
Vecsés fejlődése 2014-2019 között

Polgármesteri beszámoló
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KÖSZÖNTŐ ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK A SZÁMOK TÜKRÉBEN (2014–2019)

  Köszöntöm  
a kedves Olvasót! 

Mindig örömmel juttatjuk el Önökhöz kiadványain-
kat, mert azokban a közösen elért eredményeinket fog-

lalhatjuk össze.
 Az idő szinte észrevétlen gyorsasággal pereg, de ha megállunk 

egy pillanatra és visszatekintünk, láthatjuk a hátunk mögött hagyott út 
hosszát. Mostani beszámolónk az elmúlt önkormányzati ciklus legfonto-
sabb „állomásait” veszi számba. 
 Összegezve az elmúlt 5 év eseményeit láthatjuk, honnan indultunk 
és hová jutottunk, mely céljainkat valósítottuk meg. Képviselőtársaim-
mal együtt azt vallom, hogy Vecsést nem csupán a ma élőknek, hanem a 
jövő nemzedékeinek is építjük. Ez a gondolat határozta meg városveze-
tési koncepciónkat az elmúlt évtizedekben, és amennyiben ismét bizal-
mat kapunk Önöktől, így fogunk cselekedni az elkövetkező években is.
 Programjainkat beváltható ígéretekre alapoztuk, pillanatnyi siker re-
ményében soha nem áldoztuk fel szavahihetőségünket.
 Évről-évre átgondolt költségvetést készítettünk, szem előtt tartva az 
itt élő polgárok igényeit és a város lehetőségeit. Igyekeztünk olyan pá-
lyázati forrásokat felkutatni, melyek felhasználásával terveink megvaló-
sításához rövidebb úton jutottunk el. 

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEINK
Hosszú évek óta kiemelt figyelmet szentelünk az egészségügy támo-
gatására, a Szakorvosi Rendelőintézet működtetésére. A napokban ad-

juk át az új Alapellátási Központot, melyben az ország legmodernebb 
mentőállomása is helyet kap.
 Számunkra az oktatás-nevelés ügye stratégiai kérdés, hisz nem 
mindegy, hogy milyen generációk kerülnek ki az iskolapadokból. Az el-
múlt években minden iskola épületét modernizáltuk, ennek eredmé-
nyeképpen javultak a tanítás és a tanulás feltételei. A fizikai körülmények 
javítása mellett a pedagógusok megbecsülésére is hangsúlyt fektetünk.  
 A vecsésiek részéről kiemelt igény útjaink és járdáink folyamatos 
építése, karbantartása. Legfontosabb eredmény, hogy mára valameny-
nyi belterületi utunkat szilárd burkolat fedi. 
 A sportolás nemcsak a közérzetünket javítja, hanem karbantartja 
egészségünket. Ezért fogalmaztuk meg a „sportos és egészséges vá-
ros” programját. Az elméletet gyakorlatba ültetve az elmúlt években 
sokat áldoztunk a tömeg- és a versenysportra egyaránt, egyesületeink 
szakosztályaiban több száz gyermek és felnőtt sportol, versenyzőink 
országos bajnokságokban és nemzetközi tornákon is sikereket érnek 
el. Parkjainkban, játszótereinken számos, bárki számára elérhető spot-
felületet létesítettünk. 
 Számunkra a környezettudatos életmód nemcsak abban rejlik, 
hogy megújuló energiával üzemeltetjük épületeink egy részét és sze-
lektíven gyűjtjük a hulladékot, hanem abban is, hogy parkjainkat, zöld-
felületeinket folyamatosan szépítjük és bővítjük. 
 Valamennyiünk elemi érdeke, hogy a fejlesztések irányát jól határoz-
zuk meg, ezért a lakossági igényeket rendszeresen felmérjük és beépít-
jük programunkba. Vecsés arculatát közös erővel rajzoltuk át. 
 Most pedig kérem, hogy tartson velem, és idézzük fel együtt, me-
lyek voltak ennek a változásnak a legfontosabb lépcsőfokai 2014 és 
2019 között.  Tisztelettel: Szlahó Csaba, polgármester

•    Öt esztendő alatt 4 MILLIÁRD FORINTTAL  
nőtt városunk vagyona.

•    Külső forrásokból, azaz támogatások és pályázatok révén 
nagyságrendileg 2 MILLIÁRD FORINTOT könyvelhettünk el. 

