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PROGRAM:
•  A megemlékezést v. Hompoth Zoltán, 

az Orbán Balázs Erdélyi Kör elnöke 
nyitja meg.

•  Himnuszok eléneklése Hadadi László, 
a Párizsból hazatelepült oboaművész 
közreműködésével.

•  A megemlékezésen beszédet mond 
Szlahó Csaba Vecsés város polgármestere. 

•  A Labdarózsa Népdalkör 
és Citerazenekar műsora.

•  Verset mond dr. Pintér Alexandra. 
•  Szózat
•  Koszorúzás

A megemlékezést 

2020. június 4-én 
16 órai 

kezdettel a Megmaradás 
Emlékműnél tartjuk.

Az Orbán Balázs Erdélyi Kör és Vecsés Város
 Önkormányzata szeretettel meghívja minden polgárát 

a Trianoni Békediktátum 100. évfordulójára, 
a nemzeti összetartozás napján

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ

 A Vecsési Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat 2017 nyarán újíttatta fel a 
Grassalkovich Antal Német Nemzetisé-
gi és Kétnyelvű Általános Iskola teljes ját-
szóudvarát. Sajnos azonban hamar világos-
sá vált, hogy a gumiburkolatú részek nem 
a megfelelő minőségben készültek el. En-

Elkészült az iskola játszóudvara 

A z egész ország területére kihirde-
tett vészhelyzet bejelentését köve-
tően az 54. napon enyhített a kor-

mány a koronavírus-járvány lassítása miatt 
meghozott korlátozó intézkedéseken. A ví-
rus berobbanását eddig sikerült elkerülni 
Magyarországon, ami elsősorban annak kö-
szönhető, hogy időben születtek meg a kor-
látozó intézkedések, melyeket a lakosság a 
sokszor csalóka látszat ellenére is fegyelme-
zetten betartott. (A szegedi egyetem felmé-
rése szerint az elmúlt két hónapban 90 száza-
lékkal csökkentek a személyes találkozások 
Magyarországon.) 

 A megbetegedések többsé-
gét a fővárosban és Pest megyé-
ben regisztrálták, így ezek fi gye-
lembevételével választották szét 
a vidékre illetve a fővárosra és 
környékére vonatkozó enyhítő 
szabályokat. Vidéken már május 
4-én, a fővárosban és Pest me-
gyében két héttel később, 18-án 
lazítottak az intézkedéseken: idő-
korlátozás nélkül kinyithattak az 
üzletek, megnyitották az étter-
mek és kávézók teraszait, kert-
helyiségeit és a szabadtéri stran-

dok is látogathatók. Az enyhítések hatására 
Vecsésen is újra szabadabb életet élhetünk. 
 A korlátozások feloldásának egyik fontos 
pontja, hogy a városban is fokozatosan újrain-
dultak a szakrendelések, így a betegek hosszú 
idő után újra személyesen jelenhetnek meg a 
vecsési egészségügyi intézményben. 
 A sportolók számára is kedvező hírek ér-
keztek: az egyesületi tagok előtt megnyi-
tották a pályákat és a sportolásra alkalmas 
csarnokokat, ahol bizonyos szabályok betar-
tása mellett újraindulhattak az edzések. Ez-
zel egy időben a lakosság által előszeretettel 
használt szabadtéri labdázók is megnyíltak. 

ÚJRAINDULT 
az élet Vecsésen
Két hónap után megszűntek a kijárási korlátozások és 
Vecsésen is újra indult az élet. Nagyon vártuk már, de nem 
szabad elfelejteni, a koronavírus nem tűnt el, ezért fontos, 
hogy továbbra is kövessük a járványügyi szabályokat. 

A hobbisportolók nagyon várták, 
hogy újra a szabadban mozoghassanak 

Ezeken a helyszíneken azonnal felpezsdült 
az élet, a fi atalok és az idősebbek egyaránt 
nagyon várták már, hogy a jó idő beköszön-
tével a szabadban sportolhassanak.  
 A kisgyermekes családok is örülhettek, 
hiszen a játszótereket is újranyitották. A lé-
tesítmények több mint 6 hétig voltak zárva, 
ezért a nyitás előtt rendbe tették a homoko-
zókat és az összes játékot fertőtlenítették a 
családok biztonsága érdekében.
 Lapzártánk előtt a kormány már a vészhely-
zet megszűntetéséről tárgyalt, az iskolákban és 
az óvodákban is enyhítések várhatók. Egyre 
inkább úgy tűnik, hogy az élet minden terü-
letén nagyobb szabadságot kapunk, mindezek 
ellenére még korai lenne fellélegezni, mert a 
járvány nem múlt el és továbbra is veszélyt 
jelent a lakosságra. Bár sokan félvállról ve-
szik a koronavírust és mivel az országban
– szerencsére – nem torkollt tömeges kataszt-
rófába a járvány, félő, hogy akik csúcsidőben 
sem vették komolyan a szabályokat, eztán 
még kevésbé fogják. Hajlamosak vagyunk 
úgy gondolkodni, hogy amiről csak hallo-
másból értesülünk, és nem velük történik 
meg, az nem is létezik. A koronavírus ennek 
ellenére – bár szabad szemmel nem látható –
nagyon is valós és még mindig itt van közöt-
tünk. A Covid–19 ellen továbbra sincs oltó-
anyag, ezért a terjedését csak az óvintézke-
dések segítségével tudjuk kordában tartani. 
Mindannyiunk jól felfogott érdeke, hogy to-
vábbra is betartsuk a játékszabályokat, azaz 
továbbra is minimalizáljuk a kapcsolatainkat, 
viseljünk maszkot ott, ahol ez előírás és ahol 
úgy érezzük, hogy indokolt. Gyakran mos-
suk meg vagy fertőtlenítsük a kezünket, és 
tartsuk meg egymástól az ajánlott távolságot. 
Továbbra is vigyázzunk az idős korosztály-
ra és a krónikus betegekre, hiszen ők a leg-
inkább veszélyeztetettebbek.      Varga Norbert

nek okát szakértő bevonásával megvizs-
gáltattuk.  A vizsgálat azt valószínűsítette, 
hogy a felhasznált anyagok valamelyike 
nem volt megfelelő. A kivitelező cég kor-
rekt módon eljárva, garanciában vállalta a 
gumiburkolat cseréjét, melyre 2018 nyarán 
került sor. Elmaradt azonban a gumiburko-

latra a játékok felfestése és a pályát is vona-
lazni kellett. Ezek a munkálatok az időjá-
rás és a járvány miatt csak most fejeződtek 
be, így sor kerülhetett a garanciális javítá-
sok lezárására. Az udvar jó állapotban, ké-
szen várja a gyermekeket szeptemberben.

Frühwirthné Halász Melinda, alpolgármester
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INTERJÚ

A koronavírus az egész világot felforgatta, a járvány Magyarorszá-
gon is teljesen új helyzetet teremtett. A várható következményeket 

még nem látjuk tisztán, azonban az biztosra vehető, hogy a 
talpra álláshoz komoly erőfeszítésekre lesz szükség. Dr. Szűcs 
Lajos országgyűlési képviselőt kérdeztük a járvány hatására 

meghozott és a jövőben várható kormányzati intézkedésekről.   

A tavaly átadott műfüves pálya 
mellett, új élőfüves focipályával 
és futókörrel bővül a Sándor- 
tanyán lévő sportkomplexum.

„AZ ORSZÁG VISSZA FOG TALÁLNI
a sikeres magyar gazdaság ösvényére”

FOLYAMATOSAN BŐVÜL 
a sportkomplexum 
a Sándor-tanyán

A tervek szerint 3-4 éven belül le-
látó és székház is lesz a területen, 
amely nem csak a labdarúgók, ha-

nem más sportágak képviselőinek is szá-
mos lehetőséget biztosít majd a felkészü-
lésre, versenyzésre. 
 – Olyan tervet hoztunk létre, amelynek 
keretében a mostani centerpályánkat át tud-
juk adni a lakosságnak tömegsportra. Fej-
leszthettük volna a mostani pálya környe-
zetét is, de mivel adottak a terület határai, 
nem igazán lehetett volna terjeszkedni. Egy 
teljesen új öltözőt is kellett volna építeni, hi-
szen abban, ami most van, még gyerekként 
én is öltöztem. Így amellett döntöttünk, épí-
tünk egy újat, ahol nagyobb területtel szá-
molhatunk – mondta Czibolya Zoltán, a vá-
rosi Sportbizottság elnöke.  
 A képviselő elárulta, nem csak a labda-
rúgást fogja kiszolgálni az új komplexum, 
hanem a Vecsésen egyre inkább népsze-
rűbb íjászok is tudnak majd ott gyakorol-
ni a számukra kialakított pályákon, de per-
sze bármelyik sportegyesület használhatja, 
ha elkészül.
 – A jövőben a jelenlegi centerpályát a ter-
vek szerint bárki használhatná, egyébként 
is szeretnénk minél több olyan beruházást 

megvalósítani, amelyek a lakosságot szol-
gálják. Konkrétum még nincs, hogy milyen 
lehetőségek lesznek, de igyekszünk minél 
szélesebb körben gondolkozni – mondta a 
képviselő.
 Az új pályára valószínűleg a városon ke-
resztül lehetne majd eljutni, de azt sem tart-
ja elképzelhetetlennek, hogy idővel az M0-
ásról is kiépülhet egy bekötő út. 
 – Amikor a megye első osztályban, vagy 
egy osztállyal feljebb játszottunk, megfi -
gyelhettük, hogy a legtöbb városban, te-
lepülésen, a város szélén vannak a sport-
komplexumok, stadionok, olyan helyen, 
ahol idővel kényelmesen lehet majd fejlesz-
teni. Az új, illetve a régi pálya fejlesztései 
között nincs prioritás, hiszen a Sándor-ta-
nyán épülő komplexum egy 3-4 éves pro-
jekt – mondta Czibolya. 
 – Úgy gondolom, hogy minden lehető-
séget meg kell ragadnunk, hogy a város ne 
csak a saját pénzét használja fel, hanem ha 
bármilyen állami támogatást igénybe tu-
dunk venni – legyen az útfelújítás, bölcső-
de-, óvodafejlesztés, – egészségügy, vagy 
sportberuházás – azt ki kell használni. Az 
elmúlt 5-6 évben körülbelül 300 millió fo-
rintot gyűjtöttünk taotámogatásból.  Ezt 
az összeget nem működésre használtuk fel, 
hanem beruházásokra, amelyekkel érté-
ket teremtettünk a város számára, lehető-
séget biztosítunk a sportolni, mozogni vá-
gyó idősebbeknek és fi ataloknak egyaránt, 
mind a tömegsport, és a versenysport terü-
letén – összegzett az elnök. SzgY

M árcius 11-én országos vészhelyze-
tet hirdetett ki a kormány a koro-
navírus hazai megjelenése miatt, 

bő két héttel később életbe lépett a kijárási 
korlátozás. Többen is mondják, hogy túlzó-
ak voltak az intézkedések, mások vélemé-
nye pedig, hogy a kormány előbb is meg-
hozhatta volna a szigorító intézkedéseket. 
Ön hogyan értékeli a kormány lépéseit?  
 – Ma már látjuk, hogy Magyarorszá-
gon eddig jóval enyhébb lefolyású a járvány, 
mint arra számítani lehetett, ami azt is jelen-
ti, hogy az intézkedések hatékonyak voltak. 

– Mit tapasztalt a környezetében, az em-
berek kellően komolyan veszik a járvány-
veszélyt? 
 – A környezetemben és a választó-
kerületemben is azt tapasztaltam, hogy 
az emberek fegyelmezetten betartották 
a korlátozásokat. Ennek köszönhetően 
sikerült ellaposítani a koronavírus-jár-

vány terjedésének 
görbéjét Magyar-
országon. A vára-
kozásokhoz képest 
jobban alakultak a 
járvány megjele-
nése óta történtek. 
Más európai uni-
ós országokhoz 
képest Magyaror-
szágra később ért 
el a járvány, ennek 
köszönhetően a tér-
ség és az Európai 
Unió adataihoz vi-
szonyítva is nagyon 
alacsony a 100 ezer 
főre jutó megbete-
gedések száma. 
Mindez annak tud-
ható be, hogy idő-
ben születtek olyan 
korlátozó és szigo-
rító döntések, ame-

lyek csökkentették a személyes találko-
zások számát.

– Míg egyesek már nagyon várták, hogy 
Pest megyében is feloldják a kijárási kor-
látozást, addig mások óvatosságra intettek, 
mert véleményük szerint az enyhítések ha-
tására újra emelkedhet a fertőzöttek száma. 
A kormány felkészült egy második, a koráb-
binál akár erősebb hullámra? 
 – Egy hónapja nem volt olyan alacsony 
az új fertőzéses esetszám az országban, mint 
jelenleg. Ez azt mutatja, hogy sikeres volt a 
védekezés. Mindannyian várjuk, hogy újra 
korlátozások nélkül élhessük a hétköznap-
jainkat. Mindenkit arra kérek, hogy fi gyel-
je az operatív törzs bejelentéseit, és az ott 
elhangzottak szerint cselekedjen. Az, hogy 
lesz-e második hullám, és ha igen mikor, ezt 
jelenleg senki nem tudja megmondani. Nem 
csak Magyarországon, a világon sincs olyan 
szakember, aki ilyet biztosan tudjon állítani.

– Az enyhítő intézkedések azt is előrevetí-
tik, hogy rövidesen az országos vészhely-
zetet is feloldják? 
 – A kormány az egészségügyi szakembe-
rekkel, orvosokkal, virológusokkal és tudó-
sokkal egyeztetve vizsgálja az aktuális hely-
zetet, és ennek függvényében dönt a további 
intézkedésekről.

– A turizmus, a vendéglátás, a kulturális 
ágazat és a sport jelentősen megsínylette a 
koronavírus-járványt. Pontosan milyen in-
tézkedéseket hozott a kormány, hogy eny-
hítse a gazdasági károkat és mi várható a 
jövőben a gazdaság beindítása érdekében?
 – Munkaalapú gazdaságot építünk, ezért 
Magyarországon a felhasznált eszközök súly-
pontja a munkahelyteremtésen van. Elin-
dult a nagyvállalati beruházási támogatási 
program, amely keretében 315 milliárd fo-
rintnyi beruházás valósulhat meg a követ-
kező három évben. A programban nyújtott 
támogatásnak köszönhetően az érintett cé-
gek fejlesztéseket hajthatnak végre, illetve 
új munkahelyeket is létrehozhatnak. Emel-
lett százötvenezer kisvállalkozás, hatvanezer 
kisgyermekes család, több százezer vállal-
kozás és többek között a hallgatók és a ban-
ki adósok életét is megkönnyítik a kormány 
gazdaságvédelmi intézkedései. Nem csak az 
adókat, az adóadminisztrációt is csökken-
tettük. A felsoroltakon kívül a gazdaság új-
raindításáért számos további intézkedést is 
hozott a kormány. A bérköltség egy részé-
nek átvállalásáról, az egyes helyiségbérle-
ti szerződések felmondási tilalmáról, ezer-
milliárdos tételben nyílnak meg kamat- és 
garanciatámogatott hitelek a magyar vállal-
kozások előtt. Az ország vissza fog találni a 
sikeres magyar gazdaság ösvényére.

– Egyes szakértők szerint olyan mértékű vál-
sággal néz szembe a világ, amilyet a világ-
háború óta nem láttunk. Valóban ilyen sötét 
idők jönnek vagy túlzóak ezek a jóslatok? 
 – Erről még korai lenne nyilatkozni, a 
szakemberek is vizsgálják, kutatják, hogy 
hosszú távon milyen hatással lesz a vírus a 
gazdaságra.

– Milyennek látja a 7. számú országgyűlési 
választókerület helyzetét, itt is jelentős gaz-
dasági károkat okozott a koronavírus-jár-
vány? Mennyire lesz nehéz a talpra állás? 
 – A járvány mindenhol okozott gazdasá-
gi károkat. A választókerületemben azon-

ban pont most indult el egy országosan is 
kiemelkedő beruházás. A Jysk új magyaror-
szági központja 300 álláshelyet teremt Ecse-
ren, a beruházás így hozzájárul az elveszett 
munkalehetőségek pótlásához. A beruhá-
zást a kormány 3,6 milliárd forinttal támo-
gatja. De a többi településen sem állt meg az 
élet, zajlanak a beruházások: Üllőn épül az 
új piac, legutóbb pedig Felsőpakonyon rak-
tuk le az új bölcsőde alapkövét.

– A miniszterelnök azt mondta, annyi mun-
kahelyet hoznak létre Magyarországon, 
amennyit a járvány elpusztít. Pontosan 
mit tud tenni a kormány a munkahelyek 
megőrzése és újak létrehozása érdekében? 
 – Magyarországon a válságkezelésben 
felhasznált eszközök súlypontja tovább-
ra is a munkahelyteremtésen van. Ahogy 
Orbán Viktor is mondta, amennyi mun-
kahely a koronavírus miatt megszűnik, a 
kormány annyi újat fog létrehozni. Ezt a 
célt kell szolgálnia a 2020-as és a 2021-es 
költségvetésnek, valamint a gazdaságvé-
delmi akciótervnek is, melynek legfonto-
sabb eszközei az állami munkahelyterem-
tés, a beruházások támogatása és az állami 
fejlesztési programok, bértámogatás a ve-
szélyeztetett munkavállalóknak, adócsök-
kentés a munkahelyek megtartásáért, akár 
nullaszázalékos hitel a vállalkozóknak, va-
lamint megtörténik a 13. havi nyugdíj visz-
szaépítése is.

– A járvány hatására hogyan változott a 
képviselői munkája? Ebben a rendkívüli 
helyzetben kapott új feladatokat? 
 – Mint a legtöbb munkahelyen, nekem 
is változtak a hétköznapjaim. Amikor nem 
kellett személyesen megjelennem az or-
szággyűlésben, akkor otthonról dolgoz-
tam. Munkatársaimmal létrehoztuk a ve-
szélyhelyzeti segítő csoportot, felhívtuk a 
65 év felettieket, megkérdeztük, hogy tu-
dunk-e segíteni nekik valamiben? Azt ta-
pasztaltuk, hogy a család vagy a szomszéd 
segítségével megoldják a járvány miatt ki-
alakult helyzetet, de örültek a fi gyelmes-
ségnek. Akik segítséget kértek azoknak a 
helyzetét megoldottuk.

– Magánemberként hogyan élte meg az el-
múlt heteket, a járvány miatt hozott korlá-
tozásokat?  
 – A családban mindannyian betartottuk 
a kijárási korlátozásokat, csak akkor hagy-
tuk el az otthonunkat, ha dolgozni, vagy vá-
sárolni kellett mennünk. Emellett édesanyá-
mat látogattam meg, aki Vecsésen él, neki 
segítettem, hogy ne kellejen elhagynia a há-
zát. A rokonokkal, barátokkal, ismerősök-
kel telefonon, interneten tartom a kapcsola-
tot, mindannyian várjuk, hogy az életünk 
visszatérhessen a régi kerékvágásba.

Varga Norbert
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KÖZBIZTONSÁGKÖZBIZTONSÁG

„A LEGTÖBB VECSÉSI 
fegyelmezett, szabálykövető”

A csalók minden pénzszer-
zési lehetőséget igyekez-
nek kihasználni, a koronaví-
rus-járvány miatt kialakult 
helyzethez is azonnal alkal-
mazkodtak és új trükkök be-
vetésével próbálták megkáro-
sítani a legkiszolgáltatottabb 
idős korosztályt. Épphogy 
megjelent hazánkban a jár-
vány, máris hallani lehetett a 
hírekben, hogy több települé-
sen megtévesztő telefonhívá-
sokkal próbáltak pénzt kicsal-
ni a jóhiszemű lakosoktól. Bár 
a járvány csillapodni látszik, a 
kijárási korlátozásokat enyhí-
tették, mégsem árt az óvatos-
ság, hiszen a csalók tárháza 
kifogyhatatlan. 
 Ha ismeretlen vagy rejtett 
számról hívják, minden eset-
ben kérjen telefonos elérhető-
séget, nevet, munkahelyet és 
ott kísérelje meg visszaellen-
őrizni a hívást, a hívó fél ada-

tainak valódiságát. Ne 
hívjon vissza isme-

retlen külföldi telefonszámo-
kat! Ne utaljon pénzt ismeret-
len bankszámlákra, ne töltse 
fel ismeretlen emberek mo-
biltelefon-egyenlegét! Ne dől-
jön be olyan állítólagos banki 
elektronikus leveleknek, ame-
lyek bankkártya adatai felől 
érdeklődnek! (Például rendszer 
frissítésre hivatkozva.) Ne adja 
ki bankkártyája adatait (kár-
tyaszám, hátoldalon lévő há-
romjegyű kód, lejárati dátum) 
sem telefonos megkeresések, 
sem közösségi oldalon történő 
felhívások esetén illetéktele-
neknek, mivel ezekkel az infor-
mációkkal online vásárlás tör-
ténhet a kártya nélkül is!
 Amennyiben trükkös csa-
lók próbálkoznak az ön meg-
tévesztésével, vagy áldozatul 
esik, azonnal értesítse a rend-
őrséget a 112-es ingyenesen 
hívható segélyhívó számon, 
vagy tegyen bejelentést bár-
mely rendőrnél, vagy rendőri 
szervnél!

Legyen óvatos, a trükkös 
csalók tárháza kifogyhatatlan! 

M iben változott a Vecsé-
si Rendőrőrs munká-
ja, mióta hazánkat is 

elérte a koronavírus-járvány? 
Milyen új feladatokat kell el-
látniuk a járvány miatt hozott 
szigorító intézkedések kapcsán?
 – A járványügyi veszélyhely-
zet a teljes magyar rendőrségre, 
így a Vecsési Rendőrőrsre is új 
feladatokat rótt. Rendőreink ko-
rábbi feladataik mellett ellenőr-
zik a hatósági házi karanténokat, 
a kijárási korlátozások és a vé-
delmi intézkedések betartását.  

– Biztonságosan el tudják lát-
ni a feladataikat, van elég vé-
dőfelszerelésük?
 – A rendőrség, így a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
is többféle védőfelszereléssel ren-
delkezik. Az Országos Rend-
őr-főkapitányság biztosítja vala-
mennyi szolgálatban lévő rendőr 
védőfelszerelését: víz nélkül tisz-
tító és fertőtlenítő, baktericid és 
virucid hatású kézfertőtlenítő gélt, 
illetve kendőt, egyszer használa-
tos nitrilkesztyűt, gumis, egyszer 
használatos sebészi szájmaszkot. 
Alkoholos kézi, illetve felület-
fertőtlenítő eszközöket az iro-
dákban és a szolgálati autókban 
is elhelyeztek. A rendőrök FFP-
2-es maszkkal, védőkesztyűvel, 
védőszemüveggel rendelkeznek, 
egyes rendőrök teljes védőru-
házattal (Tyvek védőruha) is el 
vannak látva. A védőfelszerelé-
sek folyamatosan érkeznek, ki-
osztásuk a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányságon az igénylések 
szerint rendszeresen történik.
 A rendőrség az új koronavírus-
sal összefüggésben az országos 
tiszti főorvos ajánlásai alapján 

eljárásrendet alakított ki, amely 
meghatározza az egyes szolgála-
ti feladatok ellátása során hasz-
nálni szükséges védőeszközök 
körét. A viselni javasolt védő-
eszközök köre a feladat jellegé-
től, a fennálló kockázat mérté-
kétől függően változik.

– A járvány miatt mely szervek-
kel működnek együtt és milyen 
közös feladatokat látnak el? 
 – A veszélyhelyzettel össze-
függésben még szorosabbá vált 
az együttműködés a polgárőr-
séggel, az önkormányzatokkal, 
a honvédséggel és a pénzügy-
őrséggel, elsősorban közterüle-
ti ellenőrzési feladatokban.

– A járvány megjelenésekor 
lehetett hallani, hogy a 
trükkös csalók ezt a 
helyzetet is próbál-
ják kihasználni. 
Hogyan vál-
tozott a bűn-
ügyi statiszti-
ka az elmúlt 
két hónapban? 
Emelkedett-e a 
betörések, lopá-
sok, erőszakos cse-
lekmények száma? 
 – A csaló egyik ismérve, hogy 
minden lehetséges, pénzforrásnak 
ítélt helyzetet igyekszik saját ja-
vára fordítani, nincs ez másként 
sajnos a jelenlegi veszélyhelyzet-
ben sem. Rendkívül fontos, hogy 
ne dőljenek be a legendáknak és 
egészséges bizalmatlansággal ke-
zeljék a hozzájuk akár telefonon, 
akár elektronikus levélben, vagy 
személyesen érkező és kecsegtető-
nek tűnő ajánlatokat. Összességé-
ben elmondhatjuk, hogy a kijárási 

korlátozások 
bevezetése 
óta országos 
szinten csök-
kenés figyel-

hető meg a 
regisztrált bűn-

cselekmények szá-
mában, igaz ez az ön ál-

tal felsorolt bűncselekmények és 
a rendőrségre beérkező segélyhí-
vások számára is.

– Kerülni kellett a csoportosu-
lást, bezárták a játszótereket és 
a sportparkokat. A boltokat és a 
piacot 9 és 12 óra között csak az 
idősek látogathatták. A kijárási 
korlátozások betartását a rend-
őrségnek kellett ellenőriznie. 
Mit tapasztaltak, a vecsésiek jel-
lemzően betartották a korláto-

zó intézkedéseket? Hány rend-
őri intézkedés történt a kijárási 
korlátozás megszegése miatt?
 – A kijárási korlátozásról szó-
ló 71/2020. (III. 27.) kormányren-
deletben szereplő korlátozó intéz-
kedések megszegése miatt 2020. 
március 28-án 0 óra és 2020. má-
jus 12-én 24 óra közötti időszak-
ban a Pest Megyei Rendőr-főka-
pitányság illetékességi területén a 
rendőrök összesen 1026 alkalom-
mal éltek a fi gyelmeztetés lehető-
ségével, 989 fővel szemben hely-
színi bírságot szabtak ki, és 244 
szabálysértési feljelentést tettek.
 Tapasztalataink szerint a leg-
több vecsési fegyelmezett, sza-
bálykövető. Az emberek alapve-
tően megértették, miért fontos és 
mi célt szolgál a szabályok be-
tartása. VN
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A koronavírus-járvány a rendőrök miden-
napjait is átírta. Arra voltunk kíváncsiak, a 
Vecsési Rendőrős munkája miként változott 

meg a pandémia hatására. Kérdéseinkre 
szintén a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

kommunikációs osztálya válaszolt. 
A koronavírus-járvány a rendőrök midennapjait is átírta. 
Arra voltunk kíváncsiak, a Vecsési Rendőrős munkája miként 
változott meg a pandémia hatására. Kérdéseinkre a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztálya válaszolt. 

A koronavírus-járvány ter-
jedése szinte mindenkit új 
feladatok, kihívások elé ál-

lított: minden korosztály mindennap-
jaira kihatott, a legtöbb esetben megne-
hezítve azokat. Láthatjuk azonban a pozitív 
oldalát is a kialakult helyzetnek, hiszen ta-
lán sosem kaptak még ekkora fi gyelmet és 
megbecsülést bizonyos szakmák. Azokra a 
munkahelyekre gondolok, melyek a kialakult 
helyzetben sem állnak le, hiszen a lakosság 
számára nélkülözhetetlen tevékenységeket 
végeznek. Jó látni az összefogást, hogy va-
lóban megbecsülik a mentősök, ápolók, or-
vosok, kórházi dolgozók, kereskedelemben 
dolgozók, rendőrök munkáját, de még foly-
tathatnánk a sort. 
 Vecsésen különös köszönettel tartozunk 
a helyi polgárőrség minden tagjának, hiszen 
a járvány megjelenése óta megfeszített tem-
póban, teljes odaadással végzik munkájukat. 
A Vecsés Települési Polgár-
őr Egyesület korábban is aktív 
résztvevője volt városunk életé-
nek, és ebben a helyzetben sincs 
ez másként. 
 Hanek Gábort, az egyesület el-
nökét kérdeztem a korlátozások 
bevezetése óta eltelt időszakról, 

az új kihívásokról, a polgárőrség 
mindennapjairól.

– Hogyan hat a járványügyi helyzet 
a polgárőrség munkájára? 

 – Lényegesen több munka hárul a pol-
gárőrökre, igyekszünk továbbra is fenntar-
tani a rendet. A szolgálati rendszerünk tel-
jes átalakításra szorult, március 15-től június 
15-ig három műszakos szolgálat lett bevezet-
ve, illetve két műszakos járőrszolgálat és 24 
órás folyamatos készenlét. 

– Az emberek mennyire tartják be a sza-
bályokat? Felelősen viselkednek, segítő-
készek vagy éppen fordítva?
 – Visszatekintve az első három hét nehéz 
volt. Sokszor tapasztaltunk felelőtlen maga-
tartást, óvatlanságot. Azonban ahogy telt az 
idő, egyre inkább azt láttuk, hogy az embe-
rek elkezdtek vigyázni és fi gyelni egymás-

ra. Örömmel tapasztal-
juk, hogy május elejére 
már szinte mindenkin 
volt valamilyen védő-
eszköz, illetve a beje-
lentések száma is mi-
nimálisra csökkent. 
A lakosság fokozottab-

ban ügyel a biztonságra, komolyan veszi a 
korlátozásra vonatkozó rendeleteket is.

– Érkeztek lakossági bejelentések? 
 – Igen, mostanáig 182 bejelentés történt, 
ebből 118 a korlátozások miatt, a többi más, 
közbiztonsággal kapcsolatos esetek miatt.

– Volt szükség intézkedésre a korlátozások 
miatt? Jellemzően milyen esetek voltak?
 – Igen, számos intézkedésünk volt. Leg-
inkább engedély nélküli csoportosulások 
miatt kellett fi gyelmeztetnünk a lakosokat, 
de előfordult védőeszközök hiánya, illetve 
jellemző volt lezárt területek használata is. 
Több esetben a rendőrség segítségét is igény-
be kellett venni.

– Volt kirívó eset, esetleg többször vissza-
térő probléma?
 – Folyamatos probléma a fi atalok cso-
portosulása, a „bandázás”. Ezúton is kérjük 
őket, hogy a maguk és társaik, illetve csa-
ládjaik védelmében tartsák be a szabályokat.

– A Petőfi  Sándor Római Katolikus Álta-
lános Iskola és Gimnáziumban is lezajlot-
tak az érettségi vizsgák. A lebonyolítás so-
rán a polgárőrségnek volt külön feladata? 
 – Igen, az érettségi idején is igyekez-
tünk megelőzni az esetleges csoportosulá-
sokat, betartatni az előírt szabályokat. 200 
darab védőkesztyűt is ajándékoztunk az is-
kola részére, hogy még nagyobb biztonság-
ban tudják lebonyolítani a vizsgákat.

– Hányan vannak a polgárőrök jelenleg? 
 – Jelen pillanatban 20 fős a létszám, hat 
új tagunk van, de szívesen várunk minden 
érdeklődőt.

A polgárőrség ezúton is köszönetét fejezi 
ki Vecsés Város Önkormányzatának, és ifj. 
Kortye Vilmosnak, a Vecsés Közrendjéért és 
Közbiztonságáért Közalapítvány elnökének 
a védőfelszerelésekért. A gumikesztyűk és 
szájmaszkok mellett az egyesület saját for-
rásból védőszemüveget, plexi arcpajzsot és 
munkaruházatot is beszerzett, a polgárőrök 
teljes védelme érdekében.
 Köszönettel tartozunk a vecsési polgárőr-
ségnek, hogy ebben a helyzetben is legfőbb 
feladatuknak a lakosság védelmét tekintik. 
További jó munkát kívánunk! Balogh Barbara

Akik a járvány idején 
SEM PIHENNEK

Interjú Hanek Gáborral, a Vecsés 
Települési Polgárőr Egyesület elnökével

A polgárőrség folyamatosan várja az 
önkénteseket, akik szívesen vennének 
részt akár a járőrszolgálat munkájában, 
akár a bűnmegelőzési akciókban. Ha 
valakit érdekel ez a tevékenység, Hanek 

Gábortól, az egyesület vezetőjétől tud 
erről felvilágosítást kapni a 06-
30/811-1231 telefonszámon.

Várják 
az érdeklődőket

Hanek Gábor a VTPE
elnöke

Hanek Gábor átveszi az adományt ifj  
Kortye Vilmostól, az alapítvány elnökétől

A polgárőrség autója 
nem sokat pihen 

mostanában

Gábor
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  Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
Vecsés város területén a kerti zöldhulladék 
elszállítására kizárólag az átlátszó Vecsési 
Városgondnok Nonprofi t Kft. felirattal el-
látott, biológiailag lebomló műanyag zsák 
vehető igénybe. A máshonnan beszerzett, 
Vecsési Városgondnok Nonprofi t Kft. fel-
irat nélküli műanyag zsákokat a Város-
gondnoknak nem áll módjában elszállítani.
 A zöldhulladékos zsákok megvásárolha-
tók 200 Ft/db áron a vecsési Városgondnok 
ügyfélszolgálatán nyitvatartási időben (Ve-
csés, Károly u. 2.).

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a hul-
ladékszállítási napokon a hulladékgyűj-
tő edényeket illetve a zsákokat reggel 
7 óráig legyenek szívesek kihelyezni az 
ingatlanuk elé oly módon, hogy a köz-
lekedés biztonságát ne veszélyeztes-
sék és a közterületet ne szennyezzék.
 Kérjük vegyék fi gyelembe, hogy az 
utóbbi időben megnövekedett hulla-
dékmennyiség miatt a hulladékszállí-
tási napon nem biztos, hogy önök ál-
tal megszokott időpontban megy a 
járat, ezért szükséges reggel 7 órá-
ra kihelyezni az edényzetet. Csak az 
időben kihelyezett hulladékot van le-
hetőségünk elszállítani. 
 Megértésüket és támogatásukat kö-
szönjük!

Hulladékgyűjtő 
edények/zsákok 
SZÁLLÍTÁSI 
IDŐPONTJA 

Kerti zöldhulladék-gyűjtésről

EGÉSZSÉGÜGY

az egészségügyi 
FEJLESZTÉSEK
Az Egészséges Budapest 
Program keretében a fővá-
rosban és Pest megyében 
közel 700 milliárd forintból 
valósulhatnak meg egész-
ségügyi fejlesztések.

A zöldhulladékok kihelyezésénél 
vegyék fi gyelembe az alábbiakat:  
 •  Ügyeljen arra, hogy a zsákokba kizáró-

lag zöldhulladék kerüljön!  Amennyi-
ben munkatársaink a zöldhulladékos 
zsákokban háztartási hulladékot vagy 
egyéb nem odavaló anyagot találnak 
nem szállítják el. 

 •  Kérjük, hogy a faágakat, gallyakat ösz-
szevágva, zsákba helyezzék el, mert nem 
áll módunkban a gally- és ághulladékot 
zsákon kívül elszállítani. 

 •  Kérjük tartsák be a súlykorlátozást! Egy 
zsákba maximum 15 kg zöldhulladék ke-
rülhet. Munkatársaink a súlykorlátozás 
feletti zsákot nem szállítják el.

 •  A begyűjtést végző jármű minden ut-
cában csak egyszer megy végig, így a 
határidőn túl kitett zsákokat nem áll 
módunkban elszállítani. Erről a tulajdo-
nosnak kell gondoskodnia, mivel a zsá-
kok a közterületen nem maradhatnak.

 Használja kerti zöldhulladék-
 gyűjtő-zsákjainkat!

M iért volt szükség a színházterem 
mobil lelátójának a felújítására? 
 – A Bálint Ágnes Kulturá-

lis Központ 2013-ban került átadásra és a 
színházterem mobil lelátója a multifunkci-
onális rendezvények folyamatos felhaszná-
lása miatt elhasználódott. A parketta alatt új 
burkolatra van szükség, mely hosszú távon 
megfelel a megnövekedett igénybevételnek.

– Mikorra tervezték a felújítást?  
 – Idén nyáron szerettük volna az ezzel 
kapcsolatos munkálatokat elvégezni, miu-
tán abban az időszakban nincsenek előadá-
sok, ugyanakkor a járvány lehetővé tette, 
hogy előre tudjuk hozni ezt a folyamatot.  

– A felújítást követően lesz-e változás a szín-
házterem befogadóképességében? 

HÍREK

 – Nem, gyakorla-
tilag az új mobil lelátó 
a réginek megfelelő-
en 274 vendég részé-
re biztosít ülőhelyet. 
A korábbi struktúrán 
nem változtattunk, 
mert minden továb-
bi bővítés jelentős 
mértékben növelné a 
költségeket. Úgy gon-
doljuk, hogy a fenti 
befogadóképesség az 
elvárásoknak megfe-
lel, annak érdekében, 
hogy kiszolgáljuk a 
bálokra, koncertekre 
és más kulturális ren-
dezvényekre vonatkozó lakossági igényeket. 

– Mennyiben változik a mobil lelátó a ko-
rábbiakhoz képest?  
 – A felállítás szerkezetét tekintve ha-
sonló lesz a korábbiakhoz, mely azt jelenti, 
hogy egy óra alatt bármilyen rendezvény-
hez át tudjuk alakítani. A változást, amit a 
közönség is észlelni fog, a korszerűbb szék-
sorok jelentik majd az új kárpitos borítással. 

– Mikorra készül el az új lelátó és mikor 
kerül majd sor az átadásra? 
 – Május elején kezdtük meg a munkála-
tokat és augusztus végére tervezzük befejez-
ni a mobil lelátó felújítását. Ez tartalmazza 
a tervezés és a kivitelezés munkáit. Remé-
lem szeptember elején újabb Játékszín-elő-
adással és telt ház előtt ünnepelheti meg a 
vecsési nagyközönség a színházterem új mo-
bil lelátójának az átadását. Prátzki Péter   

Szeptemberre megújul a Bálint 
Ágnes Kulturális Központ nézőtere
A Bálint Ágnes Kulturális 
Központ igazgatóját, Kis 
Tóth Jánost kérdeztük 
a színházterem mobil 
lelátójának a felújításáról.   

A programban Vecsés is sikeresen 
részt vesz, így a helyi egészség-
ügyi ellátás orvos technológiai fej-

lesztésére mintegy 300 millió forintot for-
díthat a város. Az új eszközök beszerzése 
két részre bontva történik, az első ütem-
ben május elején egy mammográfi ai gép 
és egy csontsűrűségmérő készülék érkezett 
Vecsésre. A részletekről dr. Szarvas Tibor 
igazgató főorvos tájékoztatta lapunkat.  
 Az Egészséges Budapest Program cél-
ja a fővárosi és a Pest megyei kórházak 
és szakrendelők műszer- és informati-
kai eszközparkjának megújítása. Szlahó 
Csaba polgármester 2018-ban jelentette 
be, hogy a járóbeteg-ellátás javítása érde-
kében Vecsés is részt vesz a programban, 
amely keretében 293 millió forintot fordít-
hat egészségügyi célú fejlesztésre a város. 
Az elnyert támogatáshoz az önkormány-
zat 25 millió forint önrészt biztosít. A fej-
lesztések két ütemben valósulnak meg, 
első körben egy csontsűrűségmérő esz-
köz és egy mammográfi ai gép beszerzése 
történt meg, melyeket május első felében 
le is szállítottak Vecsésre. Az új vizsgála-
tok az eszközök telepítését követően vár-
hatóan júniusban indulnak. 
   – A csontsűrűségmérő a Dózsa György 
úti Alapellátási Központban üzemel majd, 
a mammográfi ai vizsgálógépet pedig a 
Telepi úti szakorvosi rendelőben vehetik 
igénybe a páciensek. A vizsgálatok bein-
dítása a számítógépes háttér megteremté-
sétől is függ, a gépek használatának beta-
nításával együtt ez körülbelül egy hónapot 
vesz igénybe, így várhatóan június végén 
indulhatnak el a szakrendelések. Mind-
két készüléknél a legkorszerűbb techno-
lógiáról beszélhetünk, hasonló minőségű 

berendezésekkel általában kórházakban 
találkozhatunk. A mammográfi ás gép pél-
dául rétegfelvételek készítésére is alkalmas 
és mintavételre is ad lehetőséget a későb-
biekben. Ezzel kapcsolatban itt is szeret-
ném megjegyezni, hogy Vecsésen nem lesz 
mammográfi ás szűrőállomás, ez gyakor-
latilag egy diagnosztikus mammográfi a 
lesz, ami azt jelenti, hogy ide legnagyobb 
részt sebészeti vagy nőgyógyászati beuta-
lóval kerülhetnek be a betegek – mondta 
dr. Szarvas. 
 Az igazgató elárulta, a csontsűrűségmérő 
készüléket a mammográfi ához hasonlóan 
szintén csak orvosi beutalóval lehet majd 
igénybe venni. A csontritkulásban szenve-
dőknek ezeket a vizsgálatokat általában 1-2 
évente ismételniük kell, ami eddig azért üt-
között nehézségekbe, mert az elvégzésére 
nem volt lehetőség a közelben, azokban az 
intézményekben pedig, ahol elérhető, jel-
lemzően hosszú a várólista. 
 – Ez a mammográfi ára is érvényes – tet-
te hozzá az igazgató –, többek között ezért 
is volt fontos ezeknek a gépeknek a beszer-
zése, hiszen így helyben, rövidebb idő alatt 
juthatnak hozzá a vizsgálatokhoz a vecsési 
lakosok. 
 Az említett eszközbeszerzések mellett 
további fejlesztésekre is sor került a pályá-
zat első ütemében: a Telepi úti szakrendelő-
ben kicserélték a várótermi padokat, továb-
bá egy az idegek vezetési sebességét mérő 
berendezést is telepítettek, amely segítségé-
vel az alagút szindróma diagnosztizálható. 
A kellemetlen zsibbadással és fájdalommal 
járó betegség műtéti beavatkozással a ké-
sőbbiekben a vecsési egynapos sebészeten 
is gyógyítható lesz. Dr. Szarvas hozzátet-
te, az egynapos sebészet műszerparkja is 
bővült egy hysteroscópiás toronnyal (méh-
tükrözés) és örzőmonitorral. 

További korszerű gépek érkeznek, 
megújul a kardiológiai eszközpark
Az Egészséges Budapest Program második 
ütemében egy korszerű ultrahangkészülék 
és egy fi zikoterápiás kezelőegység beszer-
zését tervezik a szakrendelőben, emellett 

teljesen megújul az intézmény kardiológiai
eszközparkja, valamint ebben az épület-
ben is kicserélik az elektronikus beteghí-
vó rendszert. 
 – A pályázat második ütemében egy 
modern, kórházi szintű ultrahangkészü-
lék telepítésére és új defi brillátorok be-
szerzésére is sor kerül. A kardiológiai esz-
közparkunk is teljesen megújul, lesz új 
echokardiográfi a- vagyis szívultrahang-, 
terheléses EKG-vizsgálat, beszerzünk hor-
dozható vérnyomásmérőket és új EKG ké-
szülékeket. A közbeszerzési eljárás ered-
ményesen lezárult, így reményeink szerint 
még ebben az évben elérhetők lesznek a 
szakrendelőben az új készülékek. Infor-
matikai eszközparkunk is megújul, új te-
lefonközpont, szerver, számítógépek, tűz-
falak és nyomtatók kerülnek beszerzésre. 
A terveink között szerepel a szakorvosi 
rendelő új beteghívó rendszerének kiépí-
tése is. Ez azt jelenti, hogy a betegeknek 
nem kell majd minden esetben bejelent-
kezni a betegirányítóban, hanem az erre 
a célra telepített termináloknál is kérhet-
nek sorszámot a szakrendelésekre és a há-
ziorvosokhoz – mondta dr. Szarvas Tibor.
 Az igazgató főorvos által felsorolt beru-
házásokkal idén tovább fejlődik az egész-
ségügyi ellátás, a város zászlajára tűzött 
„Sportos és egészséges város” szlogent 
idén újabb hasznos tartalommal töltik meg, 
amiből az látszik, Vecsésen valóban fon-
tos, hogy jó formában legyen a helyi egész-
ségügy.  Varga Norbert 

Folytatódnak
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Online ovi  

A mindennapi takarításról, 
mosásról, a dadus nénik 
lelkiismeretesen gondoskodnak

Színes ugróiskola várja a 
gyerekeket az óvoda udvarán

Az ügyeleti rendszerben 
járó óvodások munkájával 
üzentek a nagyvilág felé

A karbantartók is szüntelenül 
végzik a karbantartási munkálatokat

A jeles események megtartásában 
is jó szolgálatot tett a technika

Virágültetéssel készültek a 
gyerekek a húsvétra 

AZ ÖSSZEFOGÁSUNK 
a legnagyobb erőnk

OKTATÁS

Március 13-án, péntek délután még úgy köszöntünk el gyermekeinktől, hogy: 
„Tschüss, auf Wiederseh’n! Szép hétvégét! Hétfőn találkozunk!” De sajnos nem így történt. 
Az a hétfő, a mai napig nem jött el. Szinte üres az ovi, nincs gyermekzsivaj, nincs hangos 

kacagás vagy éppen elkeseredett sírás, nincsenek csillogó szemű élménybeszámolók, 
nincs ölelés, nincs odabújás. Szinte nincs semmi, csak a hiány, és mindez két hónapja.

T ermészetesen sejtettük, 
hogy valami változás 
fog bekövetkezni, de bi-

zakodtunk benne, hogy az el-
tervezett ovis programjainkat, 
eseményeinket, a közös minden-
napjainkat nem fogja keresztül-
húzni, de mégis csak győzött 
felettünk napjaink láthatatlan 
ellensége, a vírus.
 Intézményünkben a gyerme-
kek hiánya lelkileg a dolgozókat 
is megérintette, hiszen évtize-
deken keresztül hozzászoktunk 
a kialakított napi teendőinkhez, 
a megszokott rituálékhoz, ame-
lyek középpontjában természete-
sen a gyermek állt. Éppen ezért 
úgy döntöttünk óvodapedagógus 
társaimmal, hogy nem engedjük 
el a gyermekek kezét a kialakult 
veszélyhelyzetben sem, és bein-
dítjuk a „home/online ovi”-t, ame-
lyet minden óvó néni egy zárt 
Facebook-csoporton keresztül 
szolgáltat a szülők és a gyerme-
kek felé. E kezdeményezéssel a 
gyermekek otthontöltött napjait 
próbáljuk színesíteni különféle 
tevékenységekkel, egy picit le-
foglaljuk őket és így a távolból 
is éreztetjük velük, hogy milyen 
fontosak számunkra. Ajánlása-
inknál fi gyelembe vesszük a be-
tervezett heti témáinkat és annak 
a tükrében kínáljuk a tevékenysé-
geinket. Gazdagítjuk a repertoárt 
óvó nénis, dadus nénis videofel-
vételekkel, online foglalkozások-
kal és fényképek küldésével is.
 Nagyon örülünk, hogy ez a fo-
lyamat nem egyoldalú, hiszen a 
szülők is szeretettel küldik szá-
munkra a gyermekük tényke-
déseivel kapcsolatos képeket, 
videókat egyaránt. Az esemény-
naptárunkban szereplő óvodai 
programokról, jeles napokról 

sem feledkeztünk meg, szülői 
együttműködéssel próbáltuk az 
éteren keresztül megtartani eze-
ket az eseményeket is. Ilyen volt 
például a húsvét, a Föld napja, a 
TrachTag és az anyák napja. 
 A nevelőtestülettel a napokban 
tárgyaljuk majd meg online ér-
tekezlet formájában az év egyik 

legszebb és egyben a legmegha-
tóbb rendezvényét is, a ballagást. 
Nyilvánvalóan tudjuk mindany-
nyian, hogy az idén júniusban ez 
nem valósulhat meg, de videó 
formájában mindenképpen el-
búcsúzunk a kis óvodásainktól 

és majd alkalomadtán magunk-
hoz is öleljük őket.
 Intézményünk a kialakult ve-
szélyhelyzet ideje óta folyamato-
san üzemel, ügyeletet tart azon 
gyermekek számára, akiknek a 
szülei munkavégzésből kifolyó-

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten 
Wetschesch a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 

NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODAPEDAGÓGUS 
/ÓVODAPEDAGÓGUS munkakörök betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2020. 
08. 03-ától 2022. 08. 31-éig tartó közalkalmazotti jogviszony. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2220 Vecsés, Fő út 83. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása a Köznevelési 
Törvény, az ONOAP, az óvoda Pedagógiai programja és a munkakö-
ri leírás szerint. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
 •  főiskola – német nemzetiségi óvodapedagógus / óvodapedagógus 
 •  német nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgá-

si szintű nyelvtudás 
 •  német nemzetiségi óvodai nevelés – 1 év alatti szakmai tapasztalat 
 •  felhasználói szintű MS Offi  ce (irodai alkalmazások) 
 •  büntetlen előélet 
 •  fényképes szakmai önéletrajz 
 •  végzettséget igazoló okiratok másolata 

Elvárt kompetenciák: 
 •  szakmai tudás 
 •  felelősségvállalás 
 •  együttműködés 
 •  kommunikáció 
 •  empátia 
 •  kreativitás 

A pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, iga-
zolások: 
 •  fényképes szakmai önéletrajz 
 •  végzettséget igazoló okiratok másolata 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 20. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton: a pályázatnak a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda címére 
történő megküldésével (2220 Vecsés, Fő út 83.). Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2020/M/
VIII-1/0507k, valamint a munkakör megnevezését: német nemzetiségi 
óvodapedagógus / óvodapedagógus. 
 Elektronikus úton: Vargyasné Bakonyi Ildikó részére az info@falusiovi.
hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 27. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Vargyasné Bakonyi Ildikó nyújt, tel.: 06-30/649 45-42. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt 
a www.falusiovi.hu honlapon szerezhet.

lag igénylik az óvodai ellátást. 
Eleinte 4-5 gyermeket felügyel-
tünk, de ez a csekély létszám 
most már kezd növekedni pár-
huzamban a korlátozások eny-
hítésével. Intézményünkben be-
tartjuk az előírt rendeleteket és a 
szigorított higiéniai szabályokat.
 Vecsés Város Önkormányza-
ta igényeink szerint ellátja óvo-
dánkat az előírásnak megfelelő 
fertőtlenítőszerekkel és védőfel-
szerelésekkel. Óvodánk tárgyi 
fertőtlenítéséről, a folyamatos 
mindennapi takarításról, mosás-
ról, a dadus nénik lelkiismerete-
sen gondoskodnak az óvodába 
járó gyermekek ellátása mellett.
 A karbantartók is szüntelenül 
végzik a karbantartási munkála-
tokat, kerítést csiszolnak, feste-
nek, kertészkednek, fákat, bok-
rokat metszenek, a homokozókat 
felfrissítették és a napi szinten 
adódó karbantartási munkákat 
is ellátják.
 A lecsökkent gyermeklétszám 
mellett megszerveztünk egy lom-
talanító hetet is, amikor egy kon-
téner biztosításával rendezetté 
tettük óvodánk padlásterét és a 
pincehelyiségét is egyaránt.
 A kialakult veszélyhelyzet el-
lenére a lelkesedésünk és az ösz-
szefogásunk nem hagyott alább, 
így egy szombati napon az ud-
vari betonjárdára színes ugróis-
kolát, és különféle mozgásmintát 
festettünk. Öröm volt számunk-
ra ez az egész napos „kézműves” 
elfoglaltság, hiszen tudtuk, hogy 
a földre festett többszínű formák-
kal nagy boldogságot szerzünk 

majd az ovisainknak, és nem 
utolsó sorban a leutánzó ugrálá-
sokkal, a vonalvezetők végigjá-
rásával fejlesztjük a mozgásukat.  
Bízunk benne, hogy hamarosan 
a sok-sok apró lábnyomocska 
fogja is jelezni e vidám alkotás 
használatát.
 Természetesen az ügyeleti 
rendszerben járó óvodásainkat 
is mindig bevontuk és bevonjuk 
az aktuális programokba. A ki-
csi kezük munkájával üzentünk 
a nagyvilág felé.
 A Frézia virágüzlet felajánlá-
sával virágokat ültettünk közö-
sen óvodánk előkertjébe, ezzel 
is készültünk a húsvéti nyuszi 
várásra.
 Csatlakoztunk a Zentrum kez-
deményezéséhez, a TrachtTag-
hoz, óvodánkból és otthonról is 
egyaránt. 
 Ezen kívül az óvó nénik min-
dennap folyamatosan foglalkoz-
tatták az óvodába érkező gyerme-
keket, akik a mostani szabályozás 
szerint legfeljebb öten lehetnek 
egy csoportban.
 Elmondhatjuk, hogy az élet 
nagy rendező… teljes mérték-
ben átváltoztatta egyik napról 
a másikra a már megszokott kis 
óvodai mindennapjainkat, a sza-
bályainkat és az életvitelünket.
 Ennek ellenére, óvodánk dol-
gozói napi szinten példaértékű 
hozzáállást és lelkes helytállást 
mutattak, e szokatlan és bizony-
talanságokkal teli időszakban 
egyaránt. Úgy gondolom, hogy 
a közösség, az összefogás és a 
szeretet szellemében rejtőzött 
az az erő, aminek a segítségé-
vel legyőztük a kihívásokat és 
kiegyensúlyozottan, szinte mo-
solyogva végeztük el a minden-
napi óvodai teendőinket. Bízunk 
benne, hogy lassan ismét kitárul 
előttünk a világ és elérkezik az a 
hétfői nap, amire már annyi ide-
je várunk…

Vargyasné Bakonyi Ildikó, 
óvodavezető-helyettes
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MÚLTIDÉZŐ MÚLTIDÉZŐ 

a kitelepítettek emléke előtt 

Májusban elindultak a vonatok… 
Sokak szerint az év egyik legszebb hónapja május, a természet szépségének hordozója. 
De a vecsésiek emlékezetébe sajnálatos módon nem emiatt vésődött be kitörölhetetle-
nül. A tavasz utolsó hónapját 74 éve beárnyékolja egy szomorú és fájdalmas esemény: 
1946 májusában 1500 vecsési lakost űztek el igaztalanul az otthonából. Frühwirth 
Mihály múltidéző írásával a sváb családok zivataros időszakára emlékezünk. 

A szülőföldjüktől megfosztott 
vecsésiek emlékére tartottak 
koszorúzást május 19-én. 

A háborút követően, nálunk Vecsé-
sen, a május sok családnak az el-
válást, a kivetettséget, a jogfosz-

tottságot jelentette.
 1938-ban ünnepelte Vecsés nagyközség 
a 150 éves fennállását. Az ünnepségen be-
szédet mondott a járási főjegyző, Kopa Mi-
hály is. Az alábbi két részlet az ő beszédé-
ből való: 
 „… És ezt a megértést, ezt a türelmet, ezt 
a szeretetet nem kívánja megvonni az az 
ősi nép a bevándoroltaktól most sem, de 
a jövőben sem, amikor pedig magának is 
oly rosszul megy a sorsa, oly nehéz, küz-
delmes az élete.
 Amikor a magyar föld olyan drága lett, 
mert abból oly kevés maradt!
 A vendéglátó nemzet még most sem kö-
veteli vissza a bevándoroltaktól a magyar 
földet, pedig millió és millió azoknak a ma-
gyaroknak a száma, akiknek egy talpalat-
nyi sincs belőle, és akik talán még sokáig 
hiába sóvárognak akkora darabkáért is, 
amelyen felépíthetnének maguknak egy-
egy kis bogárhátú házacskát.”
 „…Készséggel elismerem, hogy nem-
csak egyedül a nyelv az, amely összetart 
egy nemzetet, hanem a nyelv mellett a kö-
zös múlt, a közös küzdelmek, a közös cé-
lok, sokszor a közös álmok: egyszóval a 
közös sors, vagy szórendileg megfordítva: 
a sors-közösség.
Ebbe a magyar sorsközösségbe kell bele 
illeszkedniök a 150 évvel ezelőtt ide ván-
dorolt 50 család utódainak is, maradékta-
lanul érzésben, gondolkodásban. De igen 
szép és jogos gesztus volna, ha az évszá-
zados gavallér vendégszeretetért cserébe, 
nyelvében is magyarrá lenne.”
 7 esztendővel később, 1945-ben, 100 csa-
ládtól vették el a földet, 8 esztendővel ké-
sőbb 1946 májusában pedig 1500 főt elűztek 
az otthonukból, megfosztották a hazájuktól, 
állampolgárságuktól. Mindezt már a béke-
időben. Évtizedeken át hallottuk (ünnepi be-
szédekben néha még ma is), hogy mindez 
a Potsdami határozatok alapján történt. A 
svábokat ki kellett telepíteni, mert kellett a 
hely a felvidékről érkezőknek. Arról csak 
az utóbbi 10-20 évben értesültünk, hogy a 
Potsdami értekezlet határozatát megelőző-
en az akkori magyar kormány megkereste a 

szövetségeseket az-
zal, hogy a magyar-
országi németekkel 
nem tudnak demok-
ráciát építeni, kér-
te, tegyék lehető-
vé a kitelepítésüket. 
Az említett határozat 
nem elrendelő, meg-
engedő volt!
 A történelmi ku-
tatások nyilvánva-
lóvá tették, hogy a 
kitelepítés okai kö-
zött szerepelt az el-
kobzott vagyon új-
raosztása.
 Vecsés sajátos helyzetben volt. A ki-
telepítettektől elkobzott javak döntő ré-

A főjegyzőt kérték, állapítsa meg, kik minősítendők sváboknak

Névjegyzéket készítettek a német nemzetiségű és anyanyelvű lakosokról

A pártok mondták meg, kinek kell mennie

A főj őt ké ték áll ít kik i ő ít dők áb k k

szét a belső telepesek között osztották 
fel. 1945–1946-ban az ország határain 

túlról csak kisszámú menekült érkezett. 
1947–1948-ban, amikor a Szlovákiából ki-
telepített magyarok érkeztek, akkor a ma-
radék svábokat összetelepítették, így tudtak 
helyet biztosítani az újonnan érkezőknek. 
 Ismeretes, hogy 1946. január 19-én in-
dult Budaörsről az első szerelvény Német-
országba. Néhány nappal később a vecsé-
si jegyző a Statisztikai Hivatalhoz fordult 
sürgetve az 1941es népszámlálási névsort. 
A hivatal válaszát nem tartották kielégí-
tőnek. Az iktatókönyv nyilvántartása ad 
hírt róla, hogy 1946. február 8-án a politi-
kai pártok beadtak egy névsort a kitelepí-
tendőkről. Sajnos, a névsort a levéltár le-
selejtezte még 1952-ben. 
 Vecsés azon kevés településhez tartozik, 
amelyről nem maradt fenn a „vagonlista”. 
Vagonlistának nevezik azt a névsort, amely 
vagonszámok szerint sorolja fel a szemé-
lyeket. Ami ránk maradt, az nem a végle-
ges névsor. 
 A vonatok májusban elindultak a vecsé-
siekkel. Egy kisebb csoport Ulmban ma-
radt, jórészt a zenészek. A többség Stutt-
gart közelében nyert elhelyezést. Néhány 
család pedig Nürnbergbe került.
 1947. március 31-én megjelent a Magyar 
Köztársaság kormányának 4300/1947. ME 
sz. rendelete a csehszlovák-magyar lakos-
ság csereegyezmény alapján Magyaror-
szágra áttelepített szlovákiai magyarok el-
helyezése érdekében a 12330/1945. ME sz. 
rendelet értelmében Németországba való 
áttelepítésre kötelezett magyarországi né-
met lakosság összeköltözéséről.
 1947. aug. 17. elkészült egy tervezet to-
vábbi 159. vecsési lakos kitelepítéséről.
 A lista végén a következő olvasható:
 „A fent felsorolt egyéneket kiskorú csa-
ládtagjaikkal együtt kérjük kitelepíteni.
Indokaink: jelenleg a békés termelésre ká-
ros kihatással vannak, a község több ezer 
lakosát nyugtalanítják, a földreform ellen 
lázítanak, és a régi rendszer visszaállítá-
sáról beszélnek.
 Választások előtt sváb felkelést készíte-
nek elő. 
 Az újgazdákat, akik békésen munkálják 
földjeiket, csoportostul elzavarják, és élet-
veszélyesen fenyegetik.
 MKP részéről: N. I. (piros nyomtatott 
betűkkel írva a nevek.) 
 Nemzeti Parasztpárt részéről: B. J. 
  U.F.O.Sz. részéről: N. K.”

 Az élet további meglepetésekkel zajlott 
tovább. 
 A 12.200/1947. kormányrendelet többek 
között előírta a német lakosság újbóli ösz-
szeírását, és őt csoportba való sorolását. 
 Végül a Minisztertanács 1950. márci-
usi rendelete teremtette meg a jogegyen-
lőséget. 

Frühwirth Mihály 

A megemlékezés résztvevői a Szent 
Kereszt templomnál és a vasútál-
lomás épületénél elhelyezett em-

léktáblánál rótták le tiszteletüket a 74 év-
vel ezelőtt történt események áldozatai előtt.
 1946 májusában 1500 vecsési svábot űz-
tek el otthonából igaztalanul. Semmire és 
senkire nem voltak tekintettel, nőket és fér-
fi akat, gyermekeket és időseket, házasokat 
és egyedülállókat, egészségeseket és bete-
geket egyaránt bevagoníroztak, hogy aztán 
megaláztatások közepette, szülőföldjüktől 
elszakítva messzire szállítsák őket.  
 A hagyományok szerint minden májusban 
szentmisével, koszorúzással és emlékmű-
sorral tisztelegnek a hazájuktól elszakított 
vecsésiek emléke előtt, de idén a kialakult 
egészségügyi helyzet miatt csak néma ko-

szorúzással és főhajtással emlékeztek meg 
a kitelepítettekről. 
 Az eseményen részt vett és koszorút he-
lyezett el Szlahó Csaba polgármester és 
Frühwirthné Halász Melinda alpolgármester, 
valamint a Vecsési Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat és a Kulturverein Wetschesch 
megjelent tagjai.  VN

FŐHAJTÁS 

Örök fi gyelmeztetés 
az utókornak a 
vecsési állomