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A Fő út–Iskola utca kereszteződése. Az úttesten átkelő hölgy két-három 
lépést már megtett a zebrán, amikor a jelzőlámpa mögött látható 
mixerkocsi az elsőbbségadással mit sem törődve áthajtott előtte

HALMY J. TÉRRŐL – MARKET CENTRAL FELÉ

Megállóhelyek CSAK
Szerda Hétfőtől – Péntekig Szombaton

Halmy J. tér 7:00 8:10 9:00 10:00 11:00 13:00 15:00 8:00 9:00

Besztercei u. 7:02 8:12 9:02 10:02 11:02 13:02 15:02 8:02 9:02

CBA 7:03 8:13 9:03 10:03 11:03 13:03 15:03 8:03 9:03

Alapellátási Kp. 7:04 8:14 9:04 10:04 11:04 13:04 15:04 8:04 9:04

Deák F. u. 7:05 8:15 9:05 10:05 11:05 13:05 15:05 8:05 9:05

Erzsébet tér 7:07 8:17 9:07 10:07 11:07 13:07 15:07 8:07 9:07

Kinizsi utca 7:08 8:18 9:08 10:08 11:08 13:08 15:08 8:08 9:08

Ádám utca 7:10 8:21 9:11 10:11 11:11 13:11 15:11 8:11 9:11

Városháza - 8:22 9:12 10:12 11:12 13:12 15:12 8:12 9:12

Fő út (Telepi út) - 8:23 9:13 10:13 11:13 13:13 15:13 8:13 9:13

Fő út (Iskola utca) - 8:24 9:14 10:14 11:14 13:14 15:14 8:14 9:14

Malom u. (Város u.) - 8:25 9:15 10:15 11:15 13:15 15:15 8:15 9:15

Temető (Tó utca) - 8:26 9:16 10:16 11:16 13:16 15:16 8:16 9:16

Fő út (Anna utca) - 8:27 9:18 10:18 11:18 13:18 15:18 8:18 9:18

Fő út (Vörösmarty u.) - 8:28 9:19 10:19 11:19 13:19 15:19 8:19 9:19

Fő út (OTP Lakótelep) - 8:29 9:20 10:20 11:20 13:20 15:20 8:20 9:20

Market Central 7:12 8:30 9:22 10:22 11:22 13:22 15:22 8:22 9:22

MARKET CENTRALTÓL – HALMY J. TÉR FELÉ

Megállóhelyek CSAK
Szerda Hétfőtől – Péntekig Szombaton

Market Central 7:15 8:30 9:30 10:30 11:30 14:00 15:30 8:30 9:30

Fő út (OTP Lakótelep) 7:16 8:31 9:31 10:31 11:31 14:01 15:31 8:31 9:31

Fő út (Vörösmarty 7:17 8:32 9:32 10:32 11:32 14:02 15:32 8:32 9:32

Fő út (Telepi út) 7:19 8:34 9:34 10:34 11:34 14:04 15:34 8:34 9:34

Fő út (Iskola utca) 7:20 8:35 9:35 10:35 11:35 14:05 15:35 8:35 9:35

Malom u. (Város u.) 7:21 8:36 9:36 10:36 11:36 14:06 15:36 8:36 9:36

Temető (Tó utca) 7:22 8:37 9:37 10:37 11:37 14:07 15:37 8:37 9:37

Anna utca 7:24 8:39 9:39 10:39 11:39 14:09 15:39 8:39 9:39

Városháza 7:25 8:40 9:40 10:40 11:40 14:10 15:40 8:40 9:40

Ádám utca 7:26 8:41 9:41 10:41 11:41 14:11 15:41 8:41 9:41

Kinizsi utca 7:29 8:44 9:44 10:44 11:44 14:14 15:44 8:44 9:44

Erzsébet tér 7:30 8:45 9:45 10:45 11:45 14:15 15:45 8:45 9:45

Deák F. u. 7:31 8:46 9:46 10:46 11:46 14:16 15:46 8:46 9:46

Alapellátási Kp. 7:32 8:47 9:47 10:47 11:47 14:17 15:47 8:47 9:47

CBA - 8:48 9:48 10:48 11:48 14:18 15:48 8:48 9:48

Besztercei u. 8:50 9:50 10:50 11:50 14:20 15:50 8:50 9:50

Halmy J. tér - 8:52 9:52 10:52 11:52 14:22 15:52 8:52 9:52

  Aszfaltburkolatot kap a Budai Nagy 
Antal utca folytatása az új sportcentru-
mig, ahol egy buszparkolót is kialakítanak. 
Az új pályákat sokan bérlik – a pályák 
bérbeadásából bevétele van a városnak –, 
a csapatok általában buszokkal érkeznek, 
a sportlétesítmény megközelítése pedig a 
rendszeres karbantartás ellenére is egyre 

Leaszfaltozzák a sport-
centrumhoz vezető utat

Vecsési helyi buszjárat érvényes MENETRENDJE

Biztonságosabb lett 
a gyalogátkelőhely 

Átírta a megemlékezést 
a koronavírus-járvány

Jelzőlámpa irányítja a 
forgalmat a Fő út forgal-
mas és balesetveszélyes 
kereszteződésében.

A Fő út–Iskola utca kereszteződése
– elsősorban a gyalogosok szem-
pontjából – talán a város leg bale-

set veszélyesebb csomópontja volt. Bízunk 
benne, hogy már csak múlt időben, hiszen 
a jövőben nyomógombos jelzőlámpa sza-
bályozza a forgalmat a kereszteződésben. 

 Az új forgalomirányító jelzőlámpák ki-
építésével együtt az útpadkát és a burkola-
tot is javítják a kereszteződésben, illetve 
térkő burkolatot kap a gyalogátkelőhöz ve-
zető járda, de átalakították és újrakövezték 
a buszöblöt is.  
 Jelzőlámpás csomóponttá alakul a Lő-
rinci út–Lincoln út kereszteződése
 Az elmúlt években a Lőrinci út–Lincoln 
utca kereszteződésében is jelentősen meg-
nőtt a gépkocsiforgalom, a balesetek elke-
rülése végett ott is lámpás csomópontot ala-
kítanak ki. Korábban szó volt arról, hogy 
körforgalom épül a kereszteződésben, de 

ez helyhiány miatt nem volt kivitelezhető 
– tudtuk meg az önkormányzat gazdasá-
gi bizottságának elnökétől, Alattyányi Ist-
vántól.
 A lámpák hangolásánál természetesen 
fi gyelembe vették a reggeli és a délutáni 
közlekedési csúcsidőt, ennek megfelelően 
a jelzőlámpák reggel a városból kifelé ha-
ladó forgalmat engedik, míg délután éppen 
fordítva, a városba érkező forgalmat eresz-
tik be gyorsabb ütemben. 
 – Nagy forgalom esetén ennek elle-
nére is előfordulhatnak torlódások a ke-
reszteződésben, de a további balesetek 
elkerülése végett az volt a legfontosabb 
szempont, hogy a lámpák segítségével 
biztonságosabbá tegyük ezeket a keresz-
teződéseket, hiszen havi rendszeresség-
gel előfordultak balesetek – hangsúlyoz-
ta Alattyányi István. 
 A jelzőlámpás csomópont a Lőrinci út–
Lincoln utca kereszteződésében várhatóan 
november végére készül el.  VN

A Wikipédia szerint 1868. december 
10-én Londonban, a Westminster-pa-
lota előtti Great George Street és a 
Bridge Street kereszteződésében he-
lyezték forgalomba az első közlekedé-
si lámpát, amelyet egy rendőr üzemel-
tetett. Kialakítása hasonló volt a vasúti 
közlekedésben alkalmazott szemafor-
hoz, éjszakai működése során gázüze-
mű lámpák biztosították a zöld és piros 
fényjelzést, amelyet egy kar mozgatá-
sával szabályozott a szolgálatban lévő 
rendőr. 
 Sajnos az első közlekedési lámpa 
nem volt hosszú életű, története csúfos 
véget ért, mikor 1869. január 2-án fel-
robbant. A balesetben a lámpát üze-
meltető rendőr is megsérült. 

152 éve helyezték 
forgalomba az első 
közlekedési lámpát

  A járványügyi intézkedések miatt elma-
radt az október 23-ára meghirdetett városi 
emlékműsor. Csakúgy mint március 15-
én, az 1956-os forradalom áldozatainak 
emléknapján is csendes főhajtásra és ko-
szorúzásra volt lehetősége azoknak, akik 
megjelentek a Szent István téri emlékmű-
nél. Az önkormányzat nevében Szűcs La-
jos országgyűlési képviselő, Szlahó Csaba 

polgármester és Tábori Ferenc alpolgár-
mester helyezett el koszorút az emlék-
műnél és az ipartestület falán elhelyezett 
emléktáblánál. 
 A csendes megemlékezésen részt vettek 
és koszorút helyeztek el az emlékműnél a 
nemzetiségi önkormányzatok és a vecsési 
civil szervezetek, egyesületek vezetői, kép-
viselői is.  V. Fo
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nehézkesebb a kátyús, nyomvályús föld-
úton – mondta Alattyány István, a Gazdasá-
gi Bizottság elnöke. Hozzátette, a felújítás 
azért is fontos, hogy a későbbi építkezé-
sek alkalmával a teherautók és a személy-
autók is megfelelő burkolatú úton közelít-
hessék meg a létesítményt. 
 V. 
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ÖNKORMÁNYZAT

  A 2020. szeptember 7-i egységes szerke-
zetbe foglalt – EMMI által kiadott – INTÉZ-
KEDÉSI TERV tartalmazza a 2020/2021. 
tanévben a köznevelési intézményekben a 
járványügyi készenlét idején alkalmazan-
dó eljárásrendet. Igazolt koronavírus fer-
tőzés esetén a helyzet áttekintését követő-
en rendkívüli szünetet az Oktatási Hivatal 
rendelhet el – tehát az önkormányzat nem 
– az adott intézményben, településen, ami-
ről az érintett intézmény természetesen ha-
ladéktalanul tájékoztatást kap. VT info

Köznevelési 
intézmények 
működésének 
korlátozása

Miért várunk sokat 
a nagysorompónál? 

Szlahó Csaba polgármes-
ter levélben fordult a 
MÁV illetékeseihez. 

V alószínűleg nincs olyan vecsési sofőr, 
aki még nem ragadt be hosszú per-
cekre a Dózsa György úti vasúti át-

járónál. Az akár 20 percig is tartó várakozás 
az átkelésre még a halvérűeket is képes ki-
hozni a sodrukból, főleg akkor, ha nap mint 
nap hasonló helyzetben találják magukat. 
A „nagysorompó” problémája nem új ke-
letű, az egyre növekvő gépkocsiforgalom-
mal együtt jelentkezett. Az önkormányzat 
már egy ideje harcol emiatt a vasúttársa-
sággal, de egy állami monstrummal szem-
ben sosem volt könnyű az érdekérvényesítés. 
Szlahó Csaba polgármester legutóbb októ-
ber végén tett erre kísérletet, a „nagysorom-
pó” üzemeltetésével kapcsolatban írt levelet 
a MÁV Zrt. illetékeseinek, melyet változta-
tás nélkül közlünk.    

Tisztelt Igazgató Úr!
Vecsés város lakosságát egyre érzékenyeb-
ben érintő problémával kapcsolatosan ke-
resem Önöket:
 Vecsésen a Telepi út és a Dózsa György 
út közötti vasúti átjáróban lévő sorompó 
(nagysorompó) az elmúlt időszakban az ed-
dig megszokottaknál jóval hosszabb ideig tart 
lezárva, ami a közlekedők számára akár 15-
20 perces várakozási időt és több száz méte-
res feltorlódást okoz mindkét irányban. Mi-
vel a vasúti átjáró kettészeli Vecsés területét, 
főleg a reggeli és délutáni csúcsidőszakban 
teljesen kiszámíthatatlan ideig tart a város 
egyik feléből a másikba való átjutás.
 A lakosok számára tervezhetetlen, hogy 5 
perc vagy 20 perc alatt jutnak át a túloldal-
ra, ami nyilvánvaló problémát okoz, mind a 
munkába, mind pedig az iskolába igyekvők 
számára. A sorompó leengedését követően 
akár 3-4 perc is eltelik mire egy vonat át-
halad, ezután továbbra is zárva tart hosz-
szú percekig, mire a másik irányból érkező 
újabb vonat odaér. Ez azért is nehezen ér-
telmezhető minden érintett számára, mert a 

Vecsés Kertekalja állomásnál lévő vasúti át-
járó sokkal rugalmasabban működik, mivel 
közvetlenül a vonat áthaladása előtt enge-
dik le a sorompót, s amint elhaladt, felnyílik. 
Néhány hónappal ezelőtt másképp működött 
a Telepi út–Dózsa György út közötti átjáró 
is – pedig működését már akkor sem nevez-
hettük ideálisnak –, ha 4-5 perc különbség-
gel ért oda a vonat, akkor a köztes időben 
át lehetett haladni rajta, ami csökkentette a 
várakozási időt és a gépkocsik feltorlódását.
 Érdeklődni szeretnék a változtatás okáról, 
hogy mi teszi szükségessé a sorompó ilyen 
hosszú ideig tartó leengedését. Ha két vonat 
áthaladása között akár 5 perc is eltelik, mi-
ért nem engedik fel kis időre a sorompót a 
gépjárművek áthaladása érdekében? Továb-
bá milyen megnyugtató választ küldenének 
Vecsés lakosságának a kiszámíthatatlan ide-
ig tartó várakozás kapcsán? Számíthatunk-e 
mindezzel kapcsolatban mindenki számára 
elfogadható változtatásra, megoldásra?
 Válaszaikat előre is köszönöm!
 Üdvözlettel: Szlahó Csaba polgármester

Az üzemeltetésért felelős MÁV területi igaz-
gatósága lapzártánkig nem adott választ a 
levélre. Szlahó Csaba polgármester a Wil-
liams Televíziónak nyilatkozva elmondta, 
a városvezetés érzékeli a problémát, a kép-
viselő-testület azon dolgozik, hogy megol-
dást találjon a kialakult helyzetre. Kiemel-
te, hogy Vecsés 10 éve rendelkezik kiviteli 
tervekkel a nagysorompó kiváltására, nem a 
városon múlt, hogy a tervezett aluljáró eddig 
nem valósult meg. Az önkormányzat eszkö-
zei korlátozottak – hangsúlyozta – a kivite-
lezés az állam és a MÁV feladata. A helyzet 
enyhítésére forgalomtechnikai intézkedése-
ket tud tenni az önkormányzat, például ezért 
változtattak korábban a kanyarodási irányo-
kon. Most a Dózsa György útról a Kinizsi 
utca irányába tartó kanyarodósáv kialakí-
tását tervezik, amely ugyan csökkentené a 
kocsisor feltorlódását, de nem nyújtana vég-
leges megoldást a problémára, ezért az ön-
kormányzat folyamatosan napirenden fogja 
tartani a külön szintű csomópont megvaló-
sításának szükségességét.   varga

ELMARAD 
a közmeghallgatás

Ezúton tájékoztatjuk Vecsés város la-
kosságát, hogy a kormány a 478/2020. 
(XI.3.) Kormányendeletével 2020. no-
vember 4-től az ország egész területé-
re veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
 A katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosí-
tásáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdése alapján veszélyhely-
zetben a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörét a polgármester gyakorol-
ja, így sem a képviselő-testületi sem 
bizottsági ülések nem tarthatóak. 
A 2020. november 26. napjára meg-
hirdetett közmeghallgatás is elmarad.

Vecsés Város Önkormányzata

Időpontfoglalási 
lehetőség a polgár-
mesteri hivatalban
A Vecsési Polgármesteri Hivatal tájé-
koztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az ügy-
félfogadás folytonosságának fenn-
tartása érdekében, november 11-től 
telefonos időpontfoglalási lehetősé-
get biztosít.
 Az ügy típusától függően, az ügyin-
tézőkkel való kapcsolatfelvétel és idő-
pontkérés közvetlenül is lehetséges. A 
hivatal osztályainak elérhetőségei meg-
találhatók a városi honlapon, a https://
www.vecses.hu/kapcsolat oldalon. 
 Tekintettel arra, hogy az ügyfélfo-
gadási térben a járványhelyzet miatt 
a várakozók számát igyekszünk mi-
nimálisra csökkenteni, kérjük, akinek 
módja van rá, éljen az időpontfogla-
lás lehetőségével. VT info 

T öbbek között módosították Vecsés 
Város Önkormányzatának vagyoná-
ról és vagyongazdálkodásáról szóló 

13/2013. (VI.27.) rendeletét, döntöttek az il-
legális hulladéklerakók felszámolására vo-
natkozó pályázat benyújtásáról, elfogad-
ták az önkormányzati fenntartású óvodák 
2019/2020. nevelési évről szóló beszámolóit 
és véleményezték a 2020/2021. nevelési évre 
vonatkozó munkaterveket. Határozatot hoz-
tak a tanuszoda megvalósításához szüksé-
ges fejlesztési terület ingyenes állami tulaj-
donba adásáról és elbírálták a Vecsési Falusi 
Nemzetiségi Óvoda vezetőjének pedagógiai 
asszisztensi álláshelyre vonatkozó kérelmét. 
 A testületi ülés a megszokott módón, a pol-
gármesteri beszámolóval kezdődött. Szlahó 
Csaba elmondta, hogy elkezdődtek a Bálint 
Ágnes Kulturális Központ épületére felhelye-
zett napelemek elektromos bekötési munkái. 
Ezt követően kérvényezi az önkormányzat 

az ELMŰ-től a be-
ruházás jóváhagyá-
sát és a kétirányú 
mérőóra kiépítését. 
Az Agrárminiszté-
riumhoz benyújtott 
Hungarikum pályá-
zaton elnyert 4 mil-
lió forintról szóló tá-
mogatási szerződést 
megkötötte az ön-
kormányzat, de azt 
módosítani kell, mert 

a felhasználási idő végét 2021. augusztusra 
határozták meg, de a támogatási összeget 
a Káposztafesztiválra fordítaná az önkor-
mányzat, a rendezvény pedig egy hónappal 
később, 2021. szeptemberben lesz. 
 Kevésbé örömteli hírt is közölt Szlahó 
Csaba a testülettel: Vecsés két pályázatát 
is elutasították, a város nem kap támoga-
tást a Deák Ferenc utca felújítására és a 
Mosolyország Óvoda konyhaberuházására. 
Előbbit fájóbbnak nevezte, mert jelentős tá-
mogatástól esett el az önkormányzat, míg a 
Mosolyország Óvoda tekintetében elmond-
ta, reményei szerint jövőre a tervezett beru-
házás többségét, a vizesblokk és a konyha 
javítási munkáit saját forrás felhasználásá-
val megvalósítja az önkormányzat. 
 Beszámolt arról, hogy a repülőtér üzemel-
tetésével kapcsolatos zajkérdésekkel foglal-
kozó Regionális Zajvédelmi Bizottság tagjai 
egyhangú döntésükkel elnöknek jelölték az 
alakuló ülésen. Kinevezését Palkovics Lász-
ló innovációs és technológiai miniszter hagy-
ja jóvá. A bizottság 15 tagszervezetből áll, a 
testület 2005 óta ülésezik, Szalhó Csaba pol-
gármester 2006 óta tagja a bizottságnak. 
 A két ülés között történt fontosabb esemé-
nyekre térve elmondta, október 2-án volt az 

Az építésügyi és építésfelügyeleti ha-
táskört 2020. március 1-jétől kizárólag 
megyei kormányhivatalokban felállí-
tott építésügyi osztályok gyakorolják 
az adott megye egész területére kiter-
jedő illetékességgel. 
 A Pest Megyei Kormányhivatal szer-
vezeti egységeként kialakításra került 
az építésügyi és örökségvédelmi főosz-

tály, amely az örökségvédelmi, építés-
ügyi és építésfelügyeleti hatáskört me-
gyei szinten gyakorolja. Az építésügyi 
és örökségvédelmi főosztály kilenc épí-
tésügyi osztályt foglal magában. A fel-
adatellátás területi megosztással tör-
ténik.
 A Vecsési Járási Hivatal illetékességi 
területéhez tartozó települések feladat-

ellátás tekintetében a 6. számú építés-
ügyi osztályhoz tartoznak, mely veze-
tője Rontó Zoltán. 
 Az építésügyi osztály elérhetősé-
gei: 2360 Gyál, Kőrösi út 54., tel.: 06-
29/541-051, e-mail: epites.gyal@pest.
gov.hu. 