•    Csaknem 900 MILLIÓ FORINTÉRT  
vásároltunk ingatlanokat.

•    Iskoláink és óvodáink korszerűsítésére  
1,1 MILLIÁRD FORINTOT fordítottunk.

•    Mintegy 2,2 MILLIÁRD FORINTBÓL építettünk  
új intézményeket és újítottunk fel régieket. 

•    Tettük ezt úgy, hogy minden meglévő forintunkhoz  
egy másikat pályázatok útján szereztünk,  
azaz megdupláztuk forrásainkat.

•    A vecsési egészségügyi ellátórendszer színvonalas működte-
tésére és bővítésére csak ebben a ciklusban hozzávetőleg 2 
MILLIÁRD FORINTOT költöttünk el. A Mentőállomásra és 

Alapellátási Központra 1 MILLIÁRD FORINTOT, a Szakorvo-
si Rendelőintézet működtetésére 750 MILLIÓ FORINTOT.

•    Az Egészséges Budapest Program keretében  
elnyert támogatás 293 MILLIÓ FORINT. 

•    Az elmúlt ciklusban összesen mintegy 1,25 MILLIÁRD  
FORINTBÓL 13 000 folyóméter út, 250 MILLIÓ FORINT-
BÓL pedig 9 700 folyóméter járdaszakasz újult meg.

•    Több mint 500 MILLIÓ FORINTBÓL szépültek meg park-
jaink, a városi és intézményi játszótereink. További 550 MIL-
LIÓ FORINTOT fordítottunk műfüves labdarúgópályákra, 
gumírozott futópályákra és labdázókra, valamint az iskolai-
óvodai udvarokra.

•    Szociális támogatásokra és ellátásokra – gyermekétkez- 
tetés, nyári napközi, rászorulók segítése stb. – évente  
közel 100 MILLIÓ FORINTOT költünk.  

•    A ciklust az új ravatalozó avatásával nyitottuk, amely össze-
sen mintegy 100 MILLIÓ FORINTOS kiadást jelentett.  

Stabil és biztonságos gazdálkodás: 
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•   Az elmúlt két év alatt összességében mintegy 
240 millió forintot költött az önkor mányzat az 
épületre. 

•   A Semmelweis Bölcsőde új tagintézményeként 
épült meg a Damjanich utca 34. szám alatt az 56 
gyermek befogadására alkalmas Tipegők Bölcső-
de, melynek köszönhetően városunkban tovább 
javultak a gyermekgondozás feltételei. A beruhá-
zás összköltsége közel 500 millió forint volt.

OKTATÁSI, NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK OKTATÁSI, NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

Megszépült  
az Andrássy Iskola

Átadtuk Vecsés  
új bölcsődéjét  

Iskoláink 
és óvodáink  

korszerűsítésére
 1,1 MILLIÁRD  

FORINTOT 
áldoztunk.
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•   A tornaterem tető- és homlokzati szigetelé-
se, valamint a játszó- és sportudvar megújítá-
sa után, 2019-ben a főépület következik. Pá-
lyázati forrásból – a Pest Megyei Labdarúgó 
Szövetség támogatásával, önkormányzati ön-
résszel kiegészítve – egy 22 x 42 méter alapte-
rületű műfüves pályát is kialakítottunk. 

OKTATÁSI, NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK OKTATÁSI, NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

Felújítottuk  
a Petőfi téri iskolát 

Új udvara lett  
a Grassalkovich Iskolának
•   2017-ben a legmodernebb gumiburkolattal ellátott ját-
szóudvar fogadta a diákokat. 2015 és 2017 között az isko-
la közvetett és közvetlen környezetére az önkormányzat 
összesen mintegy 200 millió forintot fordított. 
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OKTATÁSI, NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK TOVÁBBI FELÚJÍTÁSOK VECSÉSEN

•   Mintegy 140 millió forint-
ból, 400 négyzetméterrel 
bővítettük a Halmi Telepi 
Általános Iskolát. További 
10,5 millió forintból végez-
tünk kisebb felújításokat 
az épületen.  Idén az iskola 
udvarán lévő műfüves pá-
lya is megújult. 

