 2009 
évben Badacsonyban elnyerte a Kéknyelű- 
fesztivál fődíját!
 A Szent Kereszt templomban Márton- nap-
kor megkóstoltatják az újbort és de cember 
27-én János-napi boráldáson szentelik meg 
boraikat.
 Az idei borversenyt március 21-ére hir-
dették meg hagyományosan a Grassalkovich 
iskolába, de ez elmaradt a koronavírus jár-
vány miatt. 
 Egy hangulatos, színvonalas kulturális 
eseménnyel lettünk szegényebbek.

szalontai

Weisz Bernát Ferenc

Így szüreteltek őseink

Petz Márton és Fazekas József a 2008. évi Badacsonyi Kéknyelű Fesztiválon
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„A legértékesebb díjat Faze-
kas József mondhatja magáé-
nak, aki 2008 és 2009 évben 
Badacsonyban elnyerte a Kék-
nyelű-fesztivál fődíját!”
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H alom puszta és Wetsys puszta ne-
vét megőrizte az I. katonai felmé-
rés térképe (1763–1787), amely je-

löli nagyjából az egykori templomok helyét 
is. Erről írtunk a februári számunkban, az-
zal a megjegyzéssel, hogy az Árpád-kori te-
lepülés neve nem ismert. Ezúttal Körmen-
di Tamás történész monográfi ába készített 
írásából ismertetjük azokat az időket, ami-
kor Vecsés néven jelenik meg először a falu 
neve. Hivatalosan a történetírás innen szár-
maztathatja a születésnapot.

 Idézünk az írásból.
 „Az elmúlt századok egyébként nem csu-
pán Vecsés történetének legkorábbi emléke-
it nem kímélték: az egykori Magyar Király-
ság középső, alföldi területeinek legrégebbi 
forrásanyagát előbb az 1241/1242-i tatárjá-
rás, majd a XVI. század derekától a XVII. 
század végi felszabadító háborúkig csaknem 
másfél száz esztendőn át tartó török idők há-
borús pusztításai is erősen megrostálták.” 
 „Vecsés kedvező fekvésével is magyaráz-
ható, hogy a XI–XIII. századi régészeti lelet-
anyag (és különösen annak késő Árpád-kor-
ra keltezhető része) a települést dinamikusan 
fejlődő és növekvő lélekszámú falunak mu-
tatja. Abban bizonyosak lehetünk a régé-
szeti leletanyag alapján, hogy a város mai 
területén a XI. században többfelé is éltek 
emberek.” 
 „A XIII. században már jól kivehetően 
két településmag köré összpontosulnak a vá-
ros déli külterületein. A jelentősebbnek tűnő 
csoport közvetlenül a mai beépített város-
központtól délkeletre mutatkozik, …. az itt 

(Hold utca folytatásában feltárt Árpád-ko-
ri templom térségében – szajan) koncentrá-
lódó lelőhelyekről elsősorban mindennapos 
használati tárgynak számító kerámiaedé-
nyek töredékei kerültek elő: kisebb részük a 
XI–XII. századra keltezhető, míg nagyobb 
hányaduk az Árpád-kor utolsó évszázadára. 
Ezek a leletek tehát minden jel szerint egy 
XI. századtól folyamatosan lakott település 
nyomait őrzik, amelyet azonban nagyobb lét-
számban csak a XIII–XIV. században, vélhe-
tően a tatárjárást követően népesítettek be.”
 „Hasonlóképpen viszonylag nagy kiter-
jedésű lelőhelycsoportra bukkantak a régé-
szek az M0 autópálya jelenlegi nyomvonala 
mentén, illetve attól déli irányban a Közép-
halomi-dűlő területén: ez a minden irányból 
körülhatárolható (és ennek alapján valószí-
nűleg teljes kiterjedésével rögzített) település 
alighanem az írott forrásokból ismert közép-
kori Halom falunak feleltethető meg. Lelet-
anyaga hasonló összetételű, mint amit fen-
tebb Vecsés esetében is megfi gyelhettünk: 
a nagyobb részben a XIII. századra vagy a 
későbbi középkorra keltezhető kerámiatö-
redékek ebben az esetben is a kései Árpád-
korban és az Anjou-korban megnövekedett 
népességű településre utalnak.” 

A születésnap 
„A gyömrői Mátyás fi ai: Miklós és Mátyás 
1318-ban különféle gyömrői ingatlanokat ad-
tak el a gyaláni Demeter fi ának, Dezső ispán-
nak. A jogügyletnél jelen lévő szomszédok 
között bizonyos Éliás fi ai: Péter és Mátyás 
is megjelentek, róluk pedig a budai kápta-

lan sajnos csak éves 
kelettel ellátott ok-
levelében azt is fel-
jegyezték, hogy Ve-
csésről (Wecherech) 
való nemesek voltak. 
Az az adat jelenti Ve-
csés első ismert ok-
leveles említését: ek-
kor érkezik el tehát a 
település történeté-

ben az a pillanat, amikortól a szó szoros ér-
telmében vett történeti eszközökkel is ku-
tathatóvá és megírhatóvá válik a település 
históriája. Valószínűleg ugyanezen Péter és 
Mátyás bukkan fel a budai káptalan egy öt 
esztendővel később, 1323-ban sajnos ismét 
napi dátum nélkül kibocsátott oklevelében 
is, ezúttal a néhai László mester, egykori 
pestújhegyi (budai) városbíró özvegye, le-
ánya és nővére által három pesti polgárnak 
– bizonyos Pósa fi ainak: Pósának, András-
nak és Tamásnak – eladott gyáli földek bir-
tokszomszédjaként.” 

És egy adat Halom faluról:
„A budafelhévízi stefanita (Szent István Ki-
rály Keresztesei – szj.) konvent 1323. január 
24-én kelt irataiban egyébként a felsorolt gyá-
li, illetve tornyosteleki birtokrészek szom-
szédjaként bizonyos Lukács (avagy Leuka) 
fi a: Ábrahám is szerepel, akit a budai káp-
talan napi kelet nélküli oklevele halomi la-
kosnak mond.” 

Még egy adalék, ami a Hold utca térségé-
ben feltárt templom titulusát tisztázza. A 
választ szintén Körmendi Tamás dolgoza-
tából ismerhetjük meg. 
 „1345. november 1. A felhévízi konvent 
előtt Vecsési (Vecherch) Mátyás fi ai, Mik-
lós és Jakab egész vecsési birtokrészüket a 
Mindenszentek tiszteletére épült templom 
fele részével, a gyümölcsöskerttel együtt 3 
budai márkáért elzálogosítja Péterman fi a 
Jakab pesti polgárnak.”  Szalontai János

VECSÉS ÉVSZÁZADAI 

TÖREDÉKEK 
700 ÉV TÖRTÉNELMÉBŐL III.

Vecsés és környezete többé-kevésbé folyamatosan lakott volt már 
a történelem előtti időktől kezdve, de a Kr. u. IX. századig a helyi 

telepek jelentős hányada szinte megszakítás nélkül népes maradt, 
vagy legalábbis időről időre újra benépesült. 