Pest Megyei Kormányhivatal
Vecsési Járási Hivatala

Tájékoztató építésügyi és építésfelügyeleti hatáskör változásáról

Érd és Térsége Hulladékgazdálkodási Társu-
lás ülése, amelyen Frühwirthné Halász Me-
linda alpolgármester képviselte Vecsést. Ok-
tóber 14-én Alattyányi István képviselővel 
közösen tárgyalt Siska Veronika társasház-
kezelővel a Wass Albert utcai problémákkal 
kapcsolatban. Október 16-án Kovács Attilá-
val, a Budapest Airport Zrt. munkatársával 
és Vojnits Csabával, az Urbanitas Kft. mun-
katársával folytattak tárgyalást a repülőtér 
készülő szabályozási tervéről.

Állami tulajdonba került 
a tanuszoda megvalósításához 
szükséges terület
Egy lépéssel közelebb került a város a rég-
óta várt tanuszoda megvalósításához: a kép-
viselő-testület döntött az önkormányzati 
tulajdonú 367/18 helyrajzi számú ingatlan 
térítésmentes állami tulajdonba adásáról. 
Erre azért van szükség, mert a tanuszoda 
megépítésének előfeltétele, hogy az érin-
tett önkormányzatok a fejlesztés helyszí-
néül szolgáló ingatlanokat ingyenesen az 
állam tulajdonába adják. Bár a telek át-
adásáról szóló határozat megszületett, a 
beruházás kezdetéről továbbra sincs pon-
tos információ. 
   

Pályázat illegális szemét-
lerakatok felszámolására
Tisztítsuk meg az Országot! címmel nagy-
szabású környezetvédelmi programot hir-
detett a kormány. Célja, hogy felszámol-
ják az elmúlt évtizedekben felhalmozódott 
illegális hulladéklerakatokat. A projekt 
keretében a települési önkormányzatok is 
pályázhatnak, a kiírásra Vecsés is nyújt 
be pályázatot. VT info

Október 20-án tartotta soron 
következő ülését a képviselő-
testület, melyen összesen 13 
napirendi pontot tárgyaltak.

Vecsés polgármesterét jelölték 
A ZAJVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEKTestületi ülésről 

jelentjük
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A laikus is életet
menthet az új 
DEFIBRILLÁTOROKKAL 

Új defi brillátorok érkeztek a Telepi úti 
szakrendelőbe és a Dózsa György úti 
Alapellátási Központba. Az életmentő 
berendezések eltérőek, míg az egyik 
fajta csak orvosok által használható
– ilyen került a kardiológiára és a köz-
ponti ügyeletre –, addig a váróhelyi-
ségekben elhelyezett félautomata 
készülékek használatához nem szük-
séges orvos jelenléte, tehát a laikusok 
is életet menthetnek vele. 
 Dr. Szarvas Tibor intézményvezető a 
Williams Televíziónak nyilatkozva el-
mondta, a lakosság által is használha-
tó defi brillátorok ismerősek lehetnek a 
bevásárlóközpontokból, használatuk-
hoz nincs szükség előképzettségre. 
A készülék magyar nyelven ad hang-
utasításokat, amelyek végigvezetik 
az újraélesztés folyamatán az eszköz 
használóját. A defi brillátor elektródá-
it – úgynevezett „tappancsait” – erő-
sen rá kell nyomni a beteg mellkasá-
ra, a továbbiakat magától elvégzi a 
berendezés. 
 – A defi brillátor elemzi az EKG-t, 
ha normál szívműködést észlel, ak-
kor nem engedi a használatot, tehát 
bajt nem tudunk vele csinálni – hang-
súlyozta az intézményvezető. 
 Dr. Szarvas hozzátette, vészhelyzet 
esetén az a legfontosabb, ne másra 
várjunk, hanem merjünk odamenni 
az eszméletlen beteghez és ha nem 
érezzük a nyakán a pulzusát, akkor 
kezdjük meg az újraélesztést, mert 
ezzel életet menthetünk.    V. 

R ohamosan terjed a jár-
vány az egész ország-
ban, már nincs olyan 

település, ahol ne lenne jelen 
a koronavírus. A járvány ha-
zai megjelenésétől novemberig 
230 fertőzöttet igazoltak Vecsé-
sen, a hónap elején hivatalosan 
mintegy 50 aktív fertőzöttről 
lehetett tudni a városban. Vél-
hetően ettől többen is lehetnek, 
hiszen előfordulhatnak olyan 
esetek, melyek nem kerülnek be a statisz-
tikába, mert a szerencsésebbek tünetmen-
tesen vagy egészen enyhe tünetekkel esnek 
át a fertőzésen. 

Hónap közepéig 
három vecsési 
intézmény volt érintett 
Szlahó Csaba november 8-án a Williams Te-
levíziónak adott interjújában elmondta, két 
vecsési óvoda is érintett a koronavírus-fer-
tőzésben. A Bálint Ágnes Óvodában két da-
dus tesztje lett pozitív, az érintett csoportot 
egy hétre bezárták, míg a Tündérkert Óvo-
dában 6 óvodapedagógus kapta el a korona-
vírust, ezért az egész intézményt be kellett 
zárni november 9. és 15. között. November 
10-étől a Petőfi  Sándor Római Katolikus 
Általános Iskola és Gimnázium online ok-
tatásra állt át, az intézményben több peda-
gógus is megfertőződött. Az óvodához ha-
sonlóan a Petőfi  iskolát is egy hétre zárták 
be. (Fontos megjegyezni, hogy a rendkívüli 
szünetet csak az Oktatási Hivatal rendelhe-
ti el az adott intézményben, az önkormány-
zat nem.) Lapzártánkig nem érkezett újabb 
hír bezárt iskoláról vagy óvodáról, de bár-
mikor, bármelyik intézményben kialakul-
hat hasonló helyzet.
   

Az önkormányzat 
segít, amiben tud
Hasonlóan, mint a járvány első hulláma ide-
jén, az önkormányzat ősszel is mindent meg-
tesz, hogy segítsen a lakosságnak és az intéz-
ményeknek átvészelni ezt a nehéz időszakot. 
Az önkormányzat felvette a kapcsolatot az 

Országos Mentőszolgálat illetékeseivel an-
nak érdekében, hogy Vecsésen is lehessen 
koronavírus-szűrést végezni. Ezen felül ar-
ról is tájékoztatott a polgármester, hogy a 
fertőzések megelőzése érdekében a város 
továbbra is biztosítja az intézményeknek a 
védekezéshez szükséges fertőtlenítőszere-
ket és egyéb eszközöket. 

Elmaradnak a programok 
November 11-én éjféltől kijárási tilalom lé-
pett életbe, este 8 és hajnali 5 óra között csak 
indokolt esetben hagyhatjuk el az otthonun-
kat (ilyen az igazolt munkavégzés vagy az 
orvosi ellátást igénylő egészségügyi hely-
zet). Ugyan 20 óráig szabadon járhatunk, a 
kormány által hozott szigorító intézkedé-
sek viszonylag szűk keretek közé szorítják 
a mozgásterünket. Korlátozták többek kö-
zött a vendéglátóhelyek és a kulturális lé-
tesítmények működését, így Vecsésen sem 
mehetünk étterembe, elmaradnak a Bálint 
Ágnes Kulturális Központ és a Róder Imre 
Városi Könyvtár programjai, nem lesz no-
vember 26-án közmeghallgatás és a Minden-
ki Karácsonya városi rendezvény is elmarad. 
A szigorítások legkevesebb 30 napig van-
nak érvényben, de félő, hogy idén már nem 
számíthatunk jelentős lazításra, így várha-
tóan az év végi ünnepeket is szolidabb for-
mában, családi körben ülhetjük csak meg. 

Közterületen is 
maszkot kell viselni
Ahhoz már hozzászoktunk, hogy a zárt 
terekben maszkot hordunk, de a közterü-
leteken eddig erre nem volt szükség. No-
vember 11-én éjféltől ez is megváltozott, 

ugyanis a kormány a maszkvi-
selési szabályok megerősítésé-
ről is döntött. A rendelet szerint: 
„A hatodik életévét be nem töl-
tött kiskorú kivételével […] min-
denki köteles a 10 000 főnél na-
gyobb lakónépességű település 
belterületén a  települési önkor-
mányzat által kijelölt közterü-
leten, illetve nyilvános helyen, 
kivéve a  sporttevékenység so-
rán, valamint a  parkokban, il-

letve zöldterületeken” maszkot viselni, úgy 
hogy az folyamatosan elfedje az orrot és a 
szájat. A kormányrendeletben megjelent 
felhatalmazás alapján Vecsésen is önkor-
mányzati rendelet határozza meg, hogy a 
város belterületén mely közterületeken és 
nyilvános helyeken kötelező a maszk vise-
lése. A rendelet szerint a piacon (árusoknak 
és vásárlóknak egyaránt) – ami nem új sza-
bály, eddig is így volt – a játszótereken, az 
intézmények bejáratától számított 20 mé-
teren belül és az üzletek, boltok, vendéglá-
tóüzletek, bankok, pénzintézetek, gyógy-
szertárak, lottózók és nemzeti dohányboltok 
bejáratának 5 méteres körzetében. Emellett 
természetesen továbbra is érvényben van-
nak a maszkviseléssel és távolságtartással 
kapcsolatban eddig bevezetett szabályok.   

Ne vegyük félvállról! 
A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intéz-
kedések megosztják az emberek véleményét. 
Sokan lázadnak, zsörtölődnek a szigorú sza-
bályok miatt, mások pedig még szorosabbra 
húznák a nadrágszíjat. Mi a szabályok elfo-
gadására bíztatjuk olvasóinkat. Nem azért, 
mert büntetés jár a megszegőknek, hanem 
mert jelenleg ez az egyetlen esély a megbe-
tegedések számának csökkentésére. Senki 
nem tudhatja előre, hogyan reagál a szer-
vezete a vírusra, korántsem biztos, hogy 
egy egészséges fi atal megússza súlyos tü-
netek nélkül, de az sincs kőbe vésve, hogy 
az idősebb szervezet elbukja a harcot a be-
tegséggel szemben. A pániktól mindenkit 
óvva intünk, de legyenek óvatosak, a sza-
bályok és a higiéniai ajánlások betartásával 
jelentősen csökkenthető az esélye, hogy el-
kapják a fertőzést.  Varga Norbert

Koronavírus: a járvány újra 
átírja a vecsési hétköznapokat

MINDENKINEK
 NEHEZÍTETT HELYZETBEN 

KELL HELYT ÁLLNI
Míg tavasszal a legrosszabb napokon is csak 200 körüli fertőzöttet azonosítottak, őszre megfordult 
a kocka és napról napra több ezer esetszámról szólnak a hírek. Bár sokan még mindig elbagatellizál-

ják a koronavírus-járvány súlyát, óvatosságra intjük olvasóinkat: tartsák be a szabályokat, még 
ha oly szigorúnak is tűnnek, hiszen egyelőre csak ezzel óvhatjuk meg saját és mások egészségét.   Székely Lilla személyében október elejétől egy új felnőtt 

háziorvos működik Vecsésen. A szakember elmondta, nagy 
a népességnövekedés a városban, a meglévő háziorvosok 
nem nagyon bírták már, ezért volt szükség egy új orvosra. 

A z önkormányzat és a háziorvosi 
szövetség is szerette volna egy új 
ember érkezését, így kerültem ide, 

ebbe a szép új rendelőbe, a teljesen új házi-
orvosi körzetbe. Korábban Borsod megyé-
ben dolgoztam, pszichiátriai szakvizsgával 
rendelkezem, de dolgoztam alapellátásban 
és sürgősségi ellátásban is – mondta azzal 
kapcsolatban, miként került Vecsésre. 
 Elárulta, nagyon jól érzi magát, a kezdeti 
beszokási nehézségeken is túl van már, élet-
vitel szerűen él már itt, Vecsést pedig egy ké-
nyelmes, komfortos, jó elhelyezkedésű vá-
rosnak tartja, az pedig külön öröm számára, 
hogy szeretettel fogadták és a kollégákkal is 
jól kijön.
 – Határozottan érzem a különbséget, hi-
szen mindenki számára nehezített helyzet-
ben kell helyt állni. A szokottnál is jobban 
oda kell fi gyelni, az emberekben van egy 
általános félelem. Mindenkinek sürgősségi 
életmódra kellett berendezkedni – mondta 

azzal kapcsolatban, milyen volt 
épp egy világjárvány kellős kö-
zepén elkezdenie a munkát egy 
új helyen. 
 Tisztában van vele, most nem 
lehet számolni olyan betegfor-
galommal, ami jól jönne neki is 
az emberek megismeréséhez. Ő 
is azt vallja, ha nem muszáj, ne 
menjünk orvoshoz, akinek láza 
van, ne menjen a rendelőbe. 
 De vajon honnan tudjuk, ha 
lázasak vagyunk és köhögünk, 
akkor az a járvány, vagy „csak” 
egy infl uenza, esetleg egy torok-
gyulladás?
 – Ezt mi is tudjuk, hogy te-
lefonon keresztül nem lehet 
megállapítani. Nagy különb-
ség nincs a betegségek között, 
gyógyítani, támogatni kell a 
szervezetet és sokat pihenni. De 
mivel járvány van, erre kell leg-
inkább fókuszálni. Az minden 
esetben igaz, otthon kell ma-
radni, pihenni, vitamint szed-

ni, ha köhög valaki, akkor gyógyszerezni. 
Az idős krónikus betegeknél pedig mind-
ezeket még körültekintőbben be kell tar-
tani – mondta a doktornő. 
 Azzal kapcsolatban, hogy a vírus egyes 
embereken tünetmentesen átmegy, míg má-
sokat kórházba kényszerít elmondta, az ösz-
szes vírus okozta betegségre jellemző ez a 
vegyes lefolyás. Függ az egyén genetikai 
hátterétől, ellenálló képességétől. Ugyanak-
kor azért, mert a tünetek vegyes mintázatot 
mutatnak, és tünetmentesen ki lehet horda-
ni, az ilyen beteg is szórja és fertőzi környe-
zetét.
 – Az alapvető dolgokat be kell tartani, 
gondolok itt a többszöri kézfertőtlenítésre és 
a maszkhasználatra. Emellett olyan életbe-
rendezkedésre kell törekedni, hogy tényleg 
csak a legszükségesebb dolgok miatt kelljen 
elmenni otthonról. Minél kevesebbet járjunk 
el, annál kisebb az esélye a megfertőződés-
nek – mondta.  Sz. Gy. 

Dr. Székely Lilla október elejétől rendel Vecsésen
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A 10 egyéni nyertes a körzetek sor-
rendjében: Hanek Gábor MSZP–
SZDSZ–Centrum, Szlahó Csa-

ba FIDESZ–MDF–Ipartestület, Tóth Judit 
MSZP–SZDSZ–Centrum, Dabasi János 
Lokálpatrióták, Balogh Csongor MSZP–
SZDSZ–Centrum, Skribek Zoltán FI-
DESZ–MDF–Ipartestület, Saska Istvánné 
FIDESZ–MDF–Ipartestület, dr. Fekete Ká-
roly FIDESZ–MDF–Ipartestület, dr. Zsingor 
Ivánné MSZP–SZDSZ–Centrum, Ternyák 
Istvánné MSZP–SZDSZ–Centrum.
Listás mandátummal képviselő lett: 
Dr. Gerencsér Balázs MSZP–SZDSZ–
Centrum, Lőrincz Ferencné: MSZP–
SZDSZ–Centrum, Gál István FIDESZ–
MDF–Ipartestület, Alattyányi István 
FIDESZ–MDF–Ipartestület, Pável Béla 
Lokálpatrióták Egyesülete, Gyurákiné Sár-
di Krisztina: Lokálpatrióták Egyesülete, Vé-
kony Ferenc: Vecsési Vállalkozók Szövetsé-
ge–Vecsési Horgász Egyesület.
 Az alakuló ülésen két alpolgármestert vá-
lasztottak Lőrincz Ferencné és Pável Béla 
személyében.

 A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
választás eredményeként elnök Frühwirth 

Mihály, elnökhelyettes Tófalvi Mónika 
lett, a Kulturverein képviseletében. Továb-
bi képviselőnek választották: Pável Ritát 
(Kulturverein), valamint Hanek Gábort és 
Falvai Anettet függetlenként.
 Először választottak Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzatot. Elnöknek Rostás-Farkas 
Györgyöt (Demokratikus Roma Szövetség 
– DRSZ), elnökhelyettesnek Pintér Ferenc 
Gábort (független) választották. Tagja lett 
még: Molnár Lászlóné és Varga Jenő füg-
getlen, valamint Langó Zoltán Gábor DRSZ.
 