Épületbővítés  
és felújítások a Halmi  
Telepi Általános Iskolában

Czifra csárda

Új külsőt kapott  
a polgármesteri  
hivatal

•   A város legrégebbi épülete, a Fő 
úton álló Czifra csárda „a pincétől a 
padlásig” újjáépült. 

•   2017-ben önkormányzatunk mint-
egy 237 millió forintot nyert a Kör-
nyezet és Energetikai hatékonysági 
Operatív Program (KEHOP) pályáza-
tán. Ennek révén kívül-belül megszé-
pült a polgármesteri hivatal épülete.  
Az egységes arculat érdekében a Ve-
csési Járási Hivatal is megújult. A Városháza most

Ilyen lett a felújítás után

A Czifra csárda felújítás előtt

A Városháza régen 
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Egyéb intézmé-
nyeink (városháza, 

bölcsőde, stb.) felújí-
tására 2,2 MILLIÁRD  
FORINTOT költöttünk 

2014 és 2019 
között
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TOVÁBBI FELÚJÍTÁSOK VECSÉSEN

•   Még a ciklus elején, 2014 őszén készült el az új ravatalozó. Mellette 
áll a mindenszentek napján megáldott Mindenki Keresztje. Emel-
lett nyolc első világháborús hadisírt újítottunk fel a városi közteme-
tőben, és rendbe tettük a zsidó sírhelyeket is. A beruházások költ-
sége meghaladta a 100 millió forintot. 

Új ravatalozó és sírfelújítások

TOVÁBBI FELÚJÍTÁSOK VECSÉSEN

A házasságkötő  
díszterem is modern  
külsővel várja a párokat

Felújítottuk  
a Vecsési Járási Hivatalt

A Vecsési Rendőrőrs 
épülete 21 millió  
forintból újult meg

11
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•   2019 májusára elkészült az Erzsébet téren 
álló Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia-
templom teljes belső felújítása, melyet még 
2014-ben teljes tetőcsere előzött meg. Újjá-
épült és bővült az evangélikus gyülekezet 
temploma, az állami támogatás mellett az ön-
kormányzat is hozzájárult a rekonstrukcióhoz.

•   A tervek szerint a hívek adományaiból, egyházme-
gyei támogatásból és önkormányzati segítséggel a 
közeljövőben megvalósulhat a Jókai utcai templom 
felújítása is.

TOVÁBBI FELÚJÍTÁSOK VECSÉSEN TOVÁBBI FELÚJÍTÁSOK VECSÉSEN

Templomfelújítások 120 millió forintból

Felújítás előtt

Felújítás után

12

Előkészületben a Szent  
Kereszt templom felújítása
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KÖZTERÜLETEK ÉS UTAK KÖZTERÜLETEK ÉS UTAK

Megújult az Erzsébet tér 
és a lakótelep környéke

Önkormányzatunk egyik legfontosabb feladata, hogy 
biztosítsa az itt élők számára azokat az infrastruktu-
rális feltételeket, melyek élhető, komfortos és barát-
ságos várossá teszik Vecsést. Ennek érdekében láttunk 
hozzá közterületeink megújításához, továbbá áldoz-
tunk köztereink szebbé, gondozottabbá tételére.

•  Sok kisgyermekes család örömére teljesen felújítot-
tuk az itteni játszótereket és a környező zöld felületeket.  
A lakótelepen fitneszgépeket helyeztünk ki és egy kis-
méretű gumírozott pályát építettük.

Megszépültek a 
város közterületei

Vecsés egyik hangulatos helyszíne az Erzsébet térModern játszótér épült az Erzsébet téren

Épül a szervizút  
a Kisepresben

1 MILLIÁRD  
FORINT  

közterületekre,  
játszóterekre  

és sport- 
pályákra!
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KÖZTERÜLETEK ÉS UTAK KÖZTERÜLETEK ÉS UTAK

•  Önkormányzatunk saját for-
rásokból építette meg a 

kertekaljai vasúti átjá-
ró két oldalán a P+R 

parkolókat, emel-
lett kerékpártá-

rolók is segítik 
az ingázók 
életét. 

•  A megkezdett munkát a jövőben is szeretnénk foly-
tatni, számos utca, járda vagy járdaszakasz felújítását 
tervezzük, melyek során a burkolatcserén kívül a ve-
zetékek és vízbekötések cseréjéről is gondoskodni fo-
gunk.