„Beszél a szabadság véres 
napjairul/ S keble áttüzesül 

és arca felpirul” 
(Arany János: Családi kör)

Stefanita bélyegző

Milyen volt a település 1848/49-ben?
  Az l841/42-es összeírás szerint Vecsésen 

224 házban 230 család lakott és a népesség 
száma l276 fő volt. 1847-ben a jobbágyok 
között kettő, a zsellérek között tizenhárom 
magyar név található, a többi német.
 Vecsés valódi faluvá vált erre az időre. 
A falu központja a mai Czifra Csárda – Hő-
sök Ligete a Lanyi és a Malom utca környé-
kével, másik oldalt a Fő utca és az Iskola 
utca vidéke volt. 1792-től a Czifra Csárda 
a falu fontos megállóhelye, postaállomása 
lett. l797-ben alakult meg az önálló plébá-
nia és l800-ban épült fel a római katolikus 
templom. l847-től Vecsésen átmegy a Pest-

Szolnok vasútvonal. A községben van is-
kola, mészárszék és a helyi ügyeket, okta-
tást német nyelven helyben intézik. Vecsés 
község bírója 1838-tól 1848-ig Leimeter An-
tal, később Scheiring Mátyás volt. 
 A forradalom és szabadságharc ideje 
alatt Vecsésen nincs harci esemény és tör-
vénytelenség sem történik. l848 végén 1961 
honvéd tartózkodik a vecsési táborban. 
A lakosság pénzt és ellátást biztosít a kato-
náknak. l849-ben már osztrák sorkatona-
ság állomásoz Vecsésen, tavasszal újra a 
mieink foglalják el Vecsést Asbóth ve-
zetésével. Átvonuló állomás leszünk a 

Buda felmentésére induló honvédseregnek. 
A szabadságharc bukása újra osztrák meg-
szállást hoz, l72 katonát tartanak el a lako-
sok. A Haynau-adminisztrációnak a köz-
ségi vezetés azt jelentette, hogy Vecsésen 
nem volt honvéd, így a megtorlás elmaradt. 
Egy l876-os összeírás szerint Vecsés 96 hon-
védot adott a honvédseregnek. (A korabeli 
feljegyzések sokszor cserélték a nemzetőr 
és a honvéd kifejezést. A számok a kettők 
együttesét jelenthetik. – szj) Szalontai János

A cikk folytatását elolvashatják 
a www.vecsesitajekoztato.hu 

oldalon. 

a 

S zázhetvenkettő éve zajlott a magyar 
szabadságharc a hazáért és az egyes 
emberek szabadságért. Bobich János, 

vecsési vasúti pénztáros ennek a harcnak az 
egyik legendás alakja volt. 1848/1849-es sze-
repéről már sok mindent kiderült, sok min-
den olvasható, én most arról mesélnék, mi 
történt vele 1849 után.
 1849 őszén ő is fogoly volt az aradi vár-
ban, de mivel nem a császári seregből lé-
pett át a honvédseregbe, ezért 1850. janu-
ár 5-én szabadon engedték. Aradi fogsága 
alatt részt vett a nagybeteg Garay János 
költőnek való gyűjtésben. Itt a foglyok egy 
része a napi zsoldjából adakozott.
 Bobich adakozókedve később sem lan-
kadt, 1855-ben a Nemzeti Színháznak is 
adott, 1861-ben pedig létre hozta az ara-
di honvédegyletet. Az egylet minden év-
ben misével, megemlékezéssel és pénz-
adományokkal ápolta a holtak emlékét.
 1856-ban Spilka Zsigmond, diósgyőri 
földbirtokos fogadta be, és nyújtott neki 

otthont haláláig. Ezt Bobich nem mindig vet-
te igénybe, többször is fel-felköltözött Pestre. 
Ezt leszámítva viszont jól kijött egymással a 
Spilka család és az öreg ezredes. Fennma-
radt, hogy rengeteget mesélt itt a szabadság-
harcról, mégpedig vagy német nyelven vagy 
tört magyarsággal. Vissza-visszatérő mon-
dása volt saját bevallása szerint a harcokban, 
hogy: „Utána nekem, gyerekek!” A tört ma-
gyarságára magyarázat, hogy Bobich János 
Horvátország katonai határőrvidékén szüle-
tett szerb katonacsaládban.
 1867-ben létrejött a kiegyezés. Minden 
még élő honvéd, így Bobich is 1000 Ft-ot 
kapott a királyi pártól, sőt innentől minden 
évben kapták az öreg honvédek az ún. ki-
rályi kegypénzt.

 1867-től megindult a honvéd emlékművek 
felállítása. Ebben az évben a 72 éves Bobich 
is ott volt Debrecenben a honvéd emlékmű 
átadásánál. Ez neki különösen fontos volt, hi-
szen 1849. augusztus 2-án Nagysándor Jó-
zsef parancsnok helyetteseként szolgált ab-
ban a debreceni csatában, ahol az oroszok 
2000 magyar katonát mészároltak le.
 1868-ban Pesten adakozott a rokkant hon-
védek, illetve a hadiözvegyek és hadiárvák 
javára. 1871-ben is Pesten élt. 1875-ből egy 
forrás arról mesél, hogy anyagi helyzetének 
javítása végett kérvényt nyújtott be a honvé-
delmi miniszternek. 
 Halálát az okozta, hogy egy hideg februá-
ri este száraz lábbal átkelt a Szinva-patakon. 
84 éves szervezete ezt nem bírta, így 1878. 
február 13-án meghalt. Miskolcon a görög-
keleti rítus szerint helyezték örök nyuga-
lomra a templomkerti ortodox temetőben, 
sírfelirata magyar nyelven készült.
 És hogy miért „Öreg”? Katonái becéz-
ték így, mivel 1795-ben született, és a har-
cok idején 54 éves volt. A másik beceneve, 
melyet a veres sipkás honvédek ráaggat-
tak, a „Rettenthetetlen” volt, de ez már 
egy másik írás témája. Mi most búcsú-
zunk Vecsés egyik 48/49-es hősétől, aki 
örökre ott marad a Szabadság Halhatat-
lanjai között…
 „Bóbics bácsi hosszúszárú csibukjával, 
katonás magatartásával sajátszerű agg alak 
volt. A kaszinóban szívesen elkártyázgatott, 
a tapolcai fürdőben is elborozgatott, külön-
ben csendes, de nyakas természet maradt. 

Egy barátságos együttlét után éjjel 
a Szinvát, mely útjában állt, átgá-

zolta szürke botosában, ahelyett, 
hogy a hídra került volna. Ekkor 
áthűlt, de betegségében is maka-

csul visszautasítá az orvosi segélyt. 
Eleget élt, amint mondá. S hányatot-

tan élt. Neve azonban megmarad 
a honvédő hősök sorában! Áldás 

hamvaira, emlékezetére!” 
Kiss Gábor, Andrássy iskola

„Az öreg”
Bobich János 
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Felújítják 
a Falusi Szent 

Kereszt templomot 

Kedves vecsési keresztény 
testvérek! Először is öröm-
teli hírt szeretnék közölni ve-
letek! A Falusi Szent Kereszt 
templom felújítása 2020 
tavaszán kezdetét veszi.

