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Magas felszereltségű, 
betegek és sérültek 
in tenzív terápiás el-
tására is alkalmas 
mentőautóval gaz da-
godott április 1-jén a 
Vecsési Mentőállomás.  

Új esetkocsit kaptak
A VECSÉSI MENTŐSÖK 

A z elmúlt időszakban 
több fejlesztés is meg-
valósult a vecsési egész-

ségügyet ellátó rendszerben. Az 
elmúlt évek egyik legnagyobb 
beruházása, az Alapellátási Köz-
pont és Mentállomás megépí-
tése volt, az egészségügyi in-
tézmény tavaly szeptemberben 
nyitotta meg kapuit a páciensek 
előtt. A mentőállomás két hó-
nappal később, tavaly november-
ben kezdte meg hivatalos műkö-
dését, az első mentőautó pedig 
december elején állt szolgálat-
ba. Ez a mentőgépkocsi teljes 
felszereléssel, illetve egy men tő-
szakápolóval és egy mentőgép-
kocsi-vezetővel látja el a kevésbé 
súlyos eseteket a nap 24 órájában. 
Az eltelt közel fél év alatt napon-
ta átlagosan több mint 10 esetszá-
mot látott el a mentőautó és sze-
mélyzete, előfordult, hogy a 24 
órás szolgálatból akár 22 órát is 
úton voltak a vecsési mentősök. 
 Az április 1-jén átadott maga-
sabb felszereltségű mentőautót 
a súlyosabb esetekhez riasztják 

majd, a járműben található men-
téstechnikai eszközökkel az in-

tenzív terápiát igénylő sérültek és 
betegek ellátása is megoldható. 

A vecsési szakrendelőben – Kás-
ler Miklós emberi erőforrások 
minisztere utasítása szerint – 
március 16-tól visszavonásig az 
életveszély vagy a tartós egész-
ségkárosodás elkerülése érde-
kében csak sürgősségi beteg-
ellátásra van lehetőség. Ez azt 
jelenti, hogy az előjegyzési idő-
pontok is érvényüket vesztik. A 
koronavírusfertőzés-veszély el-

kerülése érdekében arra kérik a 
betegeket, háziorvosukkal te-
lefonon tartsák a kapcsolatot 
és csak indokolt esetben jelent-
kezzenek személyesen a ren-
delésen.   
 A rendszeresen használt 
gyógyszerek felírása érdeké-
ben telefonon kell egyeztet-
ni, az elrendelt gyógyszere-
ket e-recept formában kapják 

meg, melyet bárki kiválthat a 
beteg TAJ-számának bemon-
dása és az átvevő személyi ok-
mányainak bemutatása után.
 A lejáró gyógyszerjavasla-
tok, köz gyógyigazolványok ér-
vényben maradnak a járvány-
ügyi vészhelyzet alatt és utána 
még 90 napig, emiatt hátrányt 
senki sem szenved.
 A további teendőkről a 
www.vecsesiszakrendelo.hu 
honlapon tájékozódhatnak. 

Csak sürgős eseteket látnak el

 Az új esetkocsival kapcsolat-
ban dr. Szarvas Tibor, a Vecsési 
Egészségügyi Szolgálat igazga-
tó főorvosa egy korábbi inter-
júban elmondta, a magasabb 
felszereltségű esetkocsit a fel-
szereltségéből adódóan úgy is 
el lehet képzelni, mint egy ki-
vonuló intenzívosztályt. Töb-
bek között olyan eszközöket tar-
talmaz, mint a lélegeztetőgép, a 
külső pacemaker, a defi brillátor 
vagy az infúziós pumpa. Ezek 
lehetővé teszik az életmentő be-
avatkozásokat is. Az esetkocsi 
személyzete egy ápolóból, egy 
mentőgépkocsi-vezetőből és egy 
mentőtisztből vagy mentőorvos-
ból áll.
 Lovas Ottó, a Vecsési Mentő-
állomás vezetője a Williams Te-
levízió kérdésére válaszolva el-
mondta, az elmúlt időszakban 
történt változásoknak köszön-
hetően, a vecsési mentősök már 
az Országos Mentőszolgálat Pest 
megyei irányítása alá tartoznak, 
ennek megfelelően Vecsésen és 
a környező településeken látják 
el feladataikat, ezért az esetszá-
mok is csökkentek. Hozzátette, a 
kiemelt mentéstechnikai eszkö-
zöket tartalmazó esetkocsit ettől 
nagyobb területen is teljesíthet 
szolgálatot, riasztás akár 30-40 
kilométeres körzetből is érkez-
het, hiszen hasonló felszereltségű 
menőautóból csak néhány van a 
megyében.  
 Az esetkocsi átadásán részt 
vett Szlahó Csaba polgármester 
és köszönetet mondott az össze-
fogásért, amelynek köszönhető-
en megépülhetett az Alapellá-
tási Központ és Mentőállomás, 
továbbá szolgálatba állhatott a 
két mentőautó. 
 A választókerület önkormány-
zati képviselője, Kovács Már-
ton a város jelentős eredményé-
nek nevezte az elmúlt időszak 
egészségügyi fejlesztéseit, me-
lyek a környező településeknek 
is segítséget jelentenek, de első-
sorban a vecsési lakosok érdeke-
it szolgálják.  varga

Szlahó Csaba polgármester, Lovas Ottó, a mentőállomás 
vezetője, dr. Szarvas Tibor igazgató főorvos és Kovács 
Márton önkormányzati képviselő az esetkocsi átadásán

Az új esetkocsi modern mentéstechnikai eszközeivel 
olyan, mint egy kivonuló intenzívosztály  
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A Vecsési Egészségügyi Szolgálat 
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 

2020. MÁJUS 4-TŐL A KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET 
VÁLTOZATLAN MŰKÖDÉSI IDŐVEL A SZAKORVOSI 
RENDELŐINTÉZETBŐL (TELEPI ÚT 68.) ÁTKÖLTÖZIK 
AZ ALAPELLÁTÁSI KÖZPONTBA (DÓZSA GYÖRGY ÚT 50). 

Ezzel egyidejűleg a Telepi úti Szakorvosi Rendelő-
intézetben a háziorvosi ügyeleti ellátás megszűnik.

AZ ALAPELLÁTÁSI 
KÖZPONTBA KÖLTÖZIK 
A HÁZIORVOSI 
ÜGYELET

Az éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet 
telefonos elérhetősége változatlan: 

06-29/551-473
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HÍREK

Felülírta a járvány 
a templom felújítását  

Véradás 
a JAM 
Házban

Ez az eredménye a meg-
fontolt gazdálkodásnak 

  A Vecsési Tájékoztató márci-
usi lapszámában két írás is meg-
jelent a falusi Szent Kereszt Fel-
magasztalása templom belső 
felújításáról. Frühwirthné Ha-
lász Melinda alpolgármester a 
munkálatok előkészületeiről, a 
munkálatok elvégzéséhez szük-
séges szerződések megkötésé-
ről tájékoztatott, a Fehér János 
Alapítvány pedig többek között 
a felújítás részleteit mutatta be 
olvasóinknak. Sajnos már la-
punk megjelenésekor, március 
végén sejteni lehetett, hogy a 
koronavírus-járvány miatt nem 

  A Bálint Ágnes Kulturális 
Központ felújítási munkálatai 
miatt új helyszínen, a József At-
tila Művelődési Ház épületében 
tartják meg május 29-én (pénte-
ken) a véradást. 
 A betegellátás miatt ebben 
a nehéz helyzetben is szükség 
van véradásra. Ennek fontos-
ságát hangsúlyozza a Nemze-
ti Népegészségügyi Központ is. 
Álláspontjuk szerint a véradá-
sokhoz továbbra is igénybe ve-
hetők a települések közművelő-

A 

A befi zetett személyi jövedelemadó 1 %-ának felhasználásáról min-
denki szabadon rendelkezik. Vecsésen számos alapítvány és társadal-
mi szervezet működik és végez értékes munkát a helyi közösségért. 
Felajánlásával most Ön is sokat tehet céljaik megvalósításáért. Ren-
delkezzen adója 1 %-ról május 20-áig és támogassa a vecsési nonpro-
fi t szervezeteket, egyházakat! 

A TÁMOGATÁSRA JOGOSULT 
ALAPÍTVÁNYOK ÉS SZERVEZETEK ADATAI
Vecsés Közbiztonságáért Közalapítvány – 19185198-1-13 
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány – 18683150-2-13 
Vecsés Sportjáért Közalapítvány – 18695508-1-13 
Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány – 18695553-1-13 
Vecsés Közművelődéséért Alapítvány – 18664634-1-13 
Andrássy-telep Gyerekeiért Alapítvány – 18670282-1-13 (óvoda) 
Andrássy-telep Ifj úságáért Alapítvány – 18669567-1-13 (iskola) 
Vecsési Gyermekekért Alapítvány
– 18666485-1-13 – Mosolyország Óvoda 
Halmy Téri Iskola Tanulóiért Alapítvány – 18697926-1-13 
Vecsési Zeneiskola a Kultúráért – 18669660-1-13 
Diák Mentor Alapítvány – 18718403-1-13 
Gyermekmosoly Alapítvány– 18687068-1-13 (Falusi Óvoda) 
Stúdium Alapítvány (Petőfi  iskola) – 18685633-1-13 
Pihe-Puha bölcső a vecsési gyermekeknek alapítvány – 18689132-1-13 
„Megmaradunk 3000” kiem. közh. alapítvány – 18693094 -1-13 
Kulturverein Vecsés Egyesület – 18663530-1-13 
Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület – 18701902-2-13 
Vecsés Sportoló Ifj úságáért Alapítvány
– 18691755-1-13 – a sportegyesület szakosztályai 
Rosmarein Táncegyesület – 18705669-1-13 
Német Nemzetiségi Hagyományőrző Tánccsoport – 18668322-1-13 
Vecsési Polgárőr Egyesület – 18692512-1-13 
Vecsési Keresztény Segélyező Alapítvány – 18670206-1-13 
Vecsési Református Keresztyén Alapítvány – 18689390-1-13 
Fénysugár Vecsés Alapítvány – 18714478-1-13 
Bálint Ágnes Irodalmi és Értékőrző Alapítvány – 18726314-1-13 
Róder Imre Városi Könyvtár – 16795080-1-13 
Tündérkert Alapítvány – 18687257-1-13 
Kispatak Egyesület (Hulladékkommandó) – 18710481-1-13 
Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért
– 19010289-1-42 
Fehér János Alapítvány – 18722293-1-13 

+1 % A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAKNAK 
Segítsük elő az egyházak hitéleti és karitatív tevékenységét! Utaljuk át 
a személyi jövedelemadó + 1 %-át a következő technikai számokra: 

Magyar Katolikus Egyház – 0011 
Magyarországi Református Egyház – 0066 
Magyarországi Evangélikus Egyház – 0035 
Magyarországi Unitárius Egyház – 0200 
Magyarországi Baptista Egyház – 0286

VT info

MARADJON VECSÉSEN 
AZ 1 SZÁZALÉK! 

biztos, hogy a kitűzött üteme-
zés szerint, azaz idén tavasszal 
elkezdődhetnek a munkálatok. 
Azóta megtudtuk, hogy bekövet-
kezett, amitől sokan tartottak, a 
Szent Kereszt templom felújítá-
si munkáit nem tudják elkezde-
ni a tervezett időpontban. Öröm 
az ürömben, hogy a munkálato-
kat csak elhalasztották, de arról 
egyelőre nincs pontos informá-
ciónk, hogy mikor kezdődhet a 
kivitelezés. Amennyiben hírt 
kapunk a felújítás kezdetének új 
időpontjáról, tájékoztatni fogjuk 
olvasóinkat.  V.

F olytatódik az önkormányzat jár-
dafelújítási programja, amely kere-
tében április elejére befejeződött a 

Zrínyi utca járdafelújítása. A tavalyi évről 
áthúzódó beruházás – a járdafelújítás tavaly 
nyár elején kezdődött a Zrínyi utcában a Tol-
dy Ferenc utca és Arany János utca közöt-
ti szakasszal – második ütemében a Budai 
Nagy Antal utca és az Arany János utca kö-
zötti szakaszon is elkészült a térkövezett járda. 
 A Telepi út–Könyök utca két keresztező-
dése között (Telepi út 51-től 61-ig) is végzett 
a járdafelújítással a kivitelező. A Zrínyi ut-
cához hasonlóan ezen a szakaszon is eszté-
tikus térkő burkolatra cserélték az elörege-
dett betonjárdát. 

Fekvőrendőrök 
lassíthatják a forgalmat 
Forgalomlassítás miatt több utcában épül 
fekvőrendőr a következő hetekben – tudtuk 
meg Alattyányi Istvántól, a gazdasági bi-
zottság elnökétől. A Wass Albert utcában 
két forgalomlassító küszöböt helyeznek ki, 
továbbá egy-egy fekvőrendőr épül a Budai 
Nagy Antal utca–Lázár Vilmos utca, a Nagy 
Sándor József utca–Arany János utca, a Hal-
mi utca–Előd utca, a Halmi utca–Kikindai 
utca, a Károly utca–Álmos utca és a Toldy 
Ferenc utca–Zrínyi utca kereszteződésé-
ben, valamint egy fekvőrendőrt helyeznek 
ki a Szép utcában.    

  Vecsést sem kerülik majd el a koronaví-
rus-járvány miatt jelentkező gazdasági ne-
hézségek, de a takarékosra tervezett városi 
költségvetés a nehéz időkben is biztosítja 
Vecsés stabil működését.
 A város bevételei várhatóan nem úgy re-
alizálódnak majd, ahogyan arra számított 
a képviselő-testület a költségvetés megal-
kotásakor, ezért biztosan lesznek átcso-
portosítások az idei büdzsében. Az előze-
tes számítások alapján a tervezett iparűzési 
bevétel mintegy felének kiesésével számol 

az önkormányzat, de ez nem lesz akkora 
érvágás, mint amekkorának elsőre tűnhet, 
mert az iparűzési adóból származó bevé-
telt egyébként is alultervezte a városveze-
tés – tájékoztatta lapunkat Alattyányi Ist-
ván, a gazdasági bizottság elnöke. 
 Az iparűzési adóból származó bevételki-
esés mellett az önkormányzatnak számol-
nia kell a kormány által bejelentett gépjár-
műadó-elvonással, ami azt jelenti, hogy 
mintegy 100 millió forintot kell befi zetni 
az államnak a vecsési költségvetésből.      

 – Még nem látjuk a zárszámadás ered-
ményeit, hogy pontosan milyen évet zárt az 
önkormányzat, e tekintetben az év második 
felében már többet fogunk tudni, de nagy va-
lószínűséggel át kell majd terveznünk a költ-
ségvetést. Elsősorban az önként vállalt felada-
tokat kell újragondolni, de a kevésbé fontos 
beruházásokat is át lehet ütemezni a követ-
kező évre. Az intézmények stabil működése 
nem kerül veszélybe, és a tavalyról áthúzódó 
feladatainknak és a pályázatokhoz szükséges 
önrészeknek is biztosított az anyagi háttere. 
A vecsési bérpótlékokhoz sem fogunk hozzá-
nyúlni. Az önkormányzat mindig a stabil és 
biztonságos gazdálkodásra törekedett, ennek 
köszönhetően megvannak a tartalékaink ah-
hoz, hogy a nehéznek ígérkező hónapokat át-
vészeljük – mondta a bizottság elnöke.   vga

A Vértesi Nándor 
utca felújítását készíti 
elő az önkormányzat
Saját pénzügyi forrásból újíthatja fel az ön-
kormányzat a Vértesi Nándor utcát, a be-
ruházás jelenleg előkészítési fázisban van 
– árulta el Alattyányi István. A gazdasági 
bizottság elnöke elmondta, hogy a felújí-
tásról a Magyar Közúttal is egyeztetnie 
kell az önkormányzatnak a Vértesi Nán-
dor utca–Telepi út kereszteződésének ki-
alakítása miatt. A Telepi út fenntartása a 
közútkezelőhöz tartozik, ezért az önkor-
mányzat terveit a vállalatnak is jóvá kell 
hagynia. Hozzátette: a pályaszerkezet fel-
újítása mellett tervben van az útburkolat 
alatt ivóvíz-gerincvezeték és a csatlakozó- 
bekötések cseréje is. 
 Az utca felújításának pontos költségei 
egyelőre nem ismertek, ahogyan a munká-
latok kezdetének tervezett időpontja sem, 
így ezekről csak később tudjuk tájékoztatni 
olvasóinkat.  Vén

HÍREK

Folytatódik az út- és 
járdafelújítási program
Elkészült két újabb járdaszakasz, több útkereszteződésben 
épülhet fekvőrendőr, továbbá folyamatban van a Vértesi 
Nándor utca felújításának előkészítése. A részletekről 
a gazdasági bizottság elnöke tájékoztatta lapunkat.  

dési intézményeinek közösségi 
terei, de ha ez nem megoldható, 
egyéb önkormányzati épületet 
is kijelölhetnek erre a célra. Tá-
jékoztatójukban hangsúlyozzák, 
a véradási eseményeket úgy kell 
megszervezni, hogy a véradók 
és a szakdolgozók biztonsága 
is biztosítva legyen. 
 Nehéz időkben még fontosabb 
a segítség, adjon vért május 29-én 
11 óra 30 és 18 óra között a JAM 
Házban (Károly utca 1.), és ment-
sen meg három éle tet!   VT info



2020. április  7
Tájékoztató

6 2020. április
Tájékoztató

INTERJÚ HÍREK

Segíti a rászorulókat 
AZ ÖNKORMÁNYZAT

„ISMÉT BEBIZONYOSODOTT,

Bevásárolnak, befi zetik 
a csekke ket, kiváltják a 
gyógyszereket és házhoz 
viszik a meleg ételt a 70 
év felettieknek, hogy el-
kerüljék a fertőzésveszélyt. 

A koronavírus-járvány drasztikusan megváltoztatta az életünket. A rendkívüli intézkedé-
sek a vecsési hétköznapokat is átírták, az elmúlt hetek történései jelentős terhet raktak 

az önkormányzat vállára. A koronavírus-járvány miatt elrendelt intézkedésekről és a 
járvány várható gazdasági hatásairól Szlahó Csaba polgármesterrel beszélgettünk.

E gyelőre csak találgatni tudjuk, hogy 
a koronavírus-járvány mekkora ká-
rokat okozhat a gazdaságban, a baj 

nagyságát még a szakemberek sem látják 
pontosan. Sokak létbiztonsága került most 
veszélybe, néhány hét leforgása alatt ország-
szerte mintegy 30 ezren veszítették el a mun-
kájukat és várhatóan egyre többen szorulnak 
majd segítségre. Skribekné Komár Ágnest, a 
szociális bizottság elnökét kérdeztük arról, 
változott-e a bizottság munkája a járvány ha-
tására, növekedett-e az önkormányzati szoci-
ális támogatások iránti igény, illetve milyen 
egyéb segítséget nyújt a város a rászorulók-
nak a jelenlegi helyzetben? 
 – A benyújtott kérelmek száma egyelőre 
nem emelkedett, nem tapasztaltunk kiug-
ró eltérést az elmúlt hónapokhoz képest. In-
formációink szerint az álláskeresési járadék 
iránti kérelmek száma növekedett, de ez ügy-
ben a Monori Járási Hivatal foglalkoztatási 
osztálya az illetékes, nem az önkormányzat 
– válaszolta a bizottság elnöke azzal kapcso-
latban, hogy emelkedett-e Vecsésen a szoci-
ális támogatást igénylők száma. 
 A bizottság munkájával kapcsolatban el-
mondta, több változás is történt, a katasztró-
favédelmi törvény alapján vészhelyzetben a 
szociális bizottság döntési jogkörét is a pol-
gármester gyakorolja. 
 – A rászorulók által beadott kérelmeket 
továbbra is a hivatal munkatársai készítik, 
ebben nem történt változás. Ezt követően 
egyeztetünk a megajánlott támogatási ösz-

szegekről, majd a bizottság nevében meg-
küldjük a javaslatainkat polgármester úrnak, 
amit végül ő hagy jóvá. Az egyeztetések te-
lefonon vagy e-mailen történnek, hogy elke-
rüljük a személyes találkozásokat – mondta 
Skribekné. 
 Vecsésen is segíti az önkormányzat azo-
kat a 70 év feletti lakosokat, akik vállalják, 
hogy otthon maradnak. Házhoz szállítják 
az ebédet, elintézik helyettük a bevásárlást, 
a csekkbefi zetést és a gyógyszereiket is ki-
váltják a patikában, hogy ne tegyék ki ma-
gukat a fertőzésveszélynek. Ezt a segítséget 
egyre több időskorú veszi igénybe – tudtuk 
meg. Az önkormányzat önkénteseket is to-
boroz, a felhívásra már többen jelentkeztek. 
Rájuk akkor lesz szükség, ha nagyobb mé-
reteket ölt a járvány és sokasodnak az ellá-
tandó feladatok. 
 – Jó látni, hogy az emberek nem kö-
zömbösek az idősebbek és a rászorulók 
problémái iránt – mondta Skribekné Ko-
már Ágnes –, az önkormányzat felhívásá-
ra több segítő szándékú önkéntes jelentke-
zett, emellett arról is tudunk, hogy sokan 
már most is segítik az idősebb korosztályt, 
nem csak a hozzátartozóikat, hanem a kör-
nyezetükben élőket is. Ez pedig azt mutat-
ja, hogy a vecsésiek képesek összefogni a 
bajban.  VN

Munkanapokon 8 és 16 óra között, hét-
végén 9 és 12 óra között kérhet segítsé-
get az önkormányzattól a 06-80/981-
121 telefonszámon. 
 Az önkormányzat segítséget nyújt 
bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, 
csekkbefi zetésben és térítés ellenében 
biztosítja a meleg ételt azoknak a 70 év 
feletti lakóknak, akik ezt igénylik.  