2014–2019. között összesen  
1,5 MILLIÁRD FORINTOT költöttünk  
a vecsési út- és járdahálózat  
korszerűsítésére

 ÚTÉPÍTÉS:  1,25 MILLIÁRD FT
 JÁRDAFELÚJÍTÁS:  250 MILLIÓ FT

P+R parkoló Kertekalján

Fo
tó

: w
w

w.
ve

cs
es

hi
re

k.h
u

Így nézett ki 
korábban

A parkoló megépítése  
után a terület képe sok- 

kal rendezettebb lett

Útépítések, útfelújítások 2014–2019. 
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Mára valamennyi belterületi utunk 
szilárd burkolatú!

Megszépült a város  
legrégebbi parkja
•  A Fehér János Közalapítvány és az önkormányzat közö-
sen finanszírozta az I. világháborús emlékmű felújítását. 

Az átadáskor gyerekrajzok díszítették a Róder Imre utcát

Hősök ligete
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KÖZTERÜLETEK ÉS UTAK KÖZTERÜLETEK ÉS UTAK Útépítések, útfelújítások 2014–2019. 

Útfelújítások
Számos útfelújításra is sor került. Úgy, mint az Ágos-
ton utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Eötvös utca, Gizel-
la utca, János utca, Kereszt utca, Lincoln út, Róder 
Imre utca, Sándor utca, Szabadkai utca, Széche-
nyi út, Szép utca, Toldi Ferenc utca, Valéria utca, 
Város utca, Virág utca, Zrínyi utca, Zöldfa utca.

Az elmúlt öt évben új burkolatot kapott az Ady köz, András 
utca, Bokor utca, Bokor tér, Botond utca, Csaba utca, Előd 
utca, Eötvös utca, Felsőhalom utca, Fő út-Szerviz út (Kis-
epres), Gammel utca, Gyár utca, György utca, Kinizsi utca, 
László utca, Lőrinci utca, Mátyás utca, Munkácsy utca, Nyár-
fa utca, Pál utca, Péter utca, Sorompó utca, Széchenyi köz, 
Szív utca, Tamási Áron utca, Tölgyfa utca, Tündér utca, Ül-
lői utca, Vaspálya utca, Wass Albert utca, Zilahi utca.

Útépítések 

 Új burkolatot kapott 
az Ágoston utca

Felújítottuk a Város utcát

Ilyen volt a Gárdonyi Géza utca

Ilyen lett, miután felújítottuk

 Sokak örömére 2019-ben a Mátyás 
utca második szakasza is elkészült

Teljes felújítás után  
az Eötvös utca

Útfelújítás  
a Rákóczi utcában

Megújult a Zilahi utca
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•   Önkormányzatunk csatlakozott a Jedlik Ányos terv kere-
tében megvalósuló elektromos töltőállomás-hálózat ki-
építéséhez. Az első „A típusú”, 2 × 22 kW-os töltőállomást 
a Fő út mellett alakítottuk ki.

A gyorshajtásból adódó veszélyek elkerülése végett, gyer-
mekeink védelmében fekvőrendőröket és gyalogátkelő-
ket helyeztünk el intézményeink elé.

KÖZTERÜLETEK ÉS UTAK KÖZTERÜLETEK ÉS UTAK

Elektromos töltő-
állomás az Epresben

Első a biztonság
Az első vecsési elektromos  
töltőállomás átadása

Járdafelújítások
Számos járdát, járdaszakaszt újítottunk fel vagy javítottunk ki, 
így rekonstrukcióra került az: Arany János utca, Andrássy isko-
la előtti járda, Besztercei utca, Dózsa György út (Gammel J. u.–
Damjanich u. között, továbbá a Lévai u.–Bessenyői u. közötti 
szakasz), Eötvös utca, Zrínyi utca (Toldy F.–Arany János u. kö-
zötti szakasz), Fő út (Telepi u.–Attila u. közötti szakasz, Attila 

u.–Álmos u. közötti szakasz, Telepi út–Kálmán u. közötti sza-
kasz, buszmegállóhoz vezető járda), Halmi utca (Dózsa 

Gy. u.–Kikndai u. között), Kikindai utca (Damjanich 
u.–Lőrinci u. között), Kinizsi utca, lakótelep külső 

és belső járdák, Lincoln úti járda és kerékpárút, 
Róder Imre utca, Széchenyi utca, Telepi utca 
(Anna utca–Fő út között), Toldy Ferenc utca 
(páratlan oldal), Vasvári P. utca, Zrínyi utca 
(Toldy F.–Arany János u. közötti szakasz).