TAVASSZAL KEZDŐDHETNEK 
A RÉGÓTA VÁRT MUNKÁLATOK  

A már régóta áhított templomfelújítás 
célja, hogy ismét régi fényében ra-
gyoghasson szeretett templomunk. 

Az anyagiak a hívek adományaiból, a Fehér 
János Alapítvány hozzájárulásából, Vecsés 
Város Önkormányzatának és a Vecsési Né-
met Nemzetiségi Önkormányzatnak az ado-
mányaiból teremtődtek meg. Ezért külön is 
köszönetet szeretnénk mondani az adomá-
nyozóknak. 
 Célunk, hogy a legszükségesebb javításo-
kon, felújításokon kívül a következő mun-
kálatok is megvalósulhassanak: oltárkép és 
oldalképek restaurálása, új tabernákulum el-
készítése az Oltári Szentség méltó elhelye-

zésére (ez azért szükséges, mivel a meglévő 
az évek során elhasználódott, tönkrement), 
valamint a sekrestye és a hozzá tartozó mel-
lékhelyiség felújítása, bekötése a csatornahá-
lózatba. Ezek elkészítéséhez a rendelkezés-
re álló anyagi lehetőségek nem elegendők, a 
gyűjtést tovább kell folytatnunk. Ezért for-
dulunk ismét a vecsési polgárokhoz, hívek-
hez, hogy a felújítást ne kelljen félbehagyni, 
legyen teljes a templom megújulása.
 Kérjük, hogy aki a személyi jövedelem-
adója alapítványi 1 %-áról még nem rendel-
kezett, ajánlja fel a Fehér János Közhasznú 
Alapítvány javára. Az alapítvány adószáma: 
18722293-1-13. 
 A felújítás befejezéséhez közvetlen ado-
mányokkal is hozzájárulhatunk az alapít-
vány bankszámlájára való átutalással, vagy 
az alapítvány tagjainál készpénz befi zeté-
sével. Amennyiben hozzájárulnak nevük 
nyilvánosságra hozatalához, kérjük, írják 
be a közleménybe a nevüket. A támogatás-
ról adóügyi bizonylatot adunk, ami cégek-
nek, vállalkozásoknak lekönyvelhető.
 Az alapítvány bankszámlaszáma: 
 Fehér János Közhasznú Alapítvány 
 11742283-23214778. 
 Az alapítvány a befolyt összeget teljes 
mértékben a felújítás folytatására fordítja.
 Mindannyiunk érdeke, hogy a felújítás 
teljeskörű legyen, ne egy félkész templom 
legyen az eddigi erőfeszítéseink eredménye. 
Bízunk Isten iránti szeretetükben, hogy ké-
résünk megértő fülekre, megértő lelkekre 
talál! Fehér János Közhasznú Alapítvány

A vecsési Evangélikus Gyü lekezet 
templomának bővítéséről, újjáépí-
téséről az elmúlt hónapok során 

jónéhány alkalommal beszámoltunk érdek-
lődő olvasóinknak. Újabb, részletes tudó-
sításra nincs is szükség, hiszen a tervezők 
és a kivitelezők aprólékosan gondos, szép 
munkájáról bárki meggyőződhet, ha sétája 
során arra jár. A tavasz érkeztével, a kert-
rendezés után, bizonyára itt is visszaállhat 
majd az a jól ismert környezet, ami a temp-
lomkertek vidám, vagy éppen sejtelmesen 
ódon, de mindig valami titkokkal átszőtt 
méltóságát adják. És ha már titkot emlege-
tünk, ne is hallgassunk tovább arról az ed-
dig még nem bemutatott, bár már több mint 
egy éve szerényen  megbúvó kőlapocskáról, 
mely a mintegy ötven méteren újonnan épí-
tett járda kockái között rejtőzik. 
 Az Erkel Ferenc utca bevezető szakaszán  
a régi kerítést a temp lomfelújítási munká-
latok után nem építették vissza, így egy ki-
csinyke tér „született”, melyre a járdával 
megegyező burkolati elemek kerültek. Ez 
a pöttömnyi tér, Vecsés újsütetű közösségi 
helyszíne jó ideje egy olyan felfedezni való 
látványt ígér,  mely városunk határán túl-
mutatva, országos, sőt határainkat is átlépő 
mozgalom részét képezi.
 2016-ban ugyanis, a reformáció 500. 
évfordulóját megelőző évben, pályáza-
tot írtak ki köztéri installáció témakörben. 
A Reformáció Emlékbizottság által felkért 
zsűri, Szabó Levente építész és Polgárdi 
Ákos tervezőgrafi kus közös pályaművét ítél-

te megvalósításra érdemesnek. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fi nanszírozásá-
val, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásá-
val, a REFORM500 névre  keresztelt alko-
tás 2017 májusában a budapesti Kálvin téren 
öltött testet. A Kálvin tér burkolóelemeiből 
95 darabot egyedi gyártású fi nombeton tér-
kőre cseréltek.
 Ezekre az elemekre a legnagyobb re-
formátoroktól – Luthertől, Zwinglitől, 
Melanchthontól és társaiktól – származó 
egy-egy gondolat, valamint egy magyar, a 
lehető legtágabban értelmezett reformáció-
vonatkozású szövegrészlet került. Az instal-

láció kiemelten fontos részét képezte, hogy  
a kövek replikái „örökbe fogadhatók”. Az 
alkotók szándéka szerint, ha a 95 kő mind-
egyike otthonra talál egy-egy protestáns gyü-
lekezetnél vagy egy közintézménynél, azzal 
megvalósul az installáció kiterjesztése a teljes 
magyar nyelvközösségre, és ily módon egy 
második, térben immár nem korlátozott al-
kotás születik, mely az összetartozás mellett 
a protestantizmus 500. évéről is megemléke-
zik. Ebbe a nagy térbe, ebbe a határainkon  
átívelő szellemi közösségbe kaptunk meg-
hívást mi is, mikor a Vecsési Evangélikus 
Gyülekezet ennek a gigantikus kőmozaiknak 

az egyik elemét örökbe fogadta, 
rajta a feltüntetett két gondolat-
tal: „Egy kereszténynek keveset 
kell beszélnie és sokat kell ten-
nie. – Martin Luther” és a mel-
lette lévő idézet: „A reform pedig 
a nemzetek lélegzetvétele. – Ra-
vasz László.” Tömör, már-már 
prófétikusan súlyos  mondatok 
ezek, így hát jó úton jár, ki erre 
jár, ki errefelé kutakodik. 
 Erős vár a mi Istenünk! – hang-
zanak bizonyosságunk szép 
szavai. Építse akkor e kis kő is 
hitünket, „várunkat”, őrizze ösz-
szetartozásunkat.

Képek és szöveg: Fekete József

Részesei vagyunk egy 
gigantikus emlékműnek

„Erős vár a mi Istenünk!”