A ciklus ideje alatt 
történt 2002–2006
A ciklus kétségkívül legjelentősebb lépése a 
Vecsést övező főközlekedési útvonalak meg-
építése volt. A városházán 2004. május 4-én 
írták alá az M0 autóút M5–4. sz. főút közöt-
ti szakasz és a 4. sz. főút Vecsés–Üllő elke-
rülő szakasz kivitelezési szerződését. 1991-
ben fogadta el Vecsés képviselő-testülete ezt a 
nyomvonalat, ami most került megépítésre. A 
hosszú évek késedelméért a főváros SZDSZ-
es vezetése és az első MSZP–SZDSZ kor-
mány a felelős, és a közel évtizedes mulasz-
tás a település számára óriási károkat okozott, 
elég az elmaradt iparűzési adóra gondolni, 
ami forintmilliárdokra tehető. A tucatnyi de-
monstráció után az Orbán-kormány kezdte el 
a tervezés munkáit 1998-ban. Az alapkőleté-
tel 2004. május 24-én volt, amelynek részt-
vevője volt Medgyessy Péter miniszterelnök 
is. Az M0 és az új elkerülő 4-es főút szaka-
szát 2005. december 17-én adták át.
 A 2002-ben átadott okmányiroda folya-
matosan bővített ügykörrel állt a polgárok 
rendelkezésére. Jogszabályi rendelkezés sze-
rint 2004 óta a mozgáskorlátozottak ügye-
it is helyben intézték. Éppen ezért akadály-
mentesre alakították ki az irodát.
 A szűk anyagi források ellenére, a 
csatornaberuházás előrehaladásával meg-
nyílt a lehetőség a nagyobb mértékű út- és 
járdaépítések megvalósítására. 2004 évben 
végleges burkolatot kapott az Ady Endre utca 
(Kereszt–Szép utcák közötti szakasza), az 
Apafi , az István és a Ferenc utca. Megépült 
a Lajos és a Kikindai utca hiányzó szaka-
sza. Elkészült a Teréz, a Rózsa és a Hold utca. 
A beruházások összértéke 112 millió fo-
rint volt.
 2006-ban elkészült a Dobó Katica utca, a 
Széchenyi út és a Lakótelepi szerviz út, 122 
millió forint értékben; a Halmi-telepen a 
Szabadkai utca – 55,5 millió forintért; a Fa-

luban az Ady Endre utca József utcáig tar-
tó szakasza és Felsőtelepen a Mária utca 32 
millió forint értékben. Ebből is látható, hogy 
az utcák aszfaltozása terén évtizedes volt az 
elmaradás.
 Történelmi jelentőségű volt, hogy a hábo-
rú után 57 évvel, 2002-ben létrejött az első 
egyházi nevelési intézmény: elkezdte műkö-
dését a Czövek Olivér Református Óvoda.
 A civil világ is egyre aktívabb lett és ko-
moly kulturális értékekkel bíró hagyomá-
nyokat teremtő rendezvényeket indított útjá-
ra. 2003 tavaszán megtartották az I. Vecsési 
Tavaszi Fesztivált, melyet tíz másik követett. 
A vecsési boros gazdák kezdeményezésére 
2005 márciusában megrendezték az I. Ve-
csési Borversenyt. 
 A belső értékek ápolása jegyében az em-
lékhelyek száma tovább nőtt.
 2005. június 4-én a trianoni nemzetcsonkí-
tás napján, az Orbán Balázs Erdélyi Kör szer-
vezésében felszentelték az Erzsébet téri plé-
bániakertben az első közadakozásból készült 
emlékhelyet, a Megmaradás Emlékművet.
 Az Erzsébet téren 2005. szeptember 9-én 
fölszentelték a II. világháborús emlékművet, 
a „Gyertyát”, Szórádi Zsigmond alkotását. 
A következő évben a testület két kopjafát 
állított fel az Erzsébet téren a Bocskai és a 
Rákóczi szabadságharc tiszteletére. Ugyan-
ebben az évben Halmy József, a telep név-
adója, nemes lelkű adományozója emlékére 
emlékoszlopot emeltek a Halmy József téren.

Szalontai János

30 ÉVES AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER – 2002–2006

Fejlődő infrastruktúra 
ÉS KULTURÁLIS ÉRTÉKEK 
A 2002. október 20-i válasz-
táson ismét Bükk Lászlót, 
a FIDESZ–MDF–Ipartestü-
let jelöltjét választották 
polgármesternek.

Képviselő-testület 2002–2006. 
Balról, szemben: Pável Béla alpolgár-
mester, Takács Mária jegyző, Bükk Lász-
ló polgármester, Lőrincz Ferencné 
alpolgármester, Skribek Zoltán, Szlahó 
Csaba, Alattyányi István képviselők. 
Balról, háttal: Gyurákiné Sárdi Kriszti-
na, Dabasi János, Dr. Gerencsér Balázs, 
Tóth Judit képviselők

A felújított Újratelepítési Emlékmű ava-
tása. Az emlékművet a felújítás után 90 
fokkal szembefordították a Szent István 
Koronás Ivókúttal. A képen Bükk Lász-
ló polgármester és Frühwirth Mihály, az 
NNÖK elnöke látható

B efejeződtek a faápolási 
munkák a főút mentén. 
Az első ütemben 60 fa 

volt érintett a 129-ből, legtöbb-
jüket ápolták, visszavágták, de 
volt köztük olyan is, amit már 
nem lehetett megmenteni, ezért 
ki kellett vágni. A munkálatok 
második üteme jövő ősszel, a 
madarak fészkelési idejét köve-
tően várható – tudtuk meg Vár-
szegi Csabától, a környezetvé-
delmi bizottság elnökétől. 
 – A munkafolyamat év ele-
jén kezdődött a fakataszter ké-
szítésével, amely részletes fa-
vizsgálatot is tartalmazott, majd 
a szakemberek kijelölték az ápo-
lásra szoruló fákat, illetve azo-
kat is, amelyeket rossz állapo-
tuk miatt ki kellett vágni. 50-60 
éves fákról van szó, a szakvéle-
mény szerint sok volt köztük a 
beteg példány, ezért több eset-
ben is komolyabb beavatkozásra 

volt szükség. Többet erőteljesen 
visszavágtak, ami talán drasz-
tikusnak tűnhetett, de minden 
esetben szakszerű beavatkozás 
történt. A kivágott fák pótlásáról 
jövő tavasszal szeretnénk gon-
doskodni – mondta az elnök.
 
Idén is sokan 
jelentkeztek az 
önkormányzat 
faültetési akciójára
A város szépítése céljából az 
önkormányzat évről évre meg-
hirdeti őszi lakossági faültetési 
akcióját. A program keretében 
jelképes áron, 1500 forintért vá-
sárolhatnak facsemetét (ame-
lyek ára valójában 15 000 forint, 
a különbözetet az önkormány-
zat állja. Idén összesen 3,5 mil-
lió forintot fordítottak a fásítási 
programra) azok a lakók, akik az 
ingatlanjuk előtti közterületet fa-

ültetéssel szeretnék szebbé ten-
ni, és vállalják az ültetéssel járó 
munkálatokat és a csemeték utó-
gondozását is. A kezdeménye-
zés idén is jól sikerült, sokan je-
lentkeztek az akcióra, közel 200 
facsemete talált gazdára. 
 – Gömbkőrist, juhart, aká-
cot, gömbszivart és termés nél-
küli vérszilvát vásárolhattak 
a lakók, de jövőre szeretnénk 
más fajtákkal is bővíteni a kí-
nálatot, mert a visszajelzések 
alapján erre van igény. Jövő-
re a mennyiséget is szeretnénk 
megnövelni, ha a költségvetés-
ben sikerül biztosítani az ehhez 
szükséges összeget, mert egy-
re nagyobb a lakosság érdeklő-
dése a program iránt – mondta 
Várszegi Csaba. 
 A bizottság elnöke a beülte-
tést követő utógondozásra is fel-
hívta a fi gyelmet: nagyon fontos, 
hogy jövőre a száraz hónapokban 
is kellő mennyiségű vizet kapja-
nak a facsemeték – mondta, mert 
ellenkező esetben akár el is pusz-
tulhatnak a kiszáradástól.
  
Óvodások, diákok, 
természetvédők 
is segítettek
A Halmi Telepi Általános Isko-
lában 4 hársfát pótoltak, a facse-
metéket az iskola tanulói ültet-
ték el. A Petőfi  Sándor Római 
Katolikus Általános Iskola és 
Gimnázium területén 4 vörös 
juhart ültetettek az iskola első-
sei és 9. osztályos gimnazistái, 
akik örökbe is fogadták a fákat. 
 November első hétvégéjén 
több tucat önkéntes gyűlt ösz-
sze, hogy facsemetéket ültes-
sen a patak mentén és a lakó-
telep parkjában.
 – Pénteken a Budai Nagy 
Antal utcában a kőhíd előtti ré-

KÖRNYEZET

ZÖLDEBB 
LETT A VÁROS 

Befejeződtek a főút menti fa ápolási 
munkálatok és lezárult az önkormányzat 
faültetési akciója. A részletekről Vársze gi 

Csaba, az önkormányzat környezetvédelmi 
bizottságá nak elnöke tájékoztatott. 

szen juharfákat pótoltunk, ezen 
felül egy új fasort is képeztünk, 
az árok rézsűjébe 27 mocsárcip-
rust ültettünk a Havur-Fa Kft. 
és a vecsési Hertz autókölcsön-
ző munkatársai segítségével. A 
faültetésben a Kispatak Termé-
szetvédő Egyesület önkéntesei 
is a segítségünkre voltak. A la-
kóparki játszótéren 3 mocsár-
ciprust ültettünk az ott dolgo-
zó kertészek és a Bálint Ágnes 
Óvoda ovisainak segítségével. 
A szervezést ezúton is köszön-
jük Lakner Brigitta óvodaveze-
tőnek és Krojher Gabriellának. 
Szombaton a lakótelep játszóte-
re és az új rekortánpálya körü-
li fasort újítottuk fel. Összesen 
24 korai juhart pótoltunk, a te-
rület belső részén pedig két-két 
platánt és kislevelű hársfát ül-
tettünk el. A munkában segít-
ségünkre volt Skribekné Komár 
Ágnes önkormányzati képvise-
lő, Szlahó Csaba polgármester 
és a Kispatak Természetvédő 
Egyesület önkéntesei. A faülte-
tést igazi társadalmi összefogás 
övezte a lakótelepen, sokan se-
gítettek a munkában, amit ez-
úton is köszönünk – összegzett 
Várszegi Csaba.  
 A tél folyamán a város több 
helyszínén lehet számítani a 
balesetveszélyes fák kivágásá-
ra, de ezek jellemzően kisebb 
munkák lesznek, a közlekedés-
ben nem okoznak fennakadást.

Varga Norbert

A Kispatak Természetvédő Egyesület 5 
éve vesz részt a városi faültetési prog-
ramban, Krojher Gabriella és csapata az 
első napon a Budai Nagy Antal utca pa-
tak felőli részén segített 27 fa elülteté-
sében, és a játszótéren a Bálint Ágnes 
Óvoda Egérke csoportjával is ültettek fa-
csemetéket. Szombaton a lakótelepen 
számíthattak a munkájukra, ahol össze-
sen 28 fa elültetésében segédkeztek. 
 Krojher Gabriella, az egyesület elnö-
ke elmondta, folyamatban van a pa-

tak menti ismertetőtáblák felújítása. 
A legyártást az önkormányzat fi nan-
szírozza, az új táblákat várhatóan de-
cember 5-én helyezik ki a patak mel-
letti sétaútra. 
 A patak mentén található elöregedett 
kukákat új, fémből készült hulladékgyűj-
tő edényekre cserélték, és kutyaürülékes 
kukákat is kihelyeztek a területen. A Kis-
patak Természetvédő Egyesület kéri a 
kutyasétáltatókat, jelezzék, ha elfogy-
nak a kutyaürülékes zacskók. 

 A madáretetők feltöltése is megtörtént, 
ezzel kapcsolatban arra kérik a környékbe-
li lakókat, fi gyeljék az etetőket és jelezzék, 
ha az eleség elfogyott. (Aki teheti, meg is 
töltheti az etetőt, hogy az odaszoktatott 
madarak ne maradjanak élelem nélkül.) 
 Az egyesület várja azon fiatalok je-
lentkezését, akik a kötelező 50 óra kö-
zösségi szolgálatot szeretnék teljesíte-
ni környezetvédelemi területén. További 
információt ad Krojher Gabriella a 06-
30/386-7440 telefonszámon. Az egye-
sület elérhető a Facebookon is (www.
facebook.com/kispatakegyesulet).   VN

SEGÍTETTEK A TERMÉSZETVÉDŐK

Az Egérke csoport 
óvodásai a lakóparki 

játszótéren segítettek 
A lakótelepen a polgármester és 
a terület önkormányzati képviselője 
is kivette a részét a munkából
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Zárt körben, szülők nélkül tartották 
meg a szalagtűző ünnepséget

Tavasszal az iskolák évzáró ünnepségét írta át a koronavírus-járvány, ősszel pedig az érettségire 
készülő diákok ünnepét, a szalagavatót húzta keresztül a pandémia. A Petőfi  Sándor Római 
Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban idén zárt körben, csak a diákok részvételével 

tartották meg a szalagtűző ünnepsé get, a hagyományos szalagavató bálra nem kerülhetett sor. 

A jeles eseményen, melyet idén a Jé-
zus Szíve templomban tartottak meg, 
53 érettségi előtt álló gimnazistának 

tűzték fel a szalagot osztályfőnökeik, ame-
lyet egészen az érettségiig viselnek majd. 
 A diákokat Sztyehlikné Hegyi Krisztina 
igazgató köszöntötte. Beszédében kiemelte, 
hosszú utat tettek meg az elmúlt évek alatt, 
mire a szalagtűzés ünnepélyes pillanatához 
értek. Elismerésre méltónak nevezte a tanu-
lással töltött éveket, melyek kinek jobban, ki-
nek döcögősebben sikerültek. Bár a szülők 
nem lehettek jelen, Sztyehlikné megköszönte, 
hogy a hosszú úton végig támogatták gyerme-
keiket, egyúttal azt kérte, biztosítsák tovább-
ra is, hogy az érettségiig hátralevő hónapok 
gondtalan tanulással teljenek. Az elkövet-
kező időszakra kitartó tanulást kívánt a di-
ákoknak, mert „szűnni nem akaró kitartás-
sal minden cél elérhető” – hangsúlyozta. 
 – Éljétek hittel, reménnyel és félelem nél-
kül az életet. E három hűséges útitárssal bát-
ran szembenézhettek az akadályokkal, és 
meglátjátok, hogy mindenre képesek vagy-
tok és minden álmotok valóra válhat – zárta 
gondolatait Sztyehlikné Hegyi Krisztina. 
 Az igazgató beszéde után Huszka Mihály 
atya adott lelki útravalót a diákoknak, majd 
megáldotta szalagokat. 
 Az ünnepség az iskola diákjainak irodal-
mi műsorával ért véget. 

Érettségi előtt álló 
osztályok névsora
12.a, osztályfőnök: Szűcs Ildikó 
Csernai Lili, Ecsedi Klaudia, Juhász Lili, 
Juhász Márk, Korponai Ádám Gyula, Ko-
vács Gréta, Laza Petra Kinga, Molnár 

Ágoston Árpád, Oláh Olivér, Palotai Ta-
más, Pelle Fanni Katalin, Pető Ottó Márk, 
Róth Szabina Erzsébet, Szijjártó Norbert, 
Szűcs Roxána 

12.b, osztályfőnök: Madarász Krisztina
Cserei Róbert Szilárd, Dajcsin Rebeka, 
Dankó Fruzsina, Dienes Nikolett, Ga-
ramszegi Anna, Geiger Laura, Horváth 
Dominik, Juhász Zoltán Dávid, Kiss An-
namária, Kovács Dániel, Körmendi Bar-
nabás, Mihály Nikoletta, Pásztor Bence 
Péter, Schubert Gergő, Tóth Anna, Weidel 
Márton Ernő

12.c, osztályfőnök: Hegyesi Krisztina
Balogh Dominika, Béres Beatrix, Csiszér 
Bernadett, Fagyal Nikoletta, Fodor Fan-
ni, Földvári Hanna, Gál Balázs, Geröly 
Rebeka Csilla, Görbe Zétény, Göttli Lilla 
Viktória, Jánosa Fanni Katalin, Jurászik 
Dávid, Kozma János, Magyarosi Szidó-
nia, Mezőfi  Babett Márta, Romhányi Petra, 
Stiller Roland, Szabó Nikolett, Tóth Hu-
nor György, Váli Viktor, Vicze Fanni Pat-
rícia, Werner Denis VN 
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Az ünnepségen 
csak a diákok 
vehettek részt. 
A maszkviselés 
kötelező volt

Tudta, hogy szakmát is tanulhat 
A VECSÉSI IPARTESTÜLETNÉL? 

RENDHAGYÓ OKTÓBER 23-i 
megemlékezés az Andrássy iskolában

OKTATÁS

A Vecsési Ipartestület és az A2 Stúdió Kft. 
együttműködése nem új keletű, az oktatási 
központtal közösen szervezett képzéseken 

már több vecsési tett sikeres vizsgát. 

  Idén a Vecsési Andrássy 
Gyula Általános Iskolában 
különleges megemlékezés-
re került sor. A színpadi elő-
adás helyett a Szabad Európa 
rádiót idéző műsorral készül-
tek a nyolcadik évfolyam ta-
nulói. Az előre felvett, meg-
szerkesztett rádiójátékot a 
hangosbemondón keresztül 
hallgathatták meg diákjaink. 
A műsorban a verseket helyen-
ként fegyverropogás szakítot-
ta félbe, a „helyszíni tudósítás” 
közben a diákok – bár az isko-
lapadban ültek – képzeletben 
végigélhették ennek a napnak 
az eseményeit. 
 A rádiójátékot Malinkó Ju-
dit néni rendezte. A hangtech-
nikában, hangosításban segí-

tett: Kenyó Andrea pedagógiai 
asszisztensünk, Horváth Bo-
tond, iskolánk volt tanulója, 
Vetró Gergely ötödik osztá-
lyos tanuló. Szereplők: Balázs 
Kristóf, Bayer Milán, Beleslin 
Zorka, Csorba Szófi a, Fábián 
Péter, Halgas János, Horeczky 
Zsófi a, Kató Alexandra, Kiss 
Eszter, Malatinszky Milán, 
Nagy Dávid, Nagy Marcell, 
Nemesmagasi Gréta, Pénzes 
Laura, Pethes Bianka, Pol-
lák Réka, Somogyvári Ivett, 
Stabarecz Martin, Szántó Vi-
vien, Szarka Zsombor, Szénási 
Márton, Szilágyi Mátyás, Sző-
nyi Lili, Vass-Bozsó Benedek, 
Weiszháb Nóra.