20

Épül az új járda az 
Eötvös utcában

Új térkő burkolat  
a Zrínyi utcai járdán

Ilyen lett  
a felújítás után

Ilyen volt a járda  
a lakótelepen

Térkő burkolat az 
Ecseri utcában
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•    Az egészségügyi központ megva-
lósulásáig az önkormányzat az Orszá-
gos Mentőszolgálat közreműködésé-
vel létrehozott egy mentőpontot a 
Lőrinci úton. 

•    Az új Alapellátási Központ létreho-
zását a Kormány 400 millió forintos 
támogatásban részesítette. 

•   Az egy mentőautót és egy esetkocsit üzemeltető állomás a 
Dózsa György úti új Alapellátási Központban kap helyet. 

Fókuszban  
az egészség!

Vecsésen épült meg az ország  
legkorszerűbb mentőállomása

Mentőpont  
a Lőrinci úton

A régi szakorvosi és gyermekorvosi rendelők,  
valamint a védőnői szolgálat épülete

EGÉSZSÉG ÉS SPORT EGÉSZSÉG ÉS SPORT

22

Egészségügyi  
célú fejlesztésekre  

és a szakrendelők működ-
tetésére több mint  

2 MILLIÁRD FORINTOT  
költöttünk ebben  

a ciklusban. 
23



25

•   Az Egészséges Budapest Program-
nak köszönhetően, elsősorban a ra-
diológia és mammográfia, a kar-
diológia, valamint az egynapos 
sebészet területén javul majd a ren-
delések hatékonysága. A modern 
eszközök beszerzése csaknem 300 
millió forintba kerül.  

NB I-es kézilabda- 
csapata volt Vecsésnek

Hiánypótló egészségügyi 
szakrendelések lesznek Vecsésen 

•  A Vecsés SE Él-Team fennállása legnagyobb sikereként a 
2018–2019-es bajnoki idényt az első osztályban kezdhet-
te meg. Bár a bajnokság lezárultával nem tudták megtar-
tani a helyüket az NB I-ben, mi vecsésiek így is büszkék 
vagyunk sportolóink tiszteletreméltó küzdelmére.

Játék és sport egy helyen 
a Wass Albert utcában
•  Itt adtuk át a város első szabadtéri fitneszeszközökkel 
ellátott szabadidőparkját, ahol játszóteret és gumíro-
zott sportpályákat is kialakítottunk. 

EGÉSZSÉG ÉS SPORT EGÉSZSÉG ÉS SPORT

24
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•  Fontos feladatunknak tekintjük környeze-
ti értékeink megóvását, a város élővilágának 
védelmét, ezért önkormányzatunk a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesület 
együttműködésével „Madárbarát mintakert-
tanösvény”-t létesített a Gyáli-patak mentén. 

•  Egy hosszútávú terv első lépéseként nagyméretű műfü-
ves pálya épült a Sándor-tanyán, a megvalósítás követke-
ző lépéseiben egy élőfüves pálya és a Vecsés FC új szék-
háza is helyet kaphat a területen. 

•  Speciálisan kisgyermekeknek 
kifejlesztett sportpálya épült 
két óvodában 18 millió forint-
ból, mely összeg felét az ön-
kormányzat állta. 

Futópálya a patak mentén

•  Az elmúlt években sportparkká változott a Kisepres. Műfüves 
focipálya, többfunkciós, gumiborítású sportpálya, valamint egy 
kétszázméteres futókör is épült. 

•  2018 októberében elkészült a Gyáli patak mentén egy 800 mé-
ter hosszú, gumiburkolatú futópálya.

Többfunkciós rekortán pálya  
és futókör a Kisepresben

Madárbarát  
város lett Vecsés

EGÉSZSÉG ÉS SPORT EGÉSZSÉG ÉS SPORT
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Új sportkomplexum  
a láthatáron

Sportcélú  
beruházásokat  

550 MILLIÓ  
FORINTBÓL  

valósítottunk meg  
2014–2019  

között

Sportpályák a leg-
kisebbeknek is
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•  A Bálint Ágnes Kulturális Központ évek óta a város 
egyik legfontosabb közösségi centruma. A helyi rendez-
vények mellett számos kulturális és szórakoztató prog-
ramnak ad otthont. A Játékszínnel kötött közszolgálta-
tási keretszerződés jegyében is nagysikerű előadásokat 
mutattak be az intézményben. 