Hívja az önkor-
mányzati vonalat! 

 hogy a bajban össze tudunk fogni”

A miniszterelnök március 11-én ve-
szélyhelyzetet rendelt el és különle-
ges jogrendet vezetett be a korona-

vírus-járvány miatt. A rendkívüli helyzetre 
az önkormányzat is azonnal reagált. Mi-
lyen intézkedéseket vezettek be Vecsésen? 
 – A kormányfő bejelentését követően ösz-
szehívtuk a Helyi Operatív Munkacsopor-
tot és mi magunk is megtettük a szükséges 
intézkedéseket az alábbiak szerint: ügyeleti 
rendet alakítottunk ki, az intézményeinket a 
járványhelyzethez igazítva működtetjük to-
vább. Természetesen nem a megszokott me-
derben zajlanak a hétköznapok, a járvány 
terjedésének lassítása érdekében a legszük-
ségesebb esetekre szűkítettük a személyes 
találkozásokat, az ügyintézés és a kommu-
nikáció a legtöbb esetben telefonon és online 
történik. A szakorvosi rendelőben az orvos-
beteg találkozások minimalizálása érdeké-
ben csak a sürgős eseteket látják el, a recept-
írás elektronikusan történik. Az óvodáinkat 
nem zártuk be, de arra kértük a családokat, 
csak abban az esetben vigyék gyermekei-
ket oda, ha nem tudják megoldani az ottho-
ni ellátást. A Tipegők bölcsődét bezártuk, a 
gyerekek ellátása a Semmelweis bölcsődé-
ben történik. A Központi Konyha továbbra 
is működik, így a közétkeztetési feladatain-
kat hiánytalanul ellátjuk. A gyermekvédel-
mi kedvezményben részesülők és a szociá-
lis helyzetükből adódóan ingyenes étkezésre 
jogosultak számára továbbra is biztosítjuk a 
meleg ebédet, de térítési díj ellenében azok 
is rendelhetnek a konyháról, akik nem tud-
ják megoldani az otthoni főzést. 
 Kormányrendelet alapján március 16-tól, 
ha a 70. életévüket betöltött személyek vál-
lalják, hogy lakóhelyüket nem hagyják el, 
az ellátásukról való gondoskodás a polgár-
mester feladata, amennyiben igénylik, térí-
tési díj ellenében (690 Ft) az ebédet is ház-
hoz szállítjuk. A Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat ügyeleti rendben változatlanul el-
látja feladatait, de a személyes találkozások 
minimalizálása érdekében lehetőleg telefo-
non vagy online tartják a kapcsolatot az ügy-
felekkel. A Gondozási Központ munkatár-
sai továbbra is változatlanul ellátják a házi 
segítségnyújtást és a jelzőrendszeres segít-

ségnyújtást igénybe vevő idős vecsésieket. A 
Bálint Ágnes Kulturális Központ zárva tart, 
a veszélyhelyzet ideje alatt az ottani, illet-
ve a városi rendezvények is elmaradnak. A 
Róder Imre Városi Könyvtár online fogad-
ja a kölcsönözni vágyókat. Az agrárminisz-
ter kérésével összhangban a városi piac vál-
tozatlan nyitva tartással működik, mivel én 
is úgy vélem, hogy a szabadtéri vásárlási le-
hetőséget biztosítani kell a lakosságnak. A 
játszótereinket és a sportparkokat lezártuk, 
a zárvatartást a közterületfelügyelők, a pol-
gárőrök és a rendőrök is rendszeresen ellen-
őrzik.

– A 65 év feletti korosztályt különösen ve-
szélyeztetett, ezért kiemelten fontos a védel-
mük. Az önkormányzat gondoskodik azok-
ról az időskorúakról, akik nem számíthat 
a más segítségre. Az ellátások megszerve-
zése mennyi többletfeladatot ró az önkor-
mányzatra és a szociális intézményekre? 
 – A Gondozási Központ munkatár-
sai a megnövekedett feladatokat lelkiis-
meretesen és nagy szakértelemmel vég-
zik, mintegy 150 idős vecsési ellátásáról 

gondoskodnak. Úgy tudjuk támogatni a 
munkájukat, hogy a kormányrendelet-
ben foglalt 70 éven felüliek és a fogya-
tékkal élők ellátását az önkormányzat 
munkatársai végzik el, igény szerint be-
vásárolunk, befi zetjük a csekkeket, kivált-
juk a gyógyszereket, kiszállítjuk az ételt. 
A járványveszély váratlanul és nagyon 
gyorsan férkőzött be mindennapjainkba, 
én is látom, hogy a rendkívüli helyzet so-
kak életét megnehezíti, ami megmutatko-
zik például az önkormányzati szociális tá-
mogatások növekvő számában is.
 Az önkormányzat és valamennyi intéz-
ménye mindent megtesz, hogy segítsen a 
bajbajutottaknak. Magánszemélyek és vál-
lalkozások is adakoznak, felajánlásaikat 
kollégáink juttatják el a rászorulóknak. A 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat pszi-
chológusai lelkisegélyvonalat is működ-
tetnek a városban.

– Korábban a legtöbb településen gondot 
jelentett a maszkok, gumikesztyűk, fertőt-
lenítőszerek beszerzése. Vecsés rendelke-
zik a védekezéshez szükséges eszközökkel? 

 – Eddig közel hárommillió forintot köl-
tött a város fertőtlenítőszerekre, maszkokra 
és gumikesztyűkre, amelyeket az intézmé-
nyeinkben dolgozóknak folyamatosan biz-
tosítunk. Emellett a közterületeket is folya-
matosan fertőtlenítjük. 

– Vecsésen is megjelent a koronavírus, mit 
lehet tudni most a fertőzöttek számáról?
 – Valóban voltak igazoltan fertőzöttek is, 
de már meggyógyultak, április közepéig kü-
lönböző okokból 51 vecsési lakost tartottak 
járványügyi megfi gyelés alatt. Ahhoz képest, 
hogy a város a repülőtér és Budapest szom-
szédságában fekszik, nem tapasztaltunk ki-
rívó eseteket. A statisztikáink eddig egyálta-
lán nem mutattak rossz számokat, reméljük 
ez a jövőben is így marad.

– A járvány nem csak az egészségünkre 
veszélyes, a gazdaságot is megbénítja. Mi-
lyen következményekkel kell számolnia az 
önkormányzatnak?
 – Egyelőre csak feltételezzük, de pon-
tosan még nem tudjuk, milyen gazdasági 
következményei lesznek a járványnak. Az 
ország és az önkormányzatok bevételeire 
jelentős hatással lesz, hiszen a gazdaság 
nagy része megállt. A rendkívüli helyzet-
re való tekintettel a gépjárműadó önkor-
mányzatoknál maradó részét is elvonta az 
állam, ami közel 100 millió forint mínuszt 
jelent a költségvetésünkben. A szállodák 
leállása miatt mintegy 30 milliós kiesés-
re számítunk az idegenforgalmi adóbevé-
telben, de ami súlyosabb probléma, hogy 
egyelőre nem látjuk, hogy mekkora lesz 
a visszaesés az iparűzési adó esetében. A 
bajban szerencse, hogy az önkormányzat 
az elmúlt évekhez hasonlóan a költségve-
tés megalkotásakor jelentősen visszafogta 
a fejlesztési kiadásokat, és majd csak ak-
kor engedünk a nadrágszíjon, amikor lát-
juk a zárszámadás adatait és erre lesz le-
hetőségünk. A jelenlegi helyzetben a vírus 
elleni védekezés mellett a város és intéz-
ményeink működtetése a legfontosabb fel-
adatunk. 

– Tekintettel a jelenlegi helyzetre, üzen va-
lamit az olvasóknak? 
 – Szeretném megköszönni az intézmé-
nyekben dolgozó kollégáim kitartó és ál-
dozatos munkáját. Az önkormányzat nevé-
ben köszönetet mondok a sok adományért, 
amit magánszemélyektől, cégektől kaptunk. 
Örömmel látjuk, milyen sokan jelentkeztek 
a felhívásunkra önkéntes segítőnek. Ismét 
bebizonyosodott, hogy a bajban össze tu-
dunk fogni, mondhatnám, ahol a szükség, 
ott a segítség. 
 A lakosságot arra kérem, hogy tartsák be 
az előírásokat, vigyázzunk magunkra, vi-
gyázzunk egymás egészségére!

Varga Norbert
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A VÁROS ÉLETÉBŐL

AZ ÁRUSOK VÁRJÁK A VÁSÁRLÓKAT A PSZICHÉS 
PROBLÉMÁK 
LEKÜZDÉSÉBEN

Zavartalanul működik a piac, 

A szabadban történő vásárlás alkalmá-
val is kiemelten fontos, hogy körültekin-
tően járjunk el. Piacra sem szabad men-
ni, ha tüneteink vannak (láz, köhögés, 
tüsszögés, stb.). Viseljünk maszkot és 
kesztyűt, de még kesztyűs kézzel se fog-
dossuk össze az árut, ha nem akarjuk 
megvenni. Kerüljük a szoros érintkezést, 
tartsunk legalább 2 méteres távolságot 
másoktól. Mossunk alaposan kezet vá-
sárlás után. 
 Nagyon fontos, hogy megvásárolt ter-
mékeket, például a zöldséget és gyümöl-
csöt is alaposan tisztítsuk meg, még ak-
kor is, ha megfőzzük vagy sütjük őket. 
A keményebb húsú zöldségeket és gyü-
mölcsöket tisztíthatjuk gyökérkefével 
vagy szivaccsal, esetenként alkalmazha-
tunk szappant is, ha tehetjük, akkor le-
hetőleg bioszappant. Akkor is mossuk 
meg a termékeket, ha meghámozzuk 
őket. A salátaféléket áztassuk be bő víz-
be, hogy a szennyeződéseknek legyen 
idejük leoldódni.
 Tisztítsuk, ha kell, fertőtlenítsük gyak-
ran a konyhapultot és a használt esz-
közöket.
 A higiénikus élelmiszer-kezelés alap-
vető szabályait nem csak járvány idején 
fontos betartani, hanem „békeidőben” is.  

Mire fi gyeljünk vásár-
lás közben és utána?  

SZOLGÁLAT

A környező településeken bezártak a 
piacok, ahol nem, ott jelentős kor-
látozásokat vezettek be. Például van 

olyan település, ahol csak az élelmiszerek 
árusítása engedélyezett. Ennek köszönhető, 
hogy olyan árusok is megjelentek a vecsési 
piacon, akik korábban nem jártak itt. Bár ma 
többen vannak, de volt olyan napunk, ami-
kor csak három-négy árusítóhely működött, 
vásárlók sem voltak, a kereskedőknek nem 
volt bevétele, ezért nap végén elengedtük a 
helypénzt. A szezonális árusoknak, mint a 
palántások vagy virágárusok, most jobban 
megy, a zöldséget és a gyümölcsöt is ke-
resik a vásárlók, de a ruhások panaszkod-
nak, hogy jelentősen visszaesett a forgalmuk
– magyarázta Bökény Gábor piacgondnok. 
 Nem csak az árusok forgalma esett vissza, 
a piac bevételei is csökkentek, hiszen a ke-
vesebb árusítóhely miatt nem folyik be any-
nyi helypénz, mint egy átlagos piacnapon. 
 – A jó idő ellenére is negatív rekordokat 
döntöttünk. Az idősebb árusok többsége most 
otthon marad, de azok sem szívesen jönnek, 
akik például az idős szüleikkel élnek egy ház-
tartásban. A megcsappant létszám miatt a piac 
bevétele nagyjából a harmadára csökkent. 
Ennek ellenére a kedvezményeket továbbra 
is biztosítjuk a kereskedőknek, a vecsési la-
kosoknak 20 százalékot, a más települések-
ről érkezőknek 10 százalékot engedünk el a 
helypénzből, ha heti két alkalommal itt van-
nak és árulják a termékeiket a piacon. A 70 

év feletti árusok továbbra is ingyen jöhetnek. 
Nekünk nem a profi tszerzés a cél, a piac első-
sorban a vásárlókért van ezért fontosnak tart-
juk, hogy zavartalanul működjön ezekben a 
nehéz időkben is  – mondta Bökény Gábor. 
 A vásárlók jellemzően betartják az idősá-
vos vásárlási korlátozást – tudtuk meg –, ami 
a járvány terjedésének lassítása miatt fontos, 
de a piac forgalmán nem segít. Az időseb-
bek nem szeretnének lemaradni a reklámúj-
ságokban meghirdetett akciókról, ezért so-
kan inkább az áruházláncok felé veszik az 
irányt 9 órakor. Mire ott végeznek a vásár-
lással, már nem érnek ki a piacra. A fi ata-
labb korosztálynak pedig azért szűkös a ki-
jelölt idősáv, mert általában később indul a 
napjuk, mint az időseknek, ezért kevesebb 
idejük marad a reggeli bevásárlásra. 
 Bár kevesebb volt az árus, mint békeidők-
ben, ottjártunkkor (április 18-án, szomba-
ton) a legtöbb terméket megtaláltunk, ami 
miatt általában felkeressük a piacot. Zöldsé-
get, gyümölcsöt, palántákat, virágokat, ház-
tartási kellékeket és ruhaneműket is lehetett 
vásárolni. Az üzletsoron nyitva volt a hen-
tes és a lángosos, de a pecsenyesütő ablakát 
zárva találtuk. Egyes árusítóhelyeken sorál-
lás alakult ki, de a vásárlók türelmesen, egy-
mástól távolságot tartva várták, hogy sorra 
kerüljenek, de a maszkok viselésével kap-
csolatban vegyesek a tapasztalataink. Ezt 
mintha az idősebbek vennék komolyabban, 
hiszen a legtöbben eltakarták az arcukat, de 
a fi atalok között még most is sokan voltak 
maszk nélkül. 
 Összességében elmondhatjuk, hogy a ve-
csési piacon továbbra zavartalanul szerezhet-

Cikkünk megírásakor nincs érvényben a helyi piacok működésére vonatkozó korlátozás
– bízunk benne, hogy a járványhelyzet később sem fajul odáig, hogy erre sor kerül –, sőt a 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szerint is jól tesszük, ha a piacon vásárolunk, 
természetesen a szükséges óvintézkedések betartásával. A vecsési piac működése is 

zavartalan, persze a forgalmon érzékelhető, hogy nem a megszokott hétköznapokat éljük. 

Járvány idején is nélkülözhetetlen munkát végez a Vecsés és 
Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ. A szo -
kásos feladatok ellátása mellett március végén lelkisegély-szol-
gáltatást is indítottak a vecsési és az ecseri lakosok számára. 

jük be a jó minőségű hazai élelmiszereket, 
nem mellesleg vásárlásainkkal a helyi ter-
melőket is segítjük – sok esetben idős helyi 
lakosokat, akiknek a nyugdíj mellett sokat 
jelent ez a bevételi forrás. Ugyanakkor fon-
tos, hogy a kereskedők és a vásárlók is be-
tartsák a megfelelő óvintézkedéseket. Hasz-
náljunk maszkot és kesztyűt, ne fogdossuk 
össze azokat a termékeket, amelyeket nem 
veszünk meg, és tartsuk be a kétméteres tá-
volságot, még akkor is, ha tünetmentesek va-
gyunk. Ha nem magunk miatt, akkor a kö-
rülöttünk lévők érdekében.        varga

Az idősávok betartásával továbbra 
is zavartalanul vásárolhatunk

Korosztálytól függetlenül fontos, 
hogy a piacon is viseljünk maszkot!
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E zekben a vészterhes időkben napról 
napra emelkedik a szociális ellátásra 
szorulók száma. A koronavírus-jár-

vány különleges élethelyzetet teremtett, több 
lett a stressz, a munkahely elvesztése, a bi-
zonytalan létből eredő félelem sokakat fel-
őröl, ezért most még nagyobb szükség van a 
szakemberek segítségére, mint békeidőkben. 
Ahogy az ország minden pontján, Vecsésen is 
egyik napról a másikra fordult nagyot a világ 
és a megváltozott körülményekhez a szociá-
lis intézményeknek azonnal alkalmazkodni-
uk kellett. Így volt ez Vecsésen is, Tárnokiné 
dr. Törő Krisztina intézményvezetőnek és 
munkatársainak szűk egy hét alatt kellett 
megszerveznie a központ új munkarendjét. 
 – A vészhelyzet óta az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma (Emmi) rendeletének megfe-
lelően működünk. A járványhelyzet alakau-
lásának megfelelően kapunk új szabályozáso-
kat, amiket követnünk kell. Az Emmi egyik 
fontos útmutatása volt, hogy csökkentsük mi-
nimálisra a személyes találkozások számát, 
ezért az ügyfélszolgálatunk hétköznapokon 
csak 10 és 14 óra között fogad ügyfeleket. 
A maradék időben telefonon érhetik el kol-
légáinkat. Ebben az ágazatban egyetlen nap 
szünetet sem tarthatunk, mert krízishelyze-
tek ilyenkor is kialakulhatnak. Folyamatban 
lévő ügyeink is vannak, 20 nagyon nehéz 
helyzetben lévő családdal muszáj folyama-
tosan foglalkoznunk. Sokan vannak, akik-
nek nincs telefonja, nekik biztosítanunk kell 
a személyes találkozás lehetőségét. Tulajdon-
képpen továbbra is teljes munkaidőben dol-
gozunk, mert az ellátandó feladataink száma 
csak emelkedett a vészhelyzet kihirdetése óta. 
A dolgozóink között többen is vannak, akik-
nek saját gyermekük felügyeletéről is gon-
doskodniuk kell, ezt is fi gyelembe vettük, 

amikor az új helyzethez igazítottuk a mun-
karendünket. Az első héten kis túlzással napi 
24 órát vett igénybe a szervezés, de mostan-
ra beállt a rend – válaszolta Tárnokiné arra a 
kérdésünkre, hogyan változtatták meg a csa-
lád- és gyermekjóléti szolgálat hétköznapjait 
az új kihívások. 
 Az új helyzet a legtöbb ember életét fene-
kestül felforgatta. Sokan érezhették úgy, hogy 
kicsúszik a lábuk alól a talaj, amikor a megszo-
kott kerékvágásból hirtelen egy új és ismeret-
len helyzetbe csöppentek. A szociálisan hátrá-
nyos helyzetű családoknak például problémát 
okozott, hogy az iskolák bezártak és online 
oktatásra álltak át, mert a legtöbbjük háztartá-
sából hiányoztak a számítástechnikai eszkö-
zök. Hogy megoldják a problémát, a család- és 
gyermekjóléti szolgálat munkatársai laptopok 
gyűjtésébe kezdtek. 
A lakossági felaján-
lásoknak köszönhe-
tően néhány nap alatt 
összegyűlt annyi szá-
mítógép, hogy végül 
minden rászorulónak 
jutott belőle. 
 – Sok új ügyfél jelentkezett nálunk az el-
múlt hetekben, akikkel eddig még nem ta-
lálkoztunk. Ők jellemzően azért fordultak 
hozzánk segítségért, mert elvesztették az állá-
sukat. Azon dolgozunk, hogy lehetőség sze-
rint mindenki rendben megkapja a remélt se-
gítséget. Sok adomány érkezik be hozzánk,  
legutóbb egy helyi cég ajánlott fel tartósélel-
miszereket, húsvétkor az egyik cukrászdától 
kaptunk süteményeket. Ezeket a felajánláso-
kat szétosztjuk a rászorulók között – mondta 
az intézményvezető. 
 A koronavírus-járvány miatt kialakult 
helyzet sok embernek mentálisan is nagy 

terhet jelenthet. A személyes találkozások 
lecsökkentése miatt a pszichológiai foglal-
kozások is leálltak, pedig ezeket nem lehet 
hosszabb ideig szüneteltetni, a pszichésen le-
terhelt személyekkel foglalkozni kell – hang-
súlyozta a vezető. Hogy a koronavírus okoz-
ta helyzet érzelmileg is elviselhető legyen, 
krízis lelkisegélyvonalat és e-mailes levele-
zőrendszert hoztak létre a lelki problémák-
kal küzdő ügyfelek számára. Ez nem csak 
azért volt nehéz feladat, mert a rendszer ki-
alakítására mindössze egy hetük volt a kol-
légáknak, hanem azért is, mert a lelkisegély 
nyújtás – különösen járvány idején – speci-
ális felkészültséget igényel. Mivel nem volt 
még hasonló helyzet Magyarországon, ezért 
nem volt kipróbált hazai modell sem, így a 
nemzetközi tapasztalatokra kellett hagyat-
kozni a rendszer és a hozzá tartozó proto-
koll kialakításakor. 
 – Ecser pszichológiai ellátása is hozzánk 
tartozik, ezért a lelkisegély-szolgáltatást a ve-
csési lakosokon kívül ecseriek is igénybe ve-
hetik. A hétköznap beérkező hívásokat négy 
kolléga fogadja 11 és 15 óra között. Többsé-
gében enyhébb szorongásos esetekkel talál-
kozunk, melyeket telefonon is meg tudtunk 
oldani. Ezek általában néhány alkalommal 
kezelhetők és nem igényelnek további be-
avatkozást. Érkeznek olyan hívások is, ami-
kor pszichiátriai akut segítséget kellett java-
solni. Ilyen esetben meghallgatjuk a hívót és 
a legközelebb elérhető ügyeletre irányítjuk. 
Blogot is indítottunk, amely hasznos infor-
mációkat tartalmaz a járványról, stresszoldó 
technikákról, karanténban végezhető tevé-
kenységekről. Induló rajzpályázatunkkal is 
szeretnénk a lakosság lelki egyensúlyát tá-
mogatni. Eddig még nem fordult elő Vecsé-
sen, hogy valakinek nem tudtuk megoldani a 
lelki eredetű problémáját – mondta Tárnokiné 
dr. Törő Krisztina. 
 A pszichoterápiás ellátás gyakorlatilag leállt 

az országban, ezért 
fontos, hogy helyben 
is legyen elérhető se-
gítség azoknak, akik-
nek megnőtt a pszi-
chés terheltsége. A 
legtöbb telefonáló 
esetében a kontroll 

elvesztése fokozza a szorongást, a kevésbé 
rugalmas lelki alkatúaknál pedig sokszor a 
felborult napirend okoz tüneteket. 
 – A krízist akár jó dolgokra is lehet hasz-
nálni, ha például valakinek most több ideje 
van és ezt a hasznára tudja fordítani, még 
profi tálhat is belőle. Mi is arra törekszünk 
a visszatérő hívások alkalmával, hogy a jó 
oldalára fordítsuk a helyzetet. Az eddigi ta-
pasztalataink szerint ebben az emberek is 
partnerek és általában próbálják kihozni a 
legjobbat az adott helyzetből – zárta gondo-
latait Tárnokiné dr. Törő Krisztina.    

Varga Norbert  

Segítenek

„A pszichoterápiás ellátás gyakor-
latilag leállt az országban, ezért 
fontos, hogy helyben is legyen el-
érhető segítség azoknak, akiknek 
megnőtt a pszichés terheltsége. ”
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A Vecsési Városgondnok 
Nonprofi t Kft. HÍREI

KÖRNYEZETVÉDELEM KÖRNYEZET

Vecsési szeméthelyzet 
a korlátozások idején
A koronavírus-járvány terjedése és a járvány miatt életbe 
lépett kijárási korlátozás mindenki életére kihat. A munká-
ban, a mindennapokban, a családban tapasztalt változások 
városunkban is jelen vannak. Sokan választják az otthoni 
munka lehetőségét, valamint további nagy változás, hogy 
a diákok digitális oktatás formájában tanulhatnak.

Lomtalanítási 
tájékoztató 
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a 
Városgondnok a koronavírus magyarországi 
terjedése miatt a lakosság valamint a dolgo-
zóinak védelme érdekében a házhoz menő 
lomtalanítási szolgáltatását átmeneti idő-
re szünetelteti.
 Az önök, valamint munkatársaink egész-
ségének megóvása érdekében tett intéz-
kedésekkel kapcsolatos megértésüket és 
együttműködésüket ezúton is köszönjük! 
A  szolgáltatás újraindításáról időben tájé-
koztatjuk a lakosságot.
 

Ügyfélszolgálat 
A koronavírus-járvány miatt kialakult hely-
zetre való tekintettel kérjük ügyfeleinket, 
hogy 2020. március 16-tól ügyintézésü-
ket elsődlegesen telefonon, a 29/350-563  
vagy a 06-30/691-7869 telefonszámok vala-
melyikén, illetve elektronikusan az info@
v-varosgondnok.hu e-mail-cí-
men intézzék.
 Szolgáltatásainkkal kapcso-
latos kérdés, bejelentés esetén, 
telefonon a 29/350-563  vagy a 
06-30/691-7869 hívható ügyfél-
szolgálati telefonszámokon nyit-
vatartási időben (lásd keretes 
írásunkat), elektronikus levél ese-
tén az info@v-varosgondnok.hu 
e-mail címen, postai úton kül-

dött levelek esetében a Vecsési Városgond-
nok Nonprofi t Kft. 2220 Vecsés Károly u. 2. 
címen állunk továbbra is ügyfeleink rendel-
kezésére.

 Kerti zöldhulladék-gyűjtő zsákok, vala-
mint a háztartásokban keletkező többlet-
háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló 
zsákok továbbra is megvásárolhatók a Vá-
rosgondnok ügyfélszolgálatán. A polgármes-
teri hivatal portáján a gyűjtőzsákok vásárlá-
sa átmenetileg szünetel. 
 Személyes ügyintézés esetén az ügyfél-
szolgálati iroda kiszolgálása a Magdolna ut-
cára nyíló ablakon keresztül történik, esetle-
ges utcai sorban állásnál kérjük, a 2 méteres 
távolságot tartsák meg.  
 Kérjük ügyfeleinket, hogy lázas, beteg ál-
lapotban személyesen ne keressék fel ügy-
félszolgálatunkat!

Zöldhulladék 
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy áp-
rilis 21-től a Vecsési Városgondnok Nonpro-
fi t Kft. folyamatos zöldhulladék-begyűjtést 
végez Vecsés város területén. A zöldhulla-
dékot kizárólag átlátszó „Vecsési Város-
gondnok Nonprofi t Kft.” felirattal ellátott, 

biológiailag lebomló műanyag zsákban 
szállítjuk el.
 A kihelyezés rendje: a vasúttól északra  
fekvő területen (Felsőtelep és Falu) hetente 
egy alkalommal, keddenként  reggel 7 óráig, 
a vasúttól délre  fekvő területen (Andrássy-, 
Halmi-telep) hetente egy alkalommal, csü-
törtökönként  reggel 7 óráig.
 A közterületre való kihelyezés a szál-
lítást megelőző 1 napon belül történhet. 
A begyűjtést végző jármű minden utcában 
csak egyszer megy végig, így a határidőn túl 
kitett műanyag zsákokat nem áll módunk-
ban elszállítani. Erről a tulajdonosnak kell 
gondoskodni, mivel a zsákok a közterületen 
nem maradhatnak.
 Zöldhulladékos zsákok 200 Ft/db áron vá-
sárolhatók meg ügyfélszolgálatunkon nyit-
vatartási időben.
 Kérjük, tartsák be a súlykorlátozást! Egy 
zsákba max. 15 kg zöldhulladék kerül-
het. A zsákba nagyobb ágakat és kommu-
nális hulladékot nem szabad helyezni, csak 
falevelet, levágott füvet, nyesedéket.

 Kérjük, hogy a termelődött 
zöldhulladékot, leveleket ne a 
háztartási vegyes hulladékos 
gyűjtőedényekbe helyezzék el! A 
zöldhulladékok nehezek, a súly-
növekedésből adódó rongálódá-
sokkal kapcsolatos reklamációt a 
Városgondnok nem tudja elfogad-
ni. A zöldhulladékos zsák hasz-
nálatát rendelet írja elő.

Vecsési Városgondnok Nonprofi t Kft.

 Hétfő: 7-15
 Kedd: 8-15
 Szerda: 8-15
 Csütörtök: szünnap 
 Péntek: 8-12

Ügyfélszolgálati 
iroda nyitvatartása

A z otthonlét előnyökkel és hátrá-
nyokkal is jár, kíváncsi voltam hát, 
hogy környezetünkben miket ta-

pasztalhatunk. Krojher Gabriellát, a Ve-
csési Kispatak Természetvédő Egyesület és 
Hul  ladékkommandó oszlopos tagját kérdez-
tem, kihatnak-e a korlátozások valamilyen 
formában városunk tisztaságára?
 – Mi azt tapasztaljuk, hogy a jó idő és 
az otthontartózkodás okán sokan elkezdtek 
rendet rakni otthonukban, kertjükben, és a 
lomok gyűjtése miatt nagyon sok szemét 
kerül a határba. Sokat dolgozunk az ideke-
rülő szeméttel. Jelenleg szünetel az elszál-
lítás, de a felderítés így is zajlik, a tartalom 
alapján igyekszünk megtalálni a tettest, leg-
többször sikerrel. Feljelentéssel és bírsággal 
próbáljuk megfékezni az illegális tevékeny-
séget.

– Magánemberek követik el ezt a szabály-
sértést? A Városgondnoknál jelenleg szü-
netel a házhoz menő ingyenes lomtalaní-
tás. Mit tehet ilyen esetben az, akinek mégis 
lenne lomtalanításra ítélt szemete?
 – Magánembereknél is előfordul, de nagy 
számban vannak olyan esetek, amikor a la-
kosok lomtalanító cégeket hívnak házhoz, 
hogy velük vitessék el a szemetet. Sajnos 
sok az ún. „állomtalanító”, illetve egy-egy 
építkezés során is előfordul, hogy a kivite-
lező a sittet, csomagolásokat csak a határig 
viszi el. Arra kérünk minden lakost, hogy jól 
gondolja meg, kire bízza a már szükségte-
len dolgokat, szemetet. Érdemes inkább ki-
várni és igénybe venni a városban működő 
házhoz menő lomtalanítást, hiszen a szol-
gáltatás ingyenes és ez a legbiztonságosabb 
módja a szemét elszállításának.

– Az utcai szemeteléssel kapcsolatban mik a 
tapasztalatok a korlátozások bevezetése óta? 
 – Sajnos azt kell mondanom, feltűnően 
több az eldobott papírzsebkendő, vagy akár 
használt maszkok, gumikesztyűk gyűlnek a 
földön, legtöbbször a kukák közelében. Ezek 
eldobása minden időszakban illetlen visel-
kedés, de a járvány idején különösen veszé-

lyes, felelőtlen cselekedet. Ami még negatív, 
hogy sokan háztartási szeméttel töltik meg 
a köztéri kukákat. Őket és a szemetelőket is 
kérjük, hogy ne tegyék! Egyesületünk tagjai 
és önkéntesek is munkálkodnak a háttérben 
azon, hogy az ő hanyagságukat eltüntessék. 
Ezúton is köszönöm nekik a munkájukat!
 Viszont pozitívumot is ki tudok emelni: a 
kutyagumikat a felelős gazdik legtöbb eset-
ben összeszedik kedvencük után, főleg a pa-
takparton lehet ezt tapasztalni, ahol sok a ku-
tyasétáltató. Rengeteg kuka van kihelyezve 
a városban, így a gazdik könnyen be tudják 
tartani a szabályokat. Köszönjük nekik!

Úgy gondolom, magánemberként mi is csat-
lakozhatunk a háttérben munkálkodó ön-
kéntesekhez: akár kutyasétáltatás, akár séta 
közben bátran vigyünk magunkkal egy kis 
zacskót vagy szemeteszsákot, és gumikesz-
tyűben szedjük össze a szemetet, amivel út 
közben találkozunk. Nem mi tehetünk róla 
és nem a mi feladatunk összeszedni sem, de 
most olyan időszakot élünk, amikor szükség 
van az összefogásra a közös célok érdekében. 

Április 22. – A Föld napja
Krojher Gabriella szomorúan mesélte, hogy 
a Föld napja alkalmából tervezett rendezvé-
nyek idén elmaradnak. Évek óta nagy siker-
nek örvend a Bálint Ágnes Kulturális Köz-
pontban megrendezett rendezvénysorozat, 
ahol mind a négy iskola tanulói ismeretter-
jesztő, interaktív előadásokon vehetnek részt. 
 Idén a Föld napja alkalmából rendezett vá-
rosi programok még egy színes rendezvénnyel 
kiegészültek volna: Várszegi Csaba képviselő 
egy közösségi biciklitúrát szeretett volna meg-
szervezni, mely felhívja a fi gyelmet Földünk, 
környezetünk megóvásának fontosságára. Re-
méljük, jövőre zavartalanul bepótolhatjuk az 
összes rendezvényt, hiszen ez az egyik legfon-
tosabb téma, amire mind a gyerekek, mind a 
felnőttek fi gyelmét fel kell hívni.

Ki mondta, hogy nem tudod 
megváltoztatni a világot?
A Föld napja április 22-én van, az alkalom-
ból világszerte programokat szerveznek évről 
évre. A Föld napja mozgalom fő jelmondata: 
Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztat-
ni a világot? Otthon se felejtsünk el megem-
lékezni e jeles napról, melyet országunkban 
immár 20 éve ünneplünk. Használjuk ki az 
időt, amiből jelen helyzetben több jut, mint 
máskor: online nézhetünk ismeretterjesztő 
előadásokat, lakóhelyünk közelében a meg-
felelő felszereléssel (ne felejtsük el a gumi-
kesztyűt) szemetet is gyűjthetünk, buzdítva 
erre családunkat, szomszédainkat is. A biz-
tonsági intézkedések betartása mellett, kel-
lő távolságban végezzük ezt el, ügyelve ma-
gunkra és egymásra is. 
 Beszélgessünk gyermekeinkkel: mond-
juk el nekik, miért fontos, hogy mi magunk, 
„kicsiben” is tegyünk a Földért, hogyan se-
gíthetünk, miként óvhatjuk meg a bolygón-
kat, ahol élünk. Meséljük el nekik, miért 
kell csökkenteni a műanyagok használatát, 
vagy éppen mit jelent a komposztálás, ho-
gyan gyűjthetjük szelektíven a hulladékot. 
 A mi felelősségünk, hogy vigyázzunk 
erre a bolygóra, vigyázzunk magunkra és 
egymásra. Közös erővel győzhetjük le a jár-
ványt, ahogy közös erővel menthetjük meg 
a Földet is! Balogh Barbara

Ön is támogathatja adója 1 %-ával a 
Kispatak Természetvédő Egyesület és 
Hulladékkommandó munkáját: 
 Kispatak Természetvédő Egyesület; 
 Adószám: 18710481-1-13. 

Támogassa 
adója 1%-ával 
az egyesületet! 
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Egy elmaradt találkozó 
helyett – FÖLD NAPJA 

Megmetszették az 
Epres évszázados fáit

Föld napjára megtisztították 
a szeméttől a határt

KÖRNYEZETKÖRNYEZET

A fakataszter összeállítása tavaly el-
kezdődött és elsősorban azokon a 
területeken történik meg, ahol a vá-

ros védett fái megtalálhatók. Ilyen az Epres – 
itt 74 eperfát jegyeznek, ebből 24 darab 100 
éves korú –, az Erkel Ferenc utcai vadgesz-
tenyefasor, az Erzsébet tér a platánokkal és 
hársfákkal, és idetartoznak a piactér fái is. 

F öld napján vagy egy közeli időpont-
ban a különböző környezetvédelmi 
programok részeként országszerte 

szerveznek szemétszedő akciókat. A ko-
ronavírus-járvány miatt idén erre nem ke-
rülhetett sor, ennek ellenére akadtak olyan 
magánszemélyek és vállalkozók, akik az 
óvintézkedések betartása mellett kesztyűt 
és zsákot ragadtak – és a maszkot is felvet-
ték –, hogy megtisztítsák környezetüket az 
illegális szemétlerakatoktól. Ebből a „küz-
delemből” Bojinka Miklós vecsési cégtu-
lajdonos is szerette volna kivenni a részét, 

ezért a Bádiprodukt Kft. egy gyáli konté-
neres cég segítségével szemétszedő akci-
ót szervezett a két település között húzódó 
hulladékkal terhelt területre. A vírus elleni 
védekezés mindenkire nagy terhet ró, ennek 
ellenére a két vállalkozó az akció megszer-
vezésén túl az elszállítás költségeit is magára 
vállalta. A szemétszedéshez több önkéntes 
is csatlakozott, többek között Frühwirthné 
Halász Melinda, Vecsés alpolgármestere is 
részt vett az akcióban.
  Bojinka Miklós elmondta azért szervez-
ték meg az akciót, mert elszomorító látványt 

A Föld napja minden évben visszatérő rendezvény a Bálint Ágnes Kulturális 
Központban, ugyanis nagyon fontos, hogy az általános iskolások fi gyelmét 
ráirányítsuk a környezetükben történő globális változásokra, annak érde-
kében, hogy mindannyian több energiát fordítsunk a környezetvédelemre.

Nyilvántartás készül a vecsési közterületeken található 
faállományról, az úgynevezett fakataszter alapján folya ma-
tosan biztosítani lehet a fák szakszerű ápolását – tudtuk meg 
Várszegi Csabától, a környezetvédelmi bizottság elnökétől. 

Április 22-én volt 50 éve, hogy a világon először megtartották a 
Föld napját, a magyarországi mozgalom pedig 30. évfordulóját 
ünnepelte. A jeles esemény apropóján a vecsési Bádiprodukt 
Kft. azt a célt tűzte ki, hogy megtisztítja a Vecsés és Gyál között 
található Határ utat és Aratás utat az illegális szemétkupacoktól. 