Kató Alexandra, Weiszháb Nóra, 
8. osztályos tanulók

A z OKJ-s képzési rend-
szer átalakulásával az 
eddigi együttműködés 

megváltozik, Vecsés szempont-
jából mindenképpen előnyére, 
hiszen a tervek szerint várhatóan 
jövőre az elméleti és a gyakorlati 
oktatás, továbbá a vizsgáztatás 
is megoldott lenne Vecsésen. A 
részletekről Rabi-Rizmajer And-
rea, az A2 Stúdió felnőttképzé-
si intézmény vezetője tájékoztat-
ta lapunkat. 
 – A Vecsési Ipartestülettel 
közösen folytatott képzéseink 
iskolarendszeren kívüli felnőtt 
képzések, de az OKJ-s rendszer 
átalakulásával ezek nagy része 
bekerül az iskolarendszerű kép-
zésbe. Ezek 2, 3 és 5 éves képzé-
sek lesznek, attól függően, hogy 
a jelentkezők milyen előtanulmá-
nyokkal rendelkeznek. Akik még 

a régi rendszer szerint szeretné-
nek részt venni a szakmát adó 
képzéseken, azok december 31-
ig jelentkezhetnek, január 1-jétől 
már csak az új rendszerhez tud-
nak csatlakozni – mondta Rabi-
Rizmajer Andrea a felnőttkép-
zési rendszer átalakulásáról. 
 Az A2 Stúdió és a Vecsé-
si Ipartestület között létrejött 
együttműködési megállapo-
dás szerint a jövőben logiszti-
kai, gépkezelői, élelmiszer-, ve-
gyiárueladó, pedagógia valamint 
mezőgazdasági képzéseket indít 
melyeket Telepi út 58. szám alatt, 
az ipartestület épületében tart-
ják. Ez könnyebbséget jelent a 
vecsésieknek, mivel az elméle-
ti és a gyakorlati oktatás is hely-
ben történne. Ezekre a képzé-
sekre december 31-ig Vecsésen 
jelentkezhetnek, akik a régi rend-

szer szerint azaz iskolarendsze-
ren kívül, tanfolyam keretében 
szeretnének szakmát tanulni. 
 Az Ipartestülettel kötött 
együttműködéssel kapcsolat-
ban Rabi-Rizmajer Andrea el-
mondta, Skribek Pál elnökkel 
több tárgyaláson és egyezteté-
sen vannak túl, az A2 Stúdió 
és az Ipartestület elképzelései 
összhangban vannak, ezért hosz-
szú távra terveznek és szeretné-
nek kialakítani egy vecsési ok-
tatóközpontot, amely már az új 
képzési rendszernek megfelelő-
en működne, melyhez már ren-
delkeznek a szükséges engedé-
lyekkel. 
 – Egy olyan komplex rend-
szer kialakításában gondolko-
dunk, ahol az elmélet és a gya-
korlati oktatás, illetve hosszú 
távon a vizsgáztatás is megoldott 
lenne. Vannak még törvényi sza-
bályozások, amelyeket még nem 
ismerünk teljesen, ezért ezek a 
tervek várhatóan csak a jövő év 
első felében valósulhatnak meg 
– mondta Rabi-Rizmajer Andrea. 

 Nyelvi képzések indítását 
is tervezik Vecsésen, a tanfo-
lyamok résztvevői Pécsi Tu-
dományegyetem Idegennyelvi 
Központjához tartozó nemzet-
közileg is elismert ECL köve-
telményrendszer szerint tehet-
nek nyelvvizsgát. 
 – Az ezzel kapcsolatos tár-
gyalásokon már túl vagyunk, 
amely szerint elfogadnak ben-
nünket vizsgaközpontnak. Az 
akkreditációs eljárás most indul, 
amit pilisi és vecsési együttmű-
ködéssel szeretnénk teljesíteni – 
árulta el Rabi-Rizmayer Andrea, 
hozzátéve, hogy ezzel a megol-
dással a vecsési térségnek is len-
ne nyelvvizsgaközpontja.  
 A felnőttképzésben tanulha-
tó szakmákkal és további rész-
letekkel kapcsolatban a Vecsé-
si Ipartestület Telepi út 58. szám 
alatt található irodájában, vala-
mint a 350-163 telefonszámon, 
továbbá Rabi-Rizmajer Andre-
ától a 06-20/452-2232-es telefon-
számon kérhetnek további felvi-
lágosítást. Vén
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„Mindig is tanítónő 
szerettem volna lenni”

OKTATÁS

A z iskolát 2006 óta veze-
ti az. Mikor és hogyan 
döntötte el, hogy ezen 

a területen  szeretné folytatni 
a pályafutását?   
 – Valóban tizennégy éve va-
gyok az iskola igazgatója, bár pá-
lyafutásom során valójában nem 
vezetőnek készültem, hanem pe-
dagógusnak. Mindig is tanítónő 
szerettem volna lenni, már ál-
talános iskolás koromtól kezd-
ve. Ebben az általános iskolá-
ban végeztem, majd a Steinmetz 
Miklós gimnáziumban szerzett 
érettségi után egyenes út veze-
tett a Tanítóképző Főiskolára. A 
diploma megszerzése óta 36 éve 
dolgozom ebben az intézmény-
ben. 2006 novemberében kap-
tam először egyéves megbízott 
igazgatói kinevezést. Miután az 
intézményvezetés más jellegű 
kompetenciát is igényel, ezért 
beiratkoztam a Szegedi Tudo-
mányegyetem közoktatásvezető 
képzésére, majd 2007-ben adtam 
be a pályázatomat újra az igaz-
gatói pozícióra. Azóta is folya-
matosan képzem magam peda-
gógiai és gazdálkodási vonalon. 
2012-ben okleveles pedagógiata-
nár egyetemi végzettséget sze-
reztem a Nyugat-magyarországi 
Egyetemen. Családi vonatkozás-
ban két felnőtt fi am van, akik je-
lenleg külföldön élnek. 

– Hogyan változott az iskola 
mióta átvette annak vezetését 
és milyen stratégiát sikerült ki-
alakítania, mely eltér más ha-
sonló intézményektől?
 – Intézményvezetői kine-
vezésemkor az iskola tanuló-
létszáma 290 fő volt. Már ak-
kor felmerült a kérdés az akkori 
fenntartóval, Vecsés Város Ön-
kormányzatával közösen, hogy 

találjunk ki az intézménynek 
olyan stratégiát, amely még von-
zóbbá tehetné a vecsési csalá-
dok körében. A kétnyelvű ok-
tatás bevezetését, ahol bizonyos 
tantárgyakat német nyelven ok-
tatunk és a nemzetiségi tartal-
mak kiszélesítését jelöltük meg 
kiemelt célul. A stratégia sike-
res volt, például ma már a DSD I.
(Deutsches Sprachdiplom) is el-
érhető diákjaink számára, mely 
a középfokú nyelvvizsgának 
megfelelő nyelvi tudásszintet 
ad. Ugyanakkor felső tagoza-
ton ma már a német nyelv mel-
lett angol nyelvet is oktatunk di-
ákjainknak. Kulturális szinten a 
nemzetiségi identitás erősítésé-
re többek között hagyományőr-
ző német táncoktatást, külföldi 
német iskolákkal közös projek-
teket valósítunk meg. Mára isko-
lánk létszáma 460-480 főre nőtt 
és nem csupán a vecsési gyer-
mekek számára vált vonzóvá in-
tézményünk, hanem a környező 

településekről is sokan érdeklőd-
nek képzési kínálatunk iránt. Az 
intézmény Grassalkovich An-
tal nevét vette fel, hogy méltó 
emléket állítson a Vecsés pusz-
ta németekkel való betelepíté-
sét elrendelő gróf számára. A 
2011/2012-es tanévben a szülői 
munkaközösség Grassalkovich-
díjat is alapított.

– Melyek a legfontosabb ele-
mei az iskola fejődésének és 
történt-e lényegesebb változás, 
mióta az oktatási politika át-
alakult?
 – 2013-ban a KLIK a telepü-
lés másik két általános iskolájá-
val együtt a mi intézményünket 
is átvette. Ezzel a fenntartóvál-
tással egyidőben felmerült a Ve-
csési Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat és a korábbi fenntartó, 
Vecsés Város Önkormányzata 
részéről, hogy szerencsés len-
ne, ha a helyi német közösség 
irányíthatná az iskolát. Ennek 

Sárdi Krisztina tizennégy év óta vezeti a vecsési Grassalkovich Antal 
Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskolát, ahol ma majd félezer 

diák tanul. A Vecsésen elsőként alapított általános iskola története 
1797-re mutat vissza és rendkívül változatos oktatási és kulturális 

hagyományokkal rendelkezik, melyet érdemes közelebbről megismernünk.   

Sárdi Krisztina

törvényi feltételei 2014. szept-
ember elsejével valósultak meg. 
Azóta fenntartónk a Vecsési Né-
met Nemzetiségi Önkormány-
zat. A váltással párhuzamosan 
az intézményvezetés felelőssége 
is megnőtt, hiszen azóta önálló 
költségvetési szervként műkö-
dünk, annak minden előnyével 
és nehézségével. Könnyebbsé-
get jelent, hogy az intézményi 
gazdasági és pénzügyi felelős-
ségvállalás helyben dől el, ter-
mészetesen a nemzetiségi ön-
kormányzat jóváhagyásával, 
ugyanakkor a fenti folyamatok 
tervezése komoly kihívások elé 
állít bennünket. Az elmúlt idő-
szakban megújult az udvar, az 
ebédlő, a tornaterem tetőszer-
kezete is felújításra került, és a 
városi önkormányzat egy új te-
rületet is megvásárolt, mely az 
iskola bővítését szolgálja majd.

– Milyen tulajdonságokkal kell 
rendelkeznie egy eredményes 
iskolaigazgatónak?
 – Eredményes, sikeres vezető 
elképzelhetetlen felkészült mun-
katársak nélkül. Az eltelt 14 év 
során olyan vezetőtársak, igaz-
gatóhelyettesek, kollégák dol-
goztak velem, akik mindvégig 
mellettem álltak, akikkel közö-
sen haladtunk a kitűzött cél felé. 
Jelenleg ötven fő fölötti tanári 
karral dolgozunk együtt. Fon-
tosnak tartom az irányító szer-
vekkel való kiegyensúlyozott 
kapcsolat kialakítását is, de nem 
feledkezhetek meg a szülőkkel 
való együttműködés jelentősé-
géről sem.   

– Hogyan látja az iskola jövő-
jét, tekintetbe véve a jelenlegi 
kihívásokat?
 – Jelenleg a járványügyi sza-
bályozásoknak kell megfelel-
nünk, mely komoly kihívást je-
lent számunkra. Szerencsére az 
iskola jól ellátott korszerű szá-
mítástechnikai eszközökkel és 
a tanári kar megfelelő tapaszta-
latokkal bír a távoktatás megol-
dására.  Remélem, hogy hama-
rosan ismét vírusmentes úton 
folytathatjuk tevékenységünket, 
és várjuk mielőbb, hogy vissza-
térjen minden a régi kerékvá-
gásba. Szeretnénk az eredetileg 
tervezett oktatási és kulturális 
programjainkat megvalósítani.  
 Prátzki Péter

Kedves szülők! Kedves nyolcadikos diákok!
Iskolánk, a Petőfi  Sándor Római Katolikus 
Általános Iskola és Gimnázium, Vecsés város 
egyetlen gimnáziuma, amire nagyon büsz-
kék vagyunk. A tanév eleje óta egy innova-
tív programmal készültünk, melynek célja 
az volt, hogy iskolánk kapuját szélesre tárva 
minél többen nyerjenek betekintést életünkbe.
 Az eddig eltelt időben aktívabb kapcso-
latot építettünk ki az környező általános is-
kolákkal, hagyományos módon igyekeztünk 
megszólítani gyermeket és szülőt egyaránt. 
Ám ebben a rendkívüli járványügyi helyzet-
ben az egészség megőrzése érdekében alkal-
mazkodnunk kell a körülményekhez és alter-
natív megoldásokban gondolkodunk. Ennek 
jegyében választottuk most ezt a megoldást, 
hogy ilyen módon tájékoztassuk az iskolavá-
lasztás előtt álló szülőket, diákokat azokról 
a lehetőségekről, amelyeket iskolánk kínál-
ni, nyújtani tud a leendő gimnazistáinknak. 
 Tudjuk, hogy nagy és felelős döntés az is-
kolaválasztás. A döntés meghozatalában az-
zal tudunk segíteni, hogy – most ugyan írott 
formában – betekintést adunk iskolánk éle-
tébe, az itt folyó nevelő-oktató munkába. 
 Intézményünk az általános iskolától az 
érettségiig kínál komplex nevelési-oktatási 
folyamatot, így ajándékként éljük meg egy-
egy tanuló fejlődését a felnőttkor küszöbé-
ig. Továbbtanulási lehetőséget tudunk biz-
tosítani saját diákjainknak is, ugyanakkor 
nagy szeretettel várjuk Vecsés város általá-
nos iskoláiból és a környező települések ál-
talános iskoláiból is az érdeklődő diákokat.
 Katolikus iskolaként fontos számunkra a 
keresztény értékek, a stabil erkölcsi alapok 
átadása gyermekeinknek. Iskolánkat családi-

as hangulat, szeretetteljes légkör 
jellemzi, ahol lehetőséget biztosí-
tunk az egyéni fejlődésre, a tehet-
séggondozásra is. Nagy hangsúlyt 
fektetünk a hitoktatásra a gimná-
ziumunkban is, a római katolikus 
hittan mellett lehetőséget biztosí-
tunk református és evangélikus di-
ákjaink lelki nevelésére is. A ke-
resztény értékrend erősítését több 
iskolai programunk is támogatja: 
hétfőnként áhítat, a többi napon 
reggeli ima, évente egyszeri osz-

tálymise, lelki napok, családi napok, valamint 
a beemeltük oktatásunkba a katolikus hittan-
óra keretében a családi életre nevelés tantárgyat 
(CSÉN). Természetesen ezeket a programja-
inkat a XXI. század jegyében a nyitottság és 
az egyén szabad megnyilvánulása jellemzi.
 Iskolánk elnyerte az ÖKO-iskola címet. 
Minden évben számos környezetvédelmi 
jellegű rendezvényt tartunk és ügyelünk a 
gyerekek környezettudatos nevelésére a gim-
náziumban is. 
 A gimnáziumi diákéletet a gólyabál, kará-
csonyi ünnepség, szalagavató bál, hagyomá-
nyos Petőfi -napi rendezvényeink, osztályok 
közötti sportversenyeink, továbbá színház-
látogatások és kirándulások is gazdagítják. 
Mindezek megszervezésében a diákönkor-
mányzat nyújt segítséget. 
 Iskolánk honlapján keresztül adunk tájé-
koztatást intézményünk életéről, a nálunk 

folyó munkáról. A mindenkori 11. évfolyam 
tanulói pedig diákszemmel nyújtanak bete-
kintést iskolánk Facebook-oldalán a napi tör-
ténéseinkbe. 
 A Stúdium Alapítvány állandó támoga-
tást nyújt diákjaink iskolai és iskolán kívü-
li programjaihoz.
 Az iskolapszichológusi ellátást is már több 
éve biztosítjuk intézményünkben, hatékony 
segítséget nyújtva diákjainknak, szüleiknek 
és pedagógusainknak egyaránt. 

A két indított osztályunkról
A 2021/22-es tanévben is két párhuzamos 
gimnáziumi osztályt indítunk, mindkét osz-
tályban az oktatás 4 évig tart.
 A 0001 kódú emelt szintű nyelvi kép-
zést biztosító osztályban a tanulóink mind 
az angol, mind a német nyelvet intenzíven, 
heti 5 órában tanulják azzal a céllal, hogy 
4 év alatt emelt szintű érettségit és/vagy 
közép-, esetleg felsőfokú nyelvvizsgát te-
gyenek. 
 A 0002 kódú általános tantervű osztály-
ban is minden diák két idegen nyelvet ta-
nul: angolt és németet. A 11-12. évfolyamon 
plusz órák vehetők fel fakultációs keretben 
abból a nyelvből, amelyből a tanuló érettsé-
git vagy nyelvvizsgát kíván tenni.
 Felvételi követelmény mindkét osztály-
ban: központi írásbeli vizsga, tanulmányi 
eredmények, szóbeli elbeszélgetés. 
 A központi írásbeli felvételi vizsga meg-
írására iskolánkban is lehetőséget biztosítunk. 
 A legfontosabb határidőkről a honlapun-
kon megtalálható felvételi tájékoztatóból tá-
jékozódhatnak.
 Az idegen nyelvek mellett lehetőséget 
biztosítunk több tantárgyból is emelt szin-
tű érettségi vizsgák letételére: történelemből, 
magyarból és biológiából. Tanulóink így elő-
nyösebben indulhatnak a főiskolai és egye-
temi felvételiken. 
 Kiemelt célunk, hogy motivált, szép kör-
nyezetben magas színvonalú minőségi ok-
tatás nyújtásával diákjaink sikeres érettsé-
gi vizsgát tegyenek közép- és emelt szinten 
és az általuk választott felsőoktatási intéz-
ményben tudják folytatni tanulmányaikat. 
Reméljük, hogy felkeltettük érdeklődésüket 
iskolánk iránt és örömmel várjuk a leendő 
gimnazistáinkat!
 Bármilyen felmerülő kérdés esetén bát-
ran keressenek minket!
 Sztyehlikné Hegyi Krisztina igazgató,

e-mail: igazgato.vecses@ekif-vac.hu,
Tel.: 06-30/668-69-81

OKTATÁS

Családias hangulat, szeretetteljes légkör
– bemutatkozik a Petőfi  gimnázium
Tudjuk, hogy nagy és felelős döntés az iskolaválasztás. 
A döntés meghozatalában azzal tudunk segíteni, hogy 
– most ugyan írott formában – betekintést adunk is-
kolánk életébe, az itt folyó nevelő-oktató munkába. 

A járványügyi helyzetre való tekintettel 
idén hagyományos nyílt nap helyett a 
digitális technológia segítségével tekint-
hetnek be a Petőfi  gimnázium hétköz-
napjaiba az iskolaválasztás előtt álló di-
ákok és szüleik. A Williams Televízió és az 
iskola 9/C osztályos tanulói két kisfi lmet 
készítettek, melyek bemutatják többek 
között az oktatást, a felvételi követelmé-
nyeket, továbbá a diákok kalauzolásá-
val virtuális sétát is tehetnek az iskola fa-
lai között. 
 A felvételek megtekinthetők a www.
vecsesitajekoztato.hu honlapon.   