REFORM500 köztéri installáció

A térkép azt a nagy közösséget mutatja, aminek mi, Vecsésiek is részesei vagyunk

Az „örökbefogadott” kőkocka 
a templom bejáratától nem 
messze került beépítésre

A budapesti Kálvin téri református 
temlommal szemben található 
a vecsésiek „testvérköve”

  2500 csomag tartós élelmiszert osztanak 
szét a napokban a vecsési baptisták Pest me-
gyei településeken a koronavírus miatt ne-
héz helyzetbe került idős embereknek. Az 
öt raklapnyi, 1,2 millió forint értékű segély 
kiosztását a Vecsési Bárka Baptista Gyüle-
kezet segélyezési szakemberei végzik.  
 A csomagok egy részét a mai napon adták 
át Péteri község polgármesterének. A telepü-
lésen eddig főként hitéleti programokkal je-
len lévő gyülekezet ezúttal az önkormányzat 
szociális munkájához járulhatott így hozzá, 

az osztást a helyi önkormányzat koordinál-
ja. A baptisták pénteken Gödöllőn, szomba-
ton pedig Szigethalmon osztanak élelmiszer-
csomagokat a rászorulóknak a helyi Omega 
Gyülekezetekkel közösen. 
 A vecsési baptisták a segélyezési munka 
folytatását tervezik, melyhez elkülönítettek 
egy bankszámlát.
 „Nagy tapasztalatokkal rendelkező, ha-
zai és külföldi krízishelyzetekben edződött 
segélymunkás csapatunk van, akik ponto-
san tudják, hogyan kell veszélyhelyzet ide-

Élelmiszersegélyek a vecsési baptistáktól

A vecsési baptisták a segélyakcióra elkü-
lönített bankszámlára várják az adomá-
nyokat (az adományozókat kérik, hogy 
tüntessék fel a közleményben: 
Segélyezés)
 Vecsési Bárka Baptista Gyülekezet
 Számlaszám: 65100091-11387664
 SWIFT: TAKBHUHB
 IBAN:  HU82 6510 0091 1138 7664 0000 
0000

Várják 
az adományokat

jén karitatív munkát végezni. Készen állunk 
arra, hogy tovább folytassuk a tartós élelmi-
szerek eljuttatását a rászorulóknak” – nyi-
latkozta Téglási Lajos baptista lelkipásztor 
hozzátéve, hogy akkor tudnak eredménye-
sen segíteni, ha anyagi támogatást kapnak 
magánszemélyektől és keresztény gyüleke-
zetektől. 
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A Vecsés FC labdarúgói alaposan bekezdtek a tavaszi szezon-
ban. Első három meccsüket megnyerték, miközben egy gólt sem 
kaptak. A Törteli KSK vendégeként hat, Tökölön három gólt rúg-
tak, miközben a két meccs között hazai pályán a Százhalombatta 
sem úszta meg három gól alatt. A vecsésieken kívül egyébként 
csak a Maglód tudta három győzelemmel kezdeni a szezont.

Vincze Gábor: Ez az eredmény 
tavaly is benne volt a csapatbanSZÓRAKOZNI 

otthon is lehet!

 Nagy tervekkel vágtak neki a szezon-
nak a vecsési kézilabdázók, de idén nem 
az eredmény volt a fő célpont, sokkal in-
kább a stabilitás, az eredményes jövő alap-
jainak letétele, hogy pár éven belül a férfi -
ak ismét az NB I-ben, míg a nők az NB I/B 
dobogójáért küzdhessenek majd.
 Az őszi szezon zárásakor Antal Zol-
tán úgy fogalmazott, nem igazán elége-
dett a nők 4. helyével, nagyon elmaradtak 
a várakozástól. A férfi ak kerete a nyári 
elsőosztályú búcsú után teljesen átalakult, 
számos helyről érkeztek új játékosok, így 
új csapatot kellett csinálni.
 Az ősz végén mindkét együttes a közép-
mezőnyben volt, és bár bizakodva várták 
az előrelépést, a tavaszt mindkét gárda dö-
cögősen kezdte.

 A nők öt meccset játszottak idén és két 
győzelem mellett három vereség a mérle-
gük. Ugyanakkor azt sem szabad elhallgat-
ni, hogy négy meccsen is idegenben léptek 
pályára. Jelenleg a hatodik helyen állnak, 
nyolc győzelem mellett egy döntetlen és hét 
vereség a mérlegük. A mezőny sűrűségét 
jól mutatja, hogy két győzelemmel akár a 
dobogós helyezés is meglehet, de két ve-
reséggel a 9. helyre is visszacsúszhatnak.
 A férfi ak egy győzelem mellett három-
szor szenvedtek vereséget és a hölgyekhez 
hasonlóan a hatodik helyen állnak. Öt győ-
zelmük mellett hat vereségük van, négy-
szer pedig megosztoztak a pontokon az ak-
tuális ellenféllel.
 A férfi ak mezőnye még a nőkénél is szo-
rosabb az NB I/B Kelet csoportban. Négy 

Törteli KSK–Vecsés FC 0-6 
Gólszerzők: Koziorowski Richárd 
8., Molnár Krisztián 33., Dévai Csaba 44., 
Koziorowski Richárd 69., Tárkányi Gergő 
78., Nagy Dávid 89. 

Vecsési FC–Százhalombattai LK 3-0
Gólszerzők: Nádasi Kornél 45., 50., 
Tárkányi Gergő 53. 

Tököl VSE–Vecsési FC 0-3
Gólszerzők: Herczog Gyula 27., ög, Tár-
kányi Gergő 63., Koziorowski Richárd 82. 

Vecsési FC–Törökbálinti TC 0-3
Gólszerzők: Auer Marcell 20, 23, 73.

Döcögősen indult a tavaszi 
szezon kézilabdázóinknál 

csapat is 14 ponttal áll a mezőny közepén, 
de a dobogó legalsó fokán álló FTC a 17 
pontjával nem érezheti biztonságban ma-
gát, miként az utolsó előtti helyen álló Bal-
mazújváros helyzete sem reménytelen a 10 
pontjával. SzGy