I gen sajnálatos tény, hogy 
idén a Föld napja ötvene-
dik évfordulóját nem tudtuk 

megünnepelni az általános isko-
lás diákokkal közösen.  
 1970. április 22-én mintegy 20 
millió amerikai – akkor Egye-
sült Államok lakosságának kö-
rülbelül 10 százaléka – vonult 
ki az utcára több száz városban, 
hogy tiltakozzon a környezeti 
tudatlanság ellen és új utat ke-
ressen a Föld szennyezésmentes 
fejlődése számára. Az első Föld 
napjának a megrendezése a mo-
dern környezetvédelmi mozga-
lom elindítását is jelezte és ma 
világszerte a bolygó egyik leg-
nagyobb környezetvédelmi ese-
ményének a jelképe.
 Az 1970-es első Föld napja 
átfogó környezetvédelmi hullá-
mot indított el az Egyesült Álla-
mokban, ideértve a mérföldkő-
nek számító környezetvédelmi 
törvények elfogadását. A tiszta 
levegőről, a tiszta vízről és a ve-
szélyeztetett fajokról szóló törvé-
nyeket az első Föld napja meg-
rendezése alkalmából hozták 
létre, valamint ekkor alakult meg 

az amerikai Környezetvédel-
mi Ügynökség (Environmental 
Protection Agency). Ezt követő-
en világszerte több ország is ha-
sonló törvényeket fogadott el. 
 Rendkívül sajnálatos tény, 
hogy az idei Bálint Ágnes Kul-
turális Központban rendezett is-
kolai környezetvédelmi találko-
zó, melyen mind a négy vecsési 
általános iskola és a gimnázium 
– Andrássy, Grassalkovits, Hal-
mi Telepi és Petőfi  – diákjai részt 
vettek volna, éppen egy másik 
globális esemény, a koronaví-
rus-járvány miatt nem kerülhe-
tett megrendezésre. A pandémia 
történetesen azt a környezetet és 
a társadalmat leépítő folyamatot 
képviseli, mely szemlélete ellen 
a Föld napja ötven évvel ezelőtt 
megszületett.  
 A Föld napja mozgalom ugyan-
is a földkerekséget átfogó válasz-
ként született a környezetünk le-
épülési folyamatai ellen, melyben 
az ember egészségének a védel-
me tölti be a központi szerepet. 
A koronavírus pedig éppen ezt 
az emberi értékrendet támadja, 
azáltal, hogy távolságot teremt 

a társadalomban, ott, ahol éppen 
az emberi összetartozás a legfon-
tosabb összetartó erő. A járvány 
további lesújtó következményei-
ről pedig jobb nem is beszélni. 
 A Föld napja 2020 témája vi-
lágszerte az éghajlatváltozás volt. 
Az éghajlatváltozás valóban ha-
talmas kihívás a Föld fejlődé-
se számára, hiszen ez jelenti az 
alapját az emberi életfenntartó 
rendszerek működésének, ame-
lyek életképessé és fenntartha-
tóvá teszik világunkat. Ugyan-
akkor érdemes elmondani, hogy 
a mindent átfogó globális ko-
ronavírus-járvány miatt, az 
éghajlatváltozási kérdések vi-
lágszerte a háttérbe szorultak. 
 A Föld napját minden évben 
megünnepeljük a vecsési álta-
lános iskolák és a Bálint Ágnes 
Kulturális Központ közremű-
ködésével. Az elmúlt években a 
programok szervezését a vecsési 
Kispatak Természetvédő Egye-
sület és Hulladékkommandó vál-
lalta magára. Krojher Gabriel-
la, az egyesület elnöke elmondta, 
hogy ezúton is köszöni a vecsé-
si általános iskolák segítségét és 
a Bálint Ágnes Kulturális Köz-
pont támogatását, ahol az elmúlt 
években nem csupán a rendez-
vény színhelyét biztosították a 
több száz részt vevő vecsési di-
áknak, hanem a programok ki-
dolgozásában is közreműködtek.
 Práczki Péter

NYÁRI 
napközis 
tábor 2020

A járványhelyzetre való te-
kintettel a változások jo-
gát fenntartva, de hagyo-
mányainkhoz híven Vecsés 
Város Önkormányzatának 
támogatásával szervezés-
nek indul nyári napközis 
táborunk.
 Ha a körülmények en-
gedik, június 29. és júli-
us 31. között találkozha-
tunk újra. A tábort idén is a 
Petőfi  Sándor Római Katoli-
kus Általános Iskola és Gim-
názium épületében szeret-
nénk megtartani. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan most is 
a 7-14 éves gyermekeket 
várjuk (azokat a 7 évese-
ket, akik a 2019/20-as tan-
évben már 1. osztályosak 
voltak).
 Idén is színes, változa-
tos programokkal készü-
lünk. Többek között lesz 
úszás, ugrálóvár, kézmű-
ves-foglalkozás, kirándu-
lás, többféle sportverseny, 
projektfoglalkozás és még 
sok-sok meglepetés és ki-
kapcsolódás. 
 A táborról és a jelentke-
zésről bővebb informáci-
ót olvashatnak honlapun-
kon (www.cssegito.hu) 
és Facebook-oldalunkon 
(www.facebook.com/
ve c s e s . s z o l g a l a t . e s .
koz pont) és érdeklődhet-
nek telefonszámainkon: 06-
29/350-294 (hétfőtől pén-
tekig 10 és 14 óra között), 
06-30/668-7030 (hétfőtől 
péntekig 8 és 17 óra között). 
 Várjuk megtisztelő érdek-
lődésüket, jelentkezésüket. 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

és Központ  munkatársai

Megtelt a BÁKK lelátója a Föld napja 
alkalmából rendezett előadáson 
(A fotó 2016. április 22-én készült)

Rajtunk múlik, milyen 
Földet hagyunk itt 
az utókornak

nyújtottak a szemétkupacok. Kovács József, a 
gyáli konténeres cég vezetője hozzátette, szá-
mára is fontos a tiszta környezet, ezért gyer-
mekével rendszeresen jár szemétgyűjtő akci-
ókra.  .  
 A maroknyi önkéntes reggel 9-kor kezdte 
a munkát és három óra leforgása alatt meg-
tisztították a területet, ezalatt összesen 7 köb-
méter szemetet gyűjtöttek össze.  
 A kezdeményezéshez csatlakozott Früh-
wirthné Halász Melinda, Vecsés Város alpol-
gármestere, a Kispatak Természetvédő Egye-
sülettől Krojher Gabriella és Csányi Vonkova 
Petra, Bojinka Miklós a Bádiprodukt Kft. tu-
lajdonosa, Garamvölgyi Zsolt és Tardi István 
vecsési közterület felügyelők, Szabó Zsolt és 
Raczkocki Gergely pedig a Horgásztó-Feri-
hegy3 képviseletében. A veszélyes hulladék 
elszállításában Véger László segített. 
 – Remélem, hogy nem lesz rá szükség, 
de ha kell, mi jövőre is megszabadítjuk a 
környezetünket és az utcákat megmételye-
ző szeméttől a területet – mondta Bojinka 
Miklós az szemétgyűjtés végén.  VÉN

 – Egy favizsgáló szakmérnö-
kökből álló csapat tavaly már be-
vizsgálta az Epres fáit, a szakem-
berek javaslata alapján egy öreg 
fát biztonsági okokból, két fi a-
talabbat pedig a nem megfelelő 
fűkaszálás okozta sérülések mi-
att kellett kivágni. További egy 
fát már a tél folyamán eltávolí-
tottak kiszáradás miatt. Az ön-
kormányzat valamennyi fa pót-
lásáról gondoskodni fog az őszi 
faültetés alkalmával – mond-
ta az elnök. 

 A tavaszi metszés és koronaalkítás mun-
kálatai is befejeződtek, ez az öreg fák ese-
tében a balesetveszély elhárításán túl azért 
is fontos, hogy az életüket meghosszab-
bítsák. 
 – Ez a fő cél, hiszen az Epres a város egyik 
olyan területe, amely nagyon fontos öröksé-
günk – hangsúlyozta Várszegi Csaba.    

 A temetőben öt nyárfát vágtak ki a szak-
emberek javaslatára, továbbá a balesetveszély 
megelőzése miatt nyolc juharfa lombkoroná-
járól válogatták le az elszáradt ágakat, hogy 
vihar esetén ne okozhassanak kárt a sírokban. 
 További fakivágásokat nem tervez az ön-
kormányzat, pótlást és új fák ültetését an-
nál inkább, amire az őszi ültetési időszak-
ban kerülhet sor. V.

Bár a koronavírus-járvány miatt újra kell 
gondolni a város költségvetését, a nép-
szerű faültetési akciót szeretné megtar-
tani az önkormányzat. Tavaly 265 fa-
csemetét rendeltek az akció keretében, 
ebből közel 200 darabot vásárolhattak 
meg a lakók jelképes 1500 forintos áron. 
A kiültetéseket a polgármesteri hivatal il-
letékes munkatársai ellenőrizték. 
 Az önkormányzat tavaly a Petőfi  isko-
la udvarán 8 platánt és 6 vadgesztenye-
fát, a Tipegők bölcsődében és az Erzsé-
bet téri plébánia kertjében 1-1 platánt, a 
patak partján 3 oszlopos tölgyet, a Bu-
dai Nagy Antal utcában pedig 1 juhar-
fát ültetett. Megtörtént az Eötvös utca 
felújításakor eltávolított beteg, öreg fák 
pótlása is, emellett új facsemetéket is ül-
tettek, így összesen 47 új hársfa került a 
felújított Eötvös utcába.

Idén folytatódhat 
a faültetési akció

Tavaszi metszés 
és koronaalakítás 

az Epresben
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Elveszett az a dolog, ami 
a védőnői munkát jellemezte

  Március 16-ától gyökeresen megváltozott 
mindenkinek az élete. Az iskolákban bein-
dult a digitális oktatás, a vészhelyzetre való 
tekintettel, aki tehette otthon maradt. A ve-
csési óvodák kiürül tek, de nyitva maradtak, 
megteremtve azt a lehetőséget, hogy akinek 
dolgoznia kell, az is biztonságban tudhas-
sa gyermekét. 
 Óvodánkban, a Bálint Ágnes óvodában 
az első hét az új helyzet adta tervezéssel és 
új munkarendre való átállással telt el. Jelen-
leg az óvodavezető, a helyettes és az óvo-
datitkár a napi szintű adminisztrációs, ko-
ordinációs és adatszolgáltatási feladatokat 
látja el naponta az óvodában.
 A gyermekeket kis létszámú csoportokba 
osztottuk. Egy-egy csoportban maximum 
5 gyermeket helyeztünk el, akikre 1-1 óvo-
dapedagógus és 1-1-dajka néni vigyáz. 
 A munkaidőt is úgy alakítottuk ki, hogy 
minél kevesebb személyes kontaktus legyen.
 Március 25-étől beindult az elvihető ét-
keztetés megszervezése. A Központi Kony-
ha által elkészített, csomagolt és kiszállított 

A járvány előtt működött-e digitális 
oktatás az iskolában? 
 – Ilyen jellegű oktatás korábban 

nem volt jellemző, az oktatást március 16-
tól visszavonásig digitális munkarendben 
végezzük. Néhány kolléga, akiknek digitá-
lis kompetenciájuk magasabb szinten van – 
és bizonyos helyzetekben, ill. tananyagoknál 
már alkalmazták a digitális lehetőségeket – 
segítségünkre voltak a kollégák eltérő kom-
petenciáinak közel egy szintre hozásában, 
az oktatás átszervezésében. A kormány ál-
tal meghirdetett digitális tanrend bejelentése 
után azonnal hozzákezdtünk a rendszer ki-
alakításához. A végleges rendszer tervezési 
és kialakítási szakaszában átmeneti megol-
dásként egy egyszerűbb módját választottuk 
annak, hogy a feladatokat kijelöljük a tanu-
lóknak, a szülőknek kiküldtünk egy linket, 
ahol megnézhették a feldolgozandó tananya-
got, feladatokat. Ezt az általunk kialakított 
rendszert továbbra is megtartjuk, gondolva 
azokra, akiknek ez könnyebbnek bizonyul. 
Iskolánk igyekszik alkalmazkodni a tanulók 
életkörülményeihez, a családok eszközellá-
tottságához. A végleges komplex rendszer 
április hatodikai indulását egy rövid teszt-
időszak előzte meg, ahol fokozatosan kezd-
tük használni a rendszer elemeit. Ezzel egy 
időben elkészült a digitális házirendünk is, 
mely egy átfogó, körültekintő szabályozás 
a rendszer használatáról.

– Az iskola milyen számítógépes rendszer-
re építette fel a digitális oktatását?
 – Alapos mérlegelés után a Microsoft ok-
tatási intézményeknek tervezett eszközei 
mellett tettük le a voksunkat. Ez a rendszer 
a digitális oktatás minden területére bizto-
sít felhő alapú megoldásokat. Az Offi ce 365 
programcsomag jól ismert részei mellett az 
Outlook levelezőrendszer, a Teams együtt-
működési platform videokonferencia-lehető-
séggel és a Sharepoint felhőtárhely szolgál-
tatásai biztosítanak integrált, minden igényt 
kielégítő környezetet a diákok és 
az oktatók számára. A rendszer 
nagy előnye más megoldásokkal 
szemben a központi áttekintés, fel-
ügyelet és szabályozás lehetősége. 
A Microsoft termékei évtizedek 
óta a vállalati rendszerek alapja-
it képezik, és ebből következően 

az adatvédelem, biztonság és a személyiségi 
jogok védelme területeken kiemelkedő lehe-
tőségeket biztosítanak. Diákjaink védelme, 
biztonságban tudása pedig az egyik legfon-
tosabb feladatunk!

– Ki felügyeli, támogatja az oktatás online 
rendszerét, azaz kikhez lehet probléma ese-
tén fordulni? 
 – A támogatást az iskola tanárai és alkal-
mazottai biztosítják. Létrehoztunk egy köz-
ponti e-mail címet, ahová a diákok segítsé-
gért tudnak fordulni. Így egyszerre többen 
is tudnak segíteni a felmerült kérdésekkel 
kapcsolatban. Az iskolai rendszert a Váci 
Egyházmegyében működő Egyházmegyei 
Katolikus Iskolák Főhatóságának informa-
tikai csapata támogatja. 

– Mi a különbség a felhasznált Team on-
line és az Outlook felület között? 
 – A Microsoft Outlook elsősorban egy le-
velező program. Egy-egy személy munkáját 
segíti úgy, hogy a saját levelezését, kapcso-
latait és naptárját tudja mindenki magának 
kezelni. Ezzel szemben a Microsoft Teams 
más céllal készült. Itt a közösségek, csopor-
tok és csapatok közös munkájának a támo-
gatásán van a hangsúly. Ez a program tartal-
maz videó- és telefonkonferencia-lehetőséget, 
amivel egy egész osztály tud egyszerre be-
szélgetni egy tanóra keretén belül. Az álta-
lunk használt Teams alkalmazás speciális, 
úgynevezett oktatási verziója olyan lehető-
ségeket is tartalmaz, ami a tanáraink mun-
káját könnyíti meg. Határidővel adhatnak 
ki feladatokat a diákoknak, ezek beadása 
áttekinthető formában kezelhető, kijavítha-
tó és visszajelzés vagy érdemjegy is adható 
rá. Lehetőség van dolgozatok írására is. Ez 
a verzió kifejezetten iskoláknak, tehát ne-
künk lett kitalálva. 

– Hogyan folyik a diákokkal a tudásanyag 
számonkérése?

 – A számonkérésre több lehetőség is adott. 
Videotelefonon keresztül lehet feleltetni. 
A Microsoft Teams pedig támogatja a fel-
adatok kiadását és a megoldások adott időn 
belüli visszakérését. Lehet online teszteket 
készíteni és kitöltetni a diákokkal. Azonban 
mindig fi gyelembe kell vennünk az otthoni 
körülményeket, a külső segítség lehetőségeit.

– Hagyományos csoportokban folyik-e az 
oktatás, vagy át kellett szervezni az osz-
tályokat? 
 – Megtartottuk az eredeti csoportokat. 

– A diákok felkészítése a tanárok segítsé-
gével történt, vagy voltak egyéb felkészítő-
tanfolyamok a számukra? 
 – A digitális tanrend bevezetését követően 
kértük a kedves szülőket, hogy biztosítsák az 
otthoni technikai feltételeket a digitális tanu-
lás folyamatához. A diákok és a szülők felké-
szítése a tanárok segítségével történt. Taná-
raink állították össze az oktatósegédleteket, 
ezeket kiküldtük a szülőknek és diákoknak, 
illetve elérhetők a Teams felületén is. Gon-
dolnunk kell arra is, hogy a szülők nagy ré-
sze home offi ce-ban dolgozik és a család-
fenntartás, a munka védelme prioritást élvez. 
A gyermek nem biztos, hogy minden esetben 
a géphez tud ülni, ahol több tanuló is van a 
családban, ott ez különösen probléma. Ter-
mészetesen feltérképeztük a körülményeket, 
és iskolánk néhány családnak táblagépek köl-
csönadásával tudott segíteni. 

– Kellenek-e tankönyvek? 
 – Igen, jelenleg nem áll rendelkezésre 
annyi digitális tananyag, hogy a tanköny-
veket, munkafüzeteket elhagyhassuk.

– Visszajelzések alapján kedvelik a diákok 
a digitális rendszert?
 – Ezt még nehéz megítélni, ehhez több 
idő szükséges. A jelenlegi helyzetben nincs 
más választásuk, inkább egy nagyon jó le-
hetőség mindannyiunk számára, hogy ered-
ményesen tudjuk zárni a 2019/20-as tanévet. 
Ugyanakkor egyre több visszajelzés érkezik 
arról, hogy örülnek a diákok, mert újra „élő 
kapcsolatban” lehetnek társaikkal, tanára-
ikkal a Teams felületén.

– A jövőt tekintve a járványt követően ma-
rad-e majd a digitális oktatás vagy annak 
részei az iskolában? 
 – A digitális oktatás rengeteg lehetőséget 
tartogat a jövőben is. Felhasználva a mosta-
ni helyzetben szerzett tapasztalatainkat és a 
kialakított digitális oktatási környezetet, eze-
ket szeretnénk beépíteni hagyományos ok-
tatási rendszerünkbe. Práczki Péter

Digitális oktatás a Petőfi ben 
A koronavírus-járvány miatt az iskolák mindennapjai is 
gyökeresen megváltoztak. Az oktatási intézményeknek 
egyik napról a másikra kellett átállniuk a digitális oktatás-
ra. Sztyehlikné Hegyi Krisztinával, a Petőfi  iskola igazga-
tójával az elmúlt hetek tapasztalatairól beszélgettünk.

A koronavírus-járvány az egész világot sújtja. Szakemb-
erek szerint az idősebbekre a legveszélyesebb. De vajon 
miként tudják átvészelni ezt az időszakot a legkisebbek, 
akiknek a szülők mellett sokszor egy védőnő tanácsa, ta-
pasztalata jelentheti az egész életét meghatározó életet.

étel kiosztását a dadus nénik végzik el fo-
kozott higiéniai előírások betartásával.
 A krónikus beteg munkatársakat termé-
szetesen otthoni munkával bíztuk meg. A 
kimosott, fertőtlenített ruhazsákokat, tö-
rölközőket, ágyneműket javítják, maszko-
kat, gyermekágyneműket varrnak.
 Az ügyeletbe be nem osztott dadus nénik 
folyamatosan takarítanak, fertőtlenítenek.
 Karbantartónk, Jani bácsi a nyári szü-
net idejére tervezett munkákat most végzi. 
Friss homokkal hordta tele a homokozót, át-
helyezte az ívókutat, javítja az öntözőrend-
szert, füvesít, metszi a bokrokat, fákat. Ki-
festi az egyik csoportszobát és konyhát, 
felújítja az öltözőszekrényeket.

 A karanténidőszak második hetétől be-
indítottuk az online ovit. Az óvó nénik az 
éves terv alapján heti terveket, projekteket 
ajánlanak fel zárt Facebook-csoportokban 
a gyermekeknek és a szülőknek. Az otthon 
együtt végezhető érdekes játékokat, felada-
tokat a visszajelzések alapján egyre többen 
igénylik, várják. A visszaküldött kis vide-
ók, fotók, üzenetek is ezt bizonyítják. Egyre 
többször vágynak a gyerekek arra is, hogy 
legalább telefonon keresztül beszélgethes-
senek az óvó nénijükkel.
 A fejlesztőfoglalkozások sem maradnak 
el. Logopédusunk, fejlesztő- és gyógype-
dagógusunk is felvette a kapcsolatot a gye-
rekekkel, szülőkkel és online folytatják a 
megkezdett foglalkozásokat.
 Így próbálunk kapcsolatban maradni a gyer-
mekekkel, szülőkkel és együtt átvészelni ezt a 
nehéz időszakot. Nagyon reméljük, hogy rö-
videsen újra a megszokott gyermekzsivaj köl-
tözik az óvoda most oly csendes falai közé!

Lakner Brigitta, intézményvezető 
és nevelőtestülete

Felügyelet és felújítás a Bálint oviban

Óvónénik pakolnak a Bálint 
Ágnes Óvoda egyik üres 
csoportszobályában 

M iként tudnak a védőnők dolgozni 
ebben a nehéz helyzetben, ami-
kor a személyes találkozásokat a 

lehető legminimálisabbra kell venni?
 – Teljesen más jellegű lett a munkánk, hi-
szen idáig a fő irányvonal a személyes kap-
csolat volt. Most online, e-mailben, telefon, 
a Facebookon, Messengeren tartjuk a kap-
csolatot az anyukákkal. A terhestanács adás 
a legszükségesebb esetben megmaradt, mi-
ként a kötelező oltások is – mondta érdek-
lődésünkre Földi Katalin, a vecsési védő-
nők csoportvezetője. 
 Elárulta, nehéz volt számukra is, amikor 
március 16-án ekkorát fordult a világ. Min-
denkit, akivel aktív kapcsolatuk volt érte-
síteni kellett a változásokról. Kijelölni az 
utat, mindenkihez egyénileg alkalmazkod-
ni, hogy milyen más módon tudják véghez-
vinni a kapcsolattartást.

 – Videókat kapunk a gyerek mozgásáról, 
és ha valami nem teljesen tiszta, akkor ké-
rem a szülőket, hogy más szögből is mutas-
sák meg. De mivel nincs meg a személyes 
kontaktus, így elveszett az a dolog, ami a 
védőnői munkát jellemezte. Így azért nem 
egyszerű – mondta a szakember.
 Ugyanakkor a kialakult helyzethez ké-
pest jól működik a kapcsolat, a szülők is 
átérzik, hogy most teljesen más körül-
mények vannak és ehhez kell igazodniuk. 
A Nemzeti Népegészségügyi Központ külön 
intézkedést hozott a védőnők egészségének 
védelme érdekében. Ezek közül a legfonto-
sabbak, hogy a 65 évnél idősebb védőnők 
ne találkozzanak személyesen a gondozottal, 
amennyiben lehet a védőnők csak egészsé-
ges gyermeket fogadjanak a tanácsadáson, 
és számukra is kötelező a szájmaszk, a gu-
mikesztyű, a köpeny és a védőszemüveg.

 – Sajnos mi sem tudjuk, meddig tart ez az 
állapot, mikor lesz vége ennek a járványnak, 
de ha lehet, azonnal mennék személyesen a 
gyerekekhez. Jelenleg csak a legszükségesebb 
esetben megyünk ki. Ha valakinek nagyon kell 
a személyes találkozás, inkább ő jön be a gye-
rekkel. Bent még mindig kisebb a fertőzés ve-
szélye, mint ha én mennék ki egy kontrolálat-
lanabb környezetbe – mondta Földi Katalin.
 Vecsésen 250 fős körzetek vannak, me-
lyekben hat területi védőnő dolgozik. Mun-
kájuk a gyerekek hatéves koráig tart, azután 
az iskolavédőnő „veszi át” a feladatukat. De 
vajon mennyire fogadják meg a mai szülők 
a tanácsaikat így, hogy nincs meg a szemé-
lyes kontaktus, miközben az interneten szá-
zával ömlik rájuk a jó tanács?
 – Többször visszaolvasom, amit tanácso-
lok nekik, gyakrabban beszélek velük, pél-
dául a szoptatási tanácsadás keretében. Ösz-
szességében több nem, de nehezebb lett a 
munkánk a más csatornákon történő tájékoz-
tatással, ezek megkeresésével. Azt tapaszta-
lom, inkább megkérdeznek, hiszen az inter-
neten minden kérdésre öt helytálló és öt rossz 
választ kapnak. Szerencsére úgy érzem, még 
mindig előttük vagyok és hallgatnak rám
– mondta a védőnő, aki azt is elárulta, neki 
is nagyon hiányoznak már a gyerekek. SzgY
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VECSÉS ÉVSZÁZADAI

Jobbágy viselet

A szarvasmarha-tenyésztés miatt 
gabonatermesztéssel is foglalkoztak 
eleink. A fotón a magyar szürke 
szarvasmarha látható

K ezdjük mindjárt Körmendi Tamás 
történész alábbi megállapításával: 
„Vecsés középkori történetének re-

konstrukciója sajnos szükségszerűen hiányos 
és egyoldalú, hiszen a tatárjárás és a török 
idők súlyos mértékben károsították forrás-
bázisát. (…) A falu korabeli életének megha-
tározó szereplőiként tekinthetünk a 14. szá-
zad derekán élő Mátyás-fi akra, a szintén a 14. 
századtól a 15. század közepéig itt folyamato-
san jelen lévő Péceli családra és a 15. század 
második felében Vecsésen is birtokos Botos 
famíliára. Péceli Péter és Botos István egy-
idejű birtoklása idején az 1440-es években, 
falunkban egyidejűleg rendelkezett javakkal 
a korabeli Magyarország két talán legkivá-
lóbb gyakorlati jogásza. Családjaik valószí-
nűleg a módos vármegyei nemességhez, a 
benepossessionatus réteghez tartozott, míg 
a rendre Vecsési előnévvel szereplő helybé-
li lakosok alighanem a kisbirtokos nemesek 
közé. Vecsés tehát elsősorban kisnemesi falu 
volt a 14-15. században.” 
 A terjedelmes dolgozatból jól látható, hogy 
olyan forrás, ami Vecséssel kapcsolatos az 
elsősorban peres, tulajdonlással összefüg-
gő ügyletekben lelhető fel. Ezekből tudhat-
juk, hogy szomszédságunkban már létezett 
Gyömrő, Gyál, Péteri, Üllő, kicsit távolabb 
Pécel, Tarcsa, Kerepes, Farmos stb. telepü-
lések.
 Az említett templomos falunál, a később 
Vecsés közigazgatásába beolvadó Halomnál 
nagyobb és módosabb falu lehettünk.

Mekkora lehetett 
a korabeli Vecsés?
A dolgozat így ír: „Pest megye területének 
meghatározó része azonban az egy vagy több 
faluban nagyjából 10 és 200 jobbágyporta 
közötti javakkal rendelkező módos nemes-
ség, illetve az általában egyetlen faluban tíz-
nél kevesebb portát birtokló kevésbé módos 
(kisbirtokos) nemesség kezén volt”.

 Ha ezeket a sorokat összevetjük a beveze-
tőben említett gondolatokkal, akkor feltételez-
hetjük, hogy egy folyamatosan bővebb lélek-
számú településről beszélhetünk, de bármely 
becsléssel mellé foghatunk. Az a körülmény, 
hogy templomos falu voltunk, és az 1400-as 
évek végén két jómódú, megyei nemesség-
hez sorolható család is birtokolta, az nagyobb 
számú jobbágyportákat sugallhat.

Vecsés gazdasága 
a késő középkorban
Körmendi Tamás dolgozatából az derül 
ki, hogy kevés a forrás, de a megye más 
területéről származó, gazdaságot érintő 
adat megegyezhet Vecséssel. Így bizonyos, 
hogy „a kisebb falvak a napi szükségle-
teik ellátásában javarészt önellátóak vol-
tak, megtermelt javaikkal csak rendkívül 
csekély mértékben kereskedtek.” Továb-
bá „a kései középkor talajváltós művelési 
rendszerében a földművelés és az állatte-
nyésztés szoros egységet alkotott”. Szar-
vasmarha- és lótenyésztés miatt biztosan 
volt gabonatermesztés. Később mind job-
ban elterjedt az észak-alföldi területeken a 
házi sertés tartása is.
 De nézzünk néhány konkrét helyi csemegét.

 „1345-ben és 1474-ben szántókat említet-
tek a faluban. Szintén az előbbi évből való 
adat, hogy a Mátyás-fi ak más vecsési java-
ik mellett gyümölcsöskertet is elzálogosítot-
tak Petermann fi a: Jakab pesti polgárnak.”
 „1448-ban Péceli Benedek nemcsak ud-
varházat, de kertet (mégpedig alighanem 
zöldségeskertet) létesített a Botos Istvántól 
és rokonságától elorozott vecsési birtokré-
szen. 1474-ben pedig Botos Péter és fi ai ha-
talmaskodási ügyei kapcsán káposztásker-
tet és halastavat említettek Vecsési Miklós 
helybéli javai között.”
 Ez az első említése Vecsésen a káposztának! 
Maradva a halastónál, ami valószínűleg a mai 
kanális Budai Nagy Antal utca Gyál felé eső 
részén lehetett, mely évtizedek óta és bizto-
san előtte is a legmélyebb, mocsaras, talajvi-
zes területe a térségnek – egy bűntény folytán 
néhány vecsési személy neve is ismertté vált. 

 
 „Botosék ugyanis az 1460-as és 1470-es 
években Dezső Miklós vagyonát jelentősen 
megkárosító hatalmaskodásaikat némely eset-
ben nem személyesen, hanem vecsési népeik 
útján követték el. 1473-ban például öt név sze-
rint is említett jobbágyuk fosztotta ki és tette 
tönkre Dezső halastavát: Szúnyogi (Zwnyogy) 
Mátyás, Nagy (Nag) Ambrus, Tar (Thar) Ist-
ván, Halmi Máté és Kelemen Benedek.
 Közülük a Nagy és a Tar név a török idők-
ben is ismert marad, de ez egy másik törté-
net része. Szalontai János

TÖREDÉKEK 
700 ÉV TÖRTÉNELMÉBŐL IV.

Ezúttal is Körmendi Tamás történész monográfi ába készített, 
43 oldalas, kiváló írását alapul véve próbáljuk megismerni 
Vecsés történetét az 1318-as születésnaptól a török korig. 

Az oklevelekből jó volna megtudni a falucska tulajdonosait, 
nagyságát, társadalmát, gazdaságát. Az előző részekből 

kiderülhetett, hogy a korabeli falu a Hold utca térségében 
feltárt templom körül lehetett és Gyál irányába terjeszkedett. 

Régi magyar viselet
  Kiválasztották a kivitelezőt, így hamaro-

san elkezdődhetnek a munkálatok a Gras-
sal kovich Antal Német Nemzetiségi és Két-
nyelvű Általános Iskola két helyiségében 
– tudtuk meg Tófalvi Mónikától, a Vecsési 
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől. 
Amint arról korábban beszámoltunk, a nem-
zetiségi önkormányzat még tavaly nyert 60 
millió forint állami támogatást a felújításra 
a „Helyi nemzetiségi önkormányzatok által 
fenntartott nemzetiségi köznevelési intézmé-
nyek fejlesztési támogatása” című pályáza-
ton, a vecsési önkormányzat pedig további 
20 millió forinttal járult hozzá a beruházás-
hoz. A kivitelezésre így összesen 80 millió 

forint állt rendelkezésre, de az építőiparban 
tapasztalt jelentős áremelkedések miatt ez 
az összeg nem fedezte a költségeket, ezért 
tavaly eredménytelen volt a kivitelező kivá-
lasztására kiírt közbeszerzési eljárás. 
 A nemzetiségi köznevelési intézmények 
fejlesztésére fenntartott támogatási alapból 
idén újabb forráshoz jutott a német nemze-
tiségi önkormányzat, amiből pótolni tudták 
a felújításra szánt összeget. 
 A konyha felújítására és az étkező bővíté-
sére eredetileg a nyári szünetben került volna 
sor, de a járvány miatt kiürített iskolaépületben 
akár már a tanév vége előtt elkezdődhetnek a 
munkák – mondta Tófalvi Mónika, de a pon-
tos időpont még nem tisztázott, ezzel kapcso-
latban még folyik az egyeztetés a vállalkozóval. 
A beruházás várhatóan tanévkezdésre elkészül, 
így szeptember 1-jétől már megújult környezet-
ben étkezhetnek az iskola tanulói.  VN 

Megújul a Grassalkovich 
iskola konyhája és étkezője

KÖZÖSSÉG

Idősek ellátása járvány idején

J elenleg napi szinten 150-170 fő idős 
személyt látunk el, emellett további 
42 főről jelzőrendszeres házi segít-

ségnyújtás keretében gondoskodunk. Ebé-
det 96-an kérnek napi kiszállítással, de je-
lenleg más módon nem is kaphatják meg a 
napi egyszeri meleg ételt a fertőzések el-
kerülése érdekében. A gyakorlatban ez azt 
jelenti, hogy amikor a Központi Konyhá-
tól megkapjuk az ebédet, akkor 
a konyhai dolgozóink a már elő-
zetesen felületfertőtlenítővel le-
kezelt ételhordókba adagolják az 
ebédet, majd az önkormányza-
ti kisbusszal, két kollégával az 
idősek otthonaiba szállítják. Át-
vételkor jelezhetik a gondozónő-
nek, ha egyéb dologban is kérik 
a segítségünket, mint például 
gyógyszerkiváltás, bevásárlás, 
amit általában két munkanapon 
belül teljesítünk. 
 A házi segítségnyújtás is ki-
csit átalakult. Igyekszünk min-
den bejövő igényt kielégíteni. 
A napi gondozási tevékenységek, 
mint a fürdetés, higiénés felada-
tok ellátása, gyógyszerkiváltás, 
ügyintézés stb. most is zavarta-

lanul működnek. Az intézményben dolgozó 
kollégák védőfelszerelése biztosított (száj-
maszk, kézfertőtlenítő, gumikesztyű), ami-
ről a fenntartó, Vecsés Város Önkormányzata 
gondoskodott, de mellette civil felajánláso-
kat is kaptunk, amit ezúton is köszönünk.
 A klubtagokról sem feledkeztünk meg, 
sokan közülük kiszállítással kapják meg 
a napi egyszeri meleg ételt, emellett, ha ők 

Sokak élete megváltozott a vészhelyzet kihirdetése óta nem 
csak országos, de helyi viszonylatban is. Mindenhonnan azt 
hallani, hogy „aki teheti, maradjon otthon” különösen a 
65 év felettiek. A Gondozási Központ élete is megváltozott, 
hiszen az Idősek klubja bezárt, de ez közel sem jelentette 
azt, hogy az intézményben dolgozók otthon maradhattak.  

nem keresnek minket, akkor minden héten 
felhívjuk őket és érdeklődünk hogylétük fe-
lől, megkérdezzük, hogy miben segíthetünk. 
Kérésüket rendszerint két napon belül meg-
oldjuk.
 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás-
ban is megszaporodtak a jelzőhívások. Néha 
csak pánik miatt, de a legtöbb esetben in-
dokolt a hívás. Rosszullét, elesés a jellem-
ző. Ezt a munkát most is két kolléga vég-
zi váltásban, 24 órás ügyeleti rendszerben. 
Segélyhívás esetén 30 percen belül kiérkez-
nek a bajba jutott időskorúakhoz. 
 A mostani helyzetben az időseknek is sok-
kal nehezebben telnek a mindennapok, hiszen 
magányosan, izoláltan kénytelenek tölteni az 
idejüket. Ebből adódóan a gondozók helyzete 
is nehezebb, hiszen több ellátottnál kell ugyan-
azt a minőségű munkát elvégezni, de a kol-

légák egyelőre kitartanak, igye-
keznek megnyugtatni az időseket 
és valódi támaszul szolgálni a le-
hető legnagyobb szakértelemmel. 
Munkájuk minden tekintetben el-
ismerésre méltó és tevékenységü-
ket, valamint hozzáállásukat ez-
úton is köszönöm. 
 Remélem, mihamarabb túl 
leszünk a nehéz időszakon, de 
addig és azután is keressenek 
minket bátran a helyi idősek, 
ha segítségre van szükségük.
 Érdeklődni a Jókai Mór utca 
8. alatt, vagy a 06-29/350-267 
és a 06-30/248-8506 telefon-
számon lehet. E-mail címünk: 
gondozasi.k@hotmail.com. 

Pereginé Vodila Terézia,
 intézményvezető
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G. Ferenczy Hanna 
Irodalmi Kör alkotásaiból

Varjasi Béla
Nagy kérdés

Sallay Gyula
Vírusba zárva

Hegedűs Károly
Szeret engem…

Kelemen Bata Mária 
Kint a határban

Szénási Sándor István
Tavasz

Benke Mária
Maradj otthon!

Várhalminé 
Czinke 

Mária képe

Nem kell atom, sem rakéta,
felbolydult úgy is a világ.
Ekkora pánik egy vírusra,
ami hoz sok tragédiát.

Egy újabb seb a testen,
ami már úgyis haldokol.
Mit várhatunk, mi jöhessen:
féltő agy mindent tudakol. 

Emberek élete s halála,
okozója talán egy kígyó?
Az indult el akkor Kínába:
eredetét tudni volna jó.

Borotva élen táncol az élet,
félelemtől reszket a lét.
Életünkből a mindennapok
vesztek.
Hűtőből mérünk kaját,
ha esztek.
Álmokat rabol a félelem,
a tett gúzsba kötötte magát.
A sors lakattal, zárral játszik,
és iszapként tapad a magány.
Ajtó, ablak vagy két méter a tér,
kéz a kezedhez sehol se ér.
A jelenben látszó üvegen
 nem leled a két szemem.
Életünkből most elveszett
család, szerelem barát.
A múlt megélt álmaiban
a félelem parancsra vár.
Maradt a hit a józan ész,
a remény mely egyszer tán
 visszanéz.

Szeret engem az Isten,
megvan még kedvem,
benne madarak dalolnak,
a lombok is meghajolnak.
Szeret engem az Isten,
megtartott még nekem,
mosolyod mily üde,
beleragyog szívembe.
Szeret engem az Isten,
mert tűri életem,
s ha haragom odacsapom,
pörög tőle a kalapom.
Szeret engem az Isten,
csillagtakaróm,
ha magamra húzom,
ágyam a föld,
szeretőm a mindenség.

A határban sűrűn járok,
nyílnak ott szép vadvirágok.  
Hallgatom a határ szavát,
lelkemre szór ezer csodát. 

Csodálom a selymes rétet,
az útszéli madárfészket, 
kis csicsergő füstifecskét, 
tarka szárnyú cifra lepkét. 

Elém tárul a nagy Róna, 
Istenem, ha szárnyam volna! 
Bejárnám az összes zugát, 
feledtetné szívem búját. 

Merengek a Szőke Tiszán,
kanyarogva jár a pusztán.
látványos a „virágzása,” 
kis kérészek röpke násza. 

Baktat a Nap: tiszta égen, 
délibáb lebeg a réten. 
Elvarázsol ez a látvány,
szemeimben emelt bálvány. 

Elnézem a napfelkeltét,
varázslatos naplementét, 
fényes csillag hogyan ragyog,
közben a Hold velem gagyog.   

Szép alföldi gazdag határ,
bennem él a reménysugár: 
Az utódok számon tartják 
dédelgetik ősök álmát! 

Filmként pereg sok szép emlék, 
ó, ha újra átélhetném! 
A szívemben raktak fészket 
amíg élek, őrzöm Őket! 

A Tavasz minden virága
kő szíved kalapácsa 
legyen,
hogy bánatod elől a szél,
mint pitypangot magasra
vigyen!

Éhínség, járványok, bajok,
én mégis bizakodó vagyok.
Maradj otthon! – szól a felhívás,
a saját érdekünk ez a változás…
Vírus söpör végig a világon,
aggódva látjuk, mivé lesz világunk.
Bizakodunk, hogy ezt is túléljük,
fertőtlenítünk, vigyázunk, megéljük.
Maradj otthon! – ez jó, hisz’
nem ázunk, fázunk, éhezünk…
Maradjunk otthon, tegyünk-vegyünk,
hogy hamar eltűnjön a kór, s jól legyünk.
Maradjunk messze a közösségektől,
most ez kell, hogy távol legyünk a fertőzésektől.
Nehézség, gond, baj, bánat
volt is lesz is, kibírtunk már egy párat.
Aki kertészkedik, örül, hogy kint lehet,
akinek nincs kertje, olvas, éli az életet.
Maradj otthon, s éljük túl együtt!
Szeretet, béke vírusmentes életet éljünk!
Teremtőnknek hála, az egészségügyben dolgozókért,
tisztelet, megbecsülés jár a sok fáradozásukért,
kik értünk dolgoznak, köszönjük Nekik,
Ők az életüket is kockára teszik…
Ezért segítsünk Nekik és maradjunk OTTHON!

Az oldalt összeállította: 
Szénási Sándor István

Irodalmunk legendás 
alakjai és VECSÉS

Helytörténeti nyomozásaim során többször találkoztam olyan érdekessé -
gekkel, amikor egy-egy költőlegenda élete keresztezte kis településünk életét. 

Ezekből a történetekből mutatnék be ötöt. Öt költő, öt vecsési történetszál.