•  Idén is nagy sikerrel zárult a Vecsési 
Böllérverseny. Helyi és más települé-
sekről érkezett csapatok immáron 
hatodik alkalommal mutatták be 
a disznóvágás-feldolgozás vál-
tozatos tudományát. 

•  Minden évben a Bálint Ágnes Kulturális Központban 
ünnepeljük a magyar kultúra napját. 2019-ben rendha-
gyó produkciót láthatott a közönség. Kortye Vilmos ötle-
te alapján, helyi kulturális csoportok közreműködésével, 
a WAT Társulat színpadra vitte a „700 év egy szívdobba-
nás” című, saját zenés darabot. 

•  Nemzeti ünnepeink kitüntetett napok városunk életé-
ben. A rendezvények egy része az iskolák szervezésében 
valósul meg. Június 4-én a Megmaradás Emlékműnél 
tartjuk a nemzeti összetartozás napját az Orbán Balázs 
Erdélyi Kör közreműködésével, míg augusztus 20-án és 
október 23-án a Szent István térre hívjuk a megemléke-
zőket. 

KÖZÖSSÉGI ÉLET KÖZÖSSÉGI ÉLET Állandó rendezvényeink

Új lehetőségeket  
teremtett a BÁKK

A magyar kultúra napja Nemzeti ünnepeink

Böllérverseny

Több ezren futottak
•  2019-ben immáron 27. alkalommal rendeztünk meg a tér-
ség legnagyobb nyílt, utcai futóversenyét, a LÓTI-FUTI-t. 
A sportpályán és a környező utcákban évről-évre minden 
korosztály megméreti magát különböző korcsoportokban. 
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„700 év egy szívdobbanás” című zenés színdarab a WAT 
Társulat és a helyi kulturális csoportok előadásában

2928
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•  Hetedik éve várja különleges programokkal 
a gyermekeket a Bálint Ágnes Mesefesztivál.  
A májusi eseményen a város főtere és az írónő 
nevét viselő Emlékház igazi mesebirodalom-
má változik. Idén megjelent egy antológia is a 
„Futrinka utcán túl” címmel, melyben közismert 
kortárs írók meséi olvashatók.

30

•  Július 1-je az egészségügyben dolgozók napja. Ez alka-
lomból minden évben ünnepséggel köszönjük meg a 
Vecsési Egészségügyi Szolgálat tagjainak munkáját.

•  Vecsés legismertebb tradicionális terméke a „HÍR-véd-
jegyet” elnyert savanyított káposzta. A sváb hagyomá-
nyok megőrzése céljából jött létre annak idején a Ká-
posztafeszt, amely több ezer látogatót vonz évről-évre. 
2018-ban elfogadta meghívásunkat Áder János köztársa-
sági elnök, aki miután megtekintette rendezvényünket, 
beszédet mondott a Szent Kereszt templomnál.

KÖZÖSSÉGI ÉLET KÖZÖSSÉGI ÉLET Állandó rendezvényeink

•  Vecsés újratelepítésének évforduló-
ján, minden évben június 14-én tart-
juk a városi ünnepséget a Szent István 
téren. Ez alkalomból kerül sor a városi 
kitüntetések és elismerések átadásá-
ra is. A rendezvényt követően a Bá-
lint Ágnes Kulturális Központban kö-
szöntjük tanárainkat pedagógusnap 
alkalmából.
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Bálint Ágnes 
Mesefesztivál 

Városi ünnep 
és pedagógusnap

Káposztafeszt

Semmelweis-nap
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•  Decemberi közösségi eseményünk a Mindenki Kará-
csonya, ahol a kulturális és gyermekprogramok mellett, 
kézműves vásározók és ünnepi falatok várják a látogató-
kat a Piac téren.
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KÖZÖSSÉGI ÉLET KÖZÖSSÉGI ÉLET Állandó rendezvényeink

• Önkormányzatunk hagyományosan decemberben kö-
szönti a jubiláló házaspárokat. A 25., 50., 60. házassági 
évfordulójukat ünneplő párokat közös misére és vacso-
rára invitáljuk.

