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Első Katonai Felmérés (1763-1787)

Második Katonai Felmérés (1806-1869)

Harmadik Katonai Felmérés (1869-1887)



AA városunkról írt képzeletbeli 
történelemkönyv fejezetei 700 év 
messzeségébe kalauzolnak el ben-
nünket. Milyen adomány a sorstól, 
hogy az itt és most élő vecsésiek 
megünnepelhetik ezt a jeles év-
fordulót, ezért becsüljük hát meg 
ezt a soha vissza nem térő alkal-
mat, hisz 100 év múlva már nem 
leszünk itt. E jubileum nemcsak 
azért fontos, mert fejet hajthatunk 
felmenőink előtt, hanem azért is, 
mert a jó társaságban eltöltött ün-
nepi idő nagyszerű ajándék. 

Bár Vecsés születésének pon-
tos dátumát nem ismerjük, a ré-
gészeti feltárások egyértelműen 
igazolják, hogy ez a terület a hon-
foglalás korában is lakott volt, sőt, 
templommal is rendelkezett. Az 
első írásos közlés 1318-ból maradt 
ránk. A születés és névadás között 
azonban évszázadok teltek el. Az 
Árpád-kori települést a folyama-
tos háborúk – jórészt a törökdúlás 
– elpusztították, majd Grassalko-
vich Antal 1786-ban népesítette 

be újra, fő-
ként sváb 
telepesek-
kel. A falu 
1970-ben 
vált nagyközséggé, 2001-ben pe-
dig végre városi rangot kapott. 
Számunkra ezek az évszámok fej-
lődésünk főbb mérföldkövei.

Ez a kiadvány tablószerűen 
vezet végig Vecsés múltján és jele-
nén azzal a nem titkolt üzenettel, 
hogy megmutassuk:  az eltelt év-
századok viszontagságai ellenére 
az egymást követő nemzedékek-
ben mindig volt elég erő az újra-
kezdéshez. Az ő példájuk adjon 
nekünk hitet és elszánást a folyta-
táshoz. 

Mert „fal nem épül ember nélkül”.
Szeretettel ajánlom tehát ezt a 

„kis történelemkönyvet” minden 
kedves Olvasónak és Érdeklődő-
nek abban a reményben, hogy 
minél többen részt vesznek az év-
forduló alkalmából rendezett ün-
nepségsorozatunkon!

Szlahó Csaba

Polgármesteri 
köszöntő

Harmadik Katonai Felmérés (1869-1887)



A Mindenszentek tiszteletére 
szentelt templomot 1345-ben em-
lítik először. Terepbejárás során 
sikerrel azonosítottuk Vecsés kö-
zépkori templomát a Gyáli csator-
na északi partján, egy enyhe ma-
gaslaton. A feltárt templomrészlet 
legnagyobb értékét az adja, hogy 
kézzelfogható bizonyosságot sze-
reztünk Vecsés Árpád-kori lakottsá-
gáról, még azt megelőzően, amit az 
okleveles adatokból tudtunk. Temp-
lomos falu voltára is megdönthetet-
len bizonyítékot szolgáltat a kicsiny 
templomalapozás maradványai.

(Tari Edit: Újabb régészeti 
adatok Vecsés történetéhez) 

A feltárt adatok alapján Gál István 
elkészítette a templom makettjét.



VVecsés legrégebbi településré-
sze. Vecsés történetében 1786-os 
év meghatározó fordulatot hozott. 
II. Grassalkovich Antal Pozsonyban 
keltezett felhívására 50 család érke-
zett a kevés hasznot hozó, elnépte-
lenedett pusztáira. Grassalkovich a 
Czifra csárda környezetében 50 da-
rab, 22 méter széles és 189 méter 
hosszú telket méretett fel.

Vecsés megindult a fejlődés út-
ján. 1800-ban felépült a templom 
a Czifra csárdával szemben, a pesti 
országút és a Soroksárra vezető út 
sarkán.

Falu - Vecsés legrégebbi településrésze

Korpusz, egy templom emlékére.
Epres, volt Czifra csárda előtt, az egykori 
templommal szemben állították fel 2012. 

szeptember 30.-án. Oláh Katalin szobrász-
művész mészkő alkotása



AAz I. világháborús emlékmű, Vecsés 
első emlékműve a Hősök Ligetében a 
Fő út mellett. A nagy világégésben ele-
sett hőseinek emelte Vecsés község kö-
zössége 1922. október 8-án. Alkotója 
Branczeiz János, a műkő részét Massza 
Sándor készítette. A pesti országút és a 
Soroksárra vezető út sarkán áll.