KULTÚRA

ARANY JÁNOS (1817–1882)
1843: Arany János szalontai al-
jegyző korában társaival Pestre 
utazván betért Vecsésre. Itt a lo-
vaknak zabot, szénát vettek, il-
letve ettek egy villás reggelit. A 
vendéglátás helye több mint va-
lószínű, hogy a Pest-Szolnok út 
mellett álló Cziffra csárda le-
hetett. A 26 éves Arany János 
ekkor utazott életében először 
Pestre, majd gőzhajóval tovább 
Bécsbe. A Nagyszalonta–Pest 
utat szekérrel tette meg.
 „1843. augusztus 23.: Vecsé-
sen kifogván, zabért, szénáért s 
magunknak villás früstökért fi -
zettünk.” (Nagyszalontai költ-
ségjegyzék, Arany János)

ARANY LÁSZLÓ (1844–1898)
1875: Arany János fi a ebben az év-

ben egy Mayerffy lányt vett fele-
ségül, Szalay Gizellát (1857–1945). 
 Mayerffy Ferenc a korai Ve-
csés történetének és a magyar re-
formkornak a kiemelkedő alakja 
volt, nevét őrzi ma Ferihegy. Az 
ő unokahúgának, Mayerffy Idá-
nak a lánya volt Szalay Gizella. 
Ő lett Arany László, költőnek a 
felesége. 23 éven át éltek boldog 
házasságban, mikor Arany Lász-
ló fi atalon meghalt.
 Szalay Gizella előbb egyedül, 
majd második férjével hűségesen 
gondozta a hatalmas Arany-ha-
gyatékot. Új férje háromköte-
tes Arany-életrajzzal adózott a 
nagy költő emlékének. 1945. ja-
nuár 22-én bombatámadás érte 
Szalay Gizelláék budai házát, a 
romok maguk alá temették az 
öreg hölgyet és vele együtt a fel-
becsülhetetlen értékű Arany Já-
nos-tárgyakat és -kéziratokat.
 „Úgy érzem, az öregen is von-
zó külsejű Gizi néni bátor volt. 
Áradozó szeretettel beszélt má-
sodik férje irodalmi munkássá-
gáról. Arany János nevét min-
dig áhítatos tisztelettel mondta 
ki.” (A család egy ismerősének 
visszaemlékezéséből, 2000.)

JUHÁSZ GYULA (1883–1937)
1911: Ebben az évben indítja el 
az első vecsési újságot, a Vecsé-
si Hírlapot Wallenstein Manó. 
A nyomdász feleségével és két 
fiával a Kertekalja (ma: Ady 
Endre) utcában élt. Az újság 
egy neves költőt is megnyert az 
ügyének, a lap két számába Ju-
hász Gyula is írt verset.
 „Mikor a mi népünk koldus, 
árva, rab volt,/S novemberi 
gyásszal állt körül egy hantot,/
Hol jog és szabadság volt temetve 

mélyen,/Te jöttél el hozzánk sze-
líden, fehéren.” (Juhász Gyula: 
Erzsébet napján)

TÓTH ÁRPÁD (1886–1928)
1914: Ezzel a dátummal van aláír-
va egy vers, amely a pesti Halmy 
házról szól. A Halmy család-
nak köszönheti Vecsés a Halmy-
telepet és a sportpályát. A család 
nem csak Vecsésért tett sokat, de 
az országért is, ezért Budapest is 
fontos helyszíne volt az életük-
nek. A vecsési kastély mellett 
egy pesti bérház tulajdonosai is 
voltak. A házat a Károly körúton 
építtette fel Halmy József nagy-
apja, Deutsch József. Az építész 
a legendás Hild József, az eszter-
gomi bazilika építője volt.
 És miként kerül a képbe Tóth 
Árpád? A halhatatlan költő a pes-
ti Halmy-házban volt albérlő két 
alkalommal is. Először 1906-ban, 
egyetemista korában, majd 1913 

Diamant Sándor (1912–1945), vecsési költő emlékére
és 1915 között, mikor a költői pá-
lyája elindult. A harmadik eme-
leten lakott, valószínű, hogy az 
alábbi 1914-es versét a Halmy 
család pesti bérháza ihlette. 
 „Bús éjszaka volt, s bús éj-
szaga volt/A háznak: a hallgatag, 
ódon/Lépcsők doha terjedt, s az 
udvaron/Lég súlya ült tunyamó-
don./Hej! Álltam a nyitott ablak 
előtt,/Előttem a tűzfal ócska ka-
réja,/Néztem a holdat a tetőfok 
előtt,/Visszagörbült sárga taréja.” 
(Tóth Árpád: Bús éjszaka volt)

PILINSZKY JÁNOS (1921–1981)
1959: A frissen elkészült András-
sy-telepi templom pünkösdi ün-
nepére egy nagy költő, Pilinszky 
János is ellátogatott.
 „Szép ünnep volt Pünkösdva-
sárnap a Vecsés Andrássy-telep 
híveinek. A templom építkezése 
1949–56 között szünetelt s csak a 
hívek rendkívüli áldozata tette le-
hetővé, hogy a falak fölépüljenek, 
s a templom tető alá kerüljön. Vé-
geérhetetlenül lehetne sorolnunk 
e nagyszerű áldozatosság példáit, 
de elég talán csak egyet említe-
nünk. Az egyik hívő felajánlásá-
nak hiányzó összegét a Vöröske-
resztnek nyújtott véradás díjából 
pótolta. Tette jelképes erővel vi-
lágítja meg a telep valamennyi 
adományozójának templomépí-
tő hitét.” (Pilinszky János: Pün-
kösd egy új templom falai között. 
Új Ember, 1959. május 24.)
 Egy reggeli, egy esküvő, egy 
munka, egy albérlet és egy pün-
kösdi ünnep. Öt legendás költő, 
akik pár percre kiléphettek a me-
rev irodalom tankönyvekből, és 
ezután talán rájuk is és Vecsés-
re is máshogy, meghittebben né-
zünk. Hiszen ha a cikkben idáig 
eljutottunk, akkor ők már többek 
poros tananyagnál, ők már az is-
merőseink! Kiss Gábor

Arany János valószínűleg 
a Cziff ra csárdában 
reggelizett 1843-ban

A vecsési Mayerff y Ferenc 
unokahúgának lánya, Szalay 
Gizella Arany László költő fe-
lesége volt 

Juhász Gyula a Vecsési Hírlap 
két lapszámába írt verset

Pilinszky János ellátogatott 
az Andrássy-telepi templom 
pünkösdi ünnepére 

Tóth Árpád a Halmy család 
pesti házában volt albérlő
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CSAK ÜLÖK ÉS MESÉLEK…

Az alábbi életút mesélője előtt még tartalmas évtizedek 
állnak, mégis az eddigi pályájával is azt bizonyítja, hogy 
a tehetség, ha kitartással és akarattal társul, akkor abból 
sok szépség származhat. Szabó Imre, a Vecsési Zeneiskola 
tanára és a VHZ fúvósainak karnagya mesél életéről. Helyhiány miatt korábban nem 

tudtuk közölni a város egyik 
értékes kulturális programjáról 
szóló írást, amit most pótolni 
szeretnénk. A következő sorok 
a tavaly év végén harmadik 
alkalommal megrendezett 
nemzetközi folklórfesztivál-
ról és kiállításról szólnak. 

ÉRDEKES CSALÁDOK – ÉRDEKES EMBEREK – ÉRDEKES TÖRTÉNETEK

Egy vecsési, akit minden nemzeti 
ünnepen a TÉVÉBEN LÁTHATUNK

C saládunkban a pályavá-
lasztásomig nem volt 
zenész. Így nagy talány, 

hogy hogyan jutottam el idáig. 
Karcagon születtem 1965-ben, ott 
éltünk szüleimmel és testvérem-
mel. Helyben jártam ének-zenei 
általános iskolába, mellette 1972-
től a zeneiskola növendéke lettem. 
Ott ismerkedtem meg a trombi-
tálás és a zenekari élet sajátossá-
gaival, a közös zenélés élményé-
vel. Ennek köszönhetően annyira 
megszerettem, hogy 1979-ben Bu-
dapesten, a Magyar Néphadsereg 
Zenész Tiszthelyettes-képző Szak-
középiskola hallgatója lettem. Kollégiumban 
éltem, ez szüleim akaratával is megegyezett, 
mert így éreztek biztonságban távol a szülői 
háztól. A Népligetben, az akkori Zalka Máté 
Katonai Főiskola területén működő szakisko-
lában éltünk, és az akkori viszonyokhoz ké-
pest magas szintű zenei nevelést kaptunk az 
ország legjobb zenepedagógusai által.
 Megvolt a szorgalmam és az akaratom 
– talán a tehetségem is –, mert az iskola 
elvégzése után 1984-ben állást kínáltak a 

Honvédség Köz-
ponti Zenekarában, 
és trombita szólam-
vezető lettem. Ez a 
szakmai előmenetel 
mellett egzisztenci-
át is biztosított. Mel-
lette olyan időbeosz-
tásunk volt, hogy a 
délutánok szabadok 
voltak, ezért gondol-
ni lehetett másodál-
lások vállalására is 
a mai napig. Külö-
nösen azután, hogy 
1986-ban megháza-

sodtam. Párom szintén karcagi, szüleink a 
mai napig ott élnek, de sűrűn meglátogatjuk 
őket. Házasságunk során több helyütt lak-
tunk, és ahogyan jöttek a gyermekek, úgy 
vált indokolttá, hogy nagyobb lakásba köl-
tözzünk. 1988-ban kerültem kapcsolatba Ve-
cséssel és öt éven át tanítottam az akkor még 
monori tankerülethez tartozó zeneiskolában.
 Szakmánkban a továbbtanulás létfontossá-
gú, ezért 1990–1994 között tanári, 2000–2004
között karmesteri, majd 2012–2014 között 
mesterdiplomát szereztem, ami fő- és má-
sodállásomban is kamatozott. A honvédsé-
gi zenekarban – ahol 1984 óta folyamatosan 
zenélek – 2005-ben zenekarvezető, 2012-ben 
karmester-helyettes lettem. 
 Az életmódunk speciális: délelőtt próbák 
vannak, készülünk a legközelebbi feladatok 
megoldására, a délutánok szabadok. Azon-
ban nagy a felelősségünk és kötelezettségünk. 

Az ország legmagasabban jegyzett 
fúvószenekara vagyunk, nekünk 
a Kossuth téri állami ünnepen, a 
Várban egy külföldi delegáció fo-
gadtatásán vagy egy nemzetkö-
zi fesztiválon hibátlanul, a kato-
nai és a művészeti maximumnak 
kell megfelelnünk! 
 Hivatásunkból adódóan szám-
talan élményünk van. A szocia-
lizmus éveiben az összes akkori 

vezetővel találkozhattunk. Emlékezetes ma-
rad Bush amerikai elnök fogadtatása, de elsők 
között lehetne említeni 1989. október 23-át, 
amikor a Parlament emeletéről Szűrös Má-
tyás bejelentette a Magyar Köztársaság ki-
kiáltását. Mi a téren zenéltünk egy katonai 
díszszázad kíséretében, de a koreográfi á-
ban nem számolt senki azzal, hogy ünnep-
lők ezrei lepik el a teret, mi pedig beszorul-
tunk közéjük. Persze nem volt kellemetlen a 
történet. Ma az ország vezetői megbecsülnek 
bennünket és év végén fogadásra vagyunk 
hivatalosak az Országházban.
 Húsz éve, 1999-ben költöztünk felesé-
gemmel és három gyermekünkkel Vecsésre. 
A döntésben közrejátszott, hogy mind vo-
naton, mind autóval könnyű eljutni Karcag-
ra, ahol szüleink élnek, de könnyű bejutni 
a fővárosba is. Fontos szempont volt, hogy 
már dolgoztam Vecsésen, ismertem zenei 
hagyományait. A vecsési fúvószenekarral 
2003 óta van kapcsolatom, előbb zenész-
ként, majd Hoffer Tibi mellett karnagyként.
 Változás akkor állt be, amikor 2012-től a 
Vecsési Zeneiskola tanára lettem, azzal a nem 
titkolt céllal, hogy erősítsük a VHZ fúvósze-
nekarának utánpótlását. Először a fafúvósok, 
majd a rézfúvósok vonatkozásában. Örvende-
tes, hogy a zeneiskola és a VHZ közös támoga-
tásában az ifjúsági zenekar egyre komolyabb 
sikereket ér el, és minél többen kopogtatnak 
a VHZ nagy zenekarának ajtaján.
 A VHZ koncertfúvós zenekarának sike-
rei mindnyájunk nagy eredménye. Szorgal-
mas és tehetséges, tanulni vágyó lányok és 
fi úk csapata. Nagy örömöm, hogy önzetle-
nül, minden ellenszolgáltatás nélkül segíte-
ni tudok a csapatnak, és a repertoár bővíté-
sében is hathatós támogatást tudok nyújtani. 
 A jövő biztató, mégis sok kérdést vet fel. 
 A honvéd zenekarnál várható az előlépte-
tésem. Óriási szakmai siker az ország legjobb 
fúvósainak vezetője lenni, akik ország-világ 
előtt reprezentálják a magyar fúvósmuzsi-
kát. Azonban azt is látni kell, hogy az ez-
zel járó feladatok jelentős többletmunkával 
járnak, ami mellett kétséges a vecsési tevé-
kenységem. A zeneiskolai munkám életem 
része, több mint harminc éve oktatok. Ezt 
folytatni szeretném. Ugyanakkor a VHZ-
ben olyan társaságra leltem, ahol azt érzem 
és érezzük mindnyájan, hogy jó együtt len-
ni és jó megoldani a ránk váró feladatokat. 
 Nehéz lesz, de találunk megoldást.
Szalontai János, fotók: Szabó Imre gyűjteményéből

Szabó Imre, a VHZ 
fúvósainak karnagya A Budapesttől alig 20 km-re lévő Ve-

csésre hívtak nemrégiben. A Szom-
szédolást immár harmadik alka-

lommal rendezték meg. Nem csak népzenei 
együttesek, de más műfajok képviselői és 
szólisták is felléptek az eseményen, amelyet 
egy felvidéki hímzések alapján újragondolt 
textilművészeti kiállítás megnyitója előzött 
meg. A polgármester, Szlahó Csaba méltat-
ta a kiállított tárgyakat, melyeket a Zobor-
alji Viseletkészítők és Hímzők készítettek, 
akik később aztán énekeltek is.
 Kisgyermektől a felnőttig, magyartól a kí-
naiig sokféle ember szerepelt a remek délelőt-
tön. A szervező: Katonáné Gergely Tünde apa-
it-anyait beleadott, meg is érte.
 Elsősorban népdalköröket hallottunk, 
a helyi Balla Péter Népdalkör, a Borzsák 
Endre Hagyományőrző Csoport, a Labda-
rózsa Népdalkör, az Érdi Bukovinai Szé-
kely Népdalköregyesület és a Berek Dal-
kör mutatta be tudása legjavát. Öröm volt 
hallani a fi atalokat, akik az együttesek leg-
többjében voltak. Van remény az utánpót-
lásra. Nemzetiségi színeket mutatott be a 
Roszicska Hagyományőrző Ének- és Tánc-
csoport (maglódi táncokat láthattunk tő-
lük), a Wetschescher Nachtigallen fi nom 
többszólamúságban énekelt német népda-
lokat, a Rosmarein Tánccsoport pilisvörös-
vári rezgőse pedig szinte táncra csábította 
a közönséget. 
 Hangszeres előadásokat is hallottunk: a 
mezőtúri Szivárvány Citerazenekar a tőlük 
megszokott profi zmussal zenekari többszóla-

múságot varázsolt elénk. A Balla Péter Nép-
dalkör citerazenekara is remekelt. 
 A Kenderes és Kenderkóc Tánccsoport er-
délyi táncokkal rukkolt elő, de legnagyobb 
meglepetésünkre távoli ország előadói is meg-
jelentek: a Magyar-Kínai Nemzeti Kulturá-
lis és Művészeti Egyesület, amely 2018-ban 
alakult, Qipao-showt mutatott be. Ahogyan 
megtudtuk, 50 év feletti hölgyektől láttunk 
szívmelengetően kedves mozgást, táncot, lé-
gies könnyedséggel. Ugyanők Tai chit is be-
mutattak. Egy 11 éves kínai kislány, Gong 
Zihan pedig ku-csengen, a kínai húros, pen-
getős hangszeren játszott, amely leginkább 
a mi citeránkra hasonlít. Ennek a hangszer-
nek hagyományosan 16–21 selyemhúrja van, 
a húrokat külön-külön mozgatható húrlábak 
osztják kétfelé. Különleges pentatonzenét va-
rázsolt elénk. 
 Megszólalt a Concerto Har mo nia ve-
gyeskar is, Földvári Mátyás zeneakadémi-
ai hallgató vezényletével. Ligeti György két 
kánonját adták elő, amit igen ritkán hallani 
különleges nehézsége miatt amatőr kórustól. 
Vavrinecz Béla Széles a Balaton című kom-
pozíciójában Endreffy Attila működött köz-
re zongorán. Különleges élmény volt. Kóka 
Rozália, a MMA akadémikusa, kitűnő elő-
adóművész meséje fi atalt és idősebbet egy-
aránt elszórakoztatott – a tanulságról nem 
is beszélve.
 Jelen voltak határon túli (szlovákiai) együt-
tesek is: Pogrányból a Nagyharang Hagyo-
mányőrző Csoport, a Nyitracsehi Férfi kó-
rus, a Nyitragesztei Téliződ Éneklőcsoport, a 
Nagycétényi Citerazenekar, valamint ugyan-
csak innen a Kutyika Női Éneklőcsoport. Hal-
lottunk jellegzetes felvidéki aratási dalokat, 
szüreti dalokat és bordalokat tőlük.
 Az esemény megrendezése is példaszerű 
volt. A színpadi teljesítményekhez pedig a ta-
nácsadó zsűri szerepében is csak gratulálni 
tudok!” (Dr. Fehér Anikó, népzenekutató)

20 csoport lépett 
fel a fesztiválon
Dr. Fehér Anikó népzenekutató összefogla-
lóját kiegészíteném még néhány háttér in-
formációval. 

 Először is, ez a III. Szomszédolás volt eddig 
a legnagyobb szabású saját rendezvényünk, 
ahol 20 fellépő, összesen 269 személy tisz-
telte meg előadásával fesztiválunkat! Persze 
mindez nem jöhetett volna létre a házigazda 
Bálint Ágnes Kulturális Központ igazgató-
ja, Kis Tóth János, Nagy Gyula művelődés-
szervező és a ház többi dolgozója támogatása 
nélkül! Elengedhetetlen volt hozzá a nyertes 
pályázatunk a Nemzeti Kulturális Alap Nép-
művészeti Kollégiumától, és polgármesterünk, 
Szlahó Csaba és az önkormányzat segítsége, 
mellyel a résztvevők étkezését anyagilag meg-
segítették. Szabadosné Schiller Katalin jóvol-
tából került az ízletes savanyúság az asztal-
ra, a fi nom ebédet pedig – kedvező áron – a 
Fütte Bisztró biztosította a vendégeknek.
 A Zoboralji Örökség Őrzői kiállítás meg-
rendezésében Blázy Zsuzsanna vállalt orosz-
lánrészt, a plakát és dekoráció pedig Mészá-
ros Krisztinek köszönhető. A profi  konferálást
– már nem először – Vékonyné Hegedűs And-
rea vitte véghez. Név szerint nem sorolok fel 
mindenkit, de a Balla Péter Népdalkör és Ci-
terazenekar minden egyes tagja kivette a ré-
szét a program lebonyolításában. 
 A fesztiválra sokan voltak kíváncsiak, a 
10-16 óráig tartó rendezvényt végigkísérve 
nagyon sok elismerő szót, dicséretet kaptunk 
és a szereplőkkel újabb barátságok köttettek. 
Voltak, akik azonnal meghívtak bennünket 
saját településükre egy következő alkalomra 
nézőnek, de azóta már befutott felkérés sze-
replésre is. Mert nem titkolt szándéka ennek 
a fesztiválnak, hogy ismerjük meg itt és más-
hol élő magyar és más nemzetiségű, vagy 
más nemzetbéli csoportok repertoárját, mű-
vészeti értékeit és mi is bemutatkozhassunk 
általunk eddig még nem ismert terepen, ahol 
újabb közönségnek adhatjuk át saját népdal-
kincsünket a mi egyéni előadásmódunkban.
 Mindezek miatt úgy érezzük, hogy ilyen 
színes, változatos folklórrendezvénynek van 
jogosultsága, ezért reméljük, hogy legalább 
2 évente meg tudjuk ismételni az elkövetke-
ző években is.
 Mindannyiónknak további sok sikert és 
jó egészséget kívánok!