Digitális nyílt 
nap a Petőfi ben
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KÖZÖSSÉG

T avaly a Káposztafesztivál keretében 
rendezték meg az I. Vecsési Pálinka-
versenyt, és ugyan idén elmaradt a 

fesztivál a koronavírus-járvány miatt, a pár-
latok versenyét sikerült megrendezni. Az el-
múlt évhez képest emelkedett a leadott pálin-
kaminták száma, ami azt mutatja, növekszik 
az érdeklődés a vecsési verseny iránt, me-
lyet idén is a Süti nem Süti cukrászda és ká-
vézó felkérésére rendezett meg a Magyar 
Pálinka Lovagrend Közép-magyarországi 
Kapitánysága.   
 – Mivel ilyen jellegű rendezvény nem 
volt a környéken, pedig Vecsésen és a kör-
nyező településeken is sokan főznek vagy 
főzetnek bérfőzdében pálinkát, úgy gon-
doltuk, célszerű lenne ezeknek az emberek-
nek teret és lehetőséget adni arra, hogy meg-
mérettessék a tudásukat. Emellett abban is 
szeretnénk segíteni, hogy prémium minősé-

get tudjanak előállítani. Nagyon 
örültünk, hogy a kezdeménye-
zés mellé állt az önkormány-
zat, ez nagy segítséget jelentett 
a verseny színvonalas lebonyo-
lításában. A Róder Imre Városi 
Könyvtár vezetőjének és mun-
katársainak hozzáállását is kö-
szönjük, nagy segítségünkre vol-
tak a párlatok összegyűjtésében 
és regisztrációjában – mondta a 
versennyel kapcsolatban Buza 
Sándor főszervező, a Pálinka 
Lovagrend vecsési lovagja.  
 A kezdeményezés beváltotta a 
hozzá fűzött reményeket: szem-
ben a tavalyi 56 leadott mintával 
idén közel 100 tételt neveztek a 
jelentkezők. Szerencsére nem 
csak a mennyiség növekedett, a 
leadott párlatok minősége is ja-
vult az előző évhez képest – árul-
ta el Buza Sándor.
 A versenyzők almatermésűek, 
bogyósok, csonthéjasok, szőlők, 
erdei- és vadon termő gyümöl-
csök, vegyes gyümölcsök, törköly 
és egyéb kategóriában nevezhet-
tek. A legtöbb párlatot a csonthé-

jasok kategóriában adták le, rekordszámú volt 
idén a meggy, feltehetően a jó termésnek kö-
szönhetően. Népszerűek voltak a hagyomá-
nyosabb pálinkák, mint az alma, a körte vagy 
a birsalma. A különlegesebb párlatok között 
feketeribizli, szeder, erdei som és gyalogbo-
dza vagy borzag szerepelt. Utóbbi kellemetlen 
szagával, de fi nom ízével hívja fel magára a 
fi gyelmet. Buza Sándor elmondta, valameny-
nyi kategóriában hirdettek abszolút győztest. 
A benevezett pálinkákat szakmai és társadal-
mi zsűri egyaránt bírálta. A szakmai zsűri 
minősítéséről írásos szakvélemény is készült. 
 – A pálinkák elbírálása több szempont 
mentén történik. A zsűri pontozta a pálin-

kák illatának és ízének tisztaságát, karak-
terét, illetve a harmóniát és a tartósságot is. 
A legtöbb esetben általában nüanszokon mú-
lik, hogy melyik pálinka jó és melyik lesz ke-
vésbé jó. A jelentkezők sok munkát fektettek a 
cefrekészítésbe, főzésbe, még azok is, akiknek 
esetleg nem sikerült olyan jól a végeredmény, 
ezért a nem minősíthető pálinkákat is emlék-
lappal jutalmaztuk. Azok a pálinkák pedig, 
amelyek nem tartalmaznak cefrézési és fő-
zési technológiai hibát, biztos, hogy nyernek 
érmet – magyarázta a verseny főszervezője. 
 A közel száz leadott minta tíz százaléka 
köthető vecsési nevezőhöz, a többit a kör-
nyékbeli települések jelentkezői adták le. A 
társadalmi zsűri – melynek tagja volt Szlahó 
Csaba polgármester és Alattyányi István ön-
kormányzati képviselő is – Sebestyén József 
málnapálinkáját ítélte a legjobbnak, így ez a 
párlat nyerte el a város különdíját, mondhat-
ni ez a málna lett a 2020-as év vecsési pálin-
kája. Érdekesség, hogy a ka te gó riagyőztesek 
között hölgyet is találunk, Czifráné Berczi 
Krisztina ágyas érlelt szilvapálinkája az egyéb 
párlatok kategóriában lett a legjobb. A ver-
seny abszolút győztese Tóth István lett őszi-
barackból készült pálinkájával.
 Buza Sándor elmondta, jövőre is szeret-

nék megrendezni a pálinkaver-
senyt, és bíznak abban, hogy már 
a normális kerékvágásban, a Ká-
posztafesztivál keretében kerül-
het sor a rendezvényre.  

Varga Norbert

Közel száz minta közül válasz-
tották ki a legjobb pálinkákat 
Második alkalommal rendeztek Vecsésen pálinkaversenyt, 
amelyre idén kétszer annyi mintát adtak le a jelentkezők, 
mint egy évvel korábban. Október 3-án nyolc kategóriában 
hirdettek nyertest, a társadalmi zsűri döntése alapján 
málnából készült pálinka nyerte a város különdíját.

Almatermésűek: Dornai Attila (birs). 
Csonthéjasok: Tóth István (őszibarack). 
Szőlő: Dornai Attila (Irsai Olivér), Törköly 
és más szőlőeredetű termékek: Zsiga Mi-
hály (kékfrankos törköly). Bogyósok: Se-
bestyén József (málna), erdei és vadon 
termő gyümölcsök: Nagy Attila (som), 
vegyes párlatok: Sebestyén József (mál-
na-cseresznye), egyéb párlatok: Czifráné 
Berczi Krisztina (ágyas érlelt szilva). 
 A verseny legjobb pálinkája, a kate-
góriagyőztesek legjobbja: Tóth István 
(őszibarack). 
 Legeredményesebb bérfőzető: Zsiga 
Mihály. 
 Legeredményesebb magánfőző: 
Dornai Attila.
 Vecsés város különdíja a társadalmi 
zsűri döntése alapján: Sebestyén József 
(málna). 

Kategóriagyőztesek 

 A 2020-as verseny abszolút győztesei: Tóth István, 
Sebestyén József, Czifráné Berczi Krisztina, Zsiga 
Mihály meghatalmazottja, Dornai Attila

Szlahó Csaba polgármester, a társadalmi zsűri 
elnöke köszöntötte a versenyzőket a BÁKK-ban
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Bálint Ágnes Kulturális 
Központ tájékoztatója a 
járványügyi szabályozásról

BÁKK online 
közösségfelmérés

A Kisspista Színház Tar Ildikó: Láng a 
sötétben című darabjával szeptember 
13-án az Ars Sacra Fesztivál meghívá-
sának tett eleget.
 Ahogy a szervezők írják: „Mint a 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szus kulturális albizottsága nagy len-
dülettel fogtunk az Ars Sacra Fesztivál 
szervezéséhez, de a járvány itt is köz-
beszólt. Végül júliusra majdnem olyan 
programsorozat alakult ki, mint a ko-
rábbi években. […] Az Ars Sacra Fesz-
tivál […] hozzásegít mindnyájunkat, 
hogy Istenre tekintsünk, és megérez-
zük a világmindenség mögül felénk 
sugárzó végtelen szeretetet. Kultúránk 
ebből nőtt ki, ez az, ami tartós egysé-
get tud teremteni magunk és Európa 
népei között.”
 A fesztivál számos helyszínen zajlott, 
Abasártól Zsámbékig, olyan helye-
ken, ahol jelentős keresztény emlékhe-
lyeink vannak. Kiállítások, konferenci-
ák szerepeltek a programban, és olyan 
műsorok, mint Klukon Edit és Ránki De-
zső zongoraestje, Snétberger Ferenc gi-
tárművész koncertje, Csuja Imre önálló 
estje, Lackfi  János fellépte, Lovász Irén 
népdalénekes koncertje és még hosz-
szan folytathatnánk a sort. Megtisztelő, 
hogy a szervezők Tar Ildikó darabjára 
és  „a vecsési Kisspista Színház” elő-
adására is gondoltak. 
 A bemutatkozás Budapesten, a fris-
sen felújított, gyönyörű Városmajo-
ri Kistemplomban volt, amit megelő-
zőleg szenteltek közösségi házzá. Az 
előadást némileg „átszerelvényez-
tük”, oratórikusabb lett; úgy alakítot-
tuk át, hogy a szereplők közt megle-
gyen a másfél méteres védőtávolság. 
Az álarcosok végig a színpadon ültek, 
nyílt színen váltottak ruhát és szerepet, 
pantomimikus lett az ölelés, a mozgá-
sokat kisebb ívűvé tettük. 
 A nézők is helykihagyásokkal ültek, 
a siker ugyanolyan volt, mint otthon.

Varsa Mátyás

  Segítse munkánkat, töltse ki online kér-
dőívünket! Vegyen részt nyereményjáté-
kunkban! 
 A kérdőív kitöltésével a vecsési Bá-
lint Ágnes Kulturális Központ munkáját 
és minőségfejlesztését segíti. A kérdő-
ív megválaszolása anonim, 19 rövid kér-
désből áll és maximum 3-4 percet vesz 
igénybe. Amennyiben kitölti és ezt köve-
tően regisztrál hírlevelünkre is, abban az 
esetben részt vehet nyereményjátékunk-
ban, ahol a következő nyereményeket sor-
soljuk ki: 

  Tisztelt látogatóink, kedves közönsé-
günk! A kormány által kihirdetett jár-
ványügyi intézkedések értelmében a Bá-
lint Ágnes Kulturális Központban 2020. 
november 11-től előre láthatóan 2020. 
december 10-ig rendezvénytilalom lép 
életbe. Az erre az időszakra meghirdetett 
programok elmaradnak, látogatók nem 
tartózkodhatnak az intézmény területén. 
Ezen időszak alatt közösségi foglakozá-
saink is szünetelnek.
 Az elmaradó programok kapcsán a továb-
bi részletekért keressék fel www.kulturba.
hu oldalunkat, vagy a facebook.com/
kulturba közösségi felületünket.

 Bármilyen kérdés esetén állunk szíves 
rendelkezésükre a megszokott elérhetősé-
geken (tel.: 06-30/668-7038, e-mail: info@
kulturba.hu). Köszönjük megértésüket, vi-
gyázzunk egymásra! 

KISSPISTA SZÍNHÁZ
ARS SACRA

 1 db 20  000  Ft értékű fürdőszoba és sza-
niter vásárlási utalvány a BAU-STYL Kft. 
felajánlásával.
 1 db 20  000  Ft értékű Líra Könyv vásárlá-
si utalvány a Líra Könyv Zrt. felajánlásával.
 1 db páros belépő bármely szabadon vá-
lasztott BÁKK programra.
 1 db 100  000  Ft értékű kedvezményes 
személyautó-vásárlási kupon a Toyota Ko-
vács felajánlásával.
 A kérdőív kitöltéséért keresse a www.
kulturba.hu oldalunkat vagy a Facebook.
com/kulturba közösségi felületünket. BÁKK
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Tájékoztató

G. Ferenczy Hanna 
Irodalmi Kör alkotásaiból

Szénási Sándor István
Ősszel

Kelemen Bata Mária
Őszi életképek

Varjasi Béla
Tudakozzuk 
a jövőt

Benke Mária 
A boldogság kék madara...

Sallay Gyula
Való világHegedűs Károly

Hárfadalok 1.

Csillagfénnyel hímzett ingét
leveti az őszi hajnal,
életfánk levélkezeket
hullat naponta százával.

Láthatatlan betegséggel
áll háborúban életünk,
mint a gazdag Ninivére,
tegnapunkra emlékezünk.

Békében épült az ország,
reméltük, hogy egyre szebb lesz,
ha érte sok kiművelt fő
és dolgos kéz mindent megtesz.

Nem akartuk, nem is hagyjuk
veszni , amiért áldoztunk:
ragyogjon régi fényében
az iskolánk s a templomunk!

Folytatom hát, hol elhagytam
a reményteli életet,
álmodok hulló levélből
színpompás avarszőnyeget.

Csillagfénnyel hímzett ingét,
ha fölveszi őszi este,
ragyogó szemek kísérik
lelkem az avarszőnyegre.

Az idő száll,
rohannak a napok,
egymást követő holnapok.
Tavasz után nyár,
ősz után tél,
majd fordulóhoz ér.
Ki tudhatná a jövőt?
Mit várjunk ezután?
Jobb, vagy romlik talán?
Javulást mutató jel
nincs a láthatáron,
pedig nagyon várom.
Eddig csak a remény
mellé sok ígéret.
Mára semmivé lett.
Van szilárd pont?
Csak egy megbízható:
a Bibliában található.

Mindenki boldog akar lenni,
csak azt nem tudja, ezért mit kell tenni?
Maga körül keresi a boldogságot,
ezért csinál olykor bolondságot.
Sok idő, s önismeret, mire rájön,
a boldogság belülről jöhet, s nem álom.
Boldog csak az lehet, aki kinyitja a szívét,
Lelkéhez közel engedi a hitét.
Ha tiszta szívvel boldog akarok lenni,
Elsőként megkeresem, hogy mit kell tenni?
Az önismeret nagyon fontos,
önvizsgálatot gyakorlok, most.
Olyan embert – kinek megbocsáthatok – keresek,
amit hirtelenségből korábban elkövetek…
Az otthonunkban is rendszeresen takarítunk,
bensőnkben is tisztaságot tartunk.
Ha ez maradéktalanul sikerül,
akkor elkezdünk gondolkodni,
majd mikor megértjük – megbocsátani.
Ezután béke, nyugalom költözik belénk,
észrevesszük, hogy megkönnyebbülünk.
Dalra fakad a lelkünk, örömet érzünk,
a nap is kisüt, ha borús az idő és fáj a térdünk.
Boldogság járja át testünket, lelkünket,
s a boldogság kék  madara fejünk felett repked.
Csak fel kell ismernünk, aprócska öröm,
de én a Teremtőmnek ezt megköszönöm.
Ha ez egy jó érzés vágyunk máskor is rá,
meditálunk, analizálunk, megbocsátunk…
Jön a boldogság kék madara,
örömünk leljük benne, jó lenne, ha maradna...

Árcédulás álmok között járok, 
hol a tűsarok bakanccsal cicáz,
a leszögezett zártablakú álmok 
jelenében a Chanel egy káromkodás.
A nagy szavak hitele már semmi 
a „basszus” itt kötőszó csupán,
az ész a szavak közt úgy lépked, 
mint láb lép fel a lajtorján.
A tudás egyre aszalódik, 
a nagyvilágban plágium vezet
a fejlődő jövő világában 
kéz mos kezekkel kezet.

Futóhomokként rohan életünk a fények
és az árnyékok özönében, zötykölődik az úton
a sok sóhajtás, megríkatja a hajnalokat, rád
olvasztja a történeteket, valóságos legendák
üzennek, megsárgult ráncainkon játszik
a hajnal. Út mentén oson a nyár árnyéka,
benne lobog hajunk, múlt illatunk száll
a szénával borított réteken, türkiz 
szemek fénye vetíti félelmeinket az égre,
békesség rebben a reszketeg látóhatár
vérben úszó horizontján, elbukik,
sugárzása szerelmet sóhajt, hárfák 
zengnek a ringó füvek közt álmodó,
magányukat oltó testek izzásában.

Az oldalt összeállította: Szénási Sándor István

Kavarog az őszi szél a tájon,
változik a kép, elnézem fájón.
A bősz, csípős szél szorgos, nem henyél, 
zizegve hullik sok rőt falevél. 

Színesen pompáztak nem is oly rég,
a Nap sugara itt-ott bujkál még,
a levegő naponta hűvösebb,
hosszú éjszaka egyre ridegebb. 

Felhő fedi az őszi égboltot, 
a fény, a remény, mára szétfoszlott. 
Szememből csorog a bánat könnye, 
kitárul elém életem könyve. 

Kopott lapokon lapul sok emlék.
Képzelet szárnyán özönlik felém, 
nézem, mint moziban a fi lmeket: 
csitítja háborgó, bús lelkemet. 

Végig suhanok az élet útján,  
dübörgő szél dúl a kopár sziklán.
Állok egymagam, síri csönd ölel, 
úgy érzem itt vagy most hozzám közel. 

Ó, ha csak még egyszer láthatnám Őt,
kivel tölthettem számtalan időt! 
Kérésem süket fülekre talál,
találkozunk ott fönn, egyszer – talán!  

Dobos Rózsa képe: 
Várakozás

D e írhatnánk akár úgy 
is, hogy rácsodálkoz-
ni, álmélkodni, mert a 

képeket látva talán senkinek 
nem jutna eszébe, hogy a re-
mekművek kávéval készültek. 
(A koronavírus-járvány meg-
fékezésére hozott szigorító 
intézkedések miatt egyelőre 
bizonytalan, hogy mikor tud-
ja megrendezni a kiállítást a 
könyvtár. Elképzelhető, hogy 
csak az új évben láthatjuk Pol-
gár Zita alkotásait. A szerző.)  
 Zita eredendően a sport és az 
egészség nagykövete. Amellett, 
hogy számos egyetemen tanított, 
személyi edző és versenyfelké-
szítő edző volt. A legjelentősebb 
fi tneszversenyeken szinte vala-
mennyi versenyzője dobogóra 
állhatott, de még a pécsi kosa-
ras hölgyeknek is tartott erőn-
léti edzéseket. De vajon hogy 
jött mindebből a festés?

 – 2015-ben egy súlyos bal-
eset következtében fel kellett 
hagynom a sportos életmód-
dal. A baleset során két csigo-
lyám összetört, a rehabilitáció 
alatt tolószékbe kényszerül-
tem. Természetesen ez fizi-
kailag is megviselt, de lelki-
leg sokkal nagyobb harc volt. 
A hosszúra nyúlt lábadozás so-
rán egyik reggel kávézás köz-
ben festményeket nézegettem, 
és amikor megláttam Botticel-
li Vénusz születése című ké-
pét, ami mellesleg a kedvenc 
festményem is, arra gondol-
tam megpróbálom megfeste-
ni kávéval – mondta a kezde-
tekről Zita, akitől egyébként 
sem áll távol a képzőművészet, 
hiszen gyerekkorában is sze-
retett rajzolni, szeretett volna 
művészeti iskolába járni, de 
a szülei nem igazán örültek a 
tervének. 

