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  A hagyományok szerint a március 15-ei 
városi megemlékezés előtti napokban az 
Orbán Balázs Erdélyi Kör és a Megmara-
dunk 3000 Alapítvány szervez emlékmű-
sort Bobich János, a nagysallói csata ve-
csési vasutas hősének tiszteletére állított 
emléktáblánál. A járványügyi szigorítások 

Vecsés vasutas 
hősére is emlékeztek

IN MEMORIAM
TÁBORI FERENC 
(1947–2021)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
hosszan tartó súlyos betegség után, 
március 10-én elhunyt Tábori Fe-
renc, Vecsés város alpolgármestere.

Tábori Ferenc 1947-ben született. Álta-
lános iskolai tanulmányait Vecsésen, a 
Petőfi  Sándor Általános Iskolában vé-
gezte, majd Pestlőrincen, a Steinmetz 
Miklós Gimnáziumban érettségizett 
és fogtechnikus szakmát szerzett. Bu-
dapesten a Honvéd Kórházban dol-
gozott 30 éven át, majd ezt követően 
a nyugdíjazásáig fogtechnikus vállal-
kozóként tevékenykedett Vecsésen.
 A KDNP vecsési szervezetének ala-
pító tagja. 2006-tól 2019-ig a FIDESZ-
KDNP színeiben az 1. számú vecsési 
választókerület önkormányzati kép-
viselője volt, és 15 éven át alpolgár-
mesterként közreműködött városunk 
fejlesztésében.
 Politikai hitvallása, hogy közalkal-
mazottként sohasem a saját hasznun-
kat kell keresni, hanem azt, hogy mit 
tehetünk városunk, közösségünk fej-
lődéséért. Éppen ezért büszke arra a 
hatalmas fejlődésre, amit Vecsés a vá-
rossá válás óta elért, és arra is, hogy 
járási központként meghatározó te-
lepülése lehet régiónknak.
 Szerető családja, felesége, gyermekei, uno-
kái gyászolják.
 Vecsés Város Önkormányzata saját halottjá-
nak tekinti, temetéséről később intézkednek.
 Nyugodjon békében!

Tábori Ferenc alpolgármestert már-
cius 23-án 14 órakor a római katoli-
kus szertartás szerint helyezték örök 
nyugalomra a vecsési temetőben.

S zlahó Csaba polgármester akkor el-
mondott rövid beszédében még abbéli 
reményének adott hangot, hogy a kö-

vetkező évben újra együtt, korlátozások nél-
kül ünnepelhet a város. Mint tudjuk, a jár-
ványhelyzet azóta csak romlott, ezért idén 
sem kerülhetett sor a közös megemlékezés-
re. A meredeken emelkedő fertőzésszámok 
miatt a kormány újabb szigorító intézkedé-
seket vezetett be, így egy év elteltével, az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc 173. 
évfordulóján ismét csak a csöndes főhajtás 
maradt azoknak, akik a meghirdetett idő-
pontban szerettek volna koszorút elhelyez-
ni a Petőfi  Sándor Római Katolikus Általá-

nos Iskola és Gimnázium udvarán található 
Petőfi  szobornál. 
 A járványügyi szabályok betartása mel-
lett március 12-én 14 órakor Szlahó Csaba 
polgármester, Mohainé Jakab Anikó, Vecsés 
város jegyzője és Szűcs Lajos, a térség or-
szággyűlési képviselője közösen koszorúzta 
meg az emlékművet, majd a helyi intézmé-
nyek, pártok és civil szervezetek vezetői és 
képviselői rótták le tiszteletüket a szobornál.
 A koronavírus-járvány alakulását elnéz-
ve sajnos, továbbra is csak reménykedhe-
tünk abban, hogy jövőre együtt emlékezhe-
tünk a magyar nemzet történelmének egyik 
legmeghatározóbb eseményére. Vén  

miatt idén ez a rendezvény is elmaradt, de 
a néhai ezredes emléke ezúttal sem merült 
feledésbe. A vecsési vasútállomás épüle-
tének falán elhelyezett emléktáblát vitéz 
Hompoth Zoltán, az Orbán Balázs Erdé-
lyi Kör vezetője koszorúzta meg március 
12-én.  VN  

V. Hompoth 
Zoltán, 

az Orbán 
Balázs 
Erdélyi 
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NEMZETI ÜNNEP: 
csöndes főhajtással tisztelegtek a 

szabadságharc hőseinek emléke előtt
Éppen egy éve, hogy Magyarországon is megjelent és terjedni 

kezdett a koronavírus. Akkor a kormány lemondta az orszá-
gos március 15-ei megemlékezéseket, és az önkormányzatok 

is csak szűk körben, zárt kapuk mögött tisztelegtek a for-
radalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt, így Ve-

csésen is ünneplő tömeg nélkül zajlott le a megemlékezés.

Szlahó Csaba 
polgármester, 

Mohainé Jakab 
Anikó jegyző és 

Szűcs Lajos ország-
gyűlési képviselő

A helyi intézmények, 
civil szervezetek és pártok képviselői 
is elhelyezték koszorúikat a Petőfi  szobornál

Alattyányi István, az 
önkormányzat Gazdasági 

Bizottságának elnöke  
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– Vecsés nem alvó város. Intézményeink, 
civilszervezeteink, egyesületeink jóvoltá-
ból bőven akad program esténként is, néha 
a hétvégék is zsúfoltak. (…) Összegezve el-
mondható, hogy messze nem munkanapok-
ban és napi munkaidőben igyekszünk meg-
felelni a bizalomnak.
 Szívemnek nagyon szép megható pillana-
tot jelent, ha a polgármester úr akadályoz-
tatása esetén jelen lehetek és vezethetem az 
állampolgársági esküt. 

 – Környezetvédelem terén - fásításra, kom-
posztálásra - évente szervezünk akciókat. Már 
több év óta gyűjthetjük a faleveleket, lomta-
lanítást tartunk, igyekszünk lezárni a külte-
rületre való bejutást, hogy oda ne lehessen 
szemetet szállítani. Közel 5-6 éve jelen van 
városunkban a megújuló energia hasznosí-
tása is. Intézményeink felújításánál minden 

esetben gondot fordítunk a szigetelésre, a 
korszerű nyílászárók cseréjére, a napener-
gia hasznosítására.
 – Ha azt elfogadjuk, hogy a magyar ok-
tatás évszázadok óta magas színvonalú, kü-
lönösen az volt a tragikus 1920-as évek után, 
akkor azt is el kell fogadnunk, hogy az egy-
házi iskolák minden felekezete évszázados 
tapasztalat birtokában van. (…) Vecsésen 
a Felsőtelepi és az Andrássy-telepi iskola 
egyházi volt, amíg meg nem szüntették őket. 
Én nagyon örülök annak, hogy református 
óvoda mellett római katolikus iskola is van.

Az alábbi sorok a VT 2019. már-

ciusi számában jelentek meg:

– Véleményem szerint biztató jövő előtt áll 
Vecsés. Van már szép kulturális központunk, 
van egy korszerű szakrendelő, most pedig 
épül az új egészségház és mentőállomás. 
Az intézményeinket korszerűsítettük és úja-
kat is építettünk, a város úthálózatát majd-
nem teljes egészében szilárd burkolat fedi. 
De vannak még álmaink, például egy kor-
szerű sportcsarnok, és a városközpontot is 
szeretnénk még fejleszteni. Az elmúlt közel 
másfél évtized alatt mindig a helyi közösség 
igényeit tartotta szem előtt a képviselő-tes-
tület, és ez így lesz a jövőben is.

Tábori Ferencet 2006-tól mostanáig négyévente megvá-

lasztották alpolgármesternek. A mellékelt fotón a 2010-es 

megválasztását ünneplik a képviselők. 2012 decembe-

rében így vélekedett a VT hasábjain a feladatairól:

Búcsúzás…
Az ember születése óriási boldogság, isteni te-
remtmény jött napvilágra, aki gyarapítja a csa-
ládot, továbbviszi hagyományainkat. A szülők 
öröme persze életre szóló felelősség is egyben, 
hiszen innentől örök aggódás és boldogság for-
rása a gyermek. Ahogyan azután a gyermek-
ből felnőtt lesz, úgy lesz a szülőből is nagy-
szülő, és kerül az elmúlás közelébe. Amikor 
biológiai óránk fogaskerekeinek csikorgását, 
egyre nehezebb működését észleljük, akkor 
válik az élet egyre értékesebbé. Legbelül csak 
mi magunk észleljük, hogy valami már nem 
úgy megy, ahogyan 
tegnap. De jó volna 
lassítani az időt!
 Akkor jövünk rá, 
hogy még mennyi 
mindent kellene el-
végeznünk a család-
ban, kisebb-nagyobb 
közösségünkben.

 A vallásos ember azonban tudja, hogy a 
végső percet nem mi intézzük…
 Ferenc vidám alaptermészetű ember volt. 
Mindenkivel szívesen megállt egy beszélge-
tésre, senki sem érezhette, hogy Vecsés má-
sodik emberével beszélget. Tagja is volt több 
civilszervezetnek, a rendezvények sokaságán 
találkozhattunk vele. Színes, közkedvelt egyé-
niség volt, aligha lehetett ellensége. 
 Ferenc vallásos ember volt. gyakorolta hi-
tét, még a kö zelmúltban, amikor még szent-
misére lehetett menni, elment, pedig talán 

nehezére esett. Ő 
meghallhatta a fön-
ti hívó szót a vég-
ső, utolsó útra. Sú-
lyos betegsége volt, 
hosszú harcot vívott 
vele. A remény és a 
félelem hullámvasút-
ján utazott a lelke és 

a teste. És minden remény ellenére tudta: el-
jött a végállomásra érkezés pillanata.
 Ferenc, köszönjük, hogy itt voltál. Nyu-
godjál békében, családodnak a Teremtő ad-
jon erőt a megváltozhatatlan elfogadásához. 

Összeállította: Szalontai János

Tábori Ferenc feleségével 
a Jókai szabadtérin
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ÖNKORMÁNYZAT

  A Városgond-
nok tájékoztatja az 
olvasókat, hogy a 
gyűjtés két részlet-
ben valósul meg.  
A ga l lya k  köz-
területekre való kihelyezé-
sét a szállítást megelőző 2 na-
pon belül lehet megkezdeni. 
A város vasúttól északra fekvő 
területén (Felsőtelep és Falu) áp-
rilis 17-én, szombaton reggel 7 
óráig, a vasúttól délre fekvő vá-
rosrészen (Andrássy- és Halmi-
telep) pedig április 24-én szom-
baton reggel 7 óráig helyezzék ki 
a gallyakat. 
 A szolgáltató kéri, hogy a 
lakóhelyüknek megfelelő idő-
pontban helyezzék ki a gallya-
kat az ingatlanok elé, ellenke-
ző esetben nem áll módjukban 
azokat elszállítani, mivel a be-
gyűjtést végző jármű minden 
utcában csak egyszer megy vé-
gig. Az ingatlanok elé kihelye-
zett gallyakat, vékony ágakat 
maximum 1 m-es darabokra 
vágva szállítják el. Farönköket, 
tuskókat, gyökereket ne rakja-
nak ki. A gallygyűjtés a tavaszi 

TAVASZI 
gallybegyűjtés 

Ezek voltak az elmúlt hónapok fontosabb 
ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEI
Az önkormányzat és a 
polgármesteri hivatal 
működéséről legutóbb 
tavaly decemberben 
beszélgettünk a város 
jegyzőjével, Mohai -
né Jakab Anikóval. 
E havi írásunkban az 
elmúlt három hónap 
fontosabb döntése-
iről tájékoztatjuk 
olvasóinkat. 

A veszélyhelyzet tavaly 
november 3-ai kihirde-
tése óta országszerte el-

maradtak az önkormányzatok 
testületi ülései, így azóta a ve-
csési képviselők sem ültek össze, 
hogy megvitassák a város ügyeit. 
Vecsésen legutóbb október 20-án 
tartottak testületi ülést, no vember 
óta a katasztrófavédelmi törvény 
értelmében a képviselő-testület 
feladat- és hatásköreit a polgár-
mester gyakorolja. 
 – Ugyan a képviselő-testület 
továbbra sem ülésezik, de vál-
tozatlanul minden döntés előtt 
kikérjük az illetékes bizottság 
és a képviselők véleményét. A 
rendeletek és a határozatok ter-
vezeteit elektronikusan küldjük 
ki a képviselőknek és az érin-
tett külsős bizottsági tagoknak, 
akiknek néhány napjuk van a 
véleményezésre. Polgármester 
úr ezt követően, a véleménye-
ket fi gyelembe véve, hozza meg 
a döntést – tájékoztatott Moha-
iné Jakab Anikó jegyző azzal 
kapcsolatban, hogyan műkö-
dik az önkormányzat döntés-
hozatali mechanizmusa a ve-
szélyhelyzet kihirdetése óta.  
 Az elmúlt hónap fontosabb 
döntéseire rátérve elmondta, az 
önkormányzat jogszabályi köte-
lezettségének megfelelően tavaly 
december 11-én született polgár-
mesteri döntés a 2021. évi belső-
ellenőrzési terv jóváhagyásáról. 
Az elmúlt év teljesítéséről a zár-

számadás elfogadásakor, május-
ban számol be a belső ellenőr. 
 Szintén tavaly decemberben 
kért véleményt a Monori Rendőr-
kapitányság az önkormányzattól 
a Vecsési Rendőrőrs megbízott 
parancsnoka, Körmöndi Berna-
dett rendőrezredes kinevezésé-
hez. A megbízott őrsparancsnok 
kinevezésével egyetértett az ön-
kormányzat, amiről írásban tájé-
koztatták Csipler Norbert mono-
ri rendőrkapitányt.
 Intézményvezetői állásokról is 
döntött a polgármester – tudtuk 
meg Mohainétól. A Gondozási 
Központ és a Központi Kony-
ha vezetőinek határozott idejű 
megbízása lejárt, ezért a két in-
tézmény élére pályázat útján vá-
lasztottak vezetőt. A Gondozási 
Központ vezetője változatlanul 
Pereginé Vodila Terézia lett, a 
Központi Konyhát pedig tovább-
ra is Nagy László irányíthatja. 
Mindkét intézményvezető ki-
nevezése határozott időre szól, 
2021. január 1-jétől 2025. decem-

ber 31-éig. Az önkormányzat a 
Központi Konyha élelmiszer be-
szerzésére vonatkozó szerződé-
seket is megkötötte.   
 Közszolgáltatási szerződést 
kötött az önkormányzat a repü-
lőtér-látogatásokat lebonyolító 
és a Ferihegyi Repülőmúzeumot 
(Aeropark) üzemeltető Légiköz-
lekedési Kulturális Központ Köz-
hasznú Nonprofi t Kft.-vel (LKK). 
A három évre szóló szerződés ér-
telmében az önkormányzat éven-
te ötszázezer forinttal támogat-
ja az LKK működését, cserébe 
a város lakossága, illetve a he-
lyi iskolás és óvodás csoportok 
kedvezményesen látogathatják a 
repülőmúzeumot.
 Mohainé Jakab Anikó arról is 
tájékoztatta lapunkat, hogy az el-
múlt hónapokban az önkormány-
zat három pályázati kiíráson is 
elindult.  
 – A Tisztítsuk meg az orszá-
got projekt keretében térfi gye-
lő kamerák kiépítésére adott 
be pályázatot az önkormány-

zat. Ezeket a kamerákat a város 
olyan pontjain szeretnénk kihe-
lyezni, ahol gondot okoz az ille-
gális szemétlerakás. Pályázatot 
nyújtottunk be továbbá egy új 
bölcsőde építésére, illetve egy 
március 4-ei önkormányzati ha-
tározatunkkal a VEKOP 6.1.121 
számú pályázati kiíráson ismét 
megpróbálunk támogatást igé-
nyelni a Deák Ferenc utca fel-
újítására. 
 A további határozatokkal kap-
csolatban Mohainé Jakab Anikó 
elmondta, hogy szerződést kö-
tött az önkormányzat a Baptista 
Tevékeny Szeretet Misszióval a 
szenvedélybetegek és pszichiát-
riai betegek nappali ellátására, il-
letve február 23-án a Szlahó Csa-
ba polgármester aláírta a város 
idei költségvetési rendeletét. 
 Az intézmények működésével 
kapcsolatban megtudtuk, hogy a 
kormány döntésével összhang-
ban a járványügyi szigorításo-
kat követően a vecsési általános 
iskolákban és az óvodákban is 
tartanak ügyeletet, míg a bölcső-
dék továbbra is fogadják a gye-
rekeket. A gyermekétkeztetés is 
biztosított a városban, március 
8-ától a Központi Konyha a hi-
giénia előírások betartásával, be-
dobozolva szállítja ki az ételeket 
az adott intézményekbe, ahol át-
vehetik, akik igényelték. 
 Az óvodák és a bölcsődék nyá-
ri zárásáról még nem született 
döntés – árulta el a város jegy-
zője – aminek  az az oka, hogy 
a járványhelyzet miatt egyelőre 
nem tudni, milyen lesz az erre 
vonatkozó központi szabályozás.
 A polgármesteri hivatal mű-
ködésével kapcsolatban Mohainé 
Jakab Anikó elmondta, az ügyin-
tézés továbbra is a járványhely-
zethez igazítva történik, a kérel-
meket, beadványokat és a kitöltött 
nyomtatványokat a portán ad-
hatják le az ügyfelek. A szemé-
lyes találkozást igénylő ügyin-
tézések esetén továbbra is arra 
kérik a lakosságot, hogy telefo-
non egyeztessenek időpontot az 
ügyintézőkkel, mielőtt felkere-
sik a hivatalt.  Varga Norbert

Mohainé Jakab Anikó, a polgármesteri hivatal vezetője
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A befi zetett személyi jövedelemadó 1 %-ának felhasználásáról minden-
ki szabadon rendelkezik. Vecsésen számos alapítvány és társadalmi 
szervezet működik és végez értékes munkát a helyi közösségért. Fel-
ajánlásával most Ön is sokat tehet céljaik megvalósításáért. Rendelkez-
zen adója 1 %-ról május 20-áig, és támogassa a vecsési nonprofi t szer-
vezeteket, egyházakat! 

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

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

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

VT info

MARADJON VECSÉSEN 
AZ 1 SZÁZALÉK! 

metszés során keletkező, zsák-
ba nem gyűjthető zöldhulladék-
ra vonatkozik.
 A gallyakat kizárólag köte-
gelve, kisméretű, hozzáférhe-
tő, egymástól elkülönített, kézi 
erővel történő mozgatásra al-
kalmas kötegekbe rendezve te-
gyék ki, ezzel megkönnyítve a 
begyűjtést. A gallyak kötege-
lésénél kérik, ügyeljenek arra, 
hogy csak és kizárólag zsineg, 
vékony kötél használható, te-
hát műanyag huzallal vagy fém 
dróttal átkötegelt gallyakat nem 
szállítanak el, mert annak át-
vételét a cég partnere megta-
gadja.
 Azokat az ágakat, gallyakat, 
amelyeket nem tudnak kötegel-
ni, a zöldhulladékos zsákban kell 
kihelyezni április 27-étől. 
 A szolgáltató csak normál ház-
tartási mennyiséget szállít el.

VT info

RÁSZORULÓ családoknak gyűjtést 
szervezünk áprilisban. Tartós élelmi-
szer, vagy ki mit tud? Tel.: 06-70/913-
41-55, Jámbor Mátyásné

HÚSVÉTI AJÁNLAT! 7 fajta sütőből 
kivett forró rétes nagypénteken 
és szombaton 3/4 11-től és 3/4 12-től 
korlátozott mennyiségben 
csak rendelésre: 06-70/5222-925. 
Monarchia Rétesház,  VECSÉS.

Apróhirdetés
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A járványhelyzet miatt 
idén több bizonytalan té-
nyezővel is számolnunk 

kellett a költségvetés kialakítá-
sakor, de most is az elmúlt évek-
hez hasonló alapelvek mentén 
dolgoztuk ki a város büdzséjét. 
A legfontosabb szempont az elő-
ző évekről áthozott kötelezettsé-
gek teljesítése és az önkormány-
zati intézmények biztonságos 
működtetése volt, ezek feltét-
eleit a város idei költségveté-
se biztosítja. Minden egyéb ki-
adásunkat e célok mögé soroltuk 
– mondta Alattyányi István, az 
önkormányzat gazdasági bizott-
ságának elnöke a költségvetés ki-

alakításának főbb szempontjai-
val kapcsolatban. 
 Az idei év bevételi és kiadá-
si főösszege 6 024 702 449 fo-
rint. Ez a szám elsőre ugyan jól 
mutat, de ha fi gyelembe vesszük, 
hogy az önkormányzatnak a ma-
gas adóerőképessé ge miatt a tava-
lyinál is magasabb összeget, 996 
millió forint szolidaritási hozzá-
járulást kell befi zetnie az állam-
kasszába, illetve, ha ehhez még 
hozzá vesszük a gépjárműadó tel-
jes megvonását, valamint az ipar-
űzési adó megfelezését (az előző 
évek gyakorlatával szemben 1,9 
százalékról 1 százalékra csök-
kent), akkor máris több mint két-

milliárd forintot írhatunk a kiadá-
si oldal javára. Ezen javít némileg, 
hogy a kormány ígéretet tett a 25 
ezer főnél nem nagyobb lakosság-
számú települési önkormányzatok 
támogatására, azaz a kieső ipar-
űzési adóbevételt az év folyamán 
a központi költségvetésből kom-
penzálja az állam. Ezzel kapcso-
latban Alattyányi István elmondta, 
ami biztosnak tűnik, hogy várha-
tóan két részletben, nyár elején és 
ősszel folyósítják a támogatást az 
önkormányzatnak. 
 Az iparűzési adóból származó 
bevételt 1,25 milliárd forintban 
állapította meg az önkormány-
zat, az építményadót 350 mil-
lió forintra, az idegenforgalmi 
adót 17 millió forintra, az egyéb 
közhatalmi bevételeket pedig 10 
millió forintra tervezték az idei 
költségvetésben. A felhalmozási 
céltartalék idei összege 367 mil-
lió 500 ezer forint, ami tartalmaz-
za többek között a pályázatokra 
elkülönített tartalékokat, illetve 
a beruházások esetén felmerülő 
többletköltségek forrásait.  
 Működési céltartalékra 164 
millió 818 ezer forintot különített 
el az önkormányzat. Ez az ösz-
szeg tartalmazza többek között 
az oktatási feladatokra fordítha-
tó forrásokat, a nyári táborok, a 
városi rendezvények támogatá-
sait és az önkormányzati bizott-
ságok által felhasználható keret-
összegeket is. 

ÖNKORMÁNYZATÖNKORMÁNYZAT

A nehéz gazdasági 
helyzet ellenére is 

STABIL A VÁROS 
KÖLTSÉGVETÉSE 

Februárban írta alá a polgármester a város költségvetési ren deletét. A 
koronavírus-járvány hatására jelentkező gazdasági nehézségek Vecsést is 

érintik, ezzel szemben jó hír, hogy a koráb bi évekből megszokott megfontolt és 
takarékos gazdálkodással idén is megteremthetők a város stabil működésének 

feltételei, emellett fejlesztésre is maradtak tartalékok a költségvetésben. 

A rendkívüli helyzet rendkívüli költségvetést követel – hangsúlyozta Szlahó Csaba márciusi beszélgetésünk 
alkalmával. Vecsés polgármesterét arról faggattuk, milyen év vár a városra a koronavírus-járvány 

árnyékában, a nehéz gazdasági helyzetben nyílik-e majd lehetőség a település további fejlesztésére? A 
város első embere egyelőre nem aggódik, de azt leszögezte, 2021 nem a nagyléptékű fejlesztések éve lesz.

 Alattyányi István elmondta, 
hogy az intézményekben jelent-
kező bérfeszültségek megszün-
tetésére két évvel ezelőtt beveze-
tett Vecsés Pótlékot megtartotta 
az önkormányzat, és a tavaly 
bevezetett Vecsés II. Pótlék is 
megmaradt, utóbbinak esetében 
munkáltatói döntés alapján dif-
ferenciáltan havi plusz tízezer és 
harmincezer forint közötti ösz-
szeget kapnak a munkavállalók. 
A cafeteria keret is emelkedett, 
a köztisztviselők nettó 208 ezer, 
a közalkalmazottak pedig nettó 
100 ezer forint béren kívüli jut-
tatásban részesülnek.  
 Az út- és járdafelújítások, 
parkolók kialakítása, for ga lom-
tecnikai eszközök elhelyezé-
se idén is folytatódik – mond-
ta a gazdasági bizottság elnöke 
–, ezekre a célokra 75,5 millió 
forintot különítettek el a költ-
ségvetésben, csapadékvíz-elve-
zetési munkálatokra pedig 13 
millió forintot. Városi felújítá-
sokra 72,5 millió forint lett be-
tervezve, egyebek között ebből az 
összegből újíthatják fel a TIGÁZ 
volt épületét, ahol a tervek sze-
rint a Vecsés és Környéke Csa-
lád- és Gyermekjóléti Szolgálat 
és Központot helyeznék el. 
 A 2018-ban fejlesztési célból 
felvett 1 milliárdos hitelkeretből 
még 620 millió forint felhasznál-
ható, ebből az összegből a 0202-
es út megépítését tervezi az ön-
kormányzat. Alattyányi István 
ezzel kapcsolatban elmondta, re-
ményei szerint év végén, legké-
sőbb jövő év elején ki lehet írni 
a közbeszerzési eljárást az útépí-
tésre. 
 Alapítványok, társadalmi szer-
vezetek támogatására, illetve ösz-
töndíjpályázatok fi nanszírozására 
idén 106 millió forintot biztosít 
az önkormányzat.  
 Összességében elmondhat-
juk, hogy a nehézségek dacá-
ra viszonylag jó előjelekkel in-
díthatja az új költségvetési évet 
a város. Nyugodtan hátradőlni 
mégsem lehet, mert az előttünk 
álló hónapok teljesítményét to-
vábbra is erősen befolyásolják 
majd a koronavírus-járvány gaz-
dasági következményei. Ugyan-
akkor az önkormányzat mindent 
elkövet, hogy a városi költségve-
tés egyensúlyát a jövőben is meg-
tartsa – tette hozzá Alattyányi 
István.  varga

N agyjából egy évvel ez-
előtt, a koronavírus 
hazai megjelenése 

után arról beszélgettünk 
önnel, hogy a járvány 
nem csak az egészségünk-
re lesz veszélyes, hanem 
a gazdaságot is megbé-
nítja. A gazdasági követ-
kezmények akkor még nem 
látszottak pontosan, de napja-
inkban már markánsan körvo-
nalazódnak a problémák. Vecsés le-
hetőségeit hogyan befolyásolja a gazdaság 
leromlott teljesítménye? 
 – Ahogyan az ország bevételeire, úgy az 
önkormányzatok bevételeire is jelentős hatás-
sal van a világjárvány. Az világosan látható, 
hogy a kormány a járvány elleni védekezés-
re és a gazdasági károk enyhítésére próbálja 
összpontosítja az erőforrásokat, és ehhez az 
önkormányzatoktól is hozzájárulást kér. Gya-
korlatilag az adóbevételek csökkenése a leg-
nagyobb problémánk. Ugyan a kormány biz-
tosította az önkormányzatokat, hogy a kieső 
adóbevételeket két részletben, nyáron, illetve 
októberben pótolni fogja, de ettől még ez a 
városnak most hiányzik, mert a befolyt ösz-
szeget általában a beruházásainkra fordítjuk, 
amit most egyelőre nem tehetünk meg. A má-
sik problémánk, hogy az elmúlt évek jó gaz-
dasági teljesítménye miatt jelentősen megug-
rott a szolidaritási adókötelezettségünk, ezért 
most közel egymilliárd forintot kell befi zet-
nünk az államnak, ami a város költségvetése 
szempontjából nagy érvágást jelent. A gép-
járműadóból származó bevételünk is jelentő-
sen csökkent, tavaly a 60 százalékát vonta el 
az állam, idén már a teljes összeget az állam-
kasszába kell fi zetni, ami további százmillió 
forint bevételkiesést jelent. Az idei évre vo-
natkozó gazdasági adatokat csak a zárszám-
adást követően, nyár elején fogjuk kristály-
tisztán látni. Azt gondolom, hogy az elmúlt 
évekhez hasonló megfontolt gazdálkodással 
megvalósíthatjuk a terveinket. 

– Az elmúlt időszakban megszoktuk, hogy 
Vecsés évről-évre gyarapszik. Milyen lehe-
tőségeik lesznek idén a város további fej-
lesztésére? 

 – A nagyobb léptékű saját-
erős beruházásokat egyelő-

re feladtuk, csak kisebb be-
ruházásokat tervezünk. 
Lesznek útépítések, épü-
letfelújítások, és több pá-
lyázaton is szeretnénk in-
dulni, hogy minél több 

forrást tudjunk biztosí-
tani fejlesztésekre. Ezek-

hez természetesen hozzá kell 
tennünk a pályázati önrésze-

ket, amelyeket beterveztünk a költ-
ségvetésbe. A bölcsődei férőhelyek bővítésé-
re már benyújtottunk egy pályázatot, emellett 
szeretnénk felújítani és egy csoportszobával 
bővíteni a Bálint Ágnes Óvoda régi szárnyát. 
A tervek már készülnek, ha lesz pályázat, azon 
indulni fogunk. Bízunk benne, hogy a régóta 
ígért állami beruházások, a kézilabda munka-
csarnok és a tanuszoda is megépül. Ezekkel ne-
künk is lesznek feladataink, például az infra-
struktúra kialakítása, a parkolók megépítése és 
az épületek környezetének rendezése. A felso-
roltak mellett szeretnénk nagy hangsúlyt fektet-
ni a közterületek tisztántartására, a vízhálózat 
modernizálására, a sportlétesítményeink fej-
lesztésére és az egészségügy fi nanszírozására is. 

– Az ivóvízzel és a vízhálózattal kapcsolatos 
problémák sokakat érintenek. Ezzel kapcso-
latban milyen terveik vannak?  
 – A vízhálózat modernizálását eddig ön-
erőből oldottuk meg, ezért kisebb lépésekben 
tudtunk haladni. Ezt szeretnénk felgyorsítani, 
de erre egyelőre nincsenek hazai vagy Európai 
Uniós pályázati kiírások. A problémára rész-
ben megoldást jelentene az ivóvízhálózat tisz-
títása. Erre kidolgoztunk egy tervet a DPMV 
Zrt.-vel. Mintegy száz kilométer hosszú ve-
zetékhálózatot kellene mechanikai eljárással 
megtisztítani a lerakódott üledéktől, amely a 
víz sárgás elszíneződését okozza. Ez a tűzcsa-
pok és a tolózárak cseréjével együtt közel 320 
millió forintba kerülne, amit egy költségveté-
si éven belül nem tudunk elvégeztetni, de több 
lépésben kivitelezhető volna. Most arra kértem 
a szolgáltatót, hogy erre készítsenek tervet, és 
számítsák ki a költségeket, hogy ütemezetten 
el tudjuk végezni a munkát. Az ivóvízminőség 
javítására eddig azért nem tudtunk forrásokat 

lehívni, mert Magyarországon csak arzén- és 
nitrátmentesítésre lehetett pályázni, a vecsési 
víznek pedig a vas- és mangántartalma maga-
sabb, de még így is jóval az egészségügyi ha-
tárértéken belül van. Az új uniós ciklusban ta-
lán lehetőségünk nyílik vas- és mangántalanító 
berendezésre pályázni. A legutóbbi számítása-
ink szerint is mintegy 700 millió forintra lenne 
szükség a megépítéséhez. Tervekkel rendelke-
zünk, amelyeket most a szolgáltatóval szeret-
nénk aktualizálni, hogy a pályázat megnyílása-
kor az elsők között nyújthassuk be az igényünket. 

– Az elmúlt hetekben városszerte több sze-
métszedő akciót rendeztek, faápolási mun-
kákat végeztek, facsemetéket ültettek. Ez azt 
jelenti, hogy idén még nagyobb fi gyelmet for-
dítanak a környezetvédelemre? 
 – Az élhető városhoz hozzátartozik a köz-
területek és a külterületek tisztasága, rende-
zettsége is. A környezetvédelem mindig fon-
tos volt az önkormányzat számára, az elmúlt 
évek alatt milliókat fordítottunk erre a célra. 
Emellett fontos kiemelni, hogy olyan beru-
házásokat is tervezünk, amelyek az anyagi 
megfontolás mellett környezetvédelmi szem-
pontból is fontosak. Az új uniós ciklus pályá-
zatai között hangsúlyosak lesznek a megúju-
ló energiaforrásokra és a környezetvédelmi 
célokra fordítható támogatások. Vecsésen 
nyolc intézmény napelemmel való ellátását 
tervezzük, ami kiváltaná az épületek elekt-
romosenergia-szükségleteit.

– Így a sportos és egészséges város szlogent 
eztán a zöld jelzővel is kiegészíthetjük? Ha 
már itt tartunk, várhatóak további fejlesz-
tések a sport és az egészségügy területén? 
 – A sportlétesítményeink és a lakossági 
szabadtéri sportparkjaink fejlesztése is szere-
pel a terveink között. Elsősorban a tao-támo-
gatásból szeretnénk továbbfejleszteni a Sándor 
tanyai sportkomplexumot. Az egészségügyi 
fejlesztések most értek véget, az Egészséges 
Budapest Program keretében két év alatt ösz-
szesen több mint 300 millió forintot fordítot-
tunk korszerű eszközök beszerzésére. Most az 
a célunk, hogy az egészségügyi intézményein-
ket továbbra is magas színvonalon tudjuk mű-
ködtetni. Ezt kiemelten fontosnak tartom a ne-
héz, koronavírussal terhelt időkben.  varga

Megfontolt gazdálkodással 
megvalósíthatjuk a terveinket
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Alattyányi István, a Gazdasági Bizottság elnöke



8 2021. március 2021. március  9
Tájékoztató Tájékoztató

Izrael az első, ahol elérték a lakosság tel-
jes átoltottságát, ezért érdemes egy kicsit 
nagyobb fi gyelmet szentelni a közel-kele-
ti ország járványhelyzetének alakulásá-
ra. Izrael hozzánk hasonlóan viszonylag 
alacsony napi fertőzésszámokkal vészelte 
át a járvány első hullámát, a bomba nyá-
ron robbant, amikor napi négyezer új ese-
tet regisztráltak. A második hullámon no-
vember környékén jutott túl az ország. 
A harmadik hullám idején újra elszaba-
dult a vírus, januárban már napi nyolcezer 
új esetet regisztráltak, ekkor pörgették fel 
az oltási programot, aminek eredménye-
ként mára elérték a lakosság teljes átol-
tottságát. Ettől számítva folyamatosan 
csökken az új pozitív esetek száma, mere-
deken zuhan a súlyos esetek száma, a kór-
házi kezelések száma és a halálesetek szá-
ma, és az országot újranyitották. 
 A tudomány jelenlegi állása szerint to-
vábbra is a védőoltás jelenti az egyetlen 
kiutat a járványból, ami annak ellenére is 
igaznak tűnik, hogy sokan – mindenféle 
szakértelem nélkül – ennek az ellenezőjét 
gondolják.  

A környező településeken leginkább csak 
akut betegeket látnak el a szakrendelé-
seken, ezzel szemben Vecsésen tovább-
ra is fogadják azokat, akiknél nem merül 
fel a koronavírus-fertőzés gyanúja.
 – Azt tapasztalhatjuk, hogy a járvány 
miatt sok helyen nem fordítanak kellő fi -
gyelmet az egyéb megbetegedésekre. 
Vecsésen ez nincs így, mi most is ugyan-
úgy ellátjuk azokat, akiknél nem me-
rül fel a covid gyanúja, mint korábban. A 
szakrendeléseink továbbra is működnek, 
az egynapos sebészet is – hangsúlyozta 
dr. Szarvas Tibor. 
 Az említett okok miatt a környező te-
lepülésekről most még több beteg venné 
igénybe a vecsési egészségügyi szolgál-
tatásokat, ami miatt megnövekedhet a 
várakozási idő. 

Izraelnek sikerült

Vecsésen tovább-
ra is fogadják 
a betegeket 

EGÉSZSÉGÜGY EGÉSZSÉGÜGY

Az új eszközöket dr. Szarvas Tibor intézményvezető és Szlahó Csaba polgármester adta át

T öbb mint két évvel ezelőtt 
jelentették be Vecsésen, 
hogy az Egészséges Bu-

dapest Program keretében 293 
millió forint támogatáshoz ju-
tott a város. Az elnyert össze-
get az egészségügyi informatikai 
rendszer modernizációja mellett 
az orvostechnológiai berendezé-
sek korszerűsítésére lehetett for-
dítani. A kormány által biztosított 
támogatáshoz Vecsés Város Ön-
kormányzata további 25 millió fo-
rinttal járult hozzá, így összesen 
318 millió forint állt rendelkezésre 
a fejlesztések megvalósításához. 
 – A város életében nagy do-
log, hogy ekkora összeget fordít-
hattunk egészségügyi fejlesztés-
re. A támogatás eredményeként 
megvalósult beruházások jelen-
tős mértékben növelik a vecsési 
egészségügyi ellátás színvona-
lát – hangsúlyozta Szlahó Csa-
ba az ünnepélyes átadáson. 
 A polgármester a Williams 
Televízió Vecsési Magazin című 

műsorának nyilatkozva kiemelte, 
a legmodernebb berendezéseket 
adhatták át a vecsési egészség-
ügyi intézményekben. Szalhó 
Csaba hangsúlyozta, Vecsés azért 
biztosít jelentős forrásokat a he-
lyi egészségügyi ellátás fejlesz-
tésére, mert az egészségnél nincs 
fontosabb dolog, amit az immár 
egy éve elhúzódó járványhely-
zetben hatványozottan tapasz-
talhatunk. Méltatta dr. Szarvas 
Tibor igazgató érdemeit is, mint 
mondta: a vecsési egészségügy 
ma nem tartana itt, ha nem len-
ne ennyire elhivatott az intéz-
ményt vezető orvos-igazgató.  
 Az Egészséges Budapest Prog-
ram keretében elnyert kormány-
zati támogatással kapcsolatban 
elmondta, mindig örömteli, ha 
sikerül külső forrásokat bevonni 
a fejlesztésekbe, hiszen így nem 
a város költségvetéséből kell elő-
teremteni a teljes összeget, ezál-
tal több pénz marad más beru-
házások megvalósítására. 

 Újságírói kérdésre válaszol-
va elmondta, az elmúlt évek je-
lentős egészségügyi fejlesztései 
után – átadták az Alapellátási 
Központot, modern mentőállo-
más létesült Vecsésen és új szak-
rendelések is indultak – a jelen-
legi nehéz gazdasági helyzetben 
az önkormányzat egyik legfonto-
sabb feladata, hogy továbbra is a 
megszokott színvonalon működ-
tesse a város egészségügyi intéz-
ményeit.
 Szlahó Csaba kitért arra is, 
hogy az önkormányzat régóta 
szeretné elindítani Vecsésen a 
24 órás ügyeletet, a háttérben 
azon dolgoznak, hogy ennek a 
felté teleit megteremtsék. Hozzá-
tette, hogy a vecsési egészség-
ügyi szolgáltatásokat a környe-
ző településekről érkező betegek 
is igénybe veszik, ami egyfelől 
a színvonalas vecsési egészség-
ügy elismerésének is tekinthe-
tő, ugyanakkor emiatt növekszik 
meg jelentősen a várakozási idő, 

Modern gépeket adtak át 
AZ EGÉSZSÉGÜGYI 

INTÉZMÉNYEKBEN 
Ünnepélyes keretek között adták február 24-én a Telepi úti 

szakrendelőben a mammográfi ai gépet és a Dózsa György úti 
Alapellátási Központban található csontsűrűségmérő készüléket. 

amin szintén szeretnének vál-
toztatni.
 Az új eszközökkel kapcsolatos 
szakmai részletekről dr. Szarvas 
Tibor nyilatkozott a Williams Te-
levíziónak. Az intézményvezető 
elmondta, csak kevés helyen van 
olyan berendezés, amely ilyen jó 
minőségben egyszerre tudja elvé-
gezni a mammográfi ai és a tomo-
gráfi ai vizsgálatot, amely jelenleg 
a legmodernebb és legmegbízha-
tóbb diagnosztikai emlővizsgá-
lat. Hozzátette, hogy egy új ult-
rahangkészüléket is telepítettek 
a szakrendelőbe, így komplett 
mammográfi ai vizsgálat elvég-
zésére van lehetőség. 
 – A teljes mammográfi ai vizs-
gálat három részből áll: fi zikai 
vizsgálatból, mammográfi ából és 
egy ultrahangos vizsgálatból. Ez 
egy szűrésnél általában így nem 
valósul meg, tehát itt egy maga-
sabb szintű vizsgálatra, úgyneve-
zett diagnosztikus mammográ-
fi ára van lehetőség, ami sokkal 
alaposabb és pontosabb ered-
ményt hozhat. Sokkal részletgaz-
dagabbak a felvételek, és maga a 
gép is jobb minőségű, mint egy 
szűrő mammográfiai berende-
zés. Gyanú esetén úgynevezett 
tomográfi ás felvételeket is lehet 
készíteni, amelyeken a sokkal ki-
sebb elváltozásokat is kimutatják 
– mondta dr. Szarvas.  
 Az igazgató kitért a vizsgá-
latok részleteire is. A mammo-
gráfi a csak orvosi beutalóval ve-
hető igénybe, jelenleg 25 000 
forintért, de a vecsési lakosok-
nak csak a felét, 12 500 forintot 
kell kifi zetniük a vizsgálatért. 
Így még mindig lényegesen ol-
csóbb, mint a magánklinikákon. 
A csont sűrűségmérés-vizsgálat 
orvosi beutaló nélkül is igénybe 
vehető, az ára 9000 forint, de be-
jelentett vecsési lakcímmel ez is 
olcsóbb, mindössze 4500 forint. 
Hozzátette, ha azt is fi gyelem-
be vesszük, hogy más intézmé-
nyekben akár több hónapos vá-
rakozási idővel is számolni kell, 
akkor ez egy nagyon jó ajánlat.  
 – Megpróbáljuk elintéz-
ni, hogy a társadalombiztosítá-
si támogatásba befogadják eze-
ket a vizsgálatokat, mert akkor 
nem kellene fi zetni értük, de ez 
a jelenlegi járványhelyzet miatt 
hosszabb idő, akár 1-2 év is le-
het, mire megvalósul – mondta 
dr. Szarvas Tibor.   varga
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A védőoltások szervezett beadására 
lapzártánkig egyszer, március 18. és 
21. között került sor az alapellátási 

központban. Négy nap leforgása alatt közel 
ezer, hatvan év feletti krónikus beteget ol-
tottak be a Pfi zer-BioNTech oltóanyagával. 

 – Ezen a négy napon nem csak ve csé-
sieket oltottunk, a környező települések-
ről is küldtek ide betegeket a háziorvosok. 
Az oltás a kormányhivatal listája alapján 
történik, a háziorvosok választhatják ki 
azokat, akik esetében a betegségük miatt 
orvosilag indokolt, hogy minél hamarabb 
megszerezzék a védettséget. A kiválasztott 
betegek névsorát a háziorvosok visszakül-
dik a kormányhivatalba, ahol összesítik, 
majd elküldik nekünk, ide az oltópontra. 
Mi csak azokat olthatjuk be, akik a lis-
tán szerepelnek. A betegeket a háziorvo-
sok értesítik az oltás pontos időpontjáról. 
Ha valaki nem jön el, akkor is a kormány-
hivatallal kell egyeztetnünk, ott mondják 
meg, hogy kik kaphatnak oltást a hiány-
zók helyett. Maga az oltás az új alapellátá-
si központ első emeletén történik, a Dózsa 
György út 50. alatt – mondta dr. Szarvas 
Tibor intézményvezető. 
 A környező településeken nincs oltópont, 
ezért Monorról, Gyömrőről, Üllőről, Gyál-
ról és Nagykátáról is irányítottak betegeket 
az Alapellátási Központba. A négyből egy 
napon csak vecsési lakosok kaptak oltást, a 
többi napon a különböző településről érke-
zőket oltották. 
 Dr. Szarvas Tibor elmondta, viszonylag 
nagy terhelést jelent az intézménynek az ol-
tópont működtetése, ami egy időben legalább 
kilenc kolléga munkáját igényli. Hozzátette, 
annak nagyon örült, hogy sok kolléga első 
szóra jött segíteni – voltak, akik maguk je-
lezték, hogy segítenének, olyanok is, akik-
nek ez nem lett volna kötelessége – minden-
féle ellenszolgáltatás nélkül. 

Oltópont lett a vecsési 
alapellátási központ
Fontos feladatot lát el a Dózsa György úti alapellátási központ: 
az egészségügyi intézményt hi vatalosan is oltópontnak jelölték 
ki. Négy nap alatt közel ezer főt ol tottak be Pfi zer-vakcinával.  

 – Segítséget kaptunk az önkormányzat-
tól is, ilyen volt például egy új, 15 férőhe-
lyes parkoló kialakítása itt a Dózsa György 
úti rendelőnél. Így elfértek az autók, és nem 
alakult ki tumultus. A dolgozók részére ebé-
det is biztosított az önkormányzat. A folya-
mat gördülékenységét a közterület-felügye-
lők és a polgárőrök is segítették azzal, hogy 
útbaigazították az oltásra érkezőket – mond-
ta az intézményvezető. 
 Az oltóanyagokkal kapcsolatban megtud-
tuk, első alkalommal Pfi zer-vakcinával ol-
tottak, és az öt hét múlva esedékes ismétlő 
oltás is ezzel az oltóanyaggal történik, de 
azt még nem lehet tudni, hogy a következő 
oltási turnusban érkezőket melyik vakcinát 
kapják. 
 – Az oltóanyagok között van egy-egy olyan, 
amelyik bizonyos betegcsoport számára job-
ban alkalmas, de mindegyik biztonságos. 
A betegséget most többen kapják el, a vírusnak 
ez a válfaja erősebb, és több fi atal betegszik 
meg tőle, de jó hír, hogy kezelésére alkalmas 
gyógyszer is van a kezünkben. A favipiravirt 
már a háziorvosok is felírhatják, ez a betegség 
súlyosabb lefolyását is meggátolhatja. Ugyan-
akkor az az elsődleges szempont, hogy minél 
többen szerezzenek védettséget, ezért fontos, 
hogy minél többen megkapják a védőoltást
– hangsúlyozta dr. Szarvas.  
 A vecsésiek átoltottságával kapcsolatban 
elmondta, az egészségügyi intézmények dol-
gozói – mintegy 150 fő – mindkét adag vé-
dőoltást megkapták, lapzártánkig körülbe-
lül 2500 vecsési lakost oltottak be, közülük 
százan már az ismétlő oltáson is túl vannak. 

Varga Norbert
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ISKOLACSALOGATÓ 
a „Petőfi  Suliba”

Kedves Szülők és iskolába készülő 
Gyermekek! A Petőfi  Sándor Római Katolikus 
Általános Iskola és Gimnázium a 2021/22-es

 tanévben is két elsős osztályt indít. 

F elvehető létszám 27 fő/
osztály. Délelőtt lesznek 
a tanítási órák, délután 

napközis foglakozáson vehet-
nek részt a diákok. Angol, német 
nyelvet illetően mindkét osztály 
esetén választhatnak, ezeket cso-
portbontásban oktatjuk. A követ-
kező sorokban bemutatkozik a két 
osztály tervezett osztályfőnöke. 

1.a osztály: Dudás 
Noémi tanító néni 
„1992 óta tanítok Vecsésen, ki-
sebb megszakítással a Petőfi  Is-
kolában. Annyi vidám, örömteli 
emlék, sok boldog pillanat köt ide! 
Tanítványaim sikere, folyamatos 
fejlődése, épülése ad erőt, lelkese-
dést mindennapi munkámhoz. A 
pedagógushivatást nagymamám 
nyomdokait követve választottam. 
Gyermekkoromban ámulva hall-
gattam történeteit a régi iskolá-
ról, csodálattal nézegettem gyö-
nyörű írását, csodálatos rajzait, 
vele énekeltem az egykori gyer-
mekdalokat. Bár a mai iskola és 
a gyerekek már egészen mások, 
sokszor érzem azt, hogy nagyma-
mám mosolyogva néz le rám. A 
lényeg nem változott: csodálatos 
dolog tanítani, gyerekekkel fog-
lalkozni, megtanítani őket olyan 
dolgokra, amelyeket eddig nem 
tudtak. A mi feladatunk olyan biz-
tos alap megteremtése, melyre az 
egy életen át tartó tanulás építhe-

tő. Megtisztelő feladat, hogy részt 
vehetek a gyermekeik világképé-
nek formálásában, értelmük ki-
bontakoztatásában. Legfőbb cél-
kitűzéseim a pozitív, barátságos 
légkör kialakítása, mindezt a ke-
resztény valláson alapuló nevelés 
elveinek és a bizalom légkörének 
megteremtésével.
 A bizalom talán a legfontosabb. 
Bíznunk kell egymásban, ma-
gunkban! Szülőnek, gyermek-
nek, tanítónak egyaránt. Én óri-
ási bizalommal tekintek a jövőbe, 
amikor a kis emberpalántákból 
gondos és következetes, szeretet-
tel teli munkával virágzó, fejlő-
dő, értékes emberkéket nevelhe-
tünk. Bízom benne, hogy Vackor, 
Mazsola, Vuk és társaik segítsé-
gével lelkes olvasókká válnak, 
megalapozva a tanulás legfon-
tosabb alapkövét, az értő olva-
sást. Bízom benne, hogy május-
ban már gyöngybetűkkel írják 
majd az édesanyáknak, nagyi-
káknak az anyák napi köszöntőt. 
Bízom benne, hogy segíthetem 
őket a rejtelmes matematika út-
vesztőiben, bátran és kitartóan le-
küzdenek majd minden akadályt. 
Bízom benne, hogy megismer-
tethetem őket hazánk gyönyö-
rű tájaival, hagyományainkkal, 
kultúránkkal, hogy büszke és ha-
zaszerető gyerekek legyenek. Bí-
zom benne, hogy szüleiket, taná-
raikat, társaikat tisztelő, vidám és 
boldog gyerekek lesznek. Bízom 
benne, hogy átadhatom nekik azt 
a sok tudást, amit ökoiskolaként 
felhalmoztunk, így környezet-
tudatos, egészségesen élő, spor-
tos gyermekekké válnak. Bízom 
benne, hogy az iskolakertben 
együtt szedjük majd az epret, az 
általuk termesztett hónapos ret-
ket ropogtatják a vajas kenyér-

hez, télen madárkalácsot készíte-
nek, és óvják, védik az állatokat, 
a méhecskéktől egészen a men-
helyi kutyusokig. Tudom, hogy 
mindenkiben találok valami ér-
tékeset, szeretni valót!” 

1.b osztály: Pályi Tünde 
tanító néni 
 „Pályi Tünde vagyok, jelenleg 
a 4.b osztály tanító nénije. Szep-
tembertől én leszek az 1.b osztály 
tanítója, osztályfőnöke. 2015-ben 
végeztem az ELTE-Tanítóképző, 
matematika tagozatán.
 Mindig tanító néni szeret-
tem volna lenni, igazi hivatás-
ként élem meg. Megtanulhattam 
mennyire fontosak a társas kap-
csolatok, a türelem, a törődés, 
az emberek testi-lelki egészsége, 
amelyek a tanítói hivatás legfon-
tosabb alappillérei. Nagy gondot 
fordítok arra, hogy a pedagógus-
gyerek-szülő kapcsolat kölcsö-
nösen együttműködő, szeretet-
teljes legyen, csak így érhetjük 
el, közös összefogással a célun-
kat. Felelősségteljesen végzem 
nevelőmunkámat, hiszen Önök, 
kedves Szülők, a legfontosabb 
kincsüket, gyermeküket bízzák 
rám. A gyerekek és közöttem 
egészséges kötődés szokott ki-
alakulni, bizalmasan megnyíl-
nak felém. Hivatásomban talán 
a legnagyobb és legszebb kihí-
vás a leendő kis elsősök foga-
dása, a tanulás megszerettetése. 
Nagy mérföldkő ez a gyermekek 
életében. Hiszem, hogy az ered-
ményes tanulás alapja a családi-
as, szeretetteljes légkör, így nagy 
gondot fordítok az osztálytermem 

csinosítására is. Célom a gyerme-
kekben meglátni a jót, fejleszte-
ni őket, mert mindenki egy kis 
egyéniség. Fontos a kis cseme-
téknek a motiváció, a támogatás. 
Speciális szakterületem a mate-
matika, így egyik legfőbb cé-
lom megszerettetni a matematika 
varázslatos világát. Tanóráimon 
előszeretettel alkalmazok válto-
zatos, digitális- és egyéb szem-
léltető eszközöket, módszereket, 
játékokat, élményszerűbbé téve 
a tanulást, a tananyag elsajátítá-
sát, így biztos tudással léphet-
nek felsőbb osztályokba. Fontos 
a közösség erősítése, a csapatépí-
tés, ezért különböző programo-
kat szervezek: múzeumlátogatás, 
színházpedagógiai foglalkozás, 
kirándulások. Az interaktív tanu-
lás az egyik leghatékonyabb mód-
szer a tudás elmélyítésére. Online 
osztálykirándulást is szerveztem, 
ahol virtuálisan méhészkedtünk 
és élménydúsabban sajátítottuk el 
a tananyagot. Kreatívan megál-
modok dolgokat, amiket az osz-
tályommal és szülőkkel mindig 
közösen megvalósítunk. Decem-
beri projektünk volt a 4.b falva 
kivitelezése szülői együttműkö-
déssel. A koszorúversenyen újító 
kategóriában 1. helyezést értünk 
el. Fontosnak tartom a gyerme-
kek önbizalmát, nyitottságát és 
figyelmét erősíteni, érzékenyí-
tő órák keretében dolgozunk fel 
fontos témaköröket, mint példá-
ul az egymás elfogadását. A jö-
vőben is következetes, szeretet-
teljes munkára építek.”

A beiratkozásról 
Szándéknyilatkozat-regiszt-
rációs adatlap kitöltése: 2021. 
március 18-án 0 órától 2021. 
április 16-án 24 óráig. Re-
gisztrációs link: https://forms.
gle/4fVfDB1pbVaJh8cg7 
 Jelentkezési lap leadása, beirat-
kozás az iskolában: 2021. április 
15-én és 16-án 8 órától 17 óráig. A 
jelentkezési lap letölthető a www.
petofi vecses.hu honlapról. 
 Reméljük, hogy gyermekü-
ket hamarosan diákjaink között 
üdvözölhetjük! Információkért 
bátran keressenek minket, hon-
lapunkat! www.petofi vecses.hu 

Sztyehlikné Hegyi Krisztina igazgató,
igazgato.vecses@ekif-vac.hu 

Fekete-Part Gabriella
 alsós igazgatóhelyettes,

fekete-part.gabriella@vecsesps.hu

A környező településekről szemlélve irigylésre méltó helyzetben 
van a vecsési egészségügyi ellátás. Modern épületekben korszerű 
eszközökkel dolgozhatnak az orvosok, és az ország egyik legkorszerűbb 
mentőállomása is Vecsésen van. A februárban átadott modern esz kö-
z öknek köszönhetően új szakvizsgálatok, csontsűrűségmérés és mam-
mográfi ai vizsgálat elvégzésére is megnyílt a lehetőség a városban. 

Egészségügyi fejlesztések 

VECSÉSEN

A z elmúlt évek legnagyobb 
egészségügyi fejleszté-
se kétség kívül a Dózsa 

György úti Alapellátási Központ 
megépítése volt. Az épületben 
többek között új háziorvosi- és 
gyermekorvosi rendelőket alakí-
tottak, továbbá az épületben ka-
pott helyet az ország 255., egyben 
az egyik legmodernebb mentőál-
lomása, illetve a defi brillátorral 
valamint az orvosi ügyelet kor-
szerű eszközökkel felszerelt he-
lyiségei is.
 Tavaly április 1-jén adták át 
a mentőállomás új esetkocsiját, 
amelyet a legmodernebb mentés-
technikai berendezésekkel sze-
reltek fel. 
 Az év második felében, szep-
tember 9-én az Alapellátási Köz-

pont orvosi ügyelete kapott egy 
megkülönböztető jelzéssel ellá-
tott Opel Crossland típusú sze-
mélyautót, melyet defi brillátorral 
és légzést segítő oxigénpalack-
kal is felszereltek. Az ügyeleti 

autó Vecsésen teljesít szolgála-
tot a nap 24 órájában.   

Egészséges 
Budapest Program
Az önkormányzati támogatással 
kiegészített Egészséges Buda-
pest Program keretében elnyert 
támogatásból az egészségügyi 
informatikai rendszer fejleszté-
se mellett – új telefonközpontot 
alakítottak ki, új szervert, szá-
mítógépeket és nyomtatókat, il-
letve új tűzfalakat szereztek be – 
az orvostechnológiai eszközöket 
is modernizálták. 
 Az elnyert támogatásból tavaly 
kicserélték a Telepi úti szakrende-

lőben a várótermi padokat, továb-
bá egy, az idegek vezetési sebessé-
gét mérő berendezést is telepítettek, 
mely segítségével az alagút szind-
róma diagnosztizálható. 
 Az egynapos sebészet műszer-
parkja egy hysteroscopiás torony-
nyal – melyet méhtükrözéshez 
használnak – és őrzőmonitorral 
bővült. 
 Új defi brillátorokat szereztek 
be, továbbá a kardiológiai eszköz-
parkot is modernizálták. Meg-
újult a szívultrahang-, lehetőség 
van terheléses EKG-vizsgálat el-
végzésére, beszereztek hordozha-
tó vérnyomásmérőket és új EKG 
készülékeket. 
 Az Alapellátási Központban 
modern beteghívó rendszert ala-
kítottak ki, amely ma már a szak-
rendelőben is elérhető. Az új be-
teghívó lehetővé teszi, hogy a 
betegeknek nem kell minden 
esetben bejelentkezni a beteg-
irányítóban, hanem az erre a célra 
telepített termináloknál is kérhet-
nek sorszámot a szakrendelések-
re és a háziorvosokhoz. 
 Az Egészséges Budapest Prog-
ram keretében szerezték be a 
mammográfi ai gépet és a csont-
sűrűségmérő készüléket, amelye-
ket idén februárban adott át Szlahó 
Csaba polgármester és dr. Szar-
vas Tibor intézményvezető. (Az 
átadásról szóló írásunkat a 6. ol-
dalon olvashatják.) VN 

Az Alapellátási 
Központot és Mentő-
állomást 2019. szep-

tember 6-án adták át

 Az esetkocsi tavaly áprilisban állt szolgálatba

Az orvosi ügyelet megkülönböztető 
jelzéssel ellátott új autója  

A modern mammográfi a 
a szakrendelőben

A csontsűrűségmérő készülék

EGÉSZSÉGÜGY
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KÖRNYEZET

„ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL…”
– farsang a Grassalkovich iskolában

Katonák fertőtlenítették 
a vecsési iskolákat

OKTATÁS

  Iskolánkban minden évben vidám táncos-
zenés esemény a farsangi bál. Az idei tanév-
ben egy kicsit rendhagyó módon ünnepelhet-
tünk természetesen a járványügyi szabályok 
betartása mellett. Az alsó tagozatos osztá-
lyok színes díszekkel, piros orrú bohócokkal 
és lampionokkal díszítették fel osztályaikat. 
Evvel készítették elő az ünnepi hangulatot.  

 Február 12-e volt az ünneplés napja. 
A gyerekek nagyon csinos, ötletes jelmezek-
ben érkeztek iskolába. Ez a nap a táncról, vi-
dámságról és a fi nom fánkok elfogyasztásá-
ról szólt. Aztán jött a délelőtt csúcspontja: a 
tombolasorsolás. Ez is rendhagyó módon tör-
tént, az idén az osztályokban sorsoltuk ki a 
nyerő szelvényeket. Nagyon örültek azok a 

gyerekek, akik valamilyen ajándékkal, labdá-
val, társassal vagy egyéb nyereménnyel tér-
hettek haza. A tombola sorsolása után még 
folytatódhatott a zene, a tánc.
 Nagyon vidám nap volt a farsang napja. 
Bízunk benne, hogy a következő tanévben 
a korábbi években megszokott formában ün-
nepelhetünk. Gáborné Bárány Ágnes tanító

A Vecsési Andrássy Gyula Általános 
Iskolában január 1-jétől mostaná-
ig összesen kilenc fertőzöttről, két 

alsós és hét felsős diákról tudunk. A dolgo-
zók közül igazoltan tizenhatan kapták el a 
betegséget, ebből tizenhárom pedagógus és 
három technikai dolgozó. Rendkívüli szü-
netet két osztály vonatkozásában kellett el-
rendelni, február 10. és 19. között pedig a 
teljes intézmény tantermen kívüli digitális 
oktatásra állt át. Február 18-án a honvédség 
végzett teljes körű fertőtlenítést az iskolá-
ban – mondta Dr. Hrutkáné Molnár Monika. 
 A Halmi Telepi Általános Iskolával kap-
csolatban a tankerület igazgatója elmondta, 
az intézményben igazoltan összesen tizen-
négy tanuló kapta el a fertőzést, négy alsó- 
és tíz felső tagozatos diák, a dolgozók közül 
pedig a hivatalos adatok szerint öten, három 

pedagógus és két technikai dolgozó. Rendkí-
vüli szünetet két osztályban kellett elrendel-
ni, majd február 24-én a teljes intézmény di-
gitális oktatásra tért át. A honvédség ezt az 
intézményt is fertőtlenítette március 1-jén.
 – A járvány terjedésének megfékezé-
se miatt szükségessé vált az iskolák átfo-
gó fertőtlenítése, amit a honvédség katonái 
hatékonyan elvégeztek mindkét vecsési in-
tézményben. A művelet idején tanítás nem 
volt az iskolában, de az éppen ott tartózko-
dó iskolai dolgozóknak arra az időre el kel-
lett hagyniuk az épületet, amíg azt a katonák 
befejezték – mondta Dr. Hrutkáné a járvány 
elleni védekezésről.  
 A tankerület igazgatója az a tantermen kí-
vüli digitális munkarendre történő átállás-
sal kapcsolatban kiemelte, a tankerület fel-
mérte, hogy vannak-e olyan pedagógusok és 

diákok, akik nem rendelkeznek a szükséges 
eszközökkel. Ahol kellett, ott ezeket az esz-
közöket az iskola a saját eszközparkjából a 
tanulók, illetve a pedagógusok részére biz-
tosította.    
 A koronavírus-járvány a Monori Tanker-
ületi Központ munkatársait is utolérte, tavaly 
tavasszal és ősszel a kollégák negyede kap-
ta el a fertőzést, a most zajló harmadik hul-
lám idején eddig négyen voltak, akik meg-
betegedtek. 
 – A fertőzések ellenére a tankerületi köz-
pontban folyamatos a munkavégzés, igyek-
szünk a feladataink ellátását a járványügyi 
helyzethez igazítani, bizonyos munkakörök-
ben megoldható az otthoni munkavégzés, de 
folyamatosan tartunk ügyeletet, hogy a sze-
mélyes ügyintézést igénylő feladatokat el tud-
juk látni – zárta gondolatait Dr. Hrutkáné 
Molnár Monika igazgató.  VN  

A kormány járványügyi szigorító intézkedéseivel összhangban 
a vecsési általános iskolák is áttértek a tantermen kívüli di-
gitális oktatásra. A két állami fenntartású vecsési intézmény, 
az Andrássy Gyula Általános Iskola és a Halmi Telepi Általános 
Iskola helyzetéről a Monori Tankerületi Központ igazgatója, 
Dr. Hrutkáné Molnár Monika tájékoztatta lapunkat.  

 Dr. Hrutkáné Molnár Monika, a Monori 
Tankerületi Központ igazgatója
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Fákat ültettek 
és gólyafészket 

állítottak VECSÉSEN
Befejeződtek a tavaszi faápolási munkák, emellett több tucat japán-

akác facsemetét ültettek el a szakemberek márciusban a Fő út mentén. 
Erről, illetve költöző madarainknak, egész pontosan gólyáknak és fecs-

kéknek kedvező környezetvédő akcióról is tájékoztatta lapunkat Vár-
szegi Csaba, az önkormányzat környezetvédelmi bizottságának elnöke. 

M árcius közepén 41 da-
rab japánakác facse-
metét ültettek el a Fő 

út mentén. Részben azokat a fákat 
pótoltuk most, amelyeket ősszel 
ki kellett vágni, illetve az évek 
óta hiányzó példányok pótlásáról 
is gondoskodtunk. A fák beülte-
tését teljes talajcsere előzte meg, 
az elültetett csemetéket három 
karóval támasztották meg, majd 
az utómunkák során védőcsövet 
is kapnak a törzsükre, hogy ne 
sérüljenek meg a fűkaszálások 
alkalmával – mondta Várszegi 
Csaba a faültetésről.  
 A facsemetékkel kapcsolat-
ban hozzátette: aránylag gyor-
san növő fajtáról van szó, öt éven 
belül már igazán szép és látvá-
nyos lombkoronájuk lesz. Egyen-
ként közel 100-120 kilogrammot 
nyomnak a facsemeték, ezért az 
elültetésükhöz három-négy em-
berre volt szükség. A facsemeték 

olaszországi importból származ-
nak – tudtuk meg – amire azért 
volt szükség, mert még a legna-
gyobb hazai faiskola sem tudott 
biztosítani ekkora darabszám-
ban azonos méretű példányokat.
 Hosszú távon az a célunk, hogy 
Fő úton az Anna utcától Üllő irá-
nyába japánakácok, Budapest 
felé pedig hársfák alkossák a fa-
sorokat. A város többi utcájában 

is szeretnénk egységes képet ki-
alakítani, ezért az őszi lakossági 
faültetési akciónál is azokat a faj-
tákat fákat fogjuk előnyben ré-
szesíteni, amelyek az adott utcá-
ban többségben vannak – mondta 
Várszegi Csaba a faültetések to-
vábbi terveivel kapcsolatban. 
 Hozzátette, örülne neki, ha 
azok a lakók, akiknek a háza elé 
most új fa került, ha csak szim-
bolikusan is, de örökbe fogad-
nák a csemetéket, és a nyári hő-
ségben legalább egy–egy vödör 
vízzel segítenék az életüket.
  

Két új gólyafészek 
és fecskelakótelep 
várja az új albérlőket 
A két évvel ezelőtt megkezdett 
madárbarát tanösvény további 
fejlesztése céljából két új gólya-
fészket helyeztek ki határban. 
Egy korábban felállított fészket 
pedig új helyre, a patak túlolda-
lára helyeztek át, így összesen 
négy gólyafészek – ebből egyet 
természetes módon építettek a 
gólyák – várja, hogy beköltöz-
zenek a madarak. 

 – A fészkeket egy hosszabb 
tervezési folyamat után, új, 12 
méter magas oszlopokra rögzí-
tett fészektartó állványokon he-
lyezték el. A kihelyezés előtt a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park szak-
embereitől is kértünk véleményt. 
A gólyafészkek biztonságos, a 
madarak számára ideális helyre 
kerültek, távol a lakott területtől, 
így az embereket sem zavarják. 
Van rét és tó, mocsaras terület, 
ami megfelelő életteret biztosít a 
gólyák számára. A fészkek elké-
szítésében és a tervezési munkák-
ban is segített a Vecsési Madárles 
Csoport – mondta Várszegi Csaba.  
 Nap mint nap lehet olvas-
ni olyan anyagokat, amelyek a 
fecskéket népszerűsítik. A ká-
ros rovarok pusztításában nagy 
szerepük van, de sajnos, egyre 
kevesebbet fecskével lehet ta-
lálkozni azokon a helyeken, ahol 
korábban rengetegen voltak. Ez 
az állattartás visszaszorulásá-
nak, illetve az emberek gondat-
lan magatartásának egyaránt kö-
szönhető. A városok környékén 
egyre kevesebbet látni belőlük.  
 – Szeretnénk elősegíteni, hogy 
minél több fecske költözzön visz-
sza a környékre, ezért döntöttünk 
úgy, hogy felállítunk egy 45 mű-
fészekből álló fecskelakótelepet. 
A terveink szerint a horgásztó kö-
zelében helyezzük majd el, vár-
hatóan március végén. Bízunk 
benne, hogy itt megfelelő élet-
térre találnak a fecskék és sike-
resen megtelepednek – mondta 
a környezetvédelmi bizottság el-
nöke. 
 Bízunk benne, hogy a fecskék 
is így gondolják, illetve a gólyák 
is ideálisnak találják az új fészke-
ket, és egyre többször találkoz-
hatunk velük a vecsési határban. 
 Vén

Gyerekek és felnőttek közösen készítették a gólyafészkeket 

12 méter magas oszlopok 
tartják a fészkeket
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 A japánakác csemeték a föld-
labdával együtt darabonként 
legalább egy mázsát nyomtak

A szakirodalomnak meg-
felelően mésszel spriccelték 
le a vesszőket, ami a korábbi 
használatot imitálja 
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KULTÚRA

A z első négy adás felvétele után arról 
beszélgettünk, hogy a közönség ér-
deklődése dönti majd el, lesz-e foly-

tatás. Most felvették az újabb epizódokat, 
amiből arra következtethetünk, hogy szá-
mottevő volt az érdeklődés.  
 – Az első négy epizóddal húszezres nézett-
séget értünk el a Facebookon. A közösségi ol-
dal statisztikai adatokat közöl a nézettségről, 
így nem csak azt látjuk, hogy hányan nézték 
meg a részeket, hanem azt is, hogy mennyi 
időt töltöttek el a nézők egy-egy epizóddal, így 
valós eredményekről beszélhetünk. Az ada-
tokból az is kiderült, hogy a nézők hosszabb 
ideig fi gyelték a felvételeket, így arra is követ-
keztethetünk, hogy érdeklődtek a történetek 
iránt. De nem csak ez volt a jó alátámasztá-
sa annak, hogy folytassuk a munkát, hanem 
az is, hogy Vecsésen elkezdtek a fi lmről be-
szélgetni az emberek. A szereplőknek szemé-
lyesen is gratuláltak az utcán, és tőlük is so-
kan kérdezték, hogy tervezünk-e folytatást. 
A műsorvezetőnk, Szőke András is megosz-
totta az epizódokat a közösségi oldalon, és ő 
is több pozitív visszajelzést kapott az ismerő-
seitől. A sorozatot nem csak vecsésiek és kör-
nyékbeliek nézték meg, hanem országszer-
te látták, ezzel kapcsolatban én azt szoktam 
mondani, hogy bár a tartalom helyi értéke-
ket mutat be, de mégis univerzális, ezért nem 

csak a vecsésiek érdeklődésére tarthat számot. 
Az egyik kedves nézőnk megkérdezte, van-e 
arra mód, hogy német felirat készüljön a so-
rozat részeihez, mert szívesen eljuttatná a fel-
vételeket a németországi sváboknak, hogy 
megmutassa, Vecsésen manapság is komo-
lyan őrzik és ápolják a hagyományokat.  Ösz-
szességében ezekből a tapasztalatokból szűr-
tük le, hogy érdemes elkészíteni a folytatást. 

– A gasztronómia maradt a fő csapásirány? 
 – Ahogy a kulturális központ igazgatója, 
Kis-Tóth János fogalmazott, ez a sorozat ér-
ték- és kultúramentő feladatot is teljesít, ezért 
nem csak a gasztronómia részét emelném ki a 
sorozatnak. Az epizódokba igyekeztünk be-
csempészni olyan kulturális tartalmakat, me-
lyekkel egy kicsit közelebb tudjuk hozni az 
embereket a vecsési hagyományokhoz. Jár-
tunk savanyító üzemben, ami egy emblema-
tikus helyszíne a településnek, bemutattuk a 
Bálint Ágnes Emlékházat, beszélgettünk a né-
hai írónő lányával, Németh Ágnessel, és még 
több olyan hagyományos sváb kulturális ele-
met tudtunk megmutatni, ami nem feltétlenül 
ismerős a mai ember számára. Ezáltal tényleg 
értéket tudunk közvetíteni és átmenteni az utó-
kornak, hiszen a fi lmek évek múlva is láthatók, 
elérhetők lesznek. Azt is szerettük volna elér-
ni, hogy ebben a rohanó világban, amit most 

egy kicsit megállított a világjár-
vány, az emberek fi gyeljenek job-
ban az őket körülvevő értékekre. 
A gasztronómia farvizén nagyon 
sok értékes kulturális témát ad-
hatunk az epizódokhoz, például 
népdalokat, népviseletet, az akkori 
korrajzot, ezért inkább katalizátor-
ként tekintünk a gasztro vonalra. 
Mondhatni, hogy gasztronómiába 
csomagolt kulturális tartalmakat 
közvetítünk, amelyeket talán így 
szívesebben fogyasztanak a nézők. 
Emellett az is célunk, hogy meg-
szólítsuk a fi atalokat. Szőke And-
rás mondta, ha csak néhány percig 
nézik az adást, ezáltal kapnak egy 

kis ízelítőt a régebbi világból, amiben a szü-
lei és a nagyszülei felnőttek, azzal már elér-
tünk valamit. Emellett arról is fontos beszél-
ni, hogy a sorozattal egyfajta kulturális alapú 
gazdaságfejlesztési feladatot is végre tudunk 
hajtani, ami az olyan nagyobb intézmények-
nek mint a BÁKK, egyébként feladata is. Azt 
gondolom, ha értékes kulturális eseménye-
ken, vagy olyan tartalmakban, mint ez a fi lm, 
olyan partnerek is meg tudnak jelenni, akik 
valódi értéket teremtenek, legyen szó kézmű-
ves termékekről vagy minőségi szolgáltatás-
ról, mint például a Stáció Hotel vagy a Bálint 
Ágnes Emlékház esetében láthattuk, akkor 
erre a nézők fi gyelmét is érdemes ráirányíta-
ni. A világjárvány és a gazdasági válság ha-
tásai miatt talán jobban előtérbe kerül, hogy 
érdemes helyi termékeket vásárolni, amivel a 
környezetünket és a lokális gazdaság erősö-
dését is tudjuk segíteni. Örülnénk annak, ha 
ehhez is hozzájárulhatnánk ezzel a sorozattal. 

– Elöljáróban megtudhatunk pár részletet 
az új epizódokról? 
 – Sajnos, a járvány a mi dolgunkat is erő-
sen megnehezítette, a stábot minimálisra kel-
lett szűkíteni, ezért egy-egy személyre több 
munka hárult. Az utolsó pillanatig bizonyta-
lan volt, hogy meg tudjuk-e csinálni a felvéte-
leket, de Kis-Tóth János igazgatóval végül úgy 
döntöttünk, hogy belevágunk, hiszen a ház to-
vábbra is zárva van, így a nézőink nem jutnak 
kulturális tartalomhoz. Most csak három epi-
zód készült el, kulisszatitkokat nem szeretnék 
elárulni, de annyit elmondhatok, hogy bemu-
tatjuk a böjti szokásokat és ételeket, illetve egy 
húsvéti epizóddal is készültünk, majd egy ki-
csit rendhagyó szabdtéri részben egy izgalmas 
ételt készítettünk kemencében. A felvétele-
ket most is a Williams Televízió készítette, az 
ételek szintén Wirthné Sárosi Éva és Nyitrai-
né Sárosi Mária kezei alatt sültek-főtek a Ho-
tel Stáció közreműködésével. Az új epizódok 
március 29-étől április 12-éig hetente, hétfőn-
ként 19 órától láthatók a Bálint Ágnes Kultu-
rális Központ Facebook-oldalán.   

Varga Norbert

Újabb gasztronómiai kalandozásokra hív 
SZŐKE ANDRÁS ÉS A BÁKK

Vecsés, ahol az étel mesés – gasztroséta Bandival – ezzel a címmel indított gasztronómiai 
fi lmsorozatot a Bálint Ágnes Kulturális Központ. Az első négy epizódot farsang idején 
láthatták a nézők a kulturális központ Facebook-oldalán. A böjti időszak és a közelgő 

húsvét apropóján elkészült a folytatás, így március végétől újabb gasztronómiai 
kalandozásra invitálja a nézőket a BÁKK csapata. Az új részekről, a korábbi adásokkal 
kapcsolatos tapasztalatokról és a sorozat értékmentő missziójáról Sohajda Lászlóval, 

a BÁKK marketingmenedzserével, a fi lmsorozat ötletgazdájával beszélgettünk. 

A stáb a harmadik epizód egyik jelenetének 
forgatásán: ifj . Kortye Vilmos, Wirthné Sárosi 
Éva, Sohajda László és Szőke András



16 2021. március 2021. március  17
Tájékoztató Tájékoztató

KÖZÖSSÉG

Vecsésen működik az 
ország legszerethetőbb BT-je

G. Ferenczy Hanna 
Irodalmi Kör alkotásaiból

Hegedűs Károly
Március 

Varjasi Béla
Tavaszodik

Benke Mária 
Tavasz, szerelem

Kelemen Bata Mária
Ha kifognám

Szénási Sándor István
Lélek-farsang

M.Kaiser Ilona:  
Séta a Kispataknál

Csónakok ringnak az elszabadult időben,
az esőbe feledkezve csobog a tavasz,
trappog a kelő nap az elkúszó lépcsőkön,
mezítlábas ölelések dobbantják az utcán
az ébredés fényködén át bújó lebegést,
felhők fehér vitorláiból hull a reggel bóvli
illata, a kávé ölelő habjai sodorják
a tóparti szél csillanó, ágölelő rebbenéseit.
Esőcsepp, a kézfejemre hull, fénycsíkja
ujjaimon tovafut, szabadság illata csöppen.

Bármilyen beteg a világ,
vírustól gyötrődnek emberek,
döcög a világgazdaság,
eljöttét nem állítja meg.

Hosszabbodnak a nappalok,
ébredezik a természet.
Én újra tettre kész vagyok,
vár rám a kert, a növények.

Érkezése feltartóztathatatlan,
a tavasznak el kell jönni.
Bár, közbejön néha szokatlan
ébredezőt szívem köszönti.

Hisz erre vártunk a zord télben
jöjjön végre a kikelet.
Viharban, fagyban és szélben
űzni akartuk a telet.

Itt van végre megérkezett
örömmel pezsdül a szívünk.
Hófödte táj lenyűgözhet,
Alaszkával nem cserélünk.

Rajongással jött el a tavasz!
A szerelem érzése ravasz…
A levegőben érezhető,
mi ez, szerelem? – kérdezhető.

Tavasszal illatos a levegő,
kivirul a határ, s a legelő.
Boldogság önti el szívem,
szerelem ez? – igen, igen!

Test és lélek alig várja,
szívét az ember kitárja.
Rigók, vadgalambok fütyülnek,
a tavasznak ők is örülnek.

A kikelet itt kopogtat
színeivel megcirógat.
Tavaszi virágok nyílnak
szétterül kertemben az illat.

Repes a szívem, elmúlt a tél
Lelkem egy vidám dalra kél
A tavasz a legszebb évszakom  
Simogat lágyan az arcomon…

Az aranyhalat, ha kifognám 
akkor lenne a lelkem vidám.
De, arról folyton csak álmodom
mit tennék, ha egyszer kifogom. 

Fényes pikkelyét megcsodálnám,
a szemeimmel „simogatnám”. 
Válaszolnék, mikor kérdezne:
a kedvemre most mit tehetne?

Gyöngyöt. aranyat, gazdagságot,
mit még földi szem sosem látott. 
Adna Nekem bármit cserébe, 
csak ne törjek az életére. 

Kis halacskám, Jaj hova gondolsz? 
Segítesz rajtam és nem rombolsz. 
Dús gazdagságra Én nem vágyom,
de nagy lenne a kívánságom. 

Változtasd meg az embereket! 
Viszályok, harcok, ne legyenek! 
Űzd el végleg az irigységet! 
Szórj fejünkre jó egészséget!  

Az aranyhalnak megköszönném,
hálából útjára engedném. 
Fürödjön vidáman a tóban.
Mi pedig minden földi jóban!

Emlékeim, és vágyaim
jelenemben ölelkeznek:
ami elmúlt, ami vár rám,
öreg korban így élem meg.

Hív a  sok szép madárének,
bánat-szobrász , árnyas napok,
lassan elmegy nemzedékem,
de míg lehet, még maradok.

Másik oldalára fordult
a felbolydult idő velem,
azt álmodta, néhány tavasz
kegyelemből jár még nekem.

Minden napot, órát, percet
őszes télben úgy élek túl,
mint hóvirág eltemetve
fehér csönddel, ha alkonyul.

Megcsodálom hóesésben
a gyémánt-nyakláncos  fákat, 
fény-kezüket  táncra nyújtják
szél-lelkemnek karcsú ágak.

Nem hiszem el,hogy hiába
van ez a rövidke élet:
ha nem biztatsz pillantással,
akaratom kerül téged.

Az oldalt összeállította: 
Szénási Sándor István

Táncolni mindenki szeret, de csak kevesen 
tudnak. Vecsésen azon ban összejött egy 
olyan közösség, melyben táncolni szerető és 
tudó emberek találkoztak. Egy olyan baráti 
társaság, ahol első sor ban latin táncokat, 
azon belül is salsát és bachatát táncolnak. 

K örülbelül három éve ala-
kultunk, a jó társaság 
mellett van egy közös 

pont, a tánc és a zene szeretete. 
Vannak, akik már gyerekko-
ruk óta ismerik egymást, má-
sok itt ismerkedtek meg, és ala-
kultak ki barátságok. Többnyire 
vecsésiek vagyunk, de van köz-
tünk, gyáli, érdi és budapesti is
– mondta a kezdetekről Ádámosi 
Nikolett, a Táncoljunk Minden-
hol BT egyik alapító tagja. 
 Mielőtt azonban bárki egy gaz-
dasági társaságra gondolna, a BT 
az ő esetükben baráti társasá-
got jelent. Hangsúlyozta, ők nem 
tánciskola, egyszerűen a barátok-
kal összejárnak, élvezik a zenét, 
a táncot. Nem mellékesen a ne-
vüknek köszönhetően számtalan 
helyre hívják őket fellépni. 
 Hetente találkoznak kétszer két 
órát, fi gurát gyakorolni, újat beta-
nulni. A járványhelyzet miatt ez 
most nem valósulhat meg. Niko-
lett önmagán is érzi, és a többi-
ektől is hallotta –, hogy komoly 

„táncelvonási tünetei” vannak. 
 Nikolett alapeleme a tánc, hiszen 
több mint húsz éve űzi, elsősor-
ban a salsát. Elárulta, egyszer egy 
barátnőjével véletlenül lement egy 
kubai klubba – mosdóba indult –
és miután végzett, nézte mit tán-
colnak. A látvány annyira meg-
ragadta, a következő héten már 
tudatosan ment le.

A csoport többnyire vecsésiekből áll, 
de vannak gyáli, érdi és budapesti táncosok is

Szívesen megyünk 
bárhova, ha meghívnak
Én a kubaiaktól tanultam salsát, 
ezt hozom a csoportba, de a pes-
ti vagy a gödöllői azt hozza, amit 
ő tanult, így együtt fejlesztjük 
egymást. Ha egy tánciskola bulit 
szervez és meghív minket, szíve-
sen megyünk bárhova. Gyömrő-
re is kaptunk fellépési lehetősé-
get, de Budapesten is volt már 
nagyszabású meghívásunk. Vol-
tunk már a Gyálon vagy a Velen-
ce korzón is. Utóbbi fantasztikus 
volt, amikor a parti homokban 
táncoltunk. Fellépéseket is vál-
lalunk szívesen, de ez igazából 
csak örömtánc – mondta Nikolett.
 Külön kiemelte, ők nem tánc-
iskola, ugyanakkor pár éve egy 
amatőr táncversenyen elsők let-
tek, tavaly pedig egy profi knak 
kiírt versenyen lettek a legjobbak. 
 De vajon mivel lenne elégedett, 
mondjuk tíz év múlva a BT-vel 
kapcsolatban? 
 – Azzal lennék elégedett, ha 
azok, akik most ebben a társaság-
ban vannak, vagy a jövőben szeret-
nének csatlakozni hozzánk, akár 
gyerekestül, akár bárhogy együtt 
lennénk, és ugyanolyan örömmel 
táncolnánk, mint eddig – összeg-
zett a csinos táncos.  Sz. Gy. Ádámosi Nikolett kubaiaktól tanult salsát 

Egy profi knak kiírt versenyen 
lettek elsők a Táncoljunk 
Mindenhol BT tagjai
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Nem csak a postások 
PÉLDAKÉPE LEHETNE

Nyaralni ment, de hősként tért 
haza a VECSÉSI DOKTORNŐ

A kézbesítő, aki a 
levelek és egyéb 
küldeményeken 
túl szíve egy kis 

darabkáját is a körzete 
lakóinak adja. 

Február végén a honi sajtó egy vecsési doktornő, Székely Lilla 
hőstettétől volt hangos. A városunkban körzeti orvosként prak-
tizáló doktornő egy kellemes afrikai nyaralásból jött hazafelé, 
amikor a Zanzibárból Dubajba tartó, közel hatórás repülőúton 
megmentette egy utastársa életét. De vajon szűk egy hónap -
pal az eset után miként emlékezik vissza a történtekre?

G yőri Katalin, vagy aho-
gyan a legtöbben szólít-
ják, Katinka lassan húsz 

éve végzi töretlen lelkesedéssel a 
munkáját a Magyar Posta köte-
lékében, e két évtizedből pedig 
immár négy éve a vecsési utcákat 
rója, hogy célba juttassa a postai 
küldeményeket körzete lakóinak. 
Bár a postai kézbesítő korántsem 
sorolható a klasszikus álommun-
kák közé, hiszen amellett, hogy 
fi zikailag megterhelő, nem ígér 
könnyű és gyors meggazdago-
dást sem. Mégis, miközben Ka-
tinkával beszélgetünk, az az ér-
zésünk támad, annyira szereti 
a munkáját, hogy nem cserélné 
el semmiért. Ami nem csak ab-
ban mutatkozik meg, hogy min-
dig precízen és pontosan végzi 
el a feladatát, hanem a kedves 
és fi gyelmes cselekedetekben is, 
melyekkel nap mint nap megle-
pi ügyfeleit. Valakiknek a kül-
deményekre ragasztott kedves 
üzenetekkel, másoknak fi gyel-
mességgel és néhány jó szóval 
igyekszik enyhíteni a hétközna-
pi problémákat.  
 – Nem csak munka közben 
vagyok ilyen, az életemet is 
így élem. Szeretem az embe-
reket, szeretek velük beszélget-
ni, meghallgatom az örömüket 
és a problémáikat is. Megvál-
tani a világot nem lehet, de ha 
csak egy picit is tudok segíteni 
valakinek azáltal, hogy legalább 
meghallgatom, vagy egy ked-
ves szóval mosolyt tudok csal-
ni egy szomorkás arcra, annak 
már örülök.  Szerencsére ez 
oda-vissza működik, a szemé-
lyes kapcsolatokból nekem is 
sok örömöm származik, én is 
tudok töltekezni – mondta Ka-

tinka, aki azt is elárulta, való-
színűleg otthonról hozta ma-
gával ezt a – manapság egyre 

ritkábban tapasztalható – em-
berséges hozzáállást. 
 – Apukám mozigépész volt, 
járta a falvakat a nagy táskájával 
és a fi lmtekercsekkel, ő is sokat 
találkozott és beszélgetett az em-
berekkel. Anyukám is közösségi 
ember, így tőlük eredhet, hogy 
én is ilyen lettem – mesélte.  
 Győri Katalin az üllői postától 
érkezett Vecsésre, és mint mond-
ta, előző munkahelyét is szerette, 
de úgy érzi, Vecsésen találta meg 
igazán a számításait. A körzeté-
ben szinte mindenkit ismer, so-
kan már barátként tekintenek rá, 

kedvességét pedig a lakók is vi-
szonozzák, ki-ki a maga módján. 
 – A nagy melegben frissítővel, 
a hidegben meleg teával, kávéval 
várnak. Egyszer egy idős néni a 
téli hónapokban szépen megte-
rített asztallal és aprósütemény-
nyel várt, ami igazán megható 
kedvesség volt a részéről. 
 Év elején a körzet lakóközös-
sége összefogott és közösen ké-
szített egy kedves ajándékot Ka-
tinkának – tudtuk meg az egyik 
lakótól, Ádámosi Nikolettől. 
 – Szerettük volna viszonozni 
azt a sok kedvességet, amit Ka-
tinkától kapunk, ezért hálánk je-
léül készítettünk egy oklevelet, 
melyre több lakó köszönő üze-
netét is ráírtuk. Én is érzékeny 
vagyok más emberek iránt, ezért 
fontosnak tartom, hogy ha vala-
ki kedves velünk, azt viszonoz-
zuk – mondta Ádámosi Nikolett.  
 Mondani sem kell, hogy a 
vecsésiek kedvenc postását 
mennyire meghatotta a kedves 
ajándék, de kinek nem csalna 
könnyeket a szemébe egy ilyen 
szeretetteljes gesztus?
 Győri Katinka elmondta, más 
munkakörben is kipróbálta már 
magát a postán, de kézbesítőként 
érzi igazán, hogy jó helyen van. 
Egyedül egy dolgot nem szeret: 
mikor esőben kell kézbesíteni a 
küldeményeket. Mert a hideg el-
len meleg öltözettel egész jól le-
het védekezni, de az égi áldás el-
len még a legjobb esőkabát sem 
nyújt teljes védelmet egy hosszú 
nap során – mondta.  
 Hogy ezt a fi zikailag könnyű-
nek éppen nem nevezhető mun-
kát meddig lehet bírni erővel, azt 
Katinka sem tudja, de abban biz-
tos, hogy még hosszú évekig sze-
retné csinálni, mert jól érzi ma-
gát Vecsésen.  A helyiek nevében 
szólva pedig talán elmondhatjuk, 
nagyon örülnénk, ha még sokáig 
láthatnánk, ahogy kerékpárjával 
rója a köröket a városban, és még 
sok kedves üzenetet kapnánk tőle 
a levelekre és a postaládákra ra-
gasztva. 
 Köszönjük, Katinka!  VN    

Győri Katalin négy éve rója a köröket 
Vecsés utcáin postai kézbesítőként

Bár a maszk most eltakarja, de Katinka mindig 
derűs mosollyal az arcán érkezik meg ügyfeleihez 

Ádámosi Nikolett külde-
ményére most is került egy-
kedves 
üzenet

A z éjszaka közepén indult a repülőnk, 
egy Boeing 737-es gép volt, szűkebb 
és zsúfoltabb, nem olyan, mint egy 

nagy óceánjáró. Természetesen mindenki 
maszkban volt, és a felszállás után mindössze 
10-15 perc telt el, szinte már aludtam, ami-
kor előttem 3-4 sorral folyamatosan nyom-
ták a vészjelző gombot. Abból a sorból száll-

tak ki az emberek, de a harmadik 
fej eldőlve ott maradt – mondta 
arról, miként kezdődött a nem 
mindennapi kaland. 
 Úgy gondolta, mint orvosnak 
kötelessége megnézni, mi lehet a 
baj, és a stewardessel egyszerre 
ért oda, ahol egy csadoros egyen-
ruhába beöltözött fi atalembert 
találtak. 
 – Az életjelenségek hiánya, 
gyenge pulzusa volt, ugyanak-
kor légzése nem volt. Letettük kö-
zépre, addig volt időm átgondol-
ni, mit is tegyek. Nyomtam rajta 
kettőt, akkor megjelent egy eről-
ködő légzés és hányás is, gyorsan 
elfordítottam oldalra, mert hányt 
egy nagy adagot, és fi gyelni kel-
lett, ne fulladjon meg” – emléke-
zett Székely doktornő.
 A fi atalembernek ekkorra erős 
pulzusa lett, és mintegy 200/100-
as vérnyomása. Miután a stew-

ardess látta, hogy szakszerű ellátás történik, 
onnantól már csak szurkolt. Azonnal hozták 
a gépen található ilyenkor szükséges eszkö-
zöket – ballon, defi brillátor –, de ezekre nem 
volt szükség, így kicsit a doktornő is meg-
nyugodott, és folytatta a vizsgálatot.
 – Volt ott egy idősebb hozzátartozó, őt 
folyamatosan kérdeztem az előzményekről. 
Mint kiderült, egy betegségek szempont-

Köszönet a vecsési mentősöknek!
  Wuntsch Károly felesége és leánya ez-

zel a pár sorral szeretné megköszönni Gaj-
dos Tímea és Farkas Zsolt mentős tisztek 
munkáját. 
 „Szeretném e néhány sorral megköszönni 
Gajdos Tímea és Farkas Zsolt mentős tisz-
teknek beteg édesapámmal szemben tanúsí-
tott példaértékű bánásmódjukat. Szívet me-
lengető volt, ahogy kedvesen és bátorítóan 
beszéltek hozzá, nekünk pedig elmondták a 
lehetőségeket.

HELYREIGAZÍTÁS
A Vecsési Tájékoztató novemberi szá-
mában a „30 éves az önkormány-
zati rendszer” – című cikkünkben 
helytelenül írtunk az Erzsébet téri 
két kopjafa felállításáról. 
 Helyesen: a két kopjafát az MDF he-
lyi szervezete állította fel 1999-ben. 
 Elnézést kérünk az érintettektől.

Dr. Székely Lilla

jából negatív előéletű fi atalember. A gyors 
vizsgálat alapján egy akut szív-érrendsze-
ri történés, akár ritmuszavar is, vagy egy 
pszihotikus zavar, avagy megvonás, esetleg 
mérgezés, anyagcserezavar is lehetett a hát-
térben. Abban biztos voltam, nem vállalhat-
juk az utat, minél hamarabb le kell szállni. 
Ezt közöltem a kapitánnyal is, aki azt mond-
ta, fél órán belül le tudja tenni a gépet, ami 
engem is megnyugtatott. 
 A doktornő elárulta, stabilizálták a beteget, 
kapott oxigént, ami nagyon fontos volt, hiszen 
a légzése leállt volna, ha nem kap. Számára 
meglepő volt, amikor leszálltak, és jött a re-
pülőtéri ambulancia, először a beteg útleve-
lét nézték, hogy vajon milyen biztosítása van. 
 – Mondtam, a beteget mindenképpen kór-
házba kell vinni, a helyi erő ezt nagyon meg-
köszönte. Számomra az volt meglepő, hogy 
a hozzátartozók nem igazán voltak érdeklő-
dőek, vagy mutattak köszönetet, de én meg 
szeretném keresni őket, a repülőtársaságon 
keresztül felvenni velük a kapcsolatot, hogy 
meg tudjam, mi van a fi atalemberrel.
 A hős doktornő elárulta, nem félt, végig 
higgadt tudott maradni, bár voltak félelme-
tes és pánikot keltő pillanatok. A nyaralások-
ra úgy utazik, még a gondolatát is elfelejti 
a munkának, most azonban mégis „dolgoz-
nia” kellett. 
 – Életemben nem gondoltam, hogy átélek 
ilyet, az utastársak úgy néztek rám, hogy az 
igazán felemelő volt, és a végén a kapitány 
személyesen is megköszönte a munkámat. 
Így egy hónappal az eset után többször át-
gondolva az akkut pszichiátriai kórkép vagy 
az anyagcserezavar lehetett a legvalószínűbb, 
de pontos információt még mindig nem tu-
dok, csupán azt a megnyugtató tényt, hogy 
a fi atalember többnapos kórházi kezelést kö-
vetően már otthonában van – összegzett Szé-
kely doktornő. SzgY

 Eztán felhívták azt a kórházat, ahol eddig 
is kezelték, és ezek után a kórház édesapá-
mat fogadta. Sajnos, nem tudtuk elkísérni őt, 
megnyugtató volt, hogy ilyen kiváló embe-
rekre bízhattuk apukámat.
 Köszönjük, hogy ebben a súlyos helyzet-
ben is ilyen jó emberek tudtak maradni.” 

Felesége és leánya. 
(Wuntsch Károly hosszan tartó súlyos be-
tegség után elhunyt, 77 évet élt. Nyugodjon
békében!) VT info
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Petőfi  és VECSÉS
Itt a tavasz. A szabad Magyar-

országra gondolva tegyünk 
egy sétát Vecsésen azoknak az 
embereknek a nyomában, akik 
kötődtek településünkhöz, és 

részt vettek az 1848/1849-
es eseményekben! 

„Tiszteld népedet, 
hazádat, őseidet, 
hazád történelmét,
mert események és 
hősök  nélkül egy 
nemzet  gyökértelen!”

48-as körséta 
VECSÉSEN

HELYTÖRTÉNETHELYTÖRTÉNET

G yermekként megragadott 
egy Petőfi  Sándor által írt 
vers, melynek címe: „A le-

dőlt szobor”. A versben a költő  egy 
hegytetőn álló méltóságos szobor-
hoz hasonlította Magyarországot, 
melyet ledöntöttek, s évszázado-
kig fetrengett a mocsárban. Petőfi  
felszólította a népet, hogy emeljék 
ki a szobrot fertő ágyából, mos-
sák le tagjait, és emeljék fel ere-
deti helyére, hogy újra régi fényé-
ben ragyogjon, majd az alábbiakkal zárta a 
verset: „Föl, nemzetemnek apraja, nagyja,/
Szégyen reá, ki lomhán vesztegel,/Dicsőség 
arra, aki dolgozik…/Válasszatok most: szé-
gyen, vagy dicsőség!”
 Azt gondolom, Petőfi  sorai ma is időszerű-
ek, bár a harcot most nem fegyverrel vívják. 
A képzeletbeli szobor felállítása megkezdő-
dött. Vannak, akik a dicsőséget választják, 
s vannak, akik lomhán vesztegelnek. Petőfi  
versei nekem útmutatóul szolgáltak ifjú ko-
romban, s most, midőn már kenyerem javát 
megettem, szintén.

 Nagyon foglalkoztat a mai napig az 1848-
49-es forradalom és az azt követő szabadság-
harc. Mindig ad valami újat, kapaszkodót. 
Sokat köszönhetek szeretett Anyámnak, aki 
felismerte ezt a hajlamot, és olyan könyvek-
kel látott el, amelyek Petőfi  iránti tiszteletet 
elmélyítették bennem. Nincs ez másképpen 
ma sem. Amikor a magyar emberek döntő 
többsége meghallja nemzeti ünnep, március 
15., a forradalom és az azt követő szabadság-
harc jut eszébe. Forradalom, mert ekkor lé-
pett át Magyarország a feudális társadalmi 
rendből a polgári társadalmi rendbe. A forra-
dalom kimondta a törvény előtti egyenlősé-
get, a népképviselet elvét, és a mohácsi csa-
tavesztést követően először jutott az ország 
olyan kormányhoz, amelynek döntései nem 
az országhatáron kívül, hanem az ország fő-
városában születtek. Az uralkodóház nem 
nézte jó szemmel a kormány döntéseit. Fel-
lázította a nemzetiségeket. Jellacsics horvát 
seregekkel indult el, délen a szerbek, Erdély-
ben a románok, északon a tótok fordultak a 
magyarság ellen. Ezzel kezdetét vette a sza-
badságharc, melyből a vecsésiek is kivették 
részüket önkéntesekkel, pénzbeli támogatás-
sal, élelmezéssel. Az osztrákok – szövetség-
ben az oroszokkal – leverték a szabadsághar-
cot, amely tulajdonképpen Világossal, majd 
Araddal zárult. Mielőtt Petőfi re térnék, meg 
kell említenem a szerb származású Damja-
nich János felszólítását, amin el lehet gon-
dolkodni, hiszen szavai ma is érvényesek. 

„Aki Magyarországon született, magyar ál-
lampolgár, köteles Magyarországot hazájá-
nak tekinteni, annak törvényes jogait meg-
védelmezni!” 

 Ennyi előzetes után rátérek 
arra, hogyan ápolja Vecsés min-
denkori vezetése Petőfi  emlékét. 
Rögtön annyit: Vecsésen 28 utca, 
1 tér, 1 településrész, 2 szobor,2 
iskola, 2 emléktábla és 1 kopja-
fa hirdeti, hogy Vecsés nem fe-
ledi és ápolja nemzeti nagyjaink 
emlékét. A felsoroltak közül Pe-
tőfi  Sándor neve szerepel a leg-
többször. Petőfi t csak Róder Imre, 
a „falu tanítója” előzi meg.  Idő-
rendben említem Petőfi vel kap-
csolatosakat.
 Nevét viseli a Felső-telepen 
a Petőfi  Sándor utca, Brindzik 
László alkotása a Petőfi  szobor, 
Búza Barna szobrászművész al-
kotása a szintén  Petőfi  szobor, 
Petőfi  tér, Petőfi  Sándor Általá-
nos Iskola és Gimnázium, Pető-
fi  emléktábla. Néhány érdekes-

ség a felsoroltakkal kapcsolatban.
 1948-ban a Kereszt utcai Rendőrség ud-
varán állították fel Brindzik László alko-
tását a centenáriumi ünnepség keretében. 
Megadatott, hogy jelen lehettem az ava-
táson. Később a szobrot elbontották, és a 
Felsőtelepi iskola földszintes épületének a 
vasút felöli oldalán állították fel. Egy téli 
napon a gyerekek hógolyóztak. Az egyik 
követ helyezett a hógolyóba, amely célt té-
vesztett, és Petőfi  orrát találta el, amely le-
törött. A mestert megkérték a javítására, de 
késlekedett, s kiírtak egy pályázatot, ame-
lyet Buza Barna szobrászművész nyert el. 
Ez látható most az iskola udvarán. Anya-
ga égetett pirogránit, rajta szöveggel. Az 
eredeti szobrot később a mester kijavítot-
ta. Halála után fi a az iskolának ajándékoz-
ta. Ez áll az iskola főbejárata előtt. A Pető-
fi  emléktáblát a Magyar Demokrata Fórum 
vecsési szervezete ajándékozta Vecsés te-
lepülésnek. Felavatása a költő eltűnésének 
150. évfordulóján, 1999. július 31-én történt. 
A Felsőtelepi iskola pedig a rendszerváltás-
kor vette fel a költő nevét. 
 Tulajdonképpen egy Petőfi vel kapcsola-
tos csokrot állítottam össze az ünnep alkal-
mából. Ünnepelni azokat szoktuk, akiket 
tisztelünk, szeretünk, becsülünk, akikben 
példaképet látunk, és példaképként állítjuk 
gyermekeink elé. Ezek különféle emberek 
lehetnek, hősök, vértanúk, írók, költők, de 
közös bennük, hogy cselekedetük hasznos 
volt számunkra, és példát adtak arra, hogy 
nehéz viszonyok között meg kell, és meg le-
het tartani a haza önzetlen szeretetét.

Gál István

A múltat a jövővel összekötve kezdjük 
a sétát egy 48-as sírnál, és fejezzük 
be egy iskolánál!  Az út körülbelül 

10 km, és szimbolikusan 12 állomása van, 
ahogy 12 pontja volt a márciusi ifjaknak. 
Egy-egy hely mindig kötődik a megidézett 
személyhez, személyekhez. 

Temető. Kurtz Sándor
Tüzértiszt volt, mindössze 17 éves, mikor a 
magyar honvédsereghez került. Sírja a ve-
csési temetőben található. Úgy találjuk meg 
könnyen a sírt, ha szembe állunk a közpon-
ti helyen lévő Róder család sírjával, és bal-
ra indulunk el a platánfák alatt. Az első úton 
jobbra kell menni, és jobbról a második fá-
nál ott lesz Kurtz Sándor nyughelye.

A hajdani Cziffra csárda. 
Ismeretlen magyar kémek
A temetőből indulva, az Epresen átsétálva 
a hajdani csárdához érünk. 1849 tavaszáról 
fenn maradt egy anekdota, miszerint a csár-
dában császári kémeket vezettek félre Kos-
suth kémei. A császáriak megpróbálták ki-
puhatolni, hogy valójában mennyi honvéd 
tartózkodik a környéken, de hamis számot 
kaptak. Buda és Pest felszabadításának elő-
készítése folytatódhatott tovább.

Falusi Szent Kereszt templom. 
Arndorfer Alajos
Az Epresből az Iskola utcán haladva a temp-
lomhoz érkezünk. A templomnak 1851 és 
1902 között Arndorfer volt a plébánosa. 
A szabadságharc elején nemzetőr volt. 1849 
tavaszán ő temette el az isaszegi csata halottait. 

Tájház. A vecsési nemzetőrök
A sváb kultúra jelentős őrzője a Tájház. 
A templomtól a Jókai (48-as márciusi ifjú) 
utcán sétálva érhető el. 1848 novemberé-
ben kilencven vecsési sváb nemzetőr szol-
gálta hazáját. Nevük még kiderítésre vár. 
Rájuk emlékezünk itt, a Falu hangulatos 
kis portájánál.

Aradi kopjafa az Andrássy 
iskolánál. Dr. Jungmann Dávid
A Tájháztól a Telepi úton végig menve, a Vas-
hídon átkelve a Deák Ferenc (48-as igazság-
ügy miniszter) utcához jutunk. Onnan egy 
ugrás az iskola. A kopjafánál emlékezzünk 
Vecsés első orvosára, aki negyven éven át 
gyógyította a község népét! A szabadság-
harcban a későbbi vértanú, Knézich seregé-
ben szolgált. Unokatestvére, dr. Jungmann 
Mihály 1849-ben, mint fogoly, a későbbi vér-
tanúk egyik orvosa volt.

Bálint Ágnes Emlékház. 
Andrássy Aladár
A Toldy utcán Gyál irányába haladva az em-
lékházhoz érünk. A mai emlékház 1875 és 
1903 között Andrássy Aladár vadászháza volt. 
Andrássy Aladár a szabadságharcban száza-
dosi rangig vitte. Bem apó egyik segédtiszt-
je volt az erdélyi hadseregben.

Présház. Halmy József családja
Az emlékháztól a Major utcán haladva óva-
tosan keljünk át a forgalmas Dózsa György 
úton! A Damjanich (48-as tábornok) utca ve-
zet az úti célunkhoz, a présházhoz. Halmy 
József országos hírű szőlőjének központi he-
lye volt a présház. Halmy József dédpapája, 
Schossberger Vilmos 1849-ben anyagilag se-
gítette a magyar menekülteket. Nagymamája, 
Mayer Teréz a Buda ostrománál megsérül-
teknek adakozott. Feleségének nagypapája, 
Wolfner Lajos honvédként szolgált. A Halmy-
birtok alapítója, a nagypapa, Deutsch József 
pedig kereskedő társaival Táncsics Mihály-
nak gyűjtött 1848 tavaszán.

Lőrinci út a vasútnál. 
Lónyay Menyhért
Innen a Kikindai utcán menjünk el a Lőrinci 
útig! Lónyay Menyhért, a későbbi miniszter-
elnök Pestszentlőrinc alapítói közé tartozott. 
1849-ben a Szemere-kormányban dolgozott, 
ezért a bukáskor le akarták tartóztatni. Mene-
külése közben Vecsésen is bujdosott. Jurenák 
Frigyes, helyi földbirtokos bújtatta.

Emléktábla az állomáson. 
Bobich János
Menjünk át az aluljárón az emléktáblához! 
Bobich 1847-ben pár hónapon át az újon-
nan átadott vecsési állomás pénztárosa volt. 
Ezredesként kiérdemelte katonáitól a „Ret-
tenthetetlen” becenevet. Másik beceneve 
az „Öreg” volt, mivel a harcok idején már 
elmúlt 53 éves.

Petőfi  tér. Weisz Bernát Ferenc
A Batthyány (48-as miniszterelnök) utcán 
felmenve a Petőfi  (48 csillaga) térre érünk. 
Iskola és templom. Weisz Bernát Ferenc te-
vékeny életének egyik fejezete volt az is-
kolai takarékpénztárak megalapítása. So-
kat tett a bölcsődék és óvodák létre jöttéért 
is. Árvaházat hozott létre Pesten. Segítet-
te a régi vecsési templomot. Innen nem 
messze, a Ferihegyen volt a vecsési min-
tagazdasága. 1848-ban Kossuth legfonto-
sabb emberei közé tartozott a pénzügymi-
nisztériumban.

OTP lakótelep, játszótér. 
Podmaniczky János
A Vörösmarty (48-as költő) utca a lakóte-
lephez vezet. A lakótelep kis parkjában áll-
junk meg, és emlékezzünk egy régi birto-
kosra! Podmaniczky János birtokolta egy 
időben Ferihegyet. A forradalom és szabad-
ságharc alatt megszervezte a pesti nemzet-
őrséget, és óriási összegekkel segítette a fi -
atal honvédsereget.

Grassalkovich iskola. 
A Táncsics család
A lakótelepről a Fő úton sétáljunk el a 
Grassalkovich iskoláig! Itt ér véget utunk, 
egy legendás tanárdinasztiát felidézve. Tán-
csics Mihály a sajtószabadság és a szegények 
melletti kiállás szimbolikus alakja volt. Le-
származottai évtizedeken át tanítottak Ve-
csésen. Unokája, Csorba Ida 1906-ban ke-
rült a falusi iskolába. Táncsics dédunokái és 
ükunokái szintén tanárok lettek településün-
kön. Tulajdonképpen a család majdnem száz 
évig tanította Vecsés ifjúságát.
 És azt hiszem, ez ide a méltó végszó. Itt 
most búcsúzzunk el hőseinktől, akik egy 
szabad Magyarországot álmodtak! Bőveb-
ben mesélek róluk a nemsokára megjelenő, 
Vecsés történetéről szóló műben a „Vecsési 
48-asok” cím alatt. Addig is, jó sétálást és 
jó emlékezést!  Kiss Gábor, Andrássy iskola

Kurtz Sándor sírja 
a temetőben

Petőfi  Sándor szobra 
a költő nevét viselő 

általános iskola 
udvarán 

 Brindzik 
László 

alkotása 
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Az egyházaktól a szokásos módon megkértük a nagyhét 
és a húsvét mise- és istentiszteleti rendjét. Az erős korona-
vírus-járvány miatt mindegyik gyülekezet azt írta le, hogy 
nagy a bizonytalanság, és azt kérik a hívektől, hogy az egy-
házak honlapját keressék a Virágvasárnappal kezdődő 
nagyhét idején. A leírtak csak tervek.

Vecsési Református Gyülekezet
Március 28. vasárnap 10 óra –  Virágvasárnapi 

istentisztelet
Április 1. csütörtök 18 óra –  Úrvacsorára előkészítő, 

bűnbánati istentisztelet
Április 2. péntek 10 óra –  Nagypénteki úrvacsorás 

istentisztelet
Április 4. vasárnap 10 óra –  Húsvéti úrvacsorás 

istentisztelet
Április 5. hétfő 10 óra –  Húsvéti úrvacsorás 

istentisztelet

Az alkalmak terveink szerint a templomban kerülnek meg-
tartásra gyülekezeti jelenléttel. Ha erre még akkor sem lesz 
lehetőség a járványhelyzet miatt, akkor ezekben az idő-
pontokban felvételről tesszük közzé az istentiszteleteket a 
Facebook-on, illetve Youtube csatornánkon.

Vecsés Evangélikus Gyülekezet
A gyülekezet zoomon keresztül tart istentiszteletet Virág-
vasárnapig. Abban reménykedünk, hogy jelenléti istentisz-
telet lesz a leírt időpontokban.

Március 28. virágvasárnap 10 óra
Április 1. nagycsütörtök este 6 óra,
Április 2. nagypéntek délelőtt 10 óra
Április 4. húsvétvasárnap 10 óra
Április 5. húsvéthétfő 10 óra

Római katolikus plébániák
Március 8-ától püspöki rendelkezés értelmében a szentmi-
sék szünetelnek. Ennek hatálya idején kizárólag zoomos 
szentmise tartható. Azt kéri a két plébánia, hogy a hívők a 
honlapot keressék fel a pontos információért. 

+ 1 % a történelmi egyházaknak
Segítsük elő az egyházak hitéleti és karitatív tevékenysé-
gét! Utaljuk át a személyi jövedelemadó +1 %-át a követke-
ző technikai számokra:

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

A VÁGHYK
Egy család életében 120-130 év jelentős idő. Öt korosztály 

életét tekintjük át. Ami közös bennük, az a tehetség, az 
értékteremtés, az alkotás képessége. A VT 2018. szeptemberi 

számában jelent meg munkatársunk, Orosz Károly kiváló cikke 
Vághy Kálmánról (1897 –1950). Tragikus életéből a kulturális 

vonatkozások mellett csak néhány fontosabbat említünk. 

V ecsésen és Budapesten tanult. 1915-
ben önként jelentkezett a front-
ra, elvesztette bal csuklóját. 1918. 

augusztus 25-én feleségül vette Nagy Gi-
zella Annát, aki első unokatestvére volt a 
Szarajevóban meggyilkolt trónörökös fe-
leségének, Chotek Zsófi ának. A háború 
után elvégezte a tiszti iskolát, százados lett. 

Sokoldalú tehetség volt. A labdarúgás sze-
retete hamar megfertőzte, de a sportban be-
töltött szerepéről a „VFC 110 éves”-című 
írásunkban olvashatnak.
 Másik nagy szerelme a színjátszás volt. 
Tamási Pál – Kiss István: Az amatőr színját-
szás Vecsés kultúrtörténetében (1887–1983) – 
című könyvéből kiderül, hogy Vághy Kál-
mán munkahelyei révén – Vallás- és Köz-
oktatásügyi Minisztérium, majd Honvédel-
mi Minisztérium – jelentős érdemei vannak 
a település, a helyi sportmozgalom és szín-
játszás felvirágoztatásában. Egészen fi ata-
lon, feleségével együtt, tevékeny szereplő-
je a helyi színjátszásnak egészen a ’40-es 
évek elejéig. Már 1921-ben a Vecsési If-
jak Műkedvelő Gárdája színész-rendező-
nek választotta. 
 A könyv szerint Vághy inkább a pró-
zai darabokban „önzetlenül, hozzáértés-

sel, szenvedéllyel és nagy lelkesedéssel 
tevékenykedett”. Tamási kiemelte: „ka-
rakterismerete lehetővé tette, hogy bát-
ran ossza ki a fő- és mellékszerepeket.”, 
majd: „már az olvasópróbákon nagy gon-
dot fordított a szöveg helyes hangsúlyozá-
sára, a szavak helyes kiejtésére, a színpa-
di próbákon pedig a biztos mozgásra. Ezt 
a módszert alkalmazta sikeresen, ennek 
eredményeként a színjátszók teljes felké-
szültséggel és nagy önbizalommal léphet-
tek színpadra.”
 Vághy Kálmán 1930-as évek elejétől 
1944 végéig a Honvédelmi Minisztéri-
um vezérkari századosa volt. Hiába volt 
bizonyíthatóan zsidómentő, hiába volt ő 
az, aki 1944. október 15-én elvitte a Ma-
gyar Rádióba a Horthy-proklamáció szö-
vegét. Hiába kellett menekülnie a nyilasok 
elől, mégis az új hatalom – a vörös pestis – 
nem bocsátotta meg, hogy Horthy tisztje 
volt, nem bocsátotta meg a francia fogsá-
got, teljes ellehetetlenülés várt rá és csa-
ládjára. Rákosiék eltiltották mindennemű 
sport és kulturális tevékenységtől. Recsk-
re való deportálása előtt egy nappal vese-
rákban elhunyt.
 Vághy György, Kálmán bácsi unokája, 
1948-ban született. Nagyapja miatt nem vet-
ték fel a főiskolára, bár sokoldalú tehetség 
volt. Gyermekként sokat volt Gammel Jó-
zsef társaságában. Számtalan képe, grafi -
kája bizonyítja, nem haszontalanul töltöt-
te idejét a falu festője mellett. 

 A számítógép kínálta lehetőségeket is mű-
vészien használta ki. Akár kiadványok, új-
ságok, műsorfüzetek nyomdai forma-elő-
készítéséről, akár bármi másról volt szó. A 
művészet, az esztétikum iránti vonzódás per-
sze fejlett érzéket sejtet az értékek megőrzé-
se iránt is. Nevével egybeforrt a Hold utca 
környékén lévő Árpád-kori templom feltá-
rása, leleteinek megmentése. Dr. Tari Edit, 
a Ceglédi Kossuth Múzeum feltárást vezető 
régésze külön kiemelte Vághy György sze-
mélyét, és leletmentőnek nevezte. Települé-
sünk veretes emlékét mentette meg az utó-
kornak, ami felbecsülhetetlen adomány tőle.
 Fia, Vághy Péter édesapjának segített a 
templom régészeti anyagainak mentésé-
ben. Élte a szorgos hétköznapokat, mígnem 
a két nagyobbik fi ában fel nem fedezte a 
színjátszás iránti vonzalmat és tehetséget. 
Varsa Mátyás, a Kisspista Színház alapí-
tóigazgatója, rendezője, és mindenese ha-
marosan szakavatott mentoruk lett, mert 
igazi gyöngyszemekre lelt. 2016-ban már 
szerepeltek a magyar kultúra napi, Varsa 
Mátyás által összeállított zseniális műsor-
ban, amiben a kis tehetségek is felcsillan-
tották képességeiket. Az igazi berobbanás 
ősszel Goldoni: A hazug- című komédiá-
ja volt. Apuka, hogy jó példával járjon elő, 
szintén szerepet vállalt és kapott a vígjá-
tékban, de fi a, ifjabb Vághy Péteré lett a fő-
szerep, és a kisebbik tesó, Vághy Viktor is 
játszott a darabban. Csodálatos esték, há-
rom Vághy is a színpadon! Az ükpapának, 
fent az égi zsöllyében, elégedetten dagad-
hatott a melle a büszkeségtől. A két fi ú pe-
dig végleg Thália szolgája lett. Jelenleg a 
Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgim-
názium növendékei. Szalontai János

Vághy Kálmán feleségével, Zsuzsan-
na (1919) és György (1926) gyermeké-
vel. Györgyöt „B” listázták apja mi-
att, bár kitűnő tanuló volt, 1956-ig 
nem kapott munkát, segédmun-
kákból élt. Fiatalon meghalt.

Hárman a színpadon! Vághy Péter (1), ifj . Vághy Péter (2) és Vághy Viktor (3)

Vághy György a vecsési patak partján
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NAGYHÉTI ÉS HÚSVÉTI 
MISE- ÉS ISTEN-
TISZTELETI REND

Lassan javul 
a szeméthelyzet
Bár úgy tűnik, hogy az utánpótlás elapad hatat-
lan, az öt-hat évvel ezelőtti állapotokhoz mérten 
kevesebb az illegálisan lerakott hulladék a város 
külterületein, ami elsősorban a helyi természetvé-
dő alakulat munkájának eredménye. A Hulladék-
kom mandó most pályázaton nyert támogatást 
a következő szemétszedő akció lebonyolítására. 

H at évvel ezelőtt, a vecsé-
si Hulladékkommandó 
alakulásakor még há-

rommillió forintba került egy na-
gyobb szervezett városi szemét-
szedés, ezzel szemben az elmúlt 
években már egymillióból is meg 
lehetett úszni. Nem azért, mert a 
hulladékelszállítás vagy a lerakás 
ára csökkent volna, hanem első-
sorban azért, mert eredményes 
a Hulladékkommandó önkén-
tes munkája. A környezetvédők 
egyre-másra derítik fel az illegá-
lis szemétlerakatokat, egyre több 
esetben jutnak el az elkövetőkig, 
és akik lebuknak, a megszégye-
nülés mellett vaskos bírságra is 
számíthatnak. 
 Az elmúlt egy évben ugyan a 
járvány miatt nem került sor na-
gyobb szemétszedő akciókra, el-
maradt a TeSzedd!, a Föld nap-
ján esedékes szemétgyűjtést is 
csak csökkentett üzemmódban 
lehetett megtartani, és a Több 
vagy ha adsz! akcióján sem ve-
hettek részt a vecsési természet-
védők. Ennek ellenére népszerű-
ek lettek a kisebb csoportos, a 
szigorítások óta pedig az egyé-
ni szemétszedő akciók. A Kis-
patak Természetvédő Egyesület 
és Hulladékkommandó elnöke, 
Krojher Gabriella legutóbbi be-
szélgetésünk alkalmával egy jó 
hírről tájékoztatott: 1 millió 160 
ezer forint támogatást nyert az 
egyesület szemétszedésre, a Tisz-
títsuk meg az országot! program 
keretében kiírt pályázaton. 
 – Azért is örülünk a támoga-
tásnak, mert most egy kicsit mi 
is tudjuk támogatni az önkor-
mányzatot, hiszen így nem ön-
kormányzati forrásból, hanem a 

pályázaton elnyert összegből tud-
juk fi zetni a szemétszedés költ-
ségeit. A pályázati kiírás szerint 
meg kellett jelölni egy helyszínt, 
ahol összeszedjük a szemetet. 
Mivel az utóbbi időben elég sok 
illegális hulladék gyűlt össze a 
Halomi út melletti külterületen, 
ezért azt a helyszínt választot-
tuk. Felderítéskor láttuk, hogy 
elsősorban építkezésből szárma-
zó hulladékból van sok az illegá-
lis lerakóhelyen. Például nagyon 
sok hungarocellt találtunk, ami 
ráadásul veszélyes hulladék. El-
szomorító, hogy még mindig mi-
lyen sokszor találunk építési hul-
ladékot, amit a legtöbb esetben 
olyan vállalkozók öntenek le a 
határban, akik meg akarják spó-
rolni a hulladéklerakás költsége-
it – mondta Krojher Gabriella, az 
egyesület elnöke. 
 A pályázati forrás felhasználá-
sával kapcsolatban azt is elárul-
ta, a szemét elszállíttatása mellett 
önkéntes munkájukat segítő esz-
közök vásárlására is futja majd 
az elnyert támogatásból. Zsá-
kok, kesztyűk, talicskák, vágó-
eszközök, lapátok, gereblyék és 
kisebb kapák beszerzését terve-
zik – tudtuk meg. 
 Hogy az elkövetkező hónapok-
ban mikor lesz újra lehetőség cso-
portos városi szemétszedő akci-
ót szervezni, azt egyelőre senki 
nem tudja, de addig is van lehe-
tőség az egyéni szemétszedésre. 
Az összegyűjtött hulladék elszál-
lításában segít az egyesület. Aki 
szeretne csatlakozni a környezet-
védő munkához, a részletek felől 
érdeklődjön a kispatak.vecses@
gmail.com e-mail címen. 

varga 
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TAVASZI 
MADÁRVÁRTA

Vonuló madaraink egyre nagyobb számban térnek vissza. A városban 
megjelentek a rozsdafarkúak, a határban a nagy bíbic csapatok. Mire a cikk 
megjelenik, reméljük szeretett vecsési gólyáink is visszaérkeznek fészkükre. 

Tegyünk azért, hogy megmaradjon Vecsés színes élővilága!

Készül a mesterséges gólyafészek

Egy a 6 kihelyezett odú közül

KÖRNYEZET

Az elmúlt tíz-tizenöt évben egyre több honfi társunk költözött 
ki a nagyvárosokból vidékre, Budapest környékén ez fokozot-
tan igaz. Ezzel párhuzamosan mind többen kapcsolódnak 
ki a lakhelyük övezte erdőn-mezőn, akár önállóan, akár 
kutyájukkal. Ez természetesen üdvözlendő, amennyiben a 
természetjáró betartja az ehhez kapcsolódó szabályokat. 

az erdőn-mezőn 
járással kapcsolatban

A z egyre több embert 
megmozgató Vecsési 
Madárles csoport szá-

mos programmal készült a ta-
vaszra. Február utolsó napján 
a Kispatak Természetvédelmi 
Egyesülettel közösen gólyafészek 
alapokat fontunk az önkormány-
zat által a napokban kihelyezett 
három mesterséges gólyafészekre. 
A vesszők begyűjtése, drótozása, 
kötözése egész délelőttös munka 
volt a felnőtteknek. A gyerekek 
eközben patakparti „kincskere-
sésen” vettek részt, majd játékos 
feladatokon keresztül ismerked-
tek két madarunk szokásaival. 
Egyikük természetesen a fész-
kére hamarosan visszatérő fehér 
gólya, a másik pedig a téli városi 
pihenőhelyéről mostanában tá-
vozó erdei fülesbagoly. Még a 
felnőttek is izgatottan fi gyelték, 
mikor bagolyköpeteket vizsgál-
va kiderítettük, mi volt a vecsé-
si baglyok vacsorája. 
 Természetesen a patak men-
tén felgyülemlett hulladék mel-
lett sem mentünk el. A Hul-
la dék kommandóval közösen 
ismét több zsáknyi szemetet 
összeszedtünk. A Gyáli- és a 
Vasadi-csatorna összekötője 
környékén a bokrokból előke-

rült egy zuhanytálca, több au-
tógumi és egy nagy padlósző-
nyeg is. Hiszünk benne, hogy 
egy-egy ilyen közös program-

KÖRNYEZET

mal nem csak aktívan teszünk 
környezetünkért, de szemléle-
tet is formálunk.

Odúkészítés 
és karbantartás
Több olyan védett, sőt fokozot-
tan védett madár él városunk 
környékén, melyek odúban köl-
tenek. Közülük főleg a nagyob-
bak, például a búbos banka és 
a szalakóta, nehezen találnak 
alkalmas helyet a tojásrakásra. 
Március elején – még megelőz-
ve érkezésüket – készítettünk 
számukra 6 nagyméretű mes-
terséges odút. Anyagi támogatá-
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sával ismét nagy segítségünkre 
volt a Kispatak Természetvédel-
mi Egyesület. 
 Az odúk időtálló erős anyag-
ból vannak, így reményeink sze-
rint még akár évtizedek múlva 
is használni tudják a madarak. 
Kitisztítottuk és felújítottuk a 
már kint lévő régi mesterséges 
fészkelőhelyeket, az újaknak pe-
dig – ismerve a búbos bankák és 
a szalakóták szokásait – megta-
láltuk a legmegfelelőbb, viszony-
lag háborítatlan helyet. Kíváncsi-
an várjuk a lakókat, érkezésükről 
beszámolunk majd.

Az év madara
2021-ben az apró cigánycsukot 
választották az év madarának. 
Legtöbben talán még nem is hal-
lottak róla, pedig márciustól ok-
tóberig Vecsés határában elég 
sok helyen látni. Idén az első 
példányt február végén észlel-
tük. Kedves látvány, ahogy ke-
rítésekről, vagy magas kórók 
tetejéről fi gyeli a talajt, hogy ro-
varokat, pókokat zsákmányol-
jon. A bokrosokkal tarkított le-
gelők, kaszálók, nádas területek 
ideális élőhely számára. Lát-
szólag igénytelen, az emberhez 
könnyen alkalmazkodó madár. 
Éppen ezért aggasztó, hogy az 
elmúlt húsz évben több más ma-
dárfajjal együtt mintegy felére 
csökkent hazai állománya. En-
nek oka elsősorban az, hogy a 
nagyüzemi gazdálkodás nyo-
mán átalakulnak azok az élőhe-
lyek, ahol szívesen megtelepszik. 
Kis odafi gyeléssel Vecsésen is 
tehetünk azért, hogy társaival 
együtt ő is sokáig itt maradjon 
a környéken. 

Kiricsi Ágnes, Vecsési Madárles
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S aját tapasztalatunk az, hogy a nem 
megfelelően viselkedők többsége jó-
indulatú, törvénytisztelő állampolgár,- 

és pusztán kellő ismeret hiányában válnak 
szabályszegőkké. Ezen írott és íratlan szabá-
lyok megismertetésével próbálunk segítsé-
get nyújtani azzal a nem titkolt szándékkal, 
hogy a jövőben ezen írás olvasói igyekeznek 
majd betartani azokat.
 Magyarországon a vad védelméről, a vad-
gazdálkodásról és a vadászatról szóló 1996. 
évi LV. törvény alapján a település közigaz-
gatási belterülete, a lakóingatlanul szolgáló 
bekerített kültéri ingatlan, tanya, major, te-
mető, nem mező-, erdő - vagy vadgazdálko-
dási célból bekerített hely, repülőtér, közút, 
vasút nem a vadászterület része. Ezeken kí-
vül viszont minden külterület egyben va-
dászterület is, ahol az év során folyamatos 
vadgazdálkodási és vadászati tevékenység fo-
lyik. Vadászat általában a társas vadászatok 
kivételével a reggeli és az esti időszakokban 
zajlik. Pontos időintervallumot nehéz meg-
adni a napfényes órák évszakonkénti válto-
zása miatt, ezért a napnyugtát megelőző és a 
napfelkeltét követő egy óra közti időszakban 
kell számítani jellemzően vadászatra. Ne fe-
lejtsük, hogy az erdő-mező az erdész, mező-
gazda és a hivatásos vadász munkahelye is 
egyben. A hivatásos vadász kiemelt fe ladata 
a vad védelme és a vadállomány nyugalmá-
nak megóvása. Természetesen a leírt idősza-

kon kívül bárki nyugodtan töltheti szabad-
idejét a természetben.

A kutyasétáltatásról
A kutyasétáltatással kapcsolatban a Pilisi 
Parkerdő Zrt. egy nagyon jó kiadványt je-
lentetett meg Erdőben a kutyával, felelős-
séggel címmel, mely az interneten is elérhető, 
és érdemes elolvasni! Az alábbiakban ebből 
a kiadványból idézünk néhány gondolatot.
 „Az erdőben kutyát sétáltatva feltétlenül 
tartsuk szem előtt, hogy a kutya ragadozó 
állat. Szabadon engedve az erdőben, hosz-
szabb-rövidebb ideig felügyelet nélkül hagy-
va számos konfl iktushelyzet adódhat az erdő 
élővilága és a kutya között, amelyek elsősor-
ban az erdő állatait veszélyeztetik. A legsze-
lídebbnek tartott házi kedvenc is megkerget-
heti az erdei állatokat. Ilyenkor akár hosszabb 
időre is szem elől téveszthetjük. Például egy 
legyengült őzgida a kutya kitartó kergetésé-
nek hatására el is pusztulhat. Kutyánk távo-
li vidám csaholását hallva gondoljunk arra, 
hogy ez egyben valamilyen erdei állat riadt 
menekülését is jelentheti, amit mi észre sem 
veszünk. A kutya felzavarhat költő madara-
kat, kiáshatja az ürgét, vakondot.”
 Napi probléma az úthálózattal beszőtt agg-
lomerációban, hogy őzek, nyulak pusztulnak 
el azért, mert a szabadon engedett kutyák au-
tók elé űzik őket. Az ezekből az ütközések-

ből keletkezett anyagi károkat persze a vadá-
szatra jogosultaknak kell megtéríteni, és nem 
a felelőtlen gazdiknak, a személyi sérülések-
ről nem is beszélve. A kutyák által akár csak 
megszaglászott őzgidák, kisnyulak halálra 
vannak ítélve, miután az anyaállatok idegen 
szagot érezve rajtuk felhagynak gondozásuk-
kal. Ismét idézünk a már említett kiadványból: 
„Mindezek ismerete mellett ne feledkezzünk 
meg arról sem, hogy a szabálysértési törvény 
193.§(1) bekezdése értelmében: aki a felügye-
lete alatt álló kutyát természeti és védett ter-
mészeti területen, vagy vadászterületen – a 
vadászkutya és trifl akereső kutya kivételével – 
póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagy-
ja, szabálysértést követ el.” Hasonló jogsza-
bály nemcsak hazánkban, hanem más fejlett 
országokban is hasonlóan érvényben van.

Végezetül a csapdázásról
A vadgazdálkodás kiemelt feladata a ragado-
zó apróvadfajok gyérítése, melyet a vadásza-
ti hatóság számon is kér a vadgazdálkodó-
kon. Kiemelten a szarka, a dolmányos varjú, 
a szajkó, a róka, az aranysakál, a nyest és a 
borz vonatkozásában. Ezen fajok állomány-
szabályozása nem csak a vadászható vadfa-
jaink, hanem a védett fajok (pl: énekesmada-
rak), és a települések peremén, vagy tanyán 
élők háziállatainak védelmét is szolgálja. Ezen 
fajok rendkívül jól urbanizálódnak, gyakran 
már a településeken élnek, állománynagysá-
guk az elmúlt években jelentősen emelkedett. 
A jó megfi gyelő Olvasó már bizonyára tapasz-
talta, hogy egyre fogynak hasznos kisma-
daraink, viszont egyre több szarkát, dolmá-
nyos varjút látni (híresen nagy fészekrablók). 
A vadgazdálkodók tollas kártevőkre jellemző-
en élve fogó csapdákat alkalmaznak, melye-
ket sajnos, rendszeresen megrongálnak, abból 
a madarakat kiengedik az önjelölt „állatvé-
dők”, akik nem gondolnak bele, hogy ezzel 
több fészekalja énekes madár, vadmadár és 
kisnyúl sorsát pecsételik meg. A szőrmés ra-
gadozókra leginkább ún. „hattyúnyak csap-
dát” alkalmaznak. Ezeket a csapdákat szak-
szerű kihelyezéskor beássák a talajszint alá 
és földdel takarják be. Rálépéssel nem, kizá-
rólag csak a csalifalat meghúzásával lépnek 
működésbe. Ezek a csapdák viszont veszélyt 
jelenthetnek a szabadon sétáltatott kutyákra 
is. Bár az utaktól távol kerülnek elhelyezésre, 
a szabadon bóklászó eb megtalálhatja, mű-
ködésbe hozhatja őket, és ekkor a kutya ko-
moly sérüléseket szenvedhet. Természete-
sen szabályosan sétáltatott kutyával ez eleve 
nem fordulhat elő. 
 Felelős állattartóként tegyünk meg min-
den tőlünk telhetőt hűséges társunk védel-
me érdekében!

Kolozsi Géza László tájegységi fővadász,                      
301-es számú Pesti-síksági tájegység                          

Horváth Zoltán hivatásos vadász,
Soroksár-Gyál Egyesült Vadásztársaság

ÍROTT ÉS ÍRATLAN SZABÁLYOK 
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SPORT SPORT

Február hónapban végre 
megmozdult kicsit az orszá-
gos darts élet – természetesen 
az óvintézkedések legszigo-
rúbb betartása mellett.

F ebruár első hetében kezdetét vette a 
Magyar Darts Szövetség által kiírt 
Magyar Darts Liga ver-

senysorozat. A Vecsés SE darts 
szakosztálya rendezte a 2021-es 
évadnyitó fordulóját a szakosz-
tály termében. A jeles esemény-
ről az országosan megjelenő 
Nemzeti Sport napilap is beszá-
molt.  A végeredmény: 1. Kulich 
Balázs (EBDE), 2. Dél Ákos (Tö-
köli Darts Klub), 3. Greska Ká-
roly (Tököli Darts Club), 4. Izsák 
Gábor (Dömsöd-Kunszentmik-
lós Darts Egyesület). A követ-
kező vecsési versenyzők vettek 
részt (zárójelben a helyezések): 

Lassan éledezik a darts élet 
Magos Szilárd (5.), Börzsei János, Góczi 
Attila, Lakner József (9.), Dobolyi Leven-
te, Jakab Péter, Nagy László (17.). Gratu-
lálunk a résztvevőknek.
 Február másik nagy országos versenye 
volt a II. Dreher Diamond meghívásos kupa, 
amit a Köki Terminál Darts és Snooker club-
ban rendezett a szövetség. A vecsési darts 
klubból két játékos kapott meghívást a soft 
szakágban, az országos ranglisták alapján. 

 A női mezőnyben Puskás Erzsébet képvi-
selte a Vecsési klubbot, az elődöntőig sikerült 
jutnia, ahol sajnos, vereséget szenvedett, így 
egy szép harmadik hely lett az eredmény.
 A férfi  mezőnyben e sorok írója kapott 
meghívást. Sajnos, a legjobb 16 közé jutá-
sért vívott küzdelemben alulmaradt, így a 
17. helyen végzett.
 Játékosaink, tehát ha lassan is, de meg-
kezdték a kisebb-nagyobb versenyeken való 

szereplést, reméljük, minél jobb 
eredményekkel öregbítik idén is 
a vecsési darts hírnevét.
 Továbbra is várjuk azok je-
lentkezését, akik kedvet érez-
nek a darts sport kipróbálására. 
Elérhetőségeink a következők: 
Nagy László szakosztályvezető 
06-20/225-1037, Matasdi János 
(főként utánpótlással kapcso-
latban) 06-30/950-4484. Cí-
münk: Vecsés Fő út 112. (Táb-
labolt épülete). 
 Várunk mindenkit szeretettel!

Forgács László

(lakás, konyha, gardrob, iroda)

Mobil: 

Web: 

Cím:  

Hirdetés

Újabb online versenyen álltak 
helyt az Akiraka Se karatékái 

  A pandémiás helyzet miatt ismételten on-
line rendezte meg az IKO Kyokushinkai ka-
rate szervezet a soron következő KATA Baj-
nokságát (formagyakorlat), ahol az Akiraka 
SE ezúttal három versenyzővel képviseltet-
te magát. Sajnos, a felkészülés továbbra is 
csak digitális edzői segítséggel működhet, 
így a karatékáknak nem volt könnyű dolga 
a felkészülés során. Hiába van versenyen-
gedélyük, az Akiraka SE nem rendelkezik 

önálló edzőhellyel, és jelenleg még a sza-
badban sem edzhetnek. A nehézségek elle-
nére azonban így is szép eredményeket ér-
tek el fi atal harcosok: Császár-Dajka Donát 
második, Czeglédi Kata harmadik, Balázs 
Kristóf megosztott ötödik helyet szereztek. 
Az Akiraka SE vezetősége szerint napjaink-
ban különösen érvényes a kyokushin kara-
te alapszabálya: „Osu, no sheishin!”, azaz 
„Soha ne add fel!” Balázs László

A tavaszi 
rangadókon dőlhet el 

a VFC dobogós helyezése

KÖSZÖNJÜK A MEGFEJTÉSEKET! 
A februári keresztrejtvény helyes megfejtése: Vecsésen hamvazószerdához kapcsolódik egy régi szokás, a rétesevés hagyománya. 

Vecsési Tájékoztató ajándékcsomagot nyert: Köntös Anikó. 
E havi keresztrejtvényünk fősorából kiolvasható egy a vecsési labdarúgáshoz is kötődő személy neve, illetve, hogy mit csinált 1936-ban a magyar 

válogatott kötelékében.  A helyes megfejtést beküldők között egy 5000 FORINT ÉRTÉKŰ KÖNYVUTALVÁNYT sorsolunk ki. 

A megfejtéseket az info@vvft.hu e-mail címre, levélben pedig a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-profi t Kft. 
2220 Vecsés, Károly utca 2. postai címre várjuk. Beküldési határidő: ÁPRILIS 15.  

  A Vecsés FC az első helyről kezdte a labda-
rúgó Pest megyei első osztály tavaszi küzdel-
meit, és eddig egy vereség mellett két három-
gólos győzelmet tudnak felmutatni. Jelenleg 
a tabella második helyén állnak, öt pont hát-

ránnyal a két meccsel többet játszó Dunaha-
raszti mögött. 
 Vincze Gábor vezetőedző korábban el-
mondta, épp a Dunaharaszti az a csapat, 
amelyik a leginkább megerősödött a télen, 

így ők számítanak a bajnokság elsőszámú 
esélyesének. 
 A vecsésiek sorsolása – már ha a koronaví-
rus-járvány miatt minden meccsen az erede-
ti időpontban tudnak lejátszani –, olyan érte-
lemben jónak mondható, hogy az élmezőny 
csapataival nem egymás után játszanak. 
 A jelenlegi negyedik Csomáddal március 
végén, az ötödik Gödöllővel április elején, a 
harmadik Biatorbággyal április közepén, a 
Nagykátával május elején találkoznak. 
 Ha ezeken a rangadókon és azokon a mecs-
cseken, melyeken esélyesnek számít a Vecsés, 
sikerül jó eredményeket elérni, és elegendő 
pontot szerezni, akkor az sem elképzelhetet-
len, hogy az utolsó fordulóban, a Dunaha-
raszti elleni csúcsrangadón dől el a feljutás. 
 Vincze korábban azt mondta, akkor is elé-
gedett lesz, ha csapatával a dobogón végez a 
bajnokság végén, de minden bizonnyal ő is 
örülne, ha az utolsó forduló a legfényesebb 
éremről döntene.  Sz. Gy. 
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REKLÁM

Sitt, szemét,   
szállítás és gépi földmunka 

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

MÁRTA ERVIN
Tel.: 06-20/984 9242

KONTÉNER 
SZÁLLÍTÁS

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

• REDŐNYJAVÍTÁS
• ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
• SZÚNYOGHÁLÓ
• NYÍLÁSZÁRÓCSERE

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

REDŐNY • SZÚNYOGHÁLÓ 
ÁRNYÉKOLÁS • AJTÓ–ABLAK „A VECSÉSI SZOLGÁLTATÓ”

KÉRJE INGYENES FELMÉRÉSÜNKET  
ÉS ÁRAJÁNLATUNKAT!

HNIKA

E

VECSÉSEN  
10  % EXTRA 
KEDVEZMÉNYT 
BIZTOSÍTUNK!

50% os  
ÁLLAMI VISSZATÉRÍTÉS  
3 MILLIÓ FORINTIG! *
* az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti otthonfelújítási támogatás

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

2220 VECSÉS, ECSERI ÚT 11.
(a temető főbejáratával szemben)

Sírhely megváltás ügyintézése helyben

Iroda: +36 29 350 357
+36 30 494 2336  és +36 30 461 8848

ELHUNYT SZÁLLÍTÁS 0-24-ig:  
+36 30 919 7165

Lajos - kertészet
Zöldterület-kezelés

 
 

 

t

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
•  
• 
• 

A családtagok kulcsfontos-
ságú szerepet töltenek be 
a betegek érzelmi támo-

gatásában, Magyarországon kü-
lönösen magas adatokat kaptunk, 
a válaszadók 94 %-a mondta ezt 
(a 4 ország átlaga: 88 %). Ráadá-
sul a gondozó családtagok két-
harmada biztosít a betegeknek 
anyagi forrásokat is, a magyar 
válaszadók esetében 68 %-uk. (a 
4 ország átlaga: 67 %)
 A gondozók számára valószí-
nűleg az a legkritikusabb időszak, amikor elő-
ször szembesülnek a diagnózissal. A kuta-
tás eredményei azt mutatják, hogy ebben az 
időszakban rendkívül nagy szükség van ér-
zelmi támogatásra és fokozott tudatosságra. 
A diagnózis kezdeti sokkja idővel enyhülhet, 
de a szomorúság és a szorongás továbbra is 
a mindennapi élet része marad. A betegség 
orvosi megerősítésekor a családtagok másik 
igen frusztráló terhe az információhiány (a 
4 ország átlagában 48 %).
 

A skizofrénia megváltoztatja 
a családtagok életét (is)
A betegség kétségtelenül a gondozók élet-
minőségét is befolyásolja. A skizofréniában 
szenvedő beteggel való együttélés mentá-
lis és fi zikai megterhelést jelent a család-
tagoknak, akik legtöbbször csak maguk-
ra számíthatnak a betegek gondozása során 
és saját életükben. A gondozók életminősé-
gét nagymértékben befolyásolja korlátozott 
függetlenségük, anyagi terheik, az aktív sza-
badidő hiánya, valamint a szociális hálójuk 
jelentős mértékű csökkenése. 
 Az érintett családtag gondozása rengeteg 
időt és odaadást igényel: a kutatás szerint 
ez hetente több mint 20 órát vesz igénybe, 

ami komoly változásokkal jár a munkájuk-
ban, vagyis mintegy 20%-uk kénytelen rész-
munkaidőben dolgozni, vagy fel kell adni-
uk az állásukat. 

Mi tudja a legjobban támogatni 
a családtagok „munkáját”?
A tanulmány megállapításai szerint a gondo-
zó családtagok általában maguk keresik és 
találják meg a szükséges információkat, és 
információigényük igen magas. A felmérés 
szerint legfontosabb igényük az, hogy meg-
bízható és könnyen emészthető információt 
találjanak a betegségről; a kezelési lehetősé-
gekről is sokan szeretnének többet megtudni, 
beleértve a lehetséges mellékhatásokat és az 
életmódra vonatkozó tanácsokat. 
 A betegséggel kapcsolatos általános tájé-
koztató anyagokon túl az önsegítő módsze-
rek elsajátítása és a tapasztalatok más gondo-

zókkal való megosztása segítené 
legjobban az elszigeteltség érzé-
sének csökkentését.

KÖVETKEZTETÉS: 
a gondozó támogatá-
sával a betegnek is 
segítséget nyújtunk 
A gondozó családtagok jelen-
léte és szerepe gyakorlatilag 
nélkülözhetetlen. A skizofré-
niában szenvedő betegeket gon-

dozó családtagok komoly mértékben já-
rulnak hozzá a betegek életminőségéhez. 
A betegek az ő folyamatos erőfeszítéseik ré-
vén kaphatnak nagyobb esélyt a gyógyulás-
ra. Ugyanakkor maguknak a gondozóknak is 
nagy szükségük van segítségre ahhoz, hogy 
leküzdjék saját életük társadalmi és pénzügyi 
nehézségeit. Azzal, hogy jobban megisme-
rik a betegséget és a megküzdési stratégiákat, 
komoly segítséget kapnak-kaphatnának gon-
dozói szerepükben, amely jelentősen csök-
kenthetné elszigeteltségüket is. (x)

EGÉSZSÉG

A skizofrénia nemcsak a betegek, hanem családjaik számára is súlyos fi zikai, 
társadalmi és mentális terhet jelent. A Richter Gedeon Nyrt. által 4 országban 

(Magyarország, Oroszország, Bulgária, Csehország) készített legfrissebb nemzetközi 
piackutatás szerint az egyik legnyugtalanítóbb probléma, hogy a családtagok 

információhiánnyal küzdenek. A betegség társadalmi hatásait sem szabad fi gyelmen 
kívül hagynunk. 10 gondozóból 5-6 küszködik azzal, hogy megtartsa munkáját, és 
közel minden második érintett személy anyagi helyzete jelentősen rosszabbá válik. 

SKIZOFRÉNIA KUTATÁS: 
a diagnózis kézhezvétele után a családtagok 

jelentősen megváltozott élethelyzetbe kerülnek

A Richter Gedeon egyik megbízható 
partnere, az Inspira Research révén át-
fogó piackutatást indított, amely 4 or-
szágban (Oroszország, Csehország, Bul-
gária és Magyarország) 3 célcsoportot 
(pszichiátereket, skizofréniában szen-
vedő betegeket és gondozó családta-
gokat) érintett. A projekt összetettségét 
jelzi, hogy 102 egyéni, kvalitatív mély-
interjú és 675 kvantitatív kérdőív került 
feldolgozásra! Ez a cikk a kutatás csa-
ládtagokra vonatkozó legfontosabb 
megállapításait foglalja össze. 

A piackutatás háttere



30 2021. március 2021. március  31
Tájékoztató Tájékoztató

INFORMÁCIÓK

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. 

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

Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – március 22-ével 
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – március 29-ével,  
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – április 5-ével,  
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – április 12-ével, 
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – április 19-ével, 
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – április 26-ával 
kezdődő héten ügyeletes. 

   Szombaton 8 órától 20 óráig, vasárnap 9 órától 18 óráig a PatikaPlus 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

l

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
Dr. Székely Lilla – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753-421

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

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: Juhász András
Nyomda: Pharma Press Nyomdaipari Kft., Budapest. 
Nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója.
Megjelenik havonta 7900 példányban.

A terjesztéssel kapcsolatos esetleges észrevételeket kérjük jelezze a szerkesztőség felé! A kéziratokat és a fotókat 
nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat szerkesztett 
formában közölje. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

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