Katonáné Gergely Tünde, elnök
Balla Péter Népdalkör H.ő. Egy.

III. SZOMSZÉDOLÁS
Nemzetközi Folklórfesztivál és Kiállítás

A vecsési Balla Péter Népdalkör
A Magyar-Kínai Nemzeti Kulturális és Művészeti Egyesület 
csoportja is fellépett a fesztiválon
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KARANTÉN 
– hogyan élünk?

Több közéleti szereplőnek küldtük el kérésünket, 
hogy írják le gondolataikat a járvány miatt megváltozott 

élethelyzetükről. Igyekeztünk több irányba érdeklődni, 
de nem mindenhonnan kaptunk választ.

A z egészségügy háziorvosa a gyógyí-
tás fontosságára hívta fel a fi gyelmet 
és kérte, hogy a veszély elmúltával 

beszéljünk a tapasztalatokról. A Stáció Ho-
tel egyik vezetője is felmentését kérte a vá-
laszadástól, de jelezte: bár bezártak, kivár-
nak, munkatársaiktól nem váltak meg.
 Sajnos félő, hogy a pandémia még napi hí-
reink főtémája lesz bizonytalan ideig, ezért a 
következő hónapban is folytatni szeretnénk 
a körkérdést.

 
Szénási Sándor István, a G. Ferenczy 
Hanna Irodalmi Kör vezetője
Már a csapból is a vírus „folyik”, az ember 
legszívesebben be sem kapcsolná a készü-
léket, hogy meghallgassa a híreket. Ahhoz, 
hogy megőrizzük testünk egészségét, lelki 
egészségünkre is vigyázni kell, amit nem 
szabad elfelejtenünk. 
 Örömmel gondolok ebben a mai helyzet-
ben Placid atyára, aki a Gulágon is képes 
volt az alig-alig túlélhető körülmények kö-
zött fogolytársait arra bíztatni, hogy egész 
nap keressenek olyan apró örömöket, amit 
aztán esténként megosztanak egymással. 
Ezzel aztán olyan energiákat szabadított fel, 
ami nem engedte belesüppedni társait a féle-
lembe. Akkor is szükség volt, ma is minden 
energiánkra szükség van a túléléshez. Min-
dig szerettem a humort, mert a já-
tékos emberi elme kiemel a hét-
köznapok gondjaiból. 
 Hetek alatt felbolydult életünk 
ezen a tavaszon és maszkot vise-
lő embertársaink láttán alig-alig 
tudunk örülni a virágzó fáknak, a 
kedves madárcsicsergéstől han-
gos ébredő természet világának. 
Nem tudok nem gondolni C. G. 
Jung bölcs szavaira: „Az ember 
ismételten el- elfelejti, hogy ami 
egykor jó volt, nem marad min-
denkorra és örökre jó”. Harkály-
ként kopogok az életfán, és kere-

sem a féreg válaszát megváltozott életünkre, 
de aztán feladom, és kis emberként próbálom 
megtalálni benne az apró örömöket. „Végső 
soron nincs olyan jó, amiből ne származhat-
na rossz, sem olyan baj, amiből nem lehetne 
jó.” Végre nem őrült forgalomban kell mun-
kába mennem az autóval, nem kell bosszan-
kodni a parkolóóra miatt, nincs sok ember a 
járatokon, ha a tömegközlekedést választom. 
Hétvégén kiélhetem magam a kerti mun-
kákban, a ház körüli teendőkben. Igazolód-
ni látszik egy korábban versbe foglalt kér-
désem, hogy vajon 
miért csak a bajban 
nemesül a lélek, jó-
létben másokról ho-
gyan feledkezhet el?
 Irodalmi körünk 
életéből is hiányzik a 
személyes kapcsolat.  
Korábban sokat derültünk korunkból adódó 
„nyomorúságos helyzeteinken”. Nagy érté-
ket jelent, ha hasonló érdeklődési körű, ér-
tékrendű emberek egymásra találnak. Évek 
óta összeköt minket a művészetek, az iro-
dalom szeretete, az írás, a vers iránti hűség. 
Fájlaljuk az elmaradt ünnepi irodalmi este-
ket, de bízunk a mielőbbi folytatásban. Re-
mélhetőleg az immunrendszerünk halálra 
nevetteti a ránk támadó vírusokat. Addig is 
állhatatosan írjuk verseinket, megjelenünk 

a Facebookon, a Kláris újságban, a Vecsési 
Tájékoztató irodalmi oldalán, amíg lehet, fá-
radhatatlan élni-alkotni akarással. Ne vegyék 
szerénytelenségnek, ha lírikusként: „Moso-
lyok emléke” című versem utolsó verssza-
kával búcsúzom: 
 „Ahogy jöttem e világra,/elmenni úgy 
szeretnék,/szám szegletén egy mosollyal,/ 
amit nektek itt hagynék.”

Üres templomok
 – imádkozó családok
Március 27-én este Ferenc pápával együtt 
imádkoztunk. A képsorok: üres tér, üres 
Szent Péter bazilika és a bazilika kapujá-
ban a kereszt alatt egyedül imádkozó pápa. 
Üzenet és erőforrás mindannyiunk számá-
ra: a pápa Jézus nevében könyörög a meny-
nyei Atyához, hogy vegye el ezt a szörnyű 
csapást az emberiségről. Ferenc pápa tanít 
is: „Úgy gondoltuk, örökre egészségesek 
maradunk egy beteg világban”.  A gyógy-
ulás útját, egymást segítve kell keresni és 
megtalálni. 
 A jelenlegi helyzet nem csupán krízis, ha-
nem ajándék is. Persze nem kértük ezt az 
ajándékot. Ha a Jóisten megkérdezte vol-
na, mit szólunk hozzá, valószínűleg azt fe-
leltük volna, hogy nem akarjuk, de hát, tet-
szik, nem tetszik, megkaptuk. Tekintsük 

ezt megpróbáltatás-
nak, ami ugyanak-
kor tele van ajándé-
kozó elemmel is: új 
szempontok felfe-
dezését teszi szük-
ségessé, és ez meg-
menthet bennünket 

attól, hogy az életünkön végleg eluralkod-
jon a monotónia és a kapkodás, hogy a kap-
csolataink kiüresedjenek, felszínessé válja-
nak. A mindennapjainkban nem volt már 
időnk a mélyebb beszélgetésekre, a gondok 
őszinte feltárására. Túlfeszítettük a húrt, 
ideje volt már megállnunk kicsit.
 Most, hogy be vagyunk zárva az otthona-
inkba, alkalom lehet arra, hogy felismerjük, 
mennyire elidegenedtünk egymástól. De le-
hetőség arra is, hogy ismét rátaláljunk egy-

másra, és megelevenedjen közöt-
tünk egy új fogalom, ami mégis 
ősrégi: családegyház. 
 A húsvét titka örök, akkor is, 
ha most változtak a külső kö-
rülmények, és csak a médián 
keresztül tudtuk megünnepelni 
egyházunkkal a húsvét misztéri-
umát. A húsvét nem tűnik el at-
tól, hogy nem a megszokott ke-
retek között ünnepeljük.
 Most, a karantén idején kü-
lönös aktualitásuk van a húsvé-
ti evangéliumoknak. A nagy-
szombati vigíliában olvasunk 

az asszonyokról, akik hűségesek a halott 
Krisztushoz, mennek, hogy megkeressék a 
holttestét. De nem a halott Krisztust találják 

meg, hanem az élő-
vel találkoznak, aki 
szól hozzájuk, üzen 
velük: „Mondjátok 
meg, Krisztus él!” 
A húsvétvasárnapi 
evangéliumban pe-
dig Péter és János 
futnak a sírhoz. A 
holttest helyett ők 
gondosan összehaj-
tott gyolcsokat talál-
nak és egy angyalt, 
aki szólítja őket: 

„Miért keresitek az 
élőt a holtak között? 
Nincs itt, feltámadt”. 
Ebben a kicsit talán 
letargikus időszak-
ban a hívő ember-
nek különleges hi-
vatása meglátni az 
élő Krisztust, meg-
hallani az üzene-
tét. Húsvétkor kü-
lönösen feladatunk, 
hogy tanúságot te-
gyünk az élő Krisz-
tusról. 

 A járvány egy másik üzenete: Megél-
ni azt, hogy az Egyház Krisztus Misz-
tikus Teste. A média segítségével látjuk 

A plébános atya tavaly a húsvéti szentmisén

Névadójuk emlékestjén Varsa Mátyás mond verset. 
Jobboldalt fehér felsőben Szénási Sándor költő.

egymást. Sok helyen, de egy időben tu-
dunk együtt – egymásért imádkozni a 
Lélek erejében.
 Új módon éljük meg a keresztségünket és 
az ebből fakadó küldetésünket is.
 Egy hónapja már, hogy üres templomo-
kat látunk, nincsenek szentmisék, sem egyéb 
szertartások. A média segítségével azonban 
eljutunk a családokhoz. Itt szeretném meg-
köszönni a Williams Televízió munkáját, vi-
rágvasárnaptól húsvét vasárnapig élő egyenes 
adásban közvetítette a Nagyhét szertartásait.
 Plébániánk Karitász csoportja Nagy Gyu-
láné vezetésével és önkéntes híveink bevo-
násával továbbra is készen áll arra, hogy 
idősebb testvéreinknek segítsen a bevásár-
lásban, gyógyszerkiváltásban. Kérjük, hogy 
a segítséget szívesen igénybe vevők és a se-
gíteni tudók (lehetőleg az 50 év alattiak) je-
lentkezzenek telefonon Nagy Gyulánénál: 
06-20/390-5485.
 Ügyeljünk egymásra, különösen idősebb 
testvéreinkre, éljünk az otthoni személyes, 
illetve családi ima lehetőségével, hogy a jár-
vány időszak elmúltával visszatérhessünk a 
nyilvános liturgiákhoz és a szentségek véte-
léhez.
 A járvány ideje alatt, amíg a nyilvános 
liturgia szünetel, vasárnaponként a délelőtt 
9 órai szentmisét a Williams TV felvételről 
közvetíti. Dr. Huszka Mihály plébános

„ A járvány ideje alatt, amíg a 
nyilvános liturgia szünetel, va-
sárnaponként a délelőtt 9 órai 
szentmisét a Williams TV felvé-
telről közvetíti.”

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS
Köszönjük az őszintén együtt érző 
embereknek, hogy szeretett édes-
anyánk, nagymamánk és dédnagy-
mamánk, Ballai Jánosné (Szemők 
Mária) temetésén megjelentek, sír-
jára koszorút, virágot helyeztek el. 
Emléke szívünkben örökké él! 

Gyászoló család

 Hála Istennek jól vagyunk, nekünk is hi-
ányzik a közösség, de türelmesen várjuk a 
helyzet jobbra fordulását. 
 2500 csomag tartósélelmiszert osztottak 
szét az elmúlt hetekben a vecsési baptisták 
Pest megyei településeken a koronavírus 
miatt nehéz helyzetbe került idős és be-
teg embereknek. A 6 raklapnyi, 1,5 millió 
forint értékű segély kiosztását a Vecsé-
si Bárka Baptista Gyülekezet segélyezé-

si szakemberei vé-
gezték. A segélyek 
nagy részét a Ke-
let-Európai Misz-
szió ajánlotta fel. 
Az élelmiszercso-
magokat a Vecsé-
si Családsegítőnek 
jutatták el a baptis-
ták, míg hat helyi 
családnak szemé-
lyesen adták át. 
 „Készen állunk 
arra, hogy tovább-
folytassuk a tartós 
élelmiszerek eljut-

tatását a rászorulóknak” – nyilatkozta Tég-
lási Lajos baptista lelkipásztor, hozzátéve, 
hogy akkor tudnak eredményesen segíte-
ni, ha anyagi támogatást kapnak magán-
személyektől és keresztény gyülekezetektől.
 A vecsési baptisták a segélyakcióra el-
különített bankszámlára várják az adomá-
nyokat.  

Hegedűs Ádám, 
Vecsési Bárka Baptista Gyülekezet

Élelmiszersegélyek 
a vecsési baptistáktól Ön is segítheti a vecsési baptisták jóté-

konysági munkáját. 
  Az adományozókat arra kérik, hogy 
tüntessék fel a közleményben: Segé-
lyezés. 
 A pénzsegélyt a következő címen 
várják: Vecsési Bárka Baptista Gyüle-
kezet. 
 Számlaszám: 65100091-11387664,   
 SWIFT: TAKBHUHB, IBAN: HU82 6510 
0091 1138 7664 0000 0000. 

Ön is segíthet! 

A vecsési baptisták élelmiszercsomagokat 
adtak át a család- és gyermekjóléti szolgálatnak
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M eg kell értenünk: nem vagyunk 
mindenhatóak, nincsenek kivéte-
lezettek, porszemek és tehetetle-

nek vagyunk sokszor, nem csak a természet 
„válaszaival” szemben, melyek a természet el-
len folyamatosan elkövetett „vétségek” ered-
ményeként érik Földünket, hanem tehetetle-
nek vagyunk a koronavírussal szemben is.  
Talán egy hónappal ezelőtt sokan nem is vet-
tük komolyan az egészet. De jöttek az egy-
re aggasztóbb hírek, a megrendítő képek, 
és mi  balgán „úgy gondoltuk, hogy örökre 
egészségesek maradunk egy beteg világban”.
   

„Úgy éreztük, erősek és 
mindenre képesek vagyunk”
Március 27-én Ferenc pápa imát vezetett és 
rendkívüli, teljes búcsúval járó Urbi et Orbi 
áldást adott a Szent Péter-bazilika előtti üres 
téren. S megrendítő imában kérte a terem-
tő segítségét. Szent Márk evangéliumából a 
vihar lecsendesítését vette alapul: a tanítvá-
nyok bárkával akartak a tó túlsó partjára el-

jutni, miközben vihar tört ki. Jézus békésen 
aludt a bárkában, de az apostolok kétségbe 
estek, hogy elvesznek. Felkeltették Jézust: 
Kelj fel, Urunk, mert elveszünk! „A vihar 
leleplezi sebezhetőségünket – imádkozta a 
pápa –, és lemeztelenítve elénk állítja hamis 
és felszínes biztonságérzetünket, amelynek 
segítségével meghatároztuk életünk forga-
tókönyvét, terveinket, szokásainkat. A „vi-
har” által lehullottak a sztereotípiák álarcai, 
amelyekkel álcáztuk egónkat.  Ebben a mi 
világunkban, amit Urunk, te nálunk is job-
ban szeretsz, a lehető legnagyobb sebesség-
gel robogtunk előre, úgy éreztük, erősek és 
mindenre képesek vagyunk. Nem álltunk 
meg hívásodra, Uram, nem tértünk észre a 
háborúkkal és a bolygószintű igazságtalan-
ságokkal szemben, nem hallottuk meg sem a 
szegényeknek, sem a mi súlyosan beteg boly-
gónknak kiáltását. Folytattunk mindent és 
úgy gondoltuk, örökre egészségesek mara-
dunk egy beteg világban. Most, amikor há-
borgó tengeren hajózunk, tehozzád esdek-
lünk: „Kelj fel, Urunk”.  Az evangéliumi 

jelenetben, amikor Jézust felkeltették, eny-
nyit válaszolt:  „Miért féltek ennyire?  Még 
mindig nincs bennetek hit?” 
  

„Amit csak a föld 
porában lehet megtalálni”
Hegyi László csodálatos keresztútjának har-
madik stációjában így elmélkedik Jézus első 
elesésével kapcsolatban: „Uram, a szenve-
désed is önkéntes volt.  Talán nem is azért 
zuhantál le, mert gyönge voltál, hanem mert 
kerestél valamit. Valamit, amit csak a föld 
porában lehetett megtalálni: kerested az el-
esett embereket és az összezúzott lelkeket. 
Minket csak a sárban lehet megtalálni. Ed-
dig tanítómesterünk voltál, csodáltunk és 
felnéztünk rád, de most letépett ruhával fek-
szel a földön, mert minket keresel: most let-
tél igazán testvérünk”.    
 Példa nélküli és szokatlan volt, hogy a 
nagyböjt folyamán még a szent három nap-
ban is Európa-szerte zárva voltak a keresz-
tény templomok. A szertartások kis részét 
közvetítette csak a televízió, s otthon lehe-
tett bekapcsolódni a szertartásokba. Elkép-
zelhetetlen helyzetek adódtak. 

Tanuljunk belőle! 
Ha „jelnek” vesszük a koronavírus megjele-
nését, akkor itt az ideje, hogy tanuljunk be-
lőle. Ébredjünk rá arra, hogy a bezártsággal, 
ha megfelelően éljük meg, közelebb kerülhet 
a család egymáshoz. E nélkül óriási értéket 
hagytunk fi gyelmen kívül, nagy szükségünk 
lenne rá, és könnyebben észrevesszük a se-
gítésre szorultakat. Eddig az úr várt minket 
a „házában” (templomainkban) a szertartá-
sokon, ahova kényelmesen, szépen kiöltöz-
ve elsétáltunk, már-már talán megszokásból 
is. Most a kijárási tilalom közben az úr akar 
a mi otthonunkba költözni! Például a szent-
írás olvasással, egy-egy  lelkünket szolgáló 
könyv  olvasásával, egy szép zenemű meg-
hallgatásával stb. S ha majd rendeződnek a 
körülmények, akkor „érettebben” folytatjuk 
életünket, az úr elképzelése és akarata sze-
rint.  Szentatyánk apostoli áldásában is bíz-
va,  tegyünk meg mindent, hogy az úr fogad-
ja el jó szándékú törekvéseinket.  

Nagy István Elek

A koronavírus-járvánnyal 
kapcsolatban

Gondolatok…
Sokunknak sok kellemetlenséget, szinte állandó rettegést jelent ez 
az alattomos koronavírus.  Kizökkentett megszokott, kiszámítható 
életkörülményeinkből, mindent a „feje tetejére” állított.  Be kell 
látnunk, nem a mi érdemünk, ha elkerül bennünket, de az alig 
elviselhető következményeiből mindannyiunknak jut bőven.  

HITÉLET

Az egész világot sújtó koronavírus-járvány miatt, szinte mindenhol 
szünetel a sportélet, így a vecsési labdarúgók is csak otthon 
edzenek. Pedig remekül kezdték a tavaszi szezont, hiszen négy 
meccsen három győzelmet arattak és feljöttek a hatodik helyre.  

Szeretnék egyben tartani 
a jelenleg kényszerszüneten 
lévő vecsési futballcsapatot

D e vajon ez a kényszer-
szünet miként érinti a 
csapatot, a játékosokat?