  Sivák Attiláné azzal a kérés-
sel fordult szerkesztőségünkhöz, 
hogy a Vecsési Tájékoztató nov-
emberi számában közöljük ol-
vasói levelét, melyet férje éle-
téről és vecsési munkásságáról 
írt. Így szeretne meglepetést sze-
rezni férjének, akivel november-
ben ünneplik házasságkötésük 
50. évfordulóját. E kedves ké-
résnek – terjedelmi okok miatt – 
csak részben tudunk eleget tenni, 
a levél teljes szövegét nem tud-
juk közzétenni. 
 Sivák Attila Abaújváron szüle-
tett 1944. augusztus 31-én, édes-
apja 1945-ben meghalt, édesany-
ja hadiárvaként egyedül nevelte 
őt és nővérét. Építőipari techni-
kumban szerzett építéstechni kus 
képesítést, ezt követően Vecsésen 
helyezkedett el, akkoriban építet-
ték a lakótelepet, ő volt az egyik 
építésvezető. 1980–1988 között 
a vecsési tanácsnál dolgozott 
építési osztályvezetőként. Az ő 
felügyelete alatt épült a Petőfi  
téri általános iskola, 1984-ben a 
szakorvosi rendelő épülete, majd 
a Petőfi  iskola tornaterme is. Ré-
szese volt a vecsési gázprogram 
beindításának, sokat tett Vecsés 
fejlődéséért, mindig a jó ügyet 
szolgálta. Később magánterve-
zőként dolgozott, Vecsésen és a 
környező településeken összesen 
174 épületet tervezett – olvasha-
tó a levélben. 
 Ezúton is boldog évfordulót és 
még sok szép együtt töltött évet 
kívánunk Sivák Attilának és ne-
jének!  VT info 

 Megcsinálta a maga Vénu-
szát és még ő is megdöbbent, 
mennyire működött az ötlete. 
 – Elküldtem egy barátom-
nak, aki szerint nagyon jól si-
került. Ezután minden reggel 
festettem, a képeket kiraktam 
a Face bookra, egyre jobb és 
egyre több visszajelzést kap-
tam rájuk. Sokan megerősítet-
tek, hogy új lehetőség nyílt meg 
előttem, ráadásul, amikor fes-
tek, nagyon megnyugtató han-
gulatba kerülök.
 A csinos művész elárulta, a 
képek ötletét az élet adja, elég, 
ha valakivel beszélget egy ér-
dekes témáról, de előfordult, 
hogy egy könyv, vagy egy idé-
zet adott számára ihletet. 
 – Eszpresszóval festek. Sok-
féle kávét kipróbáltam, minél 
sötétebb pörkölésű egy kávé, 
annál sötétebb, míg az arabica 
típusú kávék vörösesebb színe-
ket eredményeznek. Reggel egy 
kávét megiszom, a többivel fes-
tek. 1-2 csésze presszót addig fő-
zök, amíg egy sűrű kávéeszen-
ciát kapok, ami szinte majdnem 
fekete már. A festéshez ezt az 
eszenciát, egy presszót és hosz-
szú kávét használok a vízen és 
az ecseten kívül – mondta Zita. 
 Szeretné minél több em-
bernek megmutatni a műveit, 
szeretne minél több kiállítá-
son részt venni. Bízik benne, 
idővel minél több kávézó fa-
lán ott lehetnek a képei, meg-
mutatva, hogy a kávé és a mű-
vészet összefonódik. 
 – A nagy álmom, aminek 
a legjobban örülnék, ha lenne 
egy art-kávézóm. De még nem 
adtam fel, hogy a sporttal és az 
egészséggel foglalkozzam, je-
lenleg azonban nem arra sodor 
az élet. A festést hobbinak fo-
gom fel, kellemes megnyugtató 
időtöltésnek, amivel új lehető-
ség nyílott meg előttem az ön-
megvalósítás tekintetében.
 Hogy mennyire ismerik el a 
munkáját? Londonban is volt 
már kiállítása, de ennél is na-
gyobb elismerés számára, hogy 
amikor lefestette Marcello 
Mastroiannit, a képe kikerült 
Maranellóba, és azóta is ott lóg 
a korábbi nagyszerű színész ja-
guárja felett. Hamarosan Ve-
csésen is meg lehet nézni egy 
nagyszerű művész fantaszti-
kus képeit. Sz. Gy. 

KULTÚRA

Reggel egy 
kávét megiszom, 

A TÖBBIVEL FESTEK
Decemberben a Róder Imre Városi Könyvtárban 

ismét Polcvég kiállítást tartanak, ezeken 
Pol gár Zita kávéfestményeit lehet megtekinteni.

Olvasónk 
ÍRTA

HELYESBÍTÉS
A Vecsési Tájékoztató no-
vemberi lapszámának 25. 
oldalán megjelent Elsőál-
dozás az Ó-falusi Plébáni-
án című cikkünkben vétett 
hibákért a következő he-
lyesbítést tesszük. 
 Az Ó-falu Plébánia he-
lyett Óvárosi Plébánia a 
helyes megfogalmazás. 
A cikkben szereplő hit-
oktatók neve helyesen: 
Vrankó Gézáné Tófalvi Ka-
talin és Peresáné Kállay 
Georgina.  
 VT info 

Polgár Zita külön-
leges technikával, 
kávéval festi képeit 
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M onor lett a járás székhelye, 1886-
ban 1898-ban a járást is átkeresz-
telték Monori járásra.

 Az 1895-ös országos statisztikai felmé-
rés szerint 523 gazdaság volt a községben 
7653 katasztrális holdon. Egyetlen gazda-
ság sem használt műtrágyát, és csupán egy 
gazdaságon belül működött ipari vállalat. 
A Gazdacímtár két vecsési nagybirtokost em-
lít: gróf Andrássy Aladárt 1113 kat. hold föld-
del és 30 cseléddel (1910-ig), valamint Ha-
lomi/Halmy Deutsch Sándort 2739 holddal 
és 38 cseléddel. Ferihegy tulajdonosa gróf 
Vigyázó Sándorné.

 Vecsés lakossága 
az első világégésig 
többszörösére nőtt. 
Halomegyháza és 
Ferihegy népessé-
gével együtt: 1890-
3271 fő, 1900-4119 
fő, 1910-7397 fő, 
1920-9400 fő.
 A Monarchia Ma-
gyar Királyságának 
hihetetlen dinami-

kus gazdasági fejlődése mellett a népesség-
növekedés oka az egyesülő főváros közelsége 
és mindent felvevő piaca volt, de a fejlődést 
kedvezően befolyásolta a Budapest–Szol-
nok országút és a vasútvonal. Kertekalján 
1909-ben vasúti megállóhely létesült, és rá 
egy évre elkezdődött az Andrássy-telep ki-
alakítása. A népesség 3/5-e már magyar 
volt 1910-ben, amiben jelentősebb a beván-
dorlók száma, mint az őslakosság gyarapo-
dása, ezért később a magyar lakosság ará-
nya tovább nőtt.

 A lakosság lélekszámánál valamivel na-
gyobb arányban gyarapodott a lakóházak szá-

ma, zárójelben az 1910-es adatot mutatjuk: 
1900: 578 – sár- és vályogfalú 510 (751), kő 
vagy téglafalú: 50 (142), nád vagy zsúptetős 
493 (552), cserép vagy bádogtető 52 (562!)
 Jól látható az a változás, hogy 1900-tól 
majd minden új épületet cserép- vagy bá-
dogtetővel fedtek, oka a jó mód mellett az 
is volt, hogy a gőzvasút nagy tűzveszélyt is 
jelentett.
 Érdekes és logikus lépés volt az 1872. évi 
szervezési szabályrendelet egyik passzusa: 

„Ha valaki a községbe való felvételre kérel-
mez, s az neki megadatik, köteles települé-
si díjul egyszer s mindenkorra 10 Ft-ot fi zet-
ni, s azon felül a község közterheit viselni.” 
1910 után már 10-100 korona közötti lett az 
összeg, ami progresszív volt, kedvezményei 
is voltak. A díj a községi szegényalap egyik 
bevételi forrása volt.

Gazdaság
Az időszak alatt (1890–1918) a mezőgazda-
ságban élők száma folyamatosan csökkent 
73%-ról 30%-ra. Az ipar és kereskedelem-
ből élők száma 20%-ról közel 60%-ra emel-
kedett. Ezen belül az ipari munkások száma 
83-ról közel 1000-főre emelkedett.
 A kisiparosok száma meredeken emelke-
dett: 1890-ben 37 kisiparos volt, 1900-ban 105 
– döntően segéd nélkül, 1910-ben már 172 ipa-
ros van, fele segéd nélkül, de van olyan ipa-
ros, aki 6-10 segéddel dolgozik. Nem vélet-
lenül alakult meg 1912-ben az Ipartestület.
 A községben 6488 gyümölcsfa volt, a leg-
több szilva-, szeder- (eper-), körte-, meggy-, 
alma- és kajszibarackfából volt. Az állatál-
lomány: 1196 szarvasmarha, 589 ló, 2 sza-
már, 1230 sertés, 1208 juh, 7 kecske, 7540 
baromfi  és 75 méhcsalád. A községben szin-
te kizárólag munkaeszközként tartott foga-
tok száma a következő volt: 122 egyes lófo-
gat, 165 kettős lófogat, 2 hármas lófogat, 18 
kettős ökörfogat, 21 négyes ökörfogat, 1 bi-
valyfogat.

Gyarapodás intézményekben
1901-ben döntöttek új Községháza építésé-
ről. 1903. augusztus 15-én volt a Község-
háza beszentelő és avató díszgyűlése. To-

vábbi középületek: járványkórház (1893), 
hullaház (1904), közvágóhíd (1907), új pos-
tahivatal (1908), ahol már 1912-ben telefon- 
és távírda-szolgáltatás is működött. Az első 
gyógyszertárat Farkas Aurél 1894-ben nyi-
totta meg a mai Telepi út–Kereszt utca hajla-
tánál. 1896-ban dr. Pöschl György került a 
községi hatósági orvosi állásba, aki 40 éven 
keresztül szolgálta Vecsés egészségügyét. 
Községi hatósági szülésznői állás szerve-
zése (1900). Csendőrség (1906) és rendőr-
ség (1910) alakulása.
 Háború előtt négy egyház szolgálta a hí-
veket. Legtöbbje római katolikus volt, és 
1916-ban indult el a Felsőtelepi templom épí-
tése. A református egyház 1910-ben az ül-
lői gyülekezet fi ókegyházaként és 1914-től 
önálló anyaegyházként tevékenykedett. Je-
lentős volt még az evangélikus egyház és az 
izraelita gyülekezet.
 1916-ban kezdődött meg az oktatás a fel-
sőtelepi iskolában, így már négy iskolaépü-
let lett a községben: a katolikus iskoláé és a 
községi iskola három épülete.
 Szövetkezetek, egyesületek, érdekképvi-
seleti szervezetek, fúvószenekarok, dalárdák, 
színjátszók, focicsapat színesíti a falu életét.
 1912-ben a Vecsési Hírlap már a várossá 
válásról ír: „Falu nem maradhatunk. A köz-
ség fejlődésének iránya és aránya erről már 
meggyőzhették a kétkedőt. […] Elvárosia-
sodásunkat meg nem akadályozhatjuk.”
 A békeidő aranykorának kiteljesedését 
húzta keresztül az első világháború. 

Összeállította: Szalontai János
Fotók: Archív felvételek a Róder Imre 

Városi Könyvtár gyűjteményéből
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A kiegyezést követő időszak jelentős változásokat hozott. A boldog békeidőben 

a népesség megnőtt, az etnikai összetétel megváltozott, a gazdaság óriásit fejlődött. 
Az időszakot a világháborúig tekintjük át Bilkei Gorzó János 1938-as monográfi ája, 

valamint Puzsár Imre történész és Kiss Gábor tanár írásaiból.

VECSÉS ÉVSZÁZADAI

A háború végén megszűnt 
a Monarchia és az őszi-
rózsás forradalmat kö-

vetően Károlyi Mihály bűnösen 
naiv, nemzetgyöngítő politikája 
elősegítette a véres kommunista 
tanácsköztársaságot.
 A kommün vecsési biztosai 7 
főt a községi vezetésből börtön-
be küldtek, és 12 túszt is szed-
tek az ellenállás megtörésére. A 
fegyveres rekvirálások rémület-
tel töltötték el a lakókat. Vecsé-
sen egy áldozatról tudunk. Május 
3-án Teichter József gazdálkodót 
halálos lövés érte a községháza előtt. 
 A kommün végén újabb csapás érte a fa-
lut, megjött az „új sáskahad. Jön a felszaba-
dító oláh hadsereg. Ami élelmiszer, állat és 
közszükségleti cikk megmaradt a vörösök-
től, elviszi a győzelmes had.” (Bilkei)
 1919 nyarán felszabadult Vecsés, a kom-
munista vezetőket internálták, a kommün-
ben részt vett községi képviselőket kizárták. 
Teichter József gyilkosát 1920-ban 12 évi 
fegyházra ítélték, mellette még 25-en kap-
tak kisebb-nagyobb szabadságvesztést.
 Trianon. Az elcsatolás következtében há-
romezernél több hontalan, menekült felvidé-
ki, vagy erdélyi magyar testvér talált Vecsé-
sen szállást, többségük itt talált új hajlékot.
 Vecsés lakossága folyamatosan nőtt: 
1920/9400 fő, 1930/13006 fő. A növekedés-
ből 2594 a betelepülő, főként az elszakított 
területekről és 1012 fő a természetes növe-
kedés.
 A népesség megoszlása 1920-ban már ma-
gyar többséget mutat: 6553 magyar és 2779 
német nemzetiségű.
 1930-ban a világhírű Ganz gyár a vecsési 
határban levő földbirtokát (a volt laktanyá-
val szemközti és mögött területet) Ganz-te-
lep és Ganz-kertváros néven fölparcellázták, 
és 1931-ben már 400 család élt itt, 1937-ben 
4000 lakója volt.
 Nagy volt a betelepülési igény, a világvál-
ság miatt sokan jöttek vidékről a főváros kö-
zelébe. 1931 nyarán Halmy-Deutsch József 
elkezdte a Halmy telep parcellázását.

 Ennek megfelelően a falu lakossága 1941-
ben 18494 fő, melyből 15049 fő magyar, 3363 
német anyanyelvű.

Fejlődő infrastruktúra 
Lakóházból 1920-ban 1576 van, ebből tég-
laépítésű 359, cserép-pala borítású 1020 da-
rab. 1941-ben már 4106 ház van, ebből tégla-
építésű 2078, cserép-pala borítású 3839. Jól 
látható, hogy szinte minden új ház téglából 
épült és cserép vagy palaborítást kapott. Be-
szédes, hogy a 4106 házban 6916 szoba van 
és 2344 házban volt villanyvilágítás.
 1926-ban kezdődött el nagyobb ütemben 
a köz- és magánvilágításhoz az oszlopállítás 
és rövidesen megtörténnek az első ráköté-
sek. Folyamatosan bővítik a vízhálózatot, a 
mélyfúrású kutakhoz motoros szivattyúkat 
telepítenek. A vízvezeték hossza:1929/430 
m, 1938/1200 m.
 A Községházát 1934-ben bővítették, házi-
telefon és központi fűtés lett.
 Utak (gyalogjárók) építésére évenként 
10  000 pengőt szavaznak meg 1937-ben.
 Ezekben az évtizedekben megépült: fel-
sőtelepi plébániatemplom (1921), mellette a 
községi polgári fi úiskola (1925), a reformá-
tus egyház temploma (1925), a Kultúrpalo-
ta (1927), az Andrássy-telepi elemi iskola 
(1928), a Munkásotthon (1931), az Ipartes-
tület új székháza (1931) és a Vecsési Gazda-
kör új székháza (1941).
 Vecsés közönsége 1922. október 8-án em-
lékművet állított „a nagy világégésben el-

esett hőseinek” a Hősök Ligeté-
ben. A vecsési vitézek házhelyet 
kapnak a Budai Nagy Antal ut-
cában (1927).

Gazdaság
A lakosság növekedésével csök-
kent a megművelhető terület, így 
a betelepülő lakosság elsősorban 
a fővárosban talált munkalehető-
séget, kisebb számú a kereskede-
lemben és a szolgáltatói területen 
dolgozó, a kettő együttes fog-
lalkoztatottsága 1941-ben 67 %.
 Kevesebb lett a mezőgazda-

ságból élők aránya: 1941-ben 15 %. Néhány 
adat: 1935-ben 784 mezőgazdasági vállal-
kozó van. Közöttük sokan a Kühne cég leg-
jobb gépeit használják. Fő termékek: káposz-
ta, szőlő és gyümölcs, zöldségek, burgonya, 
rozs és kukorica. A falu állatállománya: 794 
szarvasmarha, 824 ló, 1961 sertés, 1370 juh, 
92 méhcsalád.
 Az Ipartestületnek 1936-ban 394 tagja 
van, és 274 kiskereskedő tevékenykedik.
 Jellemző, hogy 1937-ben 5-6000 ember 
dolgozik Pesten, naponta 400 lófogatú jár-
mű megy a pesti piacokra. Nem véletlen, 
amíg 1930-ban 600 munkanélkülit, addig 
1936-ban 190 főt jegyeznek.

Közellátás és civilvilág
Már 1920-ban létrehozták a 2. orvosi és egy 
állatorvosi állást. Megnyílt 1927-ben a Bod-
nár Patika, és 1934-ben megszervezték a 2. 
szülésznői státuszt. Temetőt nyitottak a Bu-
dai Nagy Antal utcában.
 A 40-es évekre 3 pénzintézet, 5 elemi is-
kola, gazdasági iskola, iparos iskola, 1 kis-
dedóvó, 2 óvoda, gazdakör, tűzoltóegyesület, 
dalkörök, színjátszó-körök, levente egyesü-
let, egyházi egyesületek, cserkészek, sport-
körök szolgálták a falu lakosságát.
 1944 november elejére Vecsésre ért a front. 
Soha nem látott pusztítás vette kezdetét em-
beri életben, javakban és minden emberi ér-
tékben. Ami addig megvolt, minden elve-
szett, kezdetét vette az enyészet, de ez egy 
másik történet. Szalontai János

TÖREDÉKEK 
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Az első világháború alatt ugyan hazánkban egyetlen puskagolyó sem dördült el, de sok vecsési 
halt hősi halált a hazáért. Az ezt követő véres első kommün, majd Trianon több ezer menekültje 

nehéz időket hozott, de utána mégis egy újabb aranykor kezdődött. A korszakot Bilkei Gorzó 
János 1938-as és Lakatos Ernő 1986-os monográfi ája segít megismerni 1944-ig.

A korabeli Vecsés gazdasági és lelki építői: 
Fehér János plébános és Róder Imre tanító

Gróf Andrássy 
Sándor a városrész 
felparcelláztatója

A vecsési vasútállomás

A Bodnár vendéglő a közelmúlt JAM 
Háza előtt a VFC csapatával (1911)
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AZ ÜNNEP MONDANDÓJÁT 
el lehet mondani virággal is

Juhász Katalin a templomi terményáldásra készít szebbnél 
szebb dekorációkat már két évtizede. A terményáldás 
jellemzően a Káposztafeszt napján szokott lenni, idén 

elmaradt a fesztivál, de a terményáldást megtartották. 

I mmár 20 éve, az első Káposztafeszt 
óta csinálom. Nem titkolom, eredeti-
leg virágkötő végzettségem van, vol-

tam virágos is Vecsésen, aztán elszippantott 
a pénzügyi terület, most pedig leginkább a 
gyermektestnevelés foglalkoztat – mond-
ta a minden évben pazar műveket produ-
káló Katalin.
 Elárulta, annak idején a felkérést hatal-
mas megtiszteltetésnek tekintette, és számá-
ra még mindig örömteli feladat, ugyanakkor 
mérhetetlen büszkeség is visszatekintenie 
az elmúlt 20 évre.
 De vajon mennyivel előbb kezdi el kita-
lálni, megtervezni az adott év művét? 
 – Egész évben nézelődöm, próbálok öt-
leteket keresni, mert hiába a rutin, mindig 
kellenek az új ötletek. Sokszor otthon is ké-
szítek csokrokat, és mire elérkezik az ese-
mény, számtalan ötlet van a fejemben, még-
is leginkább a helyszínen döntök az adott 
év kompozíciójáról. 
 Vannak számára standard dolgok, hiszen 
az egyházközség szereti a kéket, illetve az 
egyház színe a sárga és a fehér, így több-
nyire egyik évben az egyik, a másikban a 
másik dominál, a harmadik év pedig szí-
nes egyveleg.
 – De a virágok fajtájával is okosan kell 
bánni, hiszen a káposztafeszt földdel kap-
csolatos ünnep, így leginkább a krizantém 
a virága az ilyen típusú ünnepnek. Egy fl a-
mingó vagy egy rózsa ilyenkor nem ide-
való – mondta a káposztafeszt egyik hát-
térben maradó főszereplője.  

 Elmondta, szerencsére azt csinálhat, amit 
akar, csak az oltárra és miseasztalra nem 
tehet díszt. Ugyanakkor tisztában van vele, 
minden esemény ünnep, és ennek az ünnep-
nek belső indíttatása, mondandója van, ezt 
mondja el a virág.
 – Idén a húszas szám volt a szimbólum, 
a hátsó oltárra készült két húszas szám gyü-
mölcsökből. Többek között ezzel akartuk 
szimbolizálni, hogy a mostani lenne a 20. 
Káposztafeszt, és az idei évszám is két hú-
szasból áll össze – mondta Katalin, akinek 
összeszokott csapata van már, de rajtuk kí-
vül is van 3-4 család, akik mindig hoznak 
terményeket a díszítéshez.
 Csak nagyon kevesen vannak tisztában 
vele, hogy a virágköltemények az ő nevéhez 
fűződnek, de nem is vágyik jelentősebb is-
mertségre. Ugyanakkor pár éve egy nagyon 
nemzetközi társaság jött össze a templom-
ban, hiszen voltak itt perui, ukrán és né-
met vendégek is, akiknek annyira tetszett 
a műve, hogy fényképeken szertevitték a 
világba az akkori alkotását.
 – Nagyságrendileg 20 és 50 ezer forint 
között használok fel virágot és díszítést, 
amit jótékony céllal én állok. Amikor elő-
ször csináltam, nem tudtam, hogy folyamat 
lesz vagy sem, így először ingyen vállaltam. 
Utána párszor még megkérdezték, mivel tar-
toznak, de úgy gondoltam, nem kérek érte 
semmit, ezzel próbálok hozzájárulni az ese-
ményhez – mondta szerényen nagylelkűsé-
géről Katalin, aki elárulta, szívesen segíte-
ne más eseményeken is a városnak. Sz. Gy. 

Mindenszentek ünnepe 
és halottak napja

Gondolatok…

Mindenszentek ünnepe a katolikus egyházban annak a számta-
lan üdvözültnek az ünnepe, akiket sokaságuk miatt nem ünnepel 
meg külön-külön az egyház, s nem említik meg a naptárak sem. 
Az egyház nem akar az Isten látására jutott lelkek közül egyet 
sem fi gyelmen kívül hagyni, ezért szentel egy külön ünnepet tisz-
teletükre. Tehát azoknak is, akiknek nevét egyedül Isten ismeri.  

A z ismertebb szenteket általában ha-
láluk napján, „égi születésnapjukon” 
ünnepeljük. Példaképek ők, mert 

hősi fokon gyakorolták földi életükben az 
erényeket, ezért kerülhettek azonnal az Úr 
országába, a szentek dicső társaságába. Ilye-
nek például Jézus apostolai, akik életüket 

adták mesterükért és hitükért. 
Aztán a véres keresztényüldö-
zés századaiban, a 13 évesen a 
vértanúságot választó Szent Ág-
nes és a szent zene védőszentje, 
Szent Cecília. A középkor nagy-
hatású, csodálatos szentjei, mint 
Assisi Szent Ferenc és Szent An-
tal Páduából. Az Árpádház di-
cső szentjei, István királlyal az 
élükön, Szent Imre az ifjúság 
védőszentje, Árpádházi Szent 
Erzsébet, akiből „hős szeretet 
áradt” és a karácsonyi hideg éj-
szakában tudott Te Deumot éne-
kelni, amiért kiűzték gyermekei-

vel együtt saját várából. Korunk szentjeinek 
élete már nyitott könyv előttünk: Győr vér-
tanú püspöke, Apor Vilmos életét áldozta 
1945 húsvétján az orosz katonák elöl a püs-
pökvárba menekült nők védelmében. Ismer-
jük a szerzetes Kolbe atya áldozatát, aki a 
koncentrációs táborban bátran előrelépett 

és kérte a kivégzést irányító hóhért, hogy ő 
léphessen a mellette álló családos édesapa 
helyett a kivégzésre indulók közé. (Az édes-
apa végül hazatérhetett családjához.) Említ-
hetnénk az egész világon ismert és szeretett 
albán apácát, Teréz anyát, aki egész életé-
ben az utcán haldoklókat és elhagyatott, re-
ménytelen betegeket szolgálta. Vagy Szent 
II. János Pál pápát, akinek egész életét cso-
dálattal fi gyelték világszerte, s gyógyítha-
tatlan betegségének minden óráját, percét 
aggódó imával kisérték a hívők és a hitet-
lenek is.  Temetésekor a rengeteg fi atallal 
skandálva kértük: avassák azonnal szentté, 
vagyis „emeljék oltárra”. Azért soroltam fel 
fenti szent testvéreinket, mert nem csak pél-
daképeink ők, hanem mivel az Úrnál van-
nak, lehetőségük van, hogy segítségünkre 
is legyenek – amennyiben kérjük ezt – ne-
héz helyzeteinkben. 

Halottak napja (november 2.)   
Mindenszentekkor a diadalmas egyházról 
emlékeztünk meg, november 2-án a szen-
vedő egyházra fi gyelünk. Az oltár díszte-
len a templomokban, s lelkünket a halotta-
kért végzett imák komolysága és az értük 
gyújtott gyertyák fénye tölti be. Különlege-
sen szépek, meghatóak ilyenkor temetőink.  
Mi élők is a szenvedő egyházhoz tartozunk. 
Célunk nem lehet más, mint – ha névtele-
nül is – halálunk után a szentek közösségé-
be tartozni. A Biblia több helyen is fi gyel-
meztet: legyetek szentek! Milyen jó lenne, 
ha Szent Pállal mi is elmondhatnánk, amit 
a 2. Timóteus levélben találunk: „A jó har-
cot megharcoltam, a pályát végigfutottam, 
hitemet megtartottam. Készen vár az igaz-
ság győzelmi koszorúja, melyet megad ne-
kem az Úr.” (2 Tim. 2,7)
 Mert „szem nem látta, fül nem hallotta, 
emberi szív föl nem fogta, amit Isten azok-
nak készített, akik őt szeretik”. (1 Kor. 2, 9.) 

Nagy István Elek

  Már egy hónapja, hogy zárt ajtókat és több 
kis plakátot találunk a Jókai utcai Szent Ke-
reszt templom bejáratánál: felújítási munkák 
miatt zárva. A munkálatok másfél hónap-
ja, szeptember 30-án kezdődtek. Szükséges 
volt már a felújítás, a hívek is nagyon vár-
ták a munkálatok elkezdését. A mellékelt 
fotók készítésekor (november első harma-
da) a padlózat kövezetének csiszolását vé-
gezték a szakemberek. A padsorokat gon-
dosan letakarták, a padlózatból sem lehet 
sokat látni, mert a csiszolással járó „víz” és 
a munka folyamán keletkezett por takarja 
mintázatát. Még csak sejteni lehet a gondos, 

Folytatódnak a felújítási munkák 
a Jókai utcai Szent Kereszt templomban.

szakszerű munka eredményét. Halasztha-
tatlan volt már a felújítás, mert a régi kőla-
pok szélei olyan mértékben voltak töredezet-
tek, hogy ez némely helyen balesetveszélyt 
is jelentett a hívek számára. 
 A gépek okozta nagy zajban nehezen lehe-
tett megérteni, hogy a csiszolással remélhe-

tően készen lesznek a jövő hét folyamán és 
utána kezdik a viaszolást. A további mun-
kákkal kapcsolatban nem lehet még tudni 
időpontokat, csupán az a biztos, hogy sok 
munka van még hátra ahhoz, hogy a temp-
lomunk szebb legyen, mint felszentelése-
kor, 1962-ben. 
 Hátra van még többek között az elektro-
mos hálózat felújítása, a templom festése, a 
mennyezet szebbé tétele. A szükséges anya-
giak előteremtésén kívül nagyon sok ima is 
szükségeltetik, tehát rajtunk, híveken is mú-
lik, hogy mikor vehetjük teljesen birtokba 
a megújult Isten házát. Nagy István Elek

Szeptember végén, októberben, amikor lehul-
lik a gesztenye, megelevenedik az Erkel utca, 
iskolás- és óvodáscsoportok, családok „kirán-
dulnak” ide, hogy gesztenyét szedjenek, hogy 
abból mindenféle csuda szép dolgot készíthes-
sek a családok vagy a gyermekközösségek. Ez-
zel egyidőben jelentek meg templomunknál a 
munkások, állványt építettek, és nekiláttak, elő-
ször lebontották a régi tornyot, majd betonko-
szorúval megerősítették, és egy csoda kedves, 
szép, az új épület stílusának megfelelő tornyot 
húztak fel. Az építkezés a Magyar Kormány tá-
mogatásával, két pályázatából (EGYH-EOR- 19-
0397 és EGYH- EOR- 20 – 0057) valósul meg. 
 Nemcsak a torony épül, közben a közösség 
is él, mozog. Mivel most úgy láttuk, hogy a sza-
bad levegőn összejönni sokkal egészségesebb, 
két kirándulást is szerveztünk. Egyik alkalommal 
Hollókőre, a másik alkalommal pedig Solymár-
ra a vízeséshez és a várhoz kirándultunk.  Hol-
lókő felé Pásztón az új evangélikus templomot 
is meglátogattuk. Mindkét összejövetelen tö-
rődtünk a lelkünkkel is. Pásztón Horváth-Hegyi 
Áron lelkész úr tartott nekünk áhítatot, a soly-
mári kirándulás után pedig a vecsési Erkel utcai 
templomba ültünk le, hogy elmélkedjünk Isten 
dolgairól, és hálát adjunk neki életünkért, a kö-
zösségünkért, szép tájainkért, az őszért.   
 Valóban csak hálásak lehetünk Istennek mind-
azért, amivel napról napra körülvesz bennün-
ket, és megajándékoz minket.

Heinemann Ildikó, evangélikus lelkész  

Élet ősszel a védett 
gesztenyefasorban

Az evangélikus templom új tornya

Hollókői kirándulás

Juhász Katalin a terményáldásra készített templomi dekorációval 
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Földi Zsuzsa teljesítette az Ultra Balaton 223 kilométeres távját 

T úrkevén egy földműves családba 
született 1884-ben. Fiatal éveire 
esett a magyar foci hőskora, mi-

kor egyáltalán maga a sportág megjelent, 
és gyökeret vert nálunk. Takács kárpitos-
nak tanult és a MÁV-nál dolgozott, mi-
kor 1905-ben szerződtette a Ferencváros. 
21 évesen tagja volt az 1905-ös bajnok-

csapatnak, gólokkal vette ki a részét a si-
kerből. A klub és hősünk útjai mégis el-
váltak, Takács Dani, mint MÁV-dolgozó 
a kőbányai MÁV-csapat, a Törekvés játé-
kosaként folytatta. Innen került be 1910-
ben a válogatottba. Balfedezetként részese 
lett az Ausztria elleni 3:0-ás győzelemnek. 
1911-ben részt vehetett a magyar váloga-
tott első külföldi túráján, ahol a franciák 
3:0-ás legyőzésében jeleskedett. 1912-ben 
harmadszor is pályára lépett a nemzeti 
tizenegyben. Az Üllői úton 25000 néző 
előtt 4:4-es döntetlent értünk el Németor-
szág ellen. Ez a meccs áprilisban volt, és 
júliusban már az újdonsült vecsési csapa-
tot, a Vecsési SE-t trenírozta játékos-edző-
ként. Ebben a hónapban a fekete-fehérek 
a Cegléd ellen játszottak, és a következő-
ket írták Takácsról: „[…] Izgalmas volt a 
küzdelem. Nem kisebb ember játszott a 
ceglédiek ellen, mint Takács, a Törekvés 
Sport Egyesület jeles centerfedezete, akit 
méltónak találtak arra, hogy a tavasszal 
lezajlott magyar-német mérkőzésen a leg-
jobb magyar 11 között a magyar nemze-
ti címert a németek ellenni tusában ő is a 
mellén hordozhatta. És körülötte, ha nem 

is vele egy klasszisú, de trenírozott, edzett 
testű, elszánt […] feketébe öltözött, fekete 
arcú 10 vecsési fi atalember.”

„Meglátszik az egész csapaton 
Takács Dani munkája”
Hogy milyen szinten húzta maga utána csa-
patot, arról tanúskodjanak a következő sorok. 
 „A Vecsési Sport Egyesület lesz az el-
lenfelük, melynek csapata most igen erős, 
amennyiben Takács Dániel volt többszörös 
reprezentatív játékos a trénerük és a játék-
ban egyik fő erősségük.” (Cegléd)
 „A VSE-ben Takács balhalf, volt váloga-
tott játékos és Drimál jobbhátvéd kiemelke-
dő játékot mutattak.” (Kecskeméti Napló)
 „Takács Dániel, a Törekvés egykori rep-
rezentatív halfja múlt vasárnap részt vett a 
Vecsési SC –Nemzeti TC között Vecsésen le-
folyt, és az előbbinek 3:2 arányú győzelmé-
vel végződött mérkőzésén.” (Sporthírlap)
 „Vecsés is nagyot haladt formájában, s 
meglátszik az egész csapaton Takács Dani 
munkája. KAC első gólját kornerből Kurucz 
lövi, mire Vecsés Takács révén hasonlóval 
felel.” (Pesti Hírlap)
 1913 végén a MÁV-kárpitosként is dol-
gozó Takács elhagyta Vecsést, és egy újabb 
vasutas csapathoz, a Temesvári Kinizsihez 
igazolt. Itt szintén játékos-edzőként ért el 
sikereket. A Temesvári Kinizsit a korabe-
li Magyarország legerősebb vidéki csapa-
tává tette. Az első világháborús vereséget 
követően Budapesten folytatta, majd haza 
tért Túrkevére, ahol 50 éves koráig focizott 
és edzősködött. A sportot abba hagyva a 
székesfehérvári MÁV-nál helyezkedett el, 
és lett megbecsült mesterembere szakmá-
jának. 
 A sok helyen megfordult játékos egyi-
ke volt a nagy úttörőknek, akik letették ha-
zánkban a futball alapjait. Vecsés is hálával 
gondolhat rá, hiszen alapokat adott az egyik 
legnépszerűbb sportág helyi fejlődéséhez.
 „Takács Dani, a volt reprezentatur, a 
Vecsési SE megalapítója Temesvárra köl-
tözött, s a Kinizsi SE kötelékébe lépett, s 
annak Steinhübel Zoltán mellett amateur 
trainere lett. Vecsés mindenesetre na-
gyon sokat veszített Takácsban, mert ami 
ma a Vecsési SE, azt bizony ők mind 
a kedvelt Dani bácsinak köszönhetik.” 
(Kecskeméti Újság)

Kiss Gábor, Andrássy iskola

SPORT

1912-ben lejátszotta első mérkőzéseit a Vecsési SE. Nyár-
tól a csapat edzője egy Budapestről érkezett válogatott 

játékos, Takács Dániel volt. De nemcsak edző volt 
ő, hanem játékos is, és abból is az egyik legjobb. 28 

évesen, tapasztalt labdarúgóként került Vecsésre.

A VECSÉSI FOCICSAPAT 
első válogatott játékosa

SPORT

A z egyetemi évekig nem 
igazán szerettem futni, 
akkor buliból futottunk 

váltóversenyeken. Később már 
futottam, de volt, hogy kiment 
a bokám és jött egy szalagsza-
kadás is, akkor abbahagytam. 
Amikor otthon voltam a gye-
rekekkel, és nagyon hiányzott 
a mozgás, vettem egy futópa-
dot, mert ez tűnt a legegysze-
rűbb megoldásnak – mondta az 
egyébként állatorvosként diplo-
mázó sportrajongó. De mit sze-
ret leginkább a futásban? 
 – Nehéz kérdés, nekem tel-
jesen mindegy, hogy kint vagy 
bent. Mondhatnám, hogy a sza-
bad levegő, jó kiszabadulni ott-
honról, de nekem leginkább csak 
a mozgás kell. Nagyon szeretem 
a futás végén az érzést, hogy 
megcsináltam egy nehéz edzést, 
vagy nem nehezet, de hosszút, 
vagy amikor éjjel kellett kimen-
nem 6 órát egyedül körözgetni 
a lakóparkban, de sorolhatnám. 
Közben lehet, hogy utálom néha, 
meg jön a gondolat, hogy minek 
csinálom, ekkora marhaságot, de 
a mérleg a végén mindig pozi-
tív. Ugyanúgy élvezem a kinti és 
a benti futást is, de legyen szó 
bringázásról, vagy egy erősítő 
edzésről, számomra a mozgás 
a fontos – mondja, majd hozzá-
teszi: a futás az ahol leginkább 
elengedi magát, sokat gondol-
kozik, számol közben, rende-
ződnek a dolgok a fejében, ami 
a gyerekek-munka-háztartás-
rohanás közben nehezen megy. 

 Úgy véli, minden sportban jön 
jó érzés, amikor jön az endorfi n. 
Van, akinek a futás, másnak kor-
csolya- vagy súlyzós edzés adja 
ezt meg, de ugyanaz az érzés 
jön, amitől úgymond felszaba-
dul az ember. Neki személyre 
szabott, edző által írt edzéster-
ve van, melyben megvan, mikor 
mennyit kell futnia. Elárulta, a 
kedvenc „terepe” az Erzsébet tér 
körüli utcák, melyek egy 2350 
méteres kört alkotnak, ezeken 
bármennyit le tud futni.
 De vajon egy ilyen céltudatos 
embernek, miért van szüksége 
edzőre? 
 – Nagyon túl tudom tolni. 
Túl sokat, túl gyorsan túl hosz-
szan futnék, ami sérülésveszé-
lyes. Én annyira maximalista 
tudok lenni magammal, hogy 
nekem kell egy kontroll, egy 
edző, aki úgy állítja össze sze-
mélyre szabottan az edzéster-
vet, hogy a lehető leghatéko-
nyabb legyen, fi gyelembe véve 
a heti, napi egyéb elfoglaltsága-

imat. Tulajdonképpen viszony-
lag kevés, de „minőségi” edzé-
sekből ki tudja hozni a legtöbbet 
belőlem” – mondta Zsuzsanna, 
aki éppen edzője tanácsára in-
dult az idei Ultrabalatonon.
 – Augusztus 15-én lett volna 
egy nagy futóverseny Berlinben, 
a Fal vonalán 162 kilométert fu-
tottam volna, de júniusban jelez-
ték, hogy elhalasztják. Mivel ta-
valy október óta készültem, az 
edzőm mondta, ha már benne 
van 8-9 hónap munka, és mivel 
az Ultrabalatont májusról októ-
berre halasztották, jó lehetőség 
lenne a teljesítésére. Úgy voltam 
vele, ha ő azt mondja, meg tudom 
csinálni, akkor biztos úgy van. 
Korábban úgy gondoltam, hogy 
2021–2022 körül lennék készen 
az  UB-ra, de elindultam, és úgy 
lett, ahogy terveztük: megcsinál-
tam – mondta Zsuzsa, aki elis-
merte, roppant hosszú, de ha-
talmas élmény, és fantasztikus 
utazás  volt a verseny. Sokat ta-
nultam ezen az úton magáról, a 

Vecsés és Balatonvilágos között a különbség 115 kilométer 
autópályán. Ennek majdnem a kétszerese az Ultrabalaton 

futóverseny, melyet idén egy vecsési hölgy is lefutott – 223 km 
hosszan a Balaton körül, Balatonfüredről indulva, 31 óra 16 perc-

cel később ugyanide visszaérkezve. Dr. Földi Zsuzsanna három- 
gyermekes anyaként kezdett el futni, saját bevallása szerint gyor-

san „függővé” vált, és közben született egy negyedik gyerek is.

Ha már ott volt 
az Ultrabalaton, 
LEFUTOTTAM

futásról, a feltétlen bizalomról, 
az önmagába vetett hitről ma-
gamban, és hogy milyen végte-
lenül hosszú tud lenni akár egy 
kilométer is.
 Családja elfogadja, hogy szá-
mára mennyire fontos a mozgás, 
de igyekszik minél kevesebb időt 
elvenni tőlük. A sportolás mel-
lett a BSI futónagykövete, és 
ennél fogva közösségi futáso-
kat szerveznek Vecsésen heten-
te legalább egyszer. Ennek kere-
tében segít elkezdeni, ha valaki 
nem tudja, miként fogjon neki 
a sportolásnak, azon belül a fu-
tásnak. Figyel rájuk, hogy ne 
menjen el a kedvük a futástól, a 
kezdő futók tipikus hibáitól óvja 
meg őket, és ha később nem is 
futnak, legalább a mozgás sze-
retete maradjon meg nekik.
 – Sohasem késő elkezdeni 
sportolni, és egy teljesen átla-
gos, még csak különösen nem 
is tehetséges ember is képes el-
érni olyan dolgokat, amik szá-
mára korábban elérhetetlennek 
tűntek. Én sem vagyok különle-
ges, csak nagyon akartam vala-
mit, és dolgoztam érte keményen, 
nem adtam fel az álmaimat. 37 
évesen kezdtem futni, most 45 
éves vagyok, és nagyon sok cé-
lom, álmom van még. Az álom 
lehet félóra futás egyben, vagy 
10 kg fogyás, egy félmaraton le-
futása, a Balcsi körbetekerése ke-
rékpárral, bármi – mondta azzal 
kapcsolatban, mit tanácsol azok-
nak, akik egyre csak halogatják, 
mikor kezdenek el rendszeresen 
mozogni. 
 – Remélem, öt év múlva még 
mindig futok, és működik a ve-
csési futóklub. De jó lenne, ha a 
városnak lenne egy atlétika pá-
lyája, jó atlétikaszakosztály, jó 
versenyzőink. Biztos, hogy van-
nak tehetséges gyerekek, de ha 
valaki atletizálni szeretne, an-
nak be kell mennie a 18. kerü-
letbe. Emellett nagyon szeret-
ném, tervezgetjük egy ideje, ha 
lenne Vecsésen két futóverseny, 
egy tavaszi egy őszi, gyerekek-
nek, felnőtteknek, félmaratoni, 
maratoni, rövidtávval – mond-
ta a fantasztikus sportember, aki 
szerint mindenki megtalálhatja 
magának a megfelelő sportot és 
csak napi félórát kell rászánnia 
bármi is az, mert a mozgás a lé-
nyeg, és hogy szeressük, amit 
csinálunk. SzgY
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3 éves lett októberben a Mini Talent Sportegyesület. 
A három év alatt számos kisgyerekkel ismertették és sze-
rettették meg a kézilabda, a kosárlabda és a labdarúgás 
alapjait. Az egyesület évről évre fejlődött, bővült, szinte 
havonta történtek újítások, fejlesztések, akár az edzése-
ken, programokon belül vagy az eszközök területén. 

Eredmények tekintetében nem indult rosszul a 2020/2021-es
bajnoki szezon a Vecsés SE asztaliteniszezői számára, 
de a koronavírus-járvány miatt bevezetett szigorító- 
intézkedések nagyon megnehezítették a szakosztály életét. 

A járvány se tudta lelassítani a Mini 
Talent Sportegyesület lendületét

ASZTALITENISZ: bajban a vecsési 
szakosztály a koronavírus miatt 

A központi intézkedések hatására a 
csapatok használhatják a Petőfi  is-
kola tornatermét, ezért most nem 

tudnak hol edzeni a vecsési sportolók. A 
probléma nem egyedi, azok az egyesületek 
küzdenek hasonló gondokkal, amelyeknek 
nincs saját termük, ezért jellemzően iskolák 
tornatermében edzettek és a hazai mérkőzé-
seiket is ott játszották. A kialakult helyzet 
miatt a Pest Megyei Asztalitenisz Szövet-
ség három bajnoki forduló megrendezése 
után úgy döntött, hogy felfüggeszti a me-
gyei bajnokságot. Hogy mikor és milyen 
formában indulhat újra a pontvadászat, ar-
ról egyelőre nincsenek hírek. Nedolai Edit, 
a vecsési szakosztály vezetője – és vélhe-
tően a bajnokság többi résztvevője is – ab-
ban bízik, hogy belátható időn belül enyhül 
a járványveszély és talán jövő év elején új-
raindulhat a bajnokság – elnézve az emel-
kedő esetszámokat, sajnos nem mernénk 
nagyobb összegben fogadni arra, hogy az 
efféle remények januárban valóra is válnak.

Jól indult az idény
A bajnokság felfüggesztését megelőzően jól 
szerepelt a Vecsési SE II. csapata. A Pest me-
gye I/BC Közép csoportjában szeptember 
17-éig lejátszott három mérkőzésüket kivétel 
nélkül megnyerték (Ráckevei Asztalitenisz 
Torna Egyesület I.–Vecsési Sportegyesület 
II. 3-15, Vecsési Sportegyesület II.–Délegy-
háza Községi Sportegyesület I. 11-7, Vecsési 
Sportegyesület II.–Dunaharaszti MTK IV. 
10-8). Legeredményesebb vecsési játéko-

sok: Szakács Szilárd és Szarka Béla. A há-
rom győzelem eredményeként jelenleg a ta-
bella második helyét foglalja el a csapat. A 
bajnokságot a Tápiógyörgyei ASK II. ve-
zeti. Az éllovas előnye abból ered, hogy a 
bajnokság felfüggesztése előtt még le tudta 
játszani negyedik mérkőzését, melyet meg 
is nyert, a begyűjtött pontokkal pedig meg-
előzte csapatunkat. 

Vecsési játékos 
a teljesítménytáblázat élén
Némileg jobb helyzetben vannak a magasabb 
osztályokban szereplő csapatok, hiszen az 
országos bajnokságokat nem függesztették 
fel, bár a járvány miatt ezek a pontvadásza-
tok sem a megszokott mederben zajlanak. 
 A Vecsési SE NB I-es női csapata a baj-
nokság Észak-Kelet csoportjában állt asz-
talhoz, a mérkőzéseket tornarendszerben 
rendezték meg a debreceni DSAE Sport-
csarnokban. Csapatunk két csoportellenfe-
lét is legyőzte, a Debreceni Asztalitenisz 
Klub ellen 8-2-re, az SH-ITB Budaörsi 
Sport Club II. ellen 9-1-re nyertek a höl-
gyek, de az utolsó fordulóban 8-2-re ki-
kaptak a Statisztika PSC-től így 7 ponttal 
és 19-11-es meccsaránnyal a második he-
lyen állnak. Nedolai Edit kiemelte dr. Ma-
rosi Viktória eredményes játékát, a vecsé-
si asztaliteniszező 100 százalékban hozta 
a meccseit, nyolcból nyolc mérkőzést meg-
nyert, így a teljesítménytáblázat első helyét 
foglalja el.    

 Az NB II. Dél-Kelet csoportjában sze-
replő Vecsési SE I. nehezebben indult be, 
három mérkőzésből csak egyet nyertek 
meg, míg kétszer alulmaradtak ellenfe-
lükkel szemben (Mezőtúri AFC–Vecsé-
si Sportegyesület I. 14-4, Kecskeméti 
Sp.Sk és Közösségi Tér–Vecsési Sport-
egyesület I. 13-5, Vecsési Sportegyesü-
let I.–Gyulai Asztalitenisz Klub 12-6), 
ezért jelenleg a tabella alján szerényke-
dik a csapat. Hozzá kell tenni, a bajnok-
ság többi résztvevője egy-két mérkőzéssel 
többet játszott, így a Vecsési SE I. köny-
nyen feljebb léphet, ha hozzák az elma-
rad mérkőzéseket. A játékosok helyzetét 
nehezíti, hogy nem tudnak a megszo-
kott körülmények között edzeni, továb-
bá, hogy a hazai mérkőzéseiket is kény-
telenek idegenben játszani.   

Elmaradnak 
az utánpótlásversenyek
A vecsési szakosztály népszerű utánpót-
lásversenye, a Vecsési Káposzta Kupa 
is a koronavírus áldozata lett. A jelen-
legi körülmények között nincs mód a 
gyerekeknek kiírt torna megrendezésére
– árulta el Nedolai Edit szakosztályvezető. 
A DC utánpótlásversenyek is elmaradnak 
– tudtuk meg. Így talán nem túlzás azt ál-
lítani, hogy asztalitenisz fronton a gyere-
kek lehetőségei szűkültek be a legjobban. 
Nedolai Edit ezzel kapcsolatban elmondta, 
míg tavaly 20-22 gyermek járt rendsze-
resen az edzésekre, a járvány megjelené-
se óta a legifjabb asztaliteniszezők szinte 
teljesen lemorzsolódtak. Akkor is nehéz 
dolga lesz a szakosztálynak, ha alábbhagy 
a járvány, hiszen egy ilyen idény után va-
lószínűleg újra kell építeni a teljes után-
pótlást.  varga

Hirdetés

Hirdetés

Vital & Beauty 
   SZÉPSÉGSZALON
V
S

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

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

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

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

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

Csempe, járólap, greslap, természetes 
kövek, burkolási segédanyagok, 

 
megtalálható bemutatótermünkben!

Cím:
Nyitvatartás:
Telefonszám: E-mail:
Facebook:

Sitt, szemét,   
szállítás és gépi földmunka 

(BOBCAT és JCB).
3, 4, 8 m3-es konténer.

MÁRTA ERVIN
Tel.: 06-20/984 9242

KONTÉNER 
SZÁLLÍTÁS

Tel.: 06-70/555-6662  •  www.balinezmasszazs.hu
Thai Masszázs Vecsés  •  Vecsés, Fő út 158. I/2.

Nyitva: Minden nap 10–19 óráig

Frangipani SPA Vecsés
Tradicionális Balinéz   

és Thai Masszázs
A nyugalom szigete, ahol 

igazán kipihenheti a 
stresszes mindennapok 

fáradalmait...

Lepje meg szeretteit egy csodálatos élménnyel!

AAAjándékkártya 
karácsonyra

6000 Ft/60 perc

Vásárlás személyesen 

vagy e-utalvány  

átutalásos fizetéssel!

Tapasztalja meg ezt a különleges masszázsélményt 
eredeti balinéz terapeutáink által!

A korábbi gyors fejlődés sajnos a Covid -
vírus miatt egy picit megtorpant, de 
nem állt meg! Az oktatási intézmé-

nyekbe nem mehetnek be külsős személyek, 
így az egyesület edzői sem, és ezt a helyze-
tet nekik is el kellett fogadniuk. Természe-
tesen találtak megoldást, hogy a gyerekek 
ne maradjanak mozgás nélkül. 
 A Vecsési Rendezvényközpontban szinte 
új otthonra leltek, az egyik csoportjuk heti 
két alkalommal itt is tudja pattogatni a lab-
dákat. Sőt az új helyszínen nemcsak edzé-
seket, hanem rendezvényeket, összejövete-
lek is tudnak tartani. 
 – Új sporteszközökkel bővítettük a szertá-
runkat. A Blazepod segítségével reakciógyor-

saságot és kognitív képességeket is 
tudjuk fejleszteni, ami egyedülálló 
– mondta Varga Ádám, az egyesület ve-
zetője, aki nem mellékesen testnevelő tanár. 
Kiemelte, a tárgyi fejlesztéseknek is örül, de 
úgy véli, mindezek mellett mégis az edzői 
stáb erősödött a legjobban.
 – Új kollégákkal bővítettük a csapatun-
kat. Többek között Domonkos Enikővel, aki 
a gyerekek egyensúlyfejlesztéséért felel, va-
lamint két önkéntes, Diós Attila és Szucsák 
Réka egyszerre segítenek és tanulnak nálunk. 
Ha össze kellene foglalnom sikerességünk 
kulcsát, akkor a kollégáimmal való kölcsö-
nös tiszteletet és egységességet mondanám 
– mondta a szakember, aki természetesen 

már most azon gondolkozik, miként lehet-
ne a gyerekek számára még élvezetesebbé, 
még szórakoztatóbbá tenni a sportolást.
 A jövőbeni tervekről elmondta, bízik ben-
ne, hogy a járvány előtt kapott szóbeli ígére-
teknek megfelelően, valóra válhatnak azok 
a tervek, hogy tavasztól Gyálon és Üllőn is 
meg tudják mutatni magukat az iskolákban. 
Tavasszal pedig a II. Szakmai napot szeret-
nék megtartani, melyen a partner sportegye-
sületek részvételével minden érdeklődő be-
tekintést nyerhet a munkájukba.  Sz. Gy. 
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REKLÁM

Apróhirdetés
GARÁZSVÁSÁR – Attila u. 28. 
szám alatt továbbra is nyitva! Hét-
köznapokon 10-16-ig jó idő esetén. 
Sok szép és meleg ruhanemű, kabá-
tok pólók, táskák, bizsuk,stb. Árak 
megbeszélés szerint! Továbbra is 
várom régi és új vevőimet! Kérem, 
csengessenek!

ADVENT: Garázsvásár december-
ben Fő út 89. alatt a Rétesház udva-
rában. Telefon.: 06-70/513-41-55.

GALLYAZÁST VÁLLALOK kb. 5 
méteres magasságig. Igény szerint 
akár elszállítással is. Hívjon most!  
Tel.: 06-30-218-7023

CSALÁDI 
FOGÁSZAT

VECSÉS, Báthory u. 16.
Hétköznap: 8-12 és 14-19 óra

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

Vassné Csorba Zsuzsa,  
Vass Péter – fogtechnika

V é C b ZZ

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter

Dr. Csorba Zoltán
Dr. Ádám Ágnes• Szájsebészet

• Implantáció
• Fogpótlások

• Fogfehérítés
• Panoráma rtg
• Fogtechnika

(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 

Cím:  

Nyitva:
 óráig,  
 
Telefon:  
Facebook:  

Önnek sem kell lemondania  
 

 

VECSÉSI BABA- 
ÉS GYERMEKRUHA 

BÖRZE ÉS KARÁCSONYI 
JÁTÉKVÁSÁR

DECEMBER 5-ÉN SZOMBATON

 8 órától 13 óráig a JAM Házban 
(Vecsés, Károly utca 1.).

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT 
SZERETETTEL VÁRUNK! 

A vírushelyzetre való tekintettel 
a maszk használata kötelező! 

Köszönjük, hogy Te is 
vigyázol másokra! 
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INFORMÁCIÓK

NÉZZÜK EGYÜTT!
A Vecsési Magazin – az önkormányzat hivatalos televízió 
műsora – az UPC, a T-Home és a DIGI Kft. hálózatán a WTV 
(Williams Tv) csatornán fogható. 
Vecsési Magazin sugárzási ideje kedd: 18:00, 
szerda: 21:00, péntek:18:00, vasárnap:18:00.

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

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

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

Tájékoztató

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

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

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

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

Frühwirthné Halász Melinda
alpolgármester (3. vk.) 

Tel.: 06-30/649-4539; 
e-mail: Fruhwirth.Melinda@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

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

Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – november 23-ával,
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – november 30-ával 
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – december 7-ével,  
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – december 14-ével,  
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – december 21-ével, 
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) –  december 28-ával,
kezdődő héten ügyeletes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Egészségügyi intézmények
Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet: 

2220 Vecsés, Telepi út 68., +36-29/551-450; www.vecsesiszakrendelo.hu 
Éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet: Vecsés, Dózsa György út 50., +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

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



A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL

A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Xilomare® 1 mg/ml és Xilomare® Kid 0,5 mg/ml, xilometazolin-hidroklorid tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. Forgalmazó: Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest, 
Gyömrői út 19-21. Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505 70 32; drugsafety@richter.hu, Document ID: KEDP/DADBTM, Lezárás dátuma: 2020.11.05.
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