Róder Imre emlékoszlop a „Hősök 
Ligetében”. „Alapítónk és vezetőnk 
Róder Imre iskolamesterünk emléké-
re a hálás szövetkezeti tagok (1892 
– 1929)”. Alkotója Branczeiz János, a 
műkő részt Massza Sándor készítette.

1855. december 24-én született a 
Nyitra megyei Jablonicán. 1878-ban 
került Vecsésre segédtanítónak. 1880. 
szeptember 13-án nevezték ki kántor-
tanítónak. Ugyanakkor határoztak arról, 
hogy Róder Imre javaslatára az eddigi 
német tanítási nyelvet magyarra vál-
toztatják. Jelentős volt iskolán kívüli te-
vékenysége. 1887-ben megalakította a 
független 48-as olvasókört, 1902. január 
7-én Népkönyvtárat alapított, 1906-ban 
Olvasókört szervezett. Az olvasókörben 
nemzetiségi énekkar és fúvószenekar is 
működött. 1892-ben Temetkezési Egye-

sületet, 1893-ban Vecsési Hitelszövetke-
zetet,1904-ben az Önkéntes Tűzoltótes-
tületet, 1912-ben a Hangya Szövetkezetet 
alapított. Javaslatára kezdték meg a fúrott 
kutak létesítését. A Hitelszövetkezet 
1929-ben jubileuma alkalmával az épület 
előtti kutat Róder Imréről nevezték el, és 
emlékoszlopot állítottak neki. 1917. má-
jus 13-án  IV. Károly király a Vecsési Ró-
mai Katolikus Elemi Iskola nyugalmazott 
tanítóját Arany Érdemkereszt kitüntetés-
ben részesítette.
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AAz új ravatalozó avatása és 
fölszentelése 2014. szeptember 26-
án volt. A bejárattól kandelábereket 
helyeztek el és új díszfasort ültettek a 
főbejárattól a ravatalozóig.

Úrnapi virágszőnyeg:
Húsvéti időt lezáró pünkösdvasárnap után két héttel tartják, körmenet kapcso-

lódik hozzá. Az úrnapi virágszőnyeget a vecsési Ó-plébánia hívei készítik a Jókai 
utcában minden évben. 



Parkjaink, tereink szépül-
nek. „Epres” A 400-as Fő út 
mellett, városi rendezvények, 
fesztiválok színhelye.

Tájház

A

Falusi Szent Kereszt Felmagasztalása Templom

A házat 1930-ban építette 
Berger Nándor és felesége Réz-
ner Teréz a Jókai Mór utcában. 
Tájházként 2010 óta színes tu-
rista látványosság.



A „Falusi Iskola”
A Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános 

Iskolát 1996-ban adták át. 2017-ben készült el a legmodernebb gumi-
burkolattal ellátott játszóudvara.

Andrássy telep
1910-ben már 7403 lakosa volt 

a községnek. Gróf Andrássy Aladár 
halála után, özvegye felparcelláztat-
ta Halomegyházai birtokát, s így egy 
újabb településrész alakult ki, ahol 
rögtön megkezdődtek a házépítések, 
és ennek elengedhetetlen következ-
ményeként iskola, templom épült.

Erzsébet téri játszótér átadása. 2016.

Irgalmas Jézus Plébánia



III. világháborús emlékmű - Az 
Erzsébet teret keresztező Deák 
Ferenc utca tengelyében, a temp-
lom déli homlokzata előtt emelték 
2005. szeptember 9-én. Szórádi 
Zsigmond szobrászművész alko-
tása.

Az Andrássy Gyula Általános Is-
kola története 90 éves múltra tekint 
vissza. 1988-ban épült fel az iskola új 
épületszárnya. 1989 és 1991 között 
került sor a régi épület felújítására, a 
főbejárat visszakapta eredeti formá-
ját. Az iskola teljes körű korszerűsí-
tésére 2017-ben 240 millió forintot 
költött az önkormányzat.  

2017-ben felújítják az iskola épü-
letét, mi pedig éljük tovább a történe-
tet. Járunk a kilencvenéves falépcsőn, 
tanulunk a hajdani zárda helyén, 
fénymásolunk a harang helyén, taní-
tunk a volt kápolnánál, vissza-vissza-
gondolunk a múltra, ahogy egyszer 
talán majd ránk is visszagondolnak. 