• Október 1-jén a szépkorúakat kö-
szöntjük az idősek világnapja al-
kalmából a Bálint Ágnes Kulturális 
Központban, a Gondozási Központ 
szervezésében.

• Hagyományos őszi esemény a fa-
lusi búcsú. A rendezvény három na-
pig tart. A szentmisét és a körmene-
tet követően, vigasság és vásárosok 
várják az érdeklődőket az Epresben. 
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 Falusi búcsú

Jubiláló házaspárok  
megünneplése

Mindenki Karácsonya

Szépkorúak 
köszöntése
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•  2018-ban ünnepeltük Vecsés első okleveles említésé-
nek 700. évfordulóját. Ebből az alkalomból számos prog-
ram várta a lakosokat a település több pontján. Június 
14-én megújítottuk 25 éves testvérvárosi kapcsolatunkat 
Rheinstettennel, majd kezdetét vette a Sváb Feszt az Ep-
resben. Utána „Eszem-Iszom-Dínom-Dánom” mulatság 
volt a Halmi-téren, végül a Piac téren ökörsütéssel, tán-
cokkal és koncertekkel zárultak az események.

•  2018-ban a Bálint Ágnes Kulturális Központban rendez-
te meg a Kínai Holdújév Fesztivált a Magyar-Kínai Kultu-
rális Egyesület. Az eseményre ellátogatott Duan Jielong, 
a Kínai Népköztársaság Magyarországra akkreditált 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövete is.

KÖZÖSSÉGI ÉLET KÖZÖSSÉGI ÉLET Egyéb rendezvényeink

700 éves Vecsés

Kínai Holdújév Fesztivál

•  A Vecsési Sportegyesület szakosz-
tályaiban mindenki megtalálja a 
számára legmegfelelőbb mozgási 
és versenyzési lehetőséget. Érme-
seink teljesítményét a „Bajnokok 
vacsorája” rendezvény keretében 
köszönjük meg. 

•  A Vecsési Borbarátok Egyesülete szervezésében valósul meg a 
Városi Borverseny. A Grassalkovich iskola aulájában számos borter-
melő mutatja be zamatos italát a szakmai zsűrinek és a közönség-
nek. A rendezvényen minden évben átadják a „Vecsés Város Bora” 
címet is.
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Városi borverseny 

Bajnokok 
vacsorája
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Sebastian Schrempp, Rheinstet-
ten főpolgármestere is beszédet 
mondott ünnepségünkön
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Évente mintegy 100 mil-
lió forinttal támogatjuk 
a vecsési rászorulókat.

•    2018. decemberében Ve-
csésen forgatott a TV2 

„Építkezők” műsorának 
stábja. Az Önkormányzat 
támogatásával és a Csa-
ládsegítő Szolgálat közre-
működésével, szponzorok által felújítottuk egy rászoru-
ló család otthonát.

•    A szociális nyári gyermekétkeztetés keretében évek óta 
meleg ebédet biztosítunk a nélkülözőknek. 

•    Minden évben rendkívül népszerű a nyári napközis tábor 
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében, 
az Önkormányzat támogatásával.  

•    A karácsonyi csomagosztás is kiemelten fontos a város-
vezetés számára. Az ünnep alkalmából több száz rászo-
rulónak biztosítunk tartós élelmiszereket ajándékcso-
mag formájában.

•    Több évtizedes testvérvárosi kapcsolatot tar-
tunk fenn a németországi Rheinstettennel és a 
romániai Gyergyószárheggyel. 2017-ben Gyer-
gyószárhegyen jártunk, ahol az együttműkö-
dés 20. évfordulója alkalmából megerősítettük 
szándékunkat a további folytatáshoz, valamint 
részt vettünk a helyi Káposztafesztiválon. 

•    2017-ben meghívást kaptunk a rheinstetteni 
polgármestertől a júliusi Dorffestre, amelyen 
örömmel képviseltük Vecsést. 