 – Mi egy amatőr egyesület 
vagyunk, semmilyen profi  kö-
telezettségeink nincsenek. A já-
tékosok nyáron aláírnak, és a 
szezon közben csak az elnök en-
gedélyével mehetnek el. A nyá-
ron aztán továbbléphetnek, ha 
akarnak – mondta érdeklődé-
sünkre Czibolya Zoltán, a VFC 
elnöke. 
 A sportvezető elárulta, min-
denkire saját magára van rábízva, 
miként dolgozik otthon. Vincze
 Gábor vezetőedző elmondta, mit 
vár el tőlük, de teljesen önállóan 
kell dolgozniuk, a becsületükre 
van bízva, mit csinálnak meg az 
adott feladatokból. 
  – Márciusban megkapták 
a teljes pénzüket, ami lehet, 
hogy alapelvárás, de tudunk 

olyan csapatokról, ahol csak 
félhavi juttatást kaptak a játé-
kosok, hiszen a hónap felénél 

Pest megyei I. osztály

H. Csapat M. Gy. D. V. LG. KG. GK. P. 
1 Viadukt SE-Biatorbágy 18 12 4 2 42 18 24 40

2 VS Dunakeszi 18 11 3 4 46 12 34 36

3 Maglódi TC 17 11 3 3 29 13 16 36

4 Nagykáta SE 18 9 5 4 47 30 17 32

5 Pilisi LK-Legenda Sport 18 8 7 3 34 29 5 31

6 Vecsési FC 18 8 4 6 31 22 9 28

7 Veresegyház VSK 18 7 7 4 21 16 5 28

8 Fémalk-Dunavarsány 18 7 3 8 28 28 0 24

9 Törökbálinti TC 17 6 2 9 23 28 -5 20

10 Gödöllői SK 17 5 4 8 23 28 -5 19

11 Tököl VSE 18 5 4 9 22 30 -8 19

12 CSO-KI Sport 17 5 4 8 28 37 -9 19

13 Százhalombattai LK 18 5 2 11 20 31 -11 17

14 Törteli KSK 17 3 5 9 20 48 -28 13

15 Szentendre VSE 17 1 1 15 9 53 -44 4

16 Nagykőrösi Kinizsi SE (kizárva) 0 0 0 0 0 0 0 0

félbeszakadt a bajnoki szezon. 
De a vecsési futballklub pró-
bált mindig tisztességesen fi -

zetni a játékosainak – mond-
ta az elnök. 
 Elárulta, amíg nincs labdarú-
gás, addig nincs pénz sem, de 
amint ismét beindul a bajnokság, 
a jelenlegi fi zetésekkel mennek 
tovább. Már ha egyáltalán lejátsz-
szák a bajnokság hátralévő részét. 
Hiszen az sem elképzelhetetlen, 
hogy más sportágakhoz hason-
lóan (kézilabda, kosárlabda), le-
fújják a szezont. Így viszont több 
idő maradhat felkészülni a követ-
kező bajnokságra, bízva benne, 
hogy addigra véget ér a járvány 
és annak következményei. 
 – Szeretnénk, ha egyben ma-
radna a csapat. Egy-két helyen 
lenne változtatás, de sok helyen 
nem akarunk belenyúlni az 
együttesbe. Úgy érzem, jól érzik 
magukat itt a játékosok, tisztán 
látják a jövőjüket is. Ha egyben 
marad a keret és tudunk erősíte-
ni, akkor a következő szezonban 
a dobogó legfelső foka sem elér-
hetetlen – mondta Czibolya, aki 
hozzátette, az NB III-as indulást 
csak úgy vállalnák el, ha bizto-
sítva lenne az anyagi és az inf-
rastrukturális hátterük is. SzGy 

  Az egész világot sújtó koro-
navírus-járvány miatt szinte az 
egész világon leállt a sportélet, 
így városunk talán legsikere-
sebb egyesületénél, a Vecsési 
Bokszklubnál is abbamarad-
tak az edzések, hiszen nincse-
nek versenyek, amire készül-
ni kellene. 
 – Sajnos a szövetség felfüg-
gesztette a versenyeket, mint 
minden más sportágban. Már-
cius 15-én leállítottuk az edzé-
seket, azóta csak a nagykorú-
aknak tartunk kizárólag egyéni 
edzéseket. Ezeken csak erősí-

A nagyok egyesével, a kicsik online 
edzenek a vecsési bokszolóknál

tenek, árnyékolnak, nincs kon-
takt, nincsenek páros gyakor-
latok. A felnőttekkel is csak 
úgy tudunk tréningezni, hogy 
fertőtlenítjük az edzőszereket
– mondta a járvány alatti tré-
ningekről Seres Attila, a boksz-
klub elnöke. 
 A szakember elmondta, a fi -
atalok folyamatosan írogatnak, 
hívogatják, hogy mikor tud-
nak majd ismét edzeni. Seres 
bízik benne, hogy hamarosan 
legalább a szabadtéri sportpá-
lyák megnyitnak, és ott tudnak 
már a gyerekekkel is trénin-

gezni. Elárulta, nehezen vi-
selik ezt, ráadásul áprilisban 
mindig versenyen vannak és 
hiányzik mindenkinek az ad-
renalin, a versenykörülmény.
 – A kicsiknek online vi-
deós anyagokat küldtünk, az 
azon bemutatott gyakorlatokat 
kell megcsinálniuk, és azokat 
küldik vissza, de van olyan is, 
aki egyénileg edz otthon. Sok 
ügyes gyerek volt nálunk, töb-
ben is az országos diákolimpi-
ára készültek, de az is elma-
radt. Nagyon remélem, hogy a 
több hónapnyi kihagyás után 

is visszajönnek sportolni. Ez 
fontos lenne, hiszen nem ke-
vés gyerekről van szó – mond-
ta Seres.   SZ

Ferenc Pápa húsvétkor hívek nélkül mutatta be ünnepi 
szentmiséjét a Szent Péter-bazilika katedraoltára előtt
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Vecsés sportélete 2020 ja nuárjában újabb színfolttal 
gazdagodott: megalakult az Akiraka Kyokushin Karate Sport-
egyesület, amely közel 20 év után öltött egyesületi formát. 

A Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége 
a koronavírus-járvány miatt úgy döntött a 
2019/2020-as idény valamennyi, az MKSZ és a 
megyei kézilabda-szövetségek által kiírt baj-
nokságot és kupasorozatot lezártnak tekinti.  

Kyokushin karate Vecsésen A vecsési kézilabdázók 
már a jövő szezont tervezhetik

NB I/B Férfi  felnőtt-Kelet

H. Csapat M. Gy. D. V. LG. KG. GK. P. 
1. Ceglédi KKSE 16 13 1 2 483 389 94 27

2. KTE-Piroska szörp 16 12 0 4 488 423 65 24

3. FTC U21-Diagnosticum 16 8 1 7 497 477 20 17

4. Hatvani KSZSE 15 8 1 6 430 435 -5 17

5. ContiTech FKSE-Algyő 16 7 2 7 419 411 8 16

6. Optimum Solar-Békési FKC 15 6 2 7 366 374 -8 14

7. Vecsési SE 16 5 4 7 412 424 -12 14

8. ÓAM-Ózdi KC 15 4 6 5 395 415 -20 14

9. Mizse KC 15 6 1 8 410 435 -25 13

10. Nyíregyházi SN KFT 15 5 2 8 377 410 -33 12

11. Balmazújvárosi KK 16 5 0 11 431 459 -28 10

12. Balassagyarmati Kábel SE 15 3 2 10 364 420 -56 8

K is Kálmán sempai, 2 danos ka ra te-
mester ugyanis már 2001-ben elha-
tározta, hogy a kyokushin karatét 

megismerteti a vecsési fi atalokkal.  
 Az edzéseknek 19 éve az Andrássy isko-
la biztosít helyet, és évről évre egyre többen 
csatlakoznak a karatékákhoz.
 Az edzéseknek köszönhetően a gyerekek 
mind testben, mind lélekben folyamatosan 

erősödnek, hiszen a kyokushin karate nem-
csak sport, küzdelem, hanem mentális fel-
töltődés is. 
 Az Akiraka dojo tagjai rendszeresen részt 
vesznek hazai és nemzetközi versenyeken. A 
kitartás és sok-sok edzésmunka évről évre 
meghozza gyümölcsét. A karatékák az IKO 
Kyokushinkai (International Karate Orga-
nization) magyarországi korosztályos ver-

senyein rendre dobogós helyen 
– több alkalommal aranyérem-
mel gazdagodva – végeznek, és 
csak idő kérdése, hogy kilépjenek 
a magasabb szintet jelentő nem-
zetközi porondra. 2018-ban Ba-
lázs Kristóf gyermekkategóriá-
ban diákolimpiai bajnok is lett. 
 Soron következő nagy meg-
mérettetésük a március 7-ei nem-
zetközi ENSI-Kupa lesz Érden.
 Az Akiraka Sport   gyesület kü-
lönlegessége, hogy nemcsak a 

gyermekeknek, hanem a felnőtteknek is he-
lyet biztosít a tagjai között, hiszen a karate 
„kortalan”, bármikor elkezdhető. A csapat 
jelenlegi legidősebb tagja elmúlt 50 éves, 
a legfi atalabbak pedig az ovis korosztályt 
képviselik.
 Az egyesület honlapja hamarosan elérhe-
tővé válik, addig a Facebook-oldalukon ke-
resztül (Akiraka vecsési kyokushin karate 
dojo – Akiraka SE) lehet tájékozódni és tag-
nak jelentkezni. Balázs László

Kis Kálmán sempai (középen) 
és a csapat dobogós helyezettjei

Oktatás edzés közben a kyokushin történetéről, 
szelleméről Balázs László vezetésével

H a őszinték akarunk len-
ni, ezt vártuk, ez volt a 
logikus, ésszerű dön-

tés. Mind a klub, a vezetőség és 
a játékosok számára elfogadha-
tó. A játékosok hetek óta otthon 
edzenek egyénileg. Újra kellene 
kezdeni minden labdás gyakor-
latot, a páros kapcsolatok elfe-
lejtődtek. Irreális lenne bajnok-
ság folytatása, és kockázatos a 
sok sérülésveszéllyel – mond-
ta Antal Zoltán, a vecsési kézi-
labdázók szakosztályvezetője. 
 Véleménye szerint, hogy 
nem hirdetnek győztest, egy 
nagyon jó döntés. Van olyan 
bajnokság, ahol az első hat 
egy pontra van egymástól. A 
tíz alsóbb osztályból csak há-
romban voltak egyértelműek a 
viszonyok, ott fölényesen veze-
tett egy-egy csapat. Ugyanez a 
helyzet a kiesés szempontjából, 
hiszen a hátul lévő csapatok-
nak most jöhettek volna olyan 
meccseik, melyeket megnyer-
hettek volna, de ez már soha 
nem derül ki.
 A vecsési csapatokat nagy-
ban nem befolyásolta a döntés, 

hiszen mindkét együttes a kö-
zépmezőnyben volt. A feljutásra 
nem volt esélyük, a kiesés nem 
fenyegette őket. Ugyanakkor a 
vezetőség szempontjából nehéz 
kezelni egy ilyen helyzetet. Fi-
zetni az edzőnek, vagy sem?
 – Kiadtam egy utasítást, mit 
várok el az otthoni munkavég-
zésen. Szerződésmódosítás tör-
tént, beleírtam mit várok el az 
edzőtől. Miként kommuni-
káljon a játékosokkal, hogyan 
történjenek az online edzések. 
Tevékenységi naplót vezet-
nek, a munkát archiválni kell 
az edzőknek – mondta a szak-
ember.
 A játékosoknak olyan le-
tölthető, működő programo-
kat, pulzusszámlálót küldtek ki, 
amit az első osztályban, illetve 
a válogatottnál is használnak. 
 De vajon az így felszabaduló 
időt rá lehet fordítani a követke-
ző évi felkészülésre, bízva ab-
ban, hogy a járvány mihama-
rabb véget ér? 
 – Meg kell vizsgálni a jövő 
évi költségvetést, hogy milyen 
szintű döntést igényel, kit tar-

NB II női felnőtt-Dél

H. Csapat M. Gy. D. V. LG. KG. GK. P. 
1. EURONOVEX USE 16 14 1 1 519 455 64 29

2. Gárdony-Pázmánd NKK U22 16 11 1 4 416 366 50 23

3. Csepel DSE 16 10 0 6 422 374 48 20

4. VSK Tököl 17 9 2 6 487 473 14 20

5. Szigetszentmiklós NKSE 16 8 2 6 509 504 5 18

6. Vecsési SE 16 8 1 7 445 392 53 17

7. Ceglédi KCSE 16 7 2 7 472 468 4 16

8. Érd U22 17 7 1 9 450 470 -20 15

9. TFSE 16 6 2 8 437 462 -25 14

10. Inárcs-Örkény KC 17 6 0 11 488 531 -43 12

11. ÓKSI-Rév 17 4 2 11 430 471 -41 10

12. GBB ZRT Kecskemét U22 16 1 0 15 402 511 -109 2 8

Vecsési SE: Czudor Alexandra, Doszpod Réka, Ekker Re-
beka, Faragó Evelyn Vivien, Gál Sinopa Anna, Gyebrovszki 
Zita, Halmos Nikoletta, Horváth Viven, Kovács Kitti, Kruzsicz 
Bernadett, Martinek Emőke, Megyesi Orsolya, Minárovics 
Anita, Orbán Renáta, Pasqualetti Laura, Sebők Dóra, Sinka-
Halász Szabina, Szántó Edina, Tóth Enikő, Vadócz Vanda. 
Edző: Vitányi Attila

Vecsési SE: Antal Dániel, Antal Levente, Antal Máté, Ba-
logh Ádám, Félegyházi Zsolt, Garajszki Gábor, Győrfi  Zol-
tán, Gyurcsovics Árpád, Gyurcsovics Endre, Horváth Csa-
ba, Horváth Kristóf, Kökény Tibor, Kővári Balázs, Kurán 
Gergő, Laurinyezcz Balázs, Miklán Kristóf, Simányi Péter, 
Szamos Marcell. Edző: Molnár József. 

tunk meg és milyen feltételek-
kel. Ugyanakkor azt is meg kell 
nézni, az ellenfeleink hogyan 
kezelték ezt a helyzetet. Azt 
például tudjuk, a Nyíregyháza 
mindenkivel felbontotta a szer-
ződését, de az Ajka és az Ózd 
is hasonló cipőben jár – mond-
ta a jövővel kapcsolatban.

 A célkitűzések nem változ-
tak, szeretnének mindkét nem-
nél egy erős, dobogóért küzdő 
csapatot. Úgy véli, ahhoz, hogy 
jövőre erre esélyük legyen, a 
felszabadult időnek köszönhe-
tően, legalább két héttel koráb-
ban, július közepén elkezdjék a 
felkészülést.  SG

Hirdetés

Maszkokról, tárgyilagosan
VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ: A korona-
vírus apropóján kérdezem Békési Zsoltot, 
a monori Védelem Szaküzlet tulajdonosát 
a különböző légzésvédő maszkokról. Most 
viseljünk maszkot vagy ne?
 Békési Zsolt: Amikor más emberekkel 
érintkezünk, akkor mindenképp viseljünk 
valamilyen szájmaszkot!

VT: Mindegy, hogy milyet?
 B.Zs.: Egyáltalán nem! Megfelelő védel-
met az FFP2 és FFP3 minősítésű maszkok 
jelentenek.

VT: Nem csak ilyeneket lehet kapni?
 B.Zs.:  Sajnos a sokáig tartó hiány a pi-
acra csalt rengeteg ügyeskedőt, akik sokszor 
gyenge minőségű, hivatalos minősítés és 
gyakran védelmi képesség nélküli terméke-
ket próbálnak értékesíteni. Személyesen ne-
kem is próbáltak már eladni ilyen termékeket. 
Legalább 8-10 ezer ilyen maszk átvételét ta-
gadtam meg eddig. Volt amikor Egyiptom-
ban kiállított papírokkal próbálták igazolni 
a termék nem létező minősítését.

VT: Ha a szakembert is megpróbálják be-
csapni, akkor mit várjanak a gyanútlan vá-
sárlók? Mire kell odafi gyelni?

 B.Zs.: A szájmaszkon rajta kell lennie a 
CE jelölésnek és az FFP2 vagy FFP3 minő-
sítésnek. Minden egyes darabon! Az nem je-
lent semmit, ha csak egy ilyen jelzéssel el-
látott dobozból veszik elő!

VT: Önöknél beszerezhető megfelelő száj-
maszk?
 B.Zs.: Folyamatosan érkeznek be hoz-
zánk minősített, bevizsgált védőeszközök, 
ha átmenetileg nincs is, akkor a maszk@
munkavedelem.bolt.hu email címre várjuk 
az igényléseket. Beérkezés után természe-
tesen az előjegyzett vásárlók igényeit telje-
sítjük először.

VT: Mi a helyzet a textilmaszkokkal?
 B.Zs.: Minden tiszteletem a lelkes, se-
gítőkész embereké, akik próbálnak máso-
kon segíteni. De itt is sok, nem megfelelő 
eszköz készül ágyneműből, terítőből, szin-
te bármiből. A televízióban nyilatkoznak 
olyan maszkokban, amelyek anyaga any-
nyira vékony, hogy látszik az ember szája. 
Mosás során a nem megfelelő anyag szer-
kezete sérülhet, így tovább gyengítve vé-
dőképességét. De tény, a semminél minden 
maszk jobb, azonban vigyázni kell a hamis 
biztonságérzettel!

VT: Milyen textilmaszkot érdemes vásá-
rolni?
 B.Zs.: Egy varrodával közösen tervez-
tünk egy 3 rétegű maszkot, melynek közép-
ső rétege egy szűrőbetét. Külső rétege vízle-
pergető hatású anyag, belső rétege bőrbarát, 
kellemes érzetű textil. Ez nagy hatékonyság-
gal szűri meg a levegőt. Mosható, vasalha-
tó, így fertőtleníthető. Mosás és vasalás so-
rán nem sérül a textil szerkezete. A termék 
megvásárolható Monoron az OTP mellett 
található szaküzletünkben, ill. rendelhető 
a munkavedelem.bolt.hu webcímen talál-
ható webáruházunkban. Üzletünk telefon-
száma: 06-70/36-888-36

VT: Köszönjük a hasznos információkat! 
Közös érdekünk, hogy vigyázzunk egy-
másra!  (x)
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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: 
A JELENLEGI HELYZET MIATT  
BIZONYTALAN IDEIG ZÁRVA!

 Tel.: 06-70-389-5651

 
FÖLDSZINTES  

IKERHÁZAK SAJÁT  
TELEKRÉSSZEL  

Átadás:

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

Kedves vendégeink!
Házhoz szállításunk 
ZAVARTALANUL 

ÜZEMEL!

Rendelés: 06-30/350-3530
Étlapunk: www.cream-cafe.hu

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

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

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

(lakás, konyha, gardrob, iroda)

Mobil: 

Web: 

Cím:  

• 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 

Lajos - kertészet
Zöldterület-kezelés

 
 

 

t

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
•  
• 
• 

ÁCS, tetőfedő,  
bádogos 

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

Apróhirdetés
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: 2022. április. 
Irányár: 230 000 Ft. 
Tel.: 06-30/519-0822

GALLYAZÁST vállalok 
kb. 5 méteres magasságig. 
Árajánlatot ingyenes helyszí-
ni felmérés után adok. 
Hívjon most! 
Tel.: 06-30/218-7023
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NÉZZÜK EGYÜTT!
A Vecsési Magazin – az önkormányzat hivatalos televíziós 
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

VÁLTOZÁS! Ahogyan azt tapasztalhatták, változott a patikák ügyeleti sorrendje. 
Most egy hosszabb időterminusra adjuk meg az ügyeleteket, ami után visszaáll majd 
a hagyományos sorrend. A PatikaPlus néven a Szent Ferenc patikát kell érteni, 
ők a megszokott helyükön találhatóak a Market Centrálban.
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – április 27-ével 
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) –  május 4-ével,
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – május 11-ével,  
PatikaPlus (Market Central +36-29/557 820) – május 18-ával, 
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) –  május 25-ével, 
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) –  június 1-ével,
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) –  június 8-ával, 
kezdődő héten ügyeletes. 

  Szombaton 8 órától 20 óráig, vasárnap 9 órától 18 óráig a PatikaPlus gyógyszertár, szombaton 
8 órától 14 óráig a Hanga Patika nyitva van. A hétvégi nyitva tartás után és hét közben az éjsza-
kai 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

e

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

HÍVJ MOST! 06-20-5-934-534
www.webreteszlek.hu •• hello@webreteszlek.hu

SZERETNÉL EGY WEBOLDALT?
Mi nem csak egy weboldalt akarunk neked készíteni hanem 
sokkal többet. Minőségi online megjelenésed segítségével 
SIKERESEBBÉ SZERETNÉNK 
TENNI VÁLLALKOZÁSOD! webre TESZLEK
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Házhoz szállítás
Vecsés – Üllő – Gyál – 18. kerület

VECSÉS területén belül 1500 Ft feletti rendelés esetén nincs kiszállítási díj. Fizetés csak készpénzzel lehetséges.
Amennyiben a rendelés nem éri el a limitet, a kiszállítási díj 300 Ft.

GYÁLRA, ÜLLŐRE és a 18. KERÜLETBE a kiszállítási díj minden esetben 500 Ft.
A rendeléseket a házhozszállítást megelőző napon 12:00-16:00 óráig bezárólag van lehetőség leadni telefonon!

Weboldalunkon a nap 24 órájában leadhatja rendelését,  
de csak a 16:00-ig beérkező rendeléseket tudjuk másnap szállítani!

Kiszállítás: A hét minden napján!

Tel.: 06 30 465 69 89
Termékek: rendeles.csillagpekseg.hu

2220 Vecsés, Fo út 187.
2220 Vecsés, Dózsa György út 26.

www.fb.com/csillagpeksegvecses
info@csillagpekseg.hu