(Kiss Gábor)



2
Bálint Ágnes 

Óvoda

2011. szeptember 15-én adták 
át Onhausz Tibor építész tervei 
alapján készült három csoport-
szobás épületrészt, amely a Bálint 
Ágnes Óvodához tartozik.

Bálint Ágnes Emlékház (2010)
2010. szeptember 18-án ünne-

pélyes keretek között adták át az 
érdeklődőknek a Barcsai utca 1. sz. 
alatt a Bálint Ágnes Emlékházat, 
amelyet a Mazsola, a Frakk, a Ku-
kori és Kotkoda mesesorozat és sok 
más gyermekmese írójának, Bálint 

Ágnesnek az egykori lakásában ala-
kítottak ki. Az írónő hajdani vecsési 
otthona – ahol 61 évet élt család-
jával, emlékházként várja a mesék 
szerelmeseit, legyenek azok mai 
gyerekek vagy éppen a fenti mesé-
ken felnőtt szüleik, nagyszüleik.

Bálint Ágnes (1922-2008)



A Halmi telep
A lakosság állandó és nagyará-

nyú növekedése miatt, még az 1930-
as években épülő ganzkertvárosi te-
rületek ellenére is szinte folyamatos 
volt a telekhiány Vecsésen. Halmy Jó-

zsef 1931. július 9-én birtokának egy 
részén 200 házhelyet parcelláztatott 
fel, valamint egy sportpályát is kiala-
kíttatott. A kastély, a park, a présház 
tartozott az uradalomhoz.

Wass Albert szabadidőpark

A Halmi Telepi Iskola az elmúlt 
50 év alatt több ütemben épült. 
2014-ben Vecsés Város Önkormány-
zata az Új Széchenyi terv keretében 
pályázatot nyert a több épületből álló 
iskola energetikai korszerűsítésére. 

Sor került a nyílászárók cseréjére, 
szigetelésre, fűtési rendszer korsze-
rűsítésére. 2015-ben befejeződött az 
iskola rekonstrukciója, az épület egy 
megújult külsőt és egy korszerű bel-
sőt kapott.

Halmi Telepi Iskola

Halmy kastély, 
Anna telep (Présház)



22010-ben Európai Uniós fejlesz-
tésből modernizálták a Tündérkert 

Óvodát.

Tündérkert 
Óvoda

Halmy József 
emlékoszlop
A Halmi telep fennállásá-

nak 75. és Halmy József halálá-
nak 65. évfordulója tiszteletére 
állíttatta Vecsés Önkormány-
zata 2006-ban. Alkotója: Sar-
kadi Sándor kőfaragó

2012-ben, az augusztus 20-i ünnepség ke-
retében felavatták az Országzászlót Vecsé-
sen, a Gizella téren, a Dózsa György út 
– Széchenyi út – Budai Nagy Antal utca 
kereszteződésében.
A körforgalom középszigetén kerül elhe-
lyezésre Szórádi Zsigmond alkotta Or-
szágzászló. Magyarország ezeréves töret-
len történelmi hagyományát szimbolizáló 
országzászlók állítása az 1930-as években 
mozgalom volt, és 1941 végéig 702 ország-
zászlót avattak. Vecsésen még nem volt 
Országzászló.



A
Felsőtelep

A  Pest–Szolnok vasútvonalat 
1847. szeptember 1-én adták át. 
Báró Sina Simon 1864-ben eladta 
megmaradt birtokait a Belga Bank-
nak, és a bank még abban az évben 

felparcelláztatta az Fő utca–Halomi 
út-vasút által határolt földterület 
egy jókora részét. Ezzel megkezdő-
dött Vecsés-telep, mai nevén a Fel-
sőtelep kialakulása.

Vecsés vasútállomás korabeli képeslapon

A Jézus Szíve Plébániatemp-
lom a Petőfi téren áll. A templom a 
hozzá csatlakozó épületegyüttessel, 
zárdával, iskolával, Petrovácz Gyu-
la tervei alapján készült neoromán 
stílusban. A templom megalapítá-

sa Fehér János nevéhez fűződik. 
1916. december 8-án költöztek be 
a zárdába a Kalocsai Szegény Isko-
lanővérek. Az új templomot 1921 
április 23-án szentelte fel Hanauer 
István váci megyéspüspök.

Felsőtelepi Római Katolikus Templom



AA településrész központja a Szent István tér, mely 1989 után 
rohamosan épül és szépül.  A Városháza épületét 2018-ban újították fel.