E z az eredmény tavaly is benne le-
hetett volna a csapatban, de akkor 
nem jött ki a fi úkból. Azt azért el 

kell mondani, hogy nagyon szép ez az ered-
ménysor, de látni kellett volna ezeket a mecs-
cseket, mert az ellenfélnek is voltak helyze-
tei, amiket azonban kihagytak. Ami tavaly 
befelé pattant a kapunkba, az most kifelé
– értékelt őszintén Vincze Gábor, a vecsésiek 
vezetőedzője. 
 A korábbi élvonalbeli játékos úgy véli, nem 
kell csapatának bizonygatni, hogy tényleg jók, 
hiszen ezt érzik a pályán. Ugyanakkor azzal 
is tisztában vannak, hiába jobbak az ellenfél-
nél, ezt gólokkal kell bizonyítaniuk, hiszen 
egy kis hiba is megbosszulhatja magát. 
 Továbbra is fenntartja, ha nem végeznek 
az első négyben, akkor nem ért semmit az 
idei szezonjuk. A bajnokság elején elhatá-
rozta, mit szeretnének elérni és ezután is 
úgy látja, ez lehetséges. 
 – Semmivel nem csinálok nagyobb va-
rázslatot, mint tavaly, nem miattam nyertünk 

háromszor egymás után, és tavaly sem mi-
attam nem nyertünk meccseket. Most jó a 
társaság, jó az irány – mondta a korábbi vá-
logatott.
 Azonban azt nem tudja, mit hozhat a kö-
zeljövő, hiszen az egész világot sújtó koro-
navírus-járvány miatt nem nagyon tudnak 
előre tervezni, de olykor még edzeni sem. 
 – Zárt kapus meccseket kell játszanunk, 
nem tudom, ez mennyire befolyásolja a já-
tékosokat, miként azt sem tudom, hogy fog 
alakulni a jövő. Nekem, mint edzőnek, fi -
gyelembe kell venni milyen életkörülmények 
között élnek a játékosaim. Vannak egész-
ségügyben dolgozók, akiket el kell tiltani a 
többiektől. Nem betegek vagy fertőzöttek, 
de bármi lehet – mondta Vincze.
 Emellett olyan gondokkal is meg kell küz-
denie, hogy ha bármilyen meccset rendeznek 
a vecsési stadionban – legyen az U11 vagy 
öregfi úk –, mivel minden mérkőzést zárt ka-
puk mögött rendeznek, így ők arra az időre 
edzeni se mehetnek be.

 (A Magyar Labdarúgó Szövetség elnök-
sége – a hatóságok döntésével összhang-
ban – március 16-án valamennyi szervezett 
versenyprogramját és képzési eseményét 
átmeneti időre felfüggesztette, azaz zárt 
kapuk mögött sem rendeznek mérkőzése-
ket. Egyelőre azt sem lehet tudni, mikor 
rendezik meg a Pest megyei labdarúgó-
bajnokság soron következő 20. fordulóját. 
Szerk.)   SZ.

0-
chárd
-6 

chárd

Tavaszi 
eredmények

Mit csinálhatunk  
a négy fal között?
A koronavírus-járvány miatt kialakult hely-
zet mindenkire kihat: a járvány megjelent, 
és korhatárra való tekintet nélkül bolygatja 
fel életünket, mindennapjainkat. A terjedés 
meggátolása érdekében az ország átállt di-
gitális oktatásra, a lakosság nagy része ott-
honról kényszerül dolgozni, míg másoknak 
nem ajánlatos az utcára menni. Bár sokan 
még nem veszik elég komolyan a helyze-
tet, az emberek nagy része felismerte, hogy 
a legtöbbet azzal tehet, ha otthon marad. 
A vecsési önkormányzat is ezt kérte a lako-
soktól: aki teheti, ne menjen az utcára, illetve 
minél rövidebb ideig tartózkodjon ott, csak 
a legfontosabb ügyeit intézze. Ki-ki betartja 
a javaslatokat, ezzel akár életeket is mentve. 
Cikkemben összeszedtem néhány olyan te-
vékenységet, amelyeket otthon lehet végez-
ni a „bezárás” ideje alatt.

Bár utazni 
nem ajánlatos…
De a fi zikai utazáson kívül is van javasla-
tom: a képzelet szárnyain elutazhatunk Fut-
rinka utcába, a Százholdas pagonyba, vagy 
akár a Négyszögletű Kerek Erdőbe.  Bizony, 
csapjuk fel a házi könyvtárat, poroljuk le a 
rég nem olvasott köteteket, legyenek azok 
akár felnőtt-, akár gyerekkönyvek. A gye-

rekek biztosan szívesen hallgatnak egy-egy 
jó mesét, történetet, felnőttként pedig kézbe 
vehetünk olyan könyveket, melyek már rég-
óta várnak a sorukra.

Ha pedig mégis utazás-
függők vagyunk…
Akkor biztosan sok képünk és videónk van 
az élményekről. Remek alkalom, hogy eze-
ket albumba rendezzük, kiválogassuk, vagy 
akár vetítést készítsünk az elmúlt évek kirán-
dulásairól. Ma már rengeteg ingyenes prog-
ramot is találunk, melyekkel könnyen össze-
rakhatunk magunknak akár képekből, akár 
videókból álló pár perces anyagot. Jó élmény 
lehet nosztalgiázni kicsit és végiggondolni 
milyen helyeken is jártunk. 

Nagytakarítás
A hivatalos szervek és a média nem győzi 
eléggé hangsúlyozni: rendkívül fontos a fo-
lyamatos fertőtlenítés, kézmosás. Miért ne 
tehetnénk meg ezt otthonunkban is? Itt az 
ideje egy nagytakarításnak, a régóta haloga-
tott helyiségek rendbe tételének. A járványra 
való tekintettel különösen ügyelnünk kell a 
napi többszöri használatban lévő eszközökre: 
tisztítsuk rendszeresen telefonunkat, a táv-
irányítókat, ajtókilincseket, villanykapcso-
lókat, számítógépünk billentyűzetét. Ha te-
hetjük, fertőtlenítő kendővel rendszeresen 
töröljük át ezeket a felületeket. 

Elő a társasokkal!
Ha többen élünk a háztartásban, remek szóra-
kozást nyújthatnak a társasjátékok. Nézzünk 
körül otthon: előkerülhet a magyar kártya, a 
dominó, a sakk, a jenga, az activity, vagy akár 
egy sokdarabos puzzle. Családi társasjáték-
bajnokságot is rendezhetünk: írjuk össze elő-
re a játéktervet, pontozzuk a helyezéseket, és 
találjunk ki egy jutalmat a bajnokság végére! 
Így akár több napig is tarthat a játékhullám, a 
család minden tagja élvezheti az együtt töltött 
időt. Rejtvényfejtők is megrendezhetik a baj-
nokságot, ilyenkor a gyorsaságot kell pontoz-
ni. Izgalmas kaland lehet bármilyen játékkal.

Kulturális csemege 
a nappalinkban
Mint tudjuk, a nagyobb, nyilvános kulturális 
események országszerte halasztásra kerül-
nek. Erre reagálva sok kulturális egyesület, 
intézmény vezette be a digitális jelenlétet: 
több koncert, színházi előadás, hangverseny 
is zárt ajtók mögött kerül megrendezésre, 
hogy kameráknak adják elő a tervezett elő-
adást. A különböző intézmények csatorná-
in könnyen tájékozódhatunk, éppen milyen 
előadást terveznek online is közvetíteni. A 
legtöbb ilyen videót azután fent hagyják a 
közösségi, vagy weboldalukon, így az ke-
reshető, visszanézhető lesz.
 A MÜPA ingyenesen elérhetővé tette teljes 
digitális médiatárát, amelyben kiváló minő-
ségben felvett koncertfelvételeket és irodalmi 
estek felvételét tekinthetjük meg, regisztrá-
ció nélkül. A Petőfi  Irodalmi Múzeum több 
tervezett rendezvényét is megtartja online, 
ezeket előtte az oldalon meghirdeti.
 Nem csak hazánkban vannak ilyen kez-
deményezések: a New Yorki Metropolitan 
Opera (MET) minden este közzétesz egy 20 
órán keresztül elérhető operafelvételt, hogy 
azt otthonról is élvezhessük. 
 Érdemes tehát otthonról is megtalálni az 
online tér nyújtotta lehetőségeket, hiszen 
rengeteg szórakoztató műsorra akadhatunk. 
Talán kissé máshogy kell használnunk a kö-
zösségi oldalakat, mint ahogy megszoktuk, 
de mindenképp megéri elmélyülni az egyes 
színházak, intézmények kínálatának felkuta-
tásában. Mindenki megtalálhatja azt a prog-
ramot, ami számára érdekes lehet, legyen az 
színház, irodalom vagy akár egy koncert.
 Számos elfoglaltságot lehet még találni 
közvetlen környezetünkben. Arra buzdí-
tok mindenkit, hogy a kialakult helyzetben 
is próbálja meglátni a pozitívumokat, igye-
kezzen jól érezni magát az otthonában. Le-
gyünk azonban elővigyázatosak, és tartsuk 
be a járvány megelőzésével kapcsolatos ja-
vaslatokat. Itt az idő, hogy együtt, közösen 
vészeljük át ezt az egész világot sújtó jár-
ványt, vigyázzunk egymásra!

Szöveg és kép: Balogh Barbara

AJÁNLÓ

Elő a társasjátékokkal! 
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REKLÁM

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
 •  spirállal és csatornamosóval 
 •  csatornakamerázás

VÍZ- ÉS FŰTÉSSZERELÉS
 •  tervezés, kivitelezés, javítás
 •  fűtésrendszer átmosása

CSŐTÖRÉS-DIAGNOSZTIKA
 •  csőtörések bemérése fűtés-,  

víz-, csatornavezetékekben
 •  ezek javítása, bontása  

helyreállítással
TELJES KÖRŰ GARANCIÁVAL!

Telefon: +36 20/403-5342
www.watermatic.hu
www.csotoresdiagnosztika.hu  Tel.: 06-70-389-5651

 
FÖLDSZINTES  

IKERHÁZAK SAJÁT  
TELEKRÉSSZEL  

Átadás:
Sitt, szemét,   

szállítás és gépi földmunka 
(BOBCAT és JCB).

3, 4, 8 m3-es konténer.

MÁRTA ERVIN
Tel.: 06-20/984 9242

KONTÉNER 
SZÁLLÍTÁS

GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS

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

VASS ISTVÁN
gázkészülék-szerelő mester

Vecsés, Kellner dr. u. 24/B

CSALÁDI 
FOGÁSZAT

VECSÉS, Báthory u. 16.
Hétköznap: 8-12 és 15-20 óra, szombat: 9-12 óra 
Telefon: 06-20/999-62-61, 06-20/322-08-17

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

Vassné Csorba Zsuzsa,  
Vass Péter – fogtechnika

V é C b ZZ

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter

Dr. Csorba Zoltán
Dr. Ádám Ágnes

Vital & Beauty 
   SZÉPSÉGSZALON
V
S

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

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

Mindent az egészségért NEOLIFE termékekkel!
FÜLBELÖVÉS: 06-30/862-5251

VECSÉS, Telepi út 43. 
(BÁK Kulturális Központ épülete, Fütte étterem mellett)
Telefon: 
Nyitva: 
Más időpontban egyeztetés szerint

(lakás, konyha, gardrob, iroda)

Mobil: 

Web: 

Cím:  

Hirdetés

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELVÉNY
SZAKÜZLET

GÁZTERVEZÉS, ÁTADÁS
Kazánok, klímák, csövek, idomok, 

radiátorok, szaniterek AKCIÓS áron!

VECSÉS

MINDEN AMI VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSEL KAPCSOLATOS

TERVEZÉS–KIVITELEZÉS
Napkollektor értékesítés, szerelés

• REDŐNYJAVÍTÁS
• ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
• SZÚNYOGHÁLÓ
• NYÍLÁSZÁRÓ

Tel.: 06/70-946-2222
E-mail: info@reginagarden.hu

REDŐNY • SZÚNYOGHÁLÓ 
ÁRNYÉKOLÁS • AJTÓ–ABLAK

MUNKÁNK SORÁN:
•  
•  
•  
•  
•  VALÓDI GARANCIÁT

„A VECSÉSI SZOLGÁLTATÓ”

KÉRJE INGYENES FELMÉRÉSÜNKET  

HNIKA

N:

VECSÉSEN  
10  % EXTRA 
KEDVEZMÉNYT 

Apróhirdetés
S,M,L XL-ES farmer, szövet és divatos hosz-
szú nadrágok eladók 500 Ft/db áron. Vecsés, 
Attila u. 28. H-Sz-P. Tel.: 06-29/352-887

ÁCS, tetőfedő, bádogos. 
Tel.: 06-20/210-6108, 06-20/561-4396

ELADÓ 1998-as Opel Astra 1.4 GL autó. 5 
ajtó, 5 személy, 5 sebesség, benzin, 1500 
kg, 1389 cm3, 66 kW, téli gumi, 190 ezer km. 
Műszaki vizsga érvényessége: 2020. 04. 12. 
Irányár: 190.000 Ft. Tel.: 06-30/519-0822

GALLYAZÁST vállalok kb. 5 méteres 
magasságig. Árajánlatot ingyenes 
helyszíni felmérés után adok. 
Hívjon most! Tel.: 06-30/218-7023

GRUND INVEST  
Ingatlaniroda

„Otthon, édes otthon…”,  
de vajon mennyit ér?

KÉRJEN ÉRTÉKBECSLÉST TŐLÜNK!
Eladási jutalék 1,5%-tól

2220 Vecsés, Fő u.   
Lakótelepi üzletsor

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

A rendezvény előkészüle-
tei már elkezdődtek, a 
vendéglátók és kézmű-

ves kiállítók jelentkezéseinek el-
bírálása jelenleg még folyamat-
ban van. A szervezők idén is az 
ország legkiválóbb kézműves 
mestereit szeretnék felvonul-
tatni a rendezvényen.  
 A szervezők felhívják a je-
lentkezők fi gyelmét arra, hogy 
a jelentkezési feltételek számos 
pontban megváltoztak. Első 
körben május 1-ig csak vecsé-
si székhellyel rendelkező vál-
lalkozások jelentkezését várják 
gasztró és kézműves kiállítók té-
makörben. Jelentkezhetnek gaz-
dasági társaságok, non-profi t 
szervezetek, őstermelők, egyéni 
vállalkozók, stb. – minden olyan 
vásári szolgáltató partner, akik 
rendelkeznek a tevékenységek 
ellátáshoz szükséges valameny-
nyi engedéllyel, valamint vecsé-
si székhellyel.

 A részvételi jelentkezés jel-
zése 4 hullámban történik. 1.: 
előjelentkezési időszak helyi 
vállalkozások részére (márci-
us 1–május 1.), 2.: meghívásos 
rendszerben vásári szolgáltató 
partnerek kiválasztása (május 
1-jéig), 3.: hagyományos pályá-
zati kiírás vendéglátó és kézmű-
ves, kereskedő vásári szolgál-
tató partnerek számára (május 
2–31.), 4.: utójelentkezési idő-
szak 30 %-kal magasabb rész-
vételi díjjal (június 1–15.).  
 A jelentkezésnek tartalmaz-
nia kell a kitöltött jelentkezési 
adatlapot (elektronikusan .doc, 
.docx formátumban), a forgal-
mazott termékek megneve-
zését, árlistáját, fényképeket 
a termékekről és az árusítás 
megjelenéséről (elektroniku-
san .doc, .docx, .jpg formá-
tumban), fényképeket a saját 
installációról és rövid leírást 
a műszaki paraméterekről 

(elektronikusan – .doc, .docx, 
.jpg formátumban). 
 A jelentkezés benyújtásá-
nak módja: a www.vecsesi-
kaposztafeszt.hu portálról 
letöltött, vagy elektronikus 
levélben igényelt/elküldött 
„Részvételi adatlap” és köte-
lező mellékleteinek kitöltése és 
Gáspár Zoltán gaspar.zoltan@
festivalfsh.hu e-mail címére 
való elküldése. 
 További információk a vásárral 
kapcsolatban: Gáspár Zoltán tel.: 
06-70/313-98-64 e-mail: gaspar.
zoltan@festivalfsh.hu, illetve a 
rendezvény hivatalos oldalán: 
www.vecsesikaposztafeszt.hu.    
 Hamarosan jelentkezhetnek a 
helyi csapatok a Vecsési Káposz-
tafeszt főzőversenyére is. Ápri-
lis 1. és 30. között a szervezők 
első körben a vecsésiek nevezé-
sét várják. A jelentkezési lap le-
tölthető a vecsesikaposztafeszt.
hu weboldalról. VT info

A www.facebook.com/
vecsesitajekoztato oldalon 
naponta frissülő tartalom-
mal várjuk a Vecsési 
Tájékoztató olvasóit! 
Lájkolják az oldalt 
és osszák meg 
ismerőseikkel!

a
a

csési 
asóit!
alt

Már a Facebookon
is elérhető a 

Vecsési Tájékoztató 

Hirdetés

KÁPOSZTAFESZT: 
részvételi felhívás helyi vállalkozások részére 
Amennyiben a rendezvény lebonyolításához adottak lesznek a fel-
tételek, Vecsés Város Önkormányzata és a  Vecsési Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat az idén szeptember 26–27-én 20. alkalommal 
rendezi meg a város legnagyobb tömeget vonzó gasztronómiai, 
hagyományőrző rendezvényét, a Vecsési Káposztafesztet.
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NÉZZÜK EGYÜTT!
A Vecsési Magazin – az önkormányzat hivatalos televízió 
műsora – az UPC, a T-Home és a DIGI Kft. hálózatán a WTV 
(Williams Tv) csatornán fogható. 
Vecsési Magazin sugárzási ideje kedd: 18:00, 
szerda: 21:00, péntek:18:00, vasárnap:18:00.

A műsorral kapcsolatos észrevételeiket, 
javaslataikat az alábbi elérhetőségeken várják. 
Tel./fax: 06-29/352-362, 06-20/985-6914, 
e-mail: williams@williams.hu.

Felelős kiadó: Harazin István ügyvezető • Szerkesztőség: 2220 Vecsés, Károly u. 2. 
Szerkesztőségi órák: kedd: 14-16, csütörtök: 10-12 , info@vecsesitajekoztato.hu
Főszerkesztő: Varga Norbert +36-20/366-8228, varga.norbert@vvft.hu
Szerkesztőségi munkatárs: Szalontai János, +36-20/466-5950, szajan@a-vecses.hu 
Hirdetési és értékesítési vezető: +36-30/698-3976;  
hirdetes@vecsesitajekoztato.hu
Grafi kai tervezés, nyomdai előkészítés: Régió Lapkiadó Kft.
Nyomda: Mediaworks Hungary Zrt. Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki igazgató.
Megjelenik havonta 7800 példányban, terjeszti a Magyar Posta.
A terjesztéssel kapcsolatos esetleges észrevételeket kérjük jelezze a szerkesztőség felé! A kéziratokat és a fotó-
kat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat szer-
kesztett formában közölje. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

A helyi önkormányzat közéleti tájékoztató lapja
Kiadó: Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt 
Non-profi t Kft. – 2220 Vecsés, Szent István tér 1. 
Honlap: www.vecsesitajekoztato.hu, 
Facebook: www.facebook.com/vecsesitajekoztato

Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztatónkat megtalálja a http://vecsesitajekoztato.hu/wp-content/
uploads/2019/02/Adatkezelési-tájékoztatató-Vecsési-Tájékoztatató-honlap-érv.-2019.01.01.pdf

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
ÜGYFÉLFOGADÁSA

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

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

Tábori Ferenc alpolgármester 
Tel.: 06-30/648-5819; e-mail: taborif@vecses.hu
Egyeztetés szükséges

Skribekné Komár Ágnes (1. vk.)
Tel: 06-30/698-3976; e-mail:  eskomaragnes@gmail.com
Előzetes egyeztetés szerint. 

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

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

Várszegi Csaba (5. vk.) 
Tel.: 06-30/843-7687; e-mail: Varszegi.Csaba@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

Kovács Márton (6. vk.)
Tel.: 06-30/978-1670; e-mail: kmarton@upcmail.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

Czibolya Zoltán (7. vk.) 
Tel.: 06-70/323-8264; 
e-mail: czibolya620508@gmail.com
Előzetes egyeztetés szerint. 

Alattyányi István (8. vk.) 
Tel.: 06-30/648-5820; e-mail: alattyanyi@t-online.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

Kalasovszky Bernadett
Tel.: 06-30/163-6464; e-mail: kalabetty@gmail.com
Előzetes egyeztetés szerint.

Nagy Károly
Tel.: 06-20/320-6177; e-mail: dj.carusoo@gmail.com
Előzetes egyeztetés szerint. 

Oláh László 
Tel.: 06-30/579-5478; e-mail: OlahL@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

INFORMÁCIÓK

FONTOS
tudnivalók

Közérdekű információk 

Közbiztonság

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Kulturális intézmények

Szolgáltatás

Szociális intézmények

Oktatási intézmények

Központi telefonszámok: 
Mentők: 104 Tűzoltók: 105  Rendőrség: 107 Általános segélyhívó: 112,  Központi tudakozó: 198

Polgármesteri Hivatal: Vecsési Okmányiroda, 
2220 Vecsés, Szent István tér 1. Tel.: +36-29/352-000; titkarsag@vecses.hu, 
ügyfélfogadási idő: hétfő 1230–1600; szerda 800–1200,1230–1800; csütörtök 800–1200

Szlahó Csaba polgármester: 
2220 Vecsés, Szent István tér 1.; +36-29/555-209, polgármester@vecses.hu , 
ügyfélfogadási ideje: páratlan héten csütörtök: 800–1200-ig (egyeztetés szükséges)

Mohainé Jakab Anikó jegyző: 
Tel: +36-29/555-211, jegyzo@vecses.hu, ügyfélfogadási ideje: csütörtök 800–1200-ig

Vecsési Kormányablak: 2220 Vecsés, Fő út 246-248. (Market Central)
Ügyfélfogadás: hétfő 700–1700, kedd és csüt.  800–1800, szerda 800–2000péntek 800–1600

Közjegyzői iroda: 2220 Vecsés, Fő út 110.
Dr. Bíróné Dr. Tóth Zsiga Beatrix, +36-29/353-176; +36/70-472-5616
Dr. Bencze Erika, +36-29/613-072, +36-30/268-3488  

Német Nemzetiségi Önkormányzat:  
2220 Vecsés, Fő út 49., +36-30/649-4540; www.wetschesch.hu

Roma Nemzetiségi Önkormányzat: 2220 Vecsés Fő utca 112., +36-29/357-898

Rendőrjárőr: +36-30/948-1438 (alapdíjas, éjjel-nappal hívható)
Vecsési körzeti megbízott: +36-70/492-0773 (rendőrségi jogi ügyek, családi veszekedések)
Önkormányzati ingyenes zöldszám: +36-80/981-121 

(bűncselekmény, szabálysértés, csendháborítás stb.)
Vecsési Rendőrőrs: 2220 Vecsés, Fő út 56. +36-29/610-534; monorrk@pest.police.hu
Polgárőrség készenléti szolgálat: +36-30/758-5420 
Telefontanú: (név nélküli bűncselekmény-bejelentés): +36-80/555-111
Drogsegély (BRFK): +36-80/202-502

Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – március 30-ával 
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – április 6-ával,  
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) –  április 13-ával,  
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) –  április 20-ával,
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) –  április 27-ével,
kezdődő héten ügyeletes. 

   Szombaton 8 órától 20 óráig, vasárnap 9 órától 18 óráig a Szent Ferenc patika, szombaton 
8 órától 14 óráig a Hanga Patika nyitva van. A hétvégi nyitva tartás után és hét közben 
az éjszakai időszakban az adott héten ügyeletes gyógyszertárat kell keresni.

Bálint Ágnes Kulturális Központ
2220 Vecsés, Telepi út 43., +36-29/350-279, www.kulturba.hu

Róder Imre Városi Könyvtár
2220 Vecsés Telepi út 43., +36-29/354-391, www.vecsesikonyvtar.hu

ELMŰ (fi ókiroda): 2220 Vecsés, Károly u. 2 kedd: 14.00-18.00; szerda: 800–1200

ELMŰ hibabejelentés: +36-80-38-39-40
KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentés: 06-80/980-030, kozvilagitas@kozvilagitas.hu
Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt.: 

2220 Vecsés, Kossuth L. u. 38-40.; +36-29/340-010, https://dpmv.hu/   
Ügyfélfogadás: hétfő–kedd:  800–1400; szerda: 800–2000; csüt: 800–1400; péntek: 700–1300

FŐGÁZ ügyfélszolgálat: 1. sz. Posta 2220 Vecsés, Telepi út 47–49., 06-80/180-380
hétfő: 1400–1800; szerda: 800–1200

Vecsési Városgondnok Nonprofi t Kft.:
 2220 Vecsés, Károly u. 2., +36-29/350-563 

Posta 1: 2220 Vecsés, Telepi út 47-49., 36-29/350-383 
Posta 2: 2222 Vecsés, Arany János utca 43., +36-29/350-241 
Vecsési gyepmester: Herczig József Tel: +36-20/964-3025; +36-70/364-9503
Williams TV és Rádió: 

Stúdió: 2220 Vecsés, Telepi 83. Telefon: +36-29/352-362, www.williams.hu
Szerkesztőség nyitvatartása: hétköznap 900–1200 és 1400–1800 

Közlekedés:
Vecsési helyi járat: Halmy térről Market Centralig hétközben indul: 800; 9.00; 10.00; 1100; 1300, 
szombaton 800 és 900 órakor, Market Centraltól Halmy térig indul 
hétközben: 830; 930, 1030; 1130; 1400, szombaton: 830; 930

Volán: www.volanbusz.hu • MÁV: www.elvira.hu  

Semmelweis Bölcsőde: 2220 Vecsés, Mária u., 1. +36-29/350–139
Gondozási Központ: 2220 Vecsés Jókai Mór u. 8., +36-29/350-267
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: 2220 Vecsés, Telepi u. 44/A, +36-29/350-294
Támogató Szolgálat: 2220 Vecsés, Károly u. 2. +36-29/350-423

Vecsési Petőfi  Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
2220 Vecsés, Petőfi  tér 1., +36-29/350-440;  www.petofi vecses.hu

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola
2220 Vecsés, Fő út 90–92., +36-29/351-347; www.grassalkovich-vecses.hu 

Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola
2220 Vecsés, Erzsébet tér 1. , +36-29/350-408; www.andrassy-vecses.hu 

Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola
2220 Vecsés, Halmy József tér 1. +36-29/350-338; www.halmisuli.hu 

Vecsési Zenei AMI – 2220 Vecsés, Erzsébet tér 1., +36-29/352-193
Falusi Nemzetiségi Óvoda 2220 Vecsés, Fő út 83. +36-29/350-310, www.falusiovi.hu
Mosolyország Óvoda

2220 Vecsés, Kisfaludy u. 13–15., +36-29/350-554;www.mosolyorszagovi.hu
Bálint Ágnes Óvoda

2220 Vecsés, Toldy Ferenc u. 31., +36-29/350-147; www.balintagnesovoda.hu
Tündérkert Óvoda

2220 Vecsés, Halmy József tér 1/A, +36 30/668-70-06; www.tunderkertovoda.hu
Czövek Olivér Református Óvoda 

2220 Vecsés, Árpád u. 6., +36-29/357697, www.reformatusovi-vecses.hu

val

Egészségügyi intézmények
Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet: 

2220 Vecsés, Telepi út 68., +36-29/551-450; www.vecsesiszakrendelo.hu 
Éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet: +36-29/551-473
Háziorvosi rendelők:

Dr. Vámos István – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 414
Dr. Harmath Barbara – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 415
Dr. Keserű Róza – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 416
Dr. Tóth Mónika – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 417
dr. Horváth János, Dr. Hrutka Tibor – 2220 Vecsés Telepi út 68., +36-29/551-499
dr. Vereb Éva, Dr. Végh Katalin – 2220 Vecsés Telepi út 68., +36-29/551-468

Gyermekorvosi Rendelők: 
dr. Essek Ferenc - 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753-423
dr. Lakos Gábor – 2220 Vecsés, Eötvös u. 32., +36-29/350-257

Védőnői Szolgálat: 2220 Vecsés, Eötvös u. 32.,  +36-29/354-288, +36-29/354-787
2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753-960

Lajos - kertészet
Zöldterület-kezelés
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