•    2018-ban Rheinstettenben részt vettünk a 
Szent Márton Egyházközség Márton napi ün-
nepségen, ahol megemlékeztünk a negyed 
évszázados kapcsolatról. A delegáción képvi-
seltette magát a Wetschescher Nachtigallen 
Kórus, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a 
Kulturverein, az Óvárosi Plébánia Egyházköz-
sége, valamint a Vecsési Hagyományőrző Ze-
neegyesület is.
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„Együtt könnyebb” Testvérvárosi 
kapcsolataink
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KÖZÖSSÉGI ÉLET KÖZÖSSÉGI ÉLET Egyéb rendezvényeink

További események a városban
•    Iskolai tanulmányi versenyeket 1992 óta rendezünk Ve-

csésen 
•    Minden év áprilisában kerül sor a városi vers- és próza-

mondó versenyre 
•    2014-ben településünkön tartották meg a Pest Megyei 

Könyvtáros Találkozót 
•    A Roma Nemzetiségi Önkormányzat minden évben 

megszervezi a nagy sikerű Vecsési Népdal-, Nóta- és 
Operett Estet a városi önkormányzat támogatásával 

•    2016-ban az Epres adott otthont a XII. Váci Egyházme-
gyei Találkozónak 

•    A Reformáció 500. évfordulóját ünnepeltük 2017-ben az 
Evangélikus Gyülekezet szervezésében  

•    2017. október 27-én fennállásának 50. évfordulóját ünne-
pelte a Halmi Telepi Általános Iskola 

•    A Szociális Munka Napja alkalmából a szakági intézmé-
nyek dolgozói elismerésben részesülnek.

•    A közösségi események az év elején a Vecsési Svábbállal 
és Vecsés Város Báljával kezdődnek 

•    Évről-évre nagy sikernek örvend a Murcifeszt 
•    A Vecsési Moto-Rock Fesztivál is országos hírűvé vált
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•      A környékbeli lakók nagy álma vált valóra, mikor bel-
területről elköltöztettük a Vecsési Városgondnok Non-
profit Kft-t. Az új telephely kialakítására – telekvásár-
lással együtt – közel 250 millió forintot költöttünk.  
A cég feladatellátására, gép- és eszközpark moderni-
zációjára 200 millió forintot fordítottunk. Emellett díjfi-
zetési kedvezmények és mentességek biztosítására 90 
millió forintot különítettünk el.

•      Ingatlanvásárlásra mintegy 900 MILLIÓ  
FORINTOT költöttünk 2014–2019 között.

•      A lakosság igényeire reagálva 2014-ben átadtuk a város 
első kutyafuttatóját, amely az ebtulajdonosoknak ad le-
hetőséget kedvenceik szabadon való sétáltatására. 

•      2015-ben aláírtuk a Budapest Liszt Ferenc Nemzet-
közi Repülőtér Gazdaság- és Térségfejlesztési Klasz-
ter megállapodást. A társulás azt a célt tűzte ki, hogy 
a reptér környezetének gazdasági és infrastrukturális 
fejlesztését összehangolja. 

•      A parkolási káosz felszámolására egy licitáláson kiki-
áltási áron, 19 100 000 forintért megvásároltuk a Shell 
benzinkút mögötti területet. 

•      Új épület létesült a DPMV Zrt. székháza mellett. Itt lesz 
a Dél- Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. irányí-
tástechnikai és diszpécserközpontja.

Modern géppark az új telephelyen
•      Vecsésen az Airport City logisztikai park területén léte-

sített új székházat és logisztikai központot a UPS Ma-
gyarország. Innen irányítják a térség három országának 
– Magyarország, Románia és Görögország – UPS ope-
rációját.

•      Bővítette vecsési telephelyét a Papst Hungary Kft. A ka-
pacitásbővítésnek köszönhetően közel 300 új munkahe-
lyet teremtett városunkban. 

A UPS Magyarország új székháza Vecsésen

•      A képviselő-testület 2019-től bevezette az önkor-
mányzati fenntartású intézményekben dolgo-
zók részére az úgynevezett „VECSÉS PÓTLÉKOT”.  
A vezetők számára havi bruttó 35 ezer forintot, a 
vezetőkön kívül valamennyi dolgozó részére pedig 
bruttó 15 ezer forint pótlékot biztosítunk.

•      Új helyre költözött a kormányablak,  nagyobb területen, 
több munkaállomással várják az ügyfeleket. Az új kor-
mányablakot dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, dr. 
Tuzson Bence államtitkár, Szlahó Csaba polgármester és 
dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott adta át.

Döntött a képviselő-testület: 2019-től 
az önkormányzati fenntartású intézményekben 
dolgozók részére bevezette a „Vecsés pótlékot”