Koronás Ivókút - Szent István tér
Felállítva a Millennium évében, 2000. szeptember 17-én.

Alkotói: Szórádi Zsigmond, Seres János szobrászművészek



’56 – os emlékoszlop - Szent István tér
Felirat: A hazáért haltak/1956/ Csű-

rös Zoltán / Havalda László / Simon 
Béláné Az 1956-os forradalom vecsési/ 
áldozatai tiszteletére állíttatta Vecsés 

Vecsés Önkormányzata 1996-ban
Alkotói: Kampfl János kőfaragó, át-

gondolta Szórádi Zsigmond szobrász-
művész

Újratelepítési emlékmű – Szent István tér
Alapítóiknak az utódok 1788 – 1938, 

1786 – 1963, 1786 – 1986
Felállítás ideje: 1938. június 12.
Alkotója: Massza Sándor kőfaragó 

(Kereszt: Sarkadi Sándor kőfaragó)  
Felújította Szórádi Zsigmond szob-

rászművész



AAz utóbbi évek legnagyobb 
beruházása önkormányzati: több, 
mint 1,1 milliárd Ft-ból, EU-s tá-
mogatással XXI. századi Művelődé-
si Ház és Könyvtár készült el 2013 
nyarára (Bálint Ágnes Kulturális 
Központ) a hozzá kapcsolódó Főtér 
rendezéssel és parkolóval együtt.

„A város szívében áll, amely meg-
újuló közösségi tereivel Vecsés új jelképé-
vé válhat. Ez az intézmény azért fontos, 

mert igazán erős közösséget csak kultú-
rán keresztül lehet építeni.

Szeretném, ha a Bálint Ágnes Kulturá-
lis Központ mindannyiunké lenne, minden 
itt élőé, minden itt dolgozóé. Szeretném, ha 
ez a központ új lendületet lehelne a városba 
és tovább erősítené identitásunkat. Mert ne 
felejtsük, Vecsés a közös ügyünk, a jövőnk 
és az otthonunk, ahol ma már a kultúra, a 
művelődés, a zene, a tánc is otthonosabban 
érzi magát.” (Szlahó Csaba polgármester)

Szent István tér

Bálint Ágnes 
Kulturális Központ



A

2013. május 24-én ünnepélyes 
keretek között átadták a Bálint Ág-
nes Kulturális Központot, melynek 
emeletén 600 nm2-en kapott helyet 
a Róder Imre Városi Könyvtár. A 
XXI. századi elvárásoknak megfelelő 
terek, bútorok, beléptető rendszer, 

folyóirat-olvasók, külön teremben a 
helytörténeti gyűjtemény, gyerekek-
nek játszósarok, civil csoportoknak 
külön terem. 69 év után végre tágas, 
világos, kulturált környezetben dol-
gozhatnak a könyvtárosok, s kultu-
rálódhatnak az olvasók.

Róder Imre Városi Könyvtár

Mazsola játszóház

A Bálint Ágnes Kulturális Köz-
pontban 86 m2–es, emeletes, épített, 
csúszdás, 30 főt befogadó játszóhá-
zat adtak át 2013-ban. Labdatenger, 
ügyességi játékok, a zsúr szobában 
születésnapi rendezvények részesei 
lehetnek a gyerekek. A hét hat nap-
ján 10 órától 20 óráig várják a gye-
rekeket.

Semmelweis Ignác Bölcsőde



Mazsola játszóház

A Szakorvosi Rendelőintézet, előtte, a kis parkban, Bimbó c. alkotás.
Az elhelyezés és megáldás ideje 2007. június 1. Szórádi Zsigmond szobrászművész alkotása.

A
Semmelweis Ignác Bölcsőde

Honfoglalási emlékmű

A bronzból készült lovas szobrot 
2018. július 5-én leplezték le.

Alkotója:  Böjte Horváth István 
szobrászművé

Az intézmény Semmelweis Ig-
nácról, az anyák megmentőjéről 
kapta nevét. 2012. október 29-én 
adták át a bölcsőde új épületét. A 
bölcsőde 68 férőhelyes. Az épület 
emeletes, földszinten a csoportszo-
bák, a főzőkonyha, emeleten iro-
dák, öltözők, illetve a pihenőhely-
ség került kialakításra.



TTelepi úti kanyar által határolt 
terület a Vashíddal szemben. A terü-
let központi részén áll a történelmi 
Magyarországot ábrázoló emlékmű, 
amelyen az elszakított területek lánc-
cal kapcsolódnak a jelenlegi Magyar-
országhoz. A központi résztől jobbra 
Len Emil, Gyergyószárhegy nyugal-
mazott polgármesterének ajándékul 

adott emléktáblája van elhelyez-
ve, balra pedig Nemzeti Nagyjaink 
mellszobrai Sorrendben: Attila, Ár-
pád, Csaba, Szent István, Szent Lász-
ló, IV. Béla. 

Alkotói: Márkus Ferenc faszob-
rász-restaurátor, Égerházi László fa-
szobrász.

Petőfi mellszobor a Petőfi Sán-
dor Általános Iskola és Gimnázium 
udvarán.

Alkotója: Buza Barna – Kossuth 
díjas szobrászművész



VVecsés városa 2000 óta rendezi 
meg a térség legnagyobb szabású 
gasztronómiai, kulturális fesztivál-
ját, a Vecsési Káposztafesztet. Ez 
az esemény minden évben érdeklő-
dők tízezreit vonzza településünk-

re. 2009-ben a Magyar Fesztivál Re-
gisztrációs és Minősítési Program 
a Vecsési Káposztafesztet  MINŐ-
SÍTETT  GASZTRONÓMIAI FESZTI-
VÁLKÉNT értékelte.

A Vecsési Böllérversenyt 2013 
óta szervezik meg az Epresben, mely-
nek évről évre nagyobb sikere van. A 
verseny folyamán a kilátogatók meg-

ismerhetik a hagyományos disznó-
vágás minden mozzanatát, illetve 
megkóstolhatják az igazi házias hur-
kákat és kolbászokat.

Vecsési Káposztafeszt

Vecsési Böllérverseny



AA Bálint Ágnes Kulturális köz-
pont átadását követően, 2013. má-
jusában kétnapos Mesefesztivál 
vette kezdetét, amelyre Bálint Ág-
nes írónő neve az ország minden 
tájáról városunkba vonzotta a lá-

togatókat. A város főtere mesebeli 
világgá változott, életre keltek a 
mesék figurái, díszletei. Azóta min-
den évben megrendezik a gyerme-
kek örömére. A fesztivál szlogenje: 
Mesepárti vagyok!

Zenés karácsonyi vásár és min-
denki karácsonya Vecsés Város 
Önkormányzata  a Lokalpatrióták 
Egyesülete, és a Vecsési Borba-

rátok Egyesülete  szervezésében. 
2010 óta minden évben  a Szent 
István téren kerül megrendezésre.

Bálint Ágnes Mesefesztivál

Mindenki karácsonya



AAz ezredfordulótól mondhatni a 
város együtt fejlődik a közeli Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtérrel. 
A település helyzetéből adódó elő-
nyök kezdenek megmutatkozni, 
miután az országos jelentőségű 
Hertz Autókölcsönző vállalkozás 
székhelyéül Vecsést választotta.

2004-ben a helyi logisztikai po-
tenciált kihasználva épül meg az 
Airport Business Park három hatal-
mas épülete. 2005-ben a Halmi- és 
az Andrássy-telep határán CBA szu-
permarket nyílik. 2006-ban meg-
épült a négycsillagos Airport Hotel 
Stáció. A térségi – Vecsés szem-
pontjából kedvező – infrastruktú-
ra beruházások (4-es út Vecsést és 
Üllőt elkerülő szakasza – 2005; M0-
ás autóút – 2008) elkészülte újabb 
lökést ad a fejlődésnek.

2007-ben megnyílik az ország 
első integrált kereskedelmi parkja, 
a Market Central Ferihegy, illetve a 
hozzá kapcsolódó irodakomplexum 
(The Quadrum) első épülete.

A vendéglátó funkció tovább 
erősödik a város területén, mivel 
2008-ban megnyílik – a maga 110 
szobájával – a szintén négycsillagos 
Airport Hotel Budapest. A logisz-
tikai szegmensben az Airport City 
Logistic Park épülése is meghatá-
rozó. 

A város vezetése sikeresen el-
érte, hogy Vecsés közigazgatásilag 
újabb szintet lépjen. A 2013. január 
1-én kialakított járási rendszerben 
a róla elnevezett járásban Vecsés 
járási székhely lett.

Nagyvállalkozások
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ÜNNEPI PROGRAMSOROZAT

2018. június 14-én csütörtök, Szent István tér:

   Városi ünnep a Szent István téren, Pedagógusnap a Bálint 
Ágnes Kulturális Központban

2018. június 15. péntek Régi művelődési ház:

  18:00 Kiállításmegnyitó a régi művelődési házban. 
              Vecsési Múltidéző - címen.
              A kiállítást megnyitja: Szlahó Csaba polgármester

2018.június 15. péntek - Epres:

    19:00 Megnyitó 
    19:15 Lumpen Klumpen
    19:45 SramliKings
    20:30 Svábbál Werischwarer Burschen

2018.június 16. szombat - Epres

   13:00 Megnyitó
   13:15 Grassalokovich Antal Ált Isk. 5. b. osztály és Flinkende 
                Beine Tánccsoport
    13:00 Falusi Nemzetiségi Óvoda Tánccsoport
    14:00 VHZ Ifjúsági Zenekar
    15:00 Ceglédi Tánccsoport



    15:30 VHZ
    16:30 Grassalkovich Antal Ált. Isk. Singende Herzen kórus 
    17:00 Törökbálinti Hagyományőrző Tánccsoport
    17:30 Junge Musikanten 

17:45 Biatorbágyi Ifjúsági Zenekar és Füzes Tánccsoport
18:15 Dirndl bemutató
18:30-tól Belépőjegyes rendezvény
18:45 Harmónika show
19:15 Márió a harmónikás
20:00 Rosmarein Táncegyesület és Rosmarein Junior
20:30 Svábbál 2 színpadon Brunner zenekar és 
             Schwowische Buam

Kísérő programok szombaton 10 órától:

Sváb ételek kóstoltatása az újhartyányi GJU és Rosmarein szer-
vezésében, állatsimogató, póni lovaglás, népi körhinta, ugrálóvár, 
kirakodóvásár

2018. június 17. vasárnap Szent István tér:

13:00 órakor kezdődnek a programok a Szent István téren fel-
állított színpadon. Először a település óvodai, iskolai 
csoportjai mutatkoznak be. Őket követően közös pro-
dukcióval lép fel a Labdarózsa Népdalkör, Balla Péter 
Népdalkör, Concerto Harmónia, és a Wetschescher Nach-
tigallen Kórus, Rainer-Micsinyei László vezetésével.

17:00  Kelem Kabátban Koncert
19:00 Old Boys koncert

Egész nap Barbecue főzőverseny, ökörsütés, kürtőskalács, lángos 
szerepel az étkezési lehetőségek között.



2018. június 23. szombat Halmi tér:

 „eszem-iszom- dínom - dánom”

12:00  Főzőverseny.  „Szárnyas ételek sütése, és főzése.”
13:00 -17:00 között fellépnek: 

Tündérkert Óvoda
Halmi Telepi Általános Iskola
Maroshévízi Fitness Iskola SE. akrobatikus showtánc 
Labdarózsa Népdalkör, és citera zenekar
Royal Dance SE. Fashion Dance showműsor
Jamland táncsiskola

Főzőverseny értékelése, zsűrizése

17:00 – 18:30  Have Rock, Shadows Band
19:00 - Family Party zenekar

Egész nap étel-ital vendéglátás, gyerekeknek ugrálóvár, bohóc 

Szeretettel várjuk programjainkra!



Koronás kút áll a város főterén,
hol egykor kék medencébe hullt a víz.
Szent István lábainál a felszökő
emlékek fénye nekem a legszebb dísz.
 
Mint elhagyott padokra visszatérnek
nyári estéken vidám fiatalok,
a cseverésző ivókút hangjára
lelkem ifjúsága újra fellobog.
 
Nincsenek és nem is voltak mifelénk
csodálatos folyók, hatalmas hegyek,
csak a Kanális, hol halászni, és egy
Ürgedomb, ahol szánkózni lehetett.

De emlékszem még-iskolából jövet
bennünket, gyerekeket-elvarázsolt
Gammel bácsi, a festő, mikor az út
porába botjával csodákat rajzolt.

Itt mindig többre vágytak az emberek:
bár sokat dolgoztak, szerényen éltek,
tűrtek, áldoztak, akarták a szépet-
strandunk volt, mozink és színházi élet,
 
Most szánt az idő, forgatja a földet,
értékeke vesznek el, s újak születnek,
sáros utcáink lassan mind eltünnek,
sokasodnak a csillogó üzletek.

Végül olvassák szeretettel Szénási Sándor István vecsési költő 
gyönyörű sorait városunkról:

A mi városunk

Velünk együtt megszülettél, kisváros:
bár sorsunk az elmúlás, te gazdagodsz
életünk által, és a Koronás kút
vizében szaporodnak a dallamok.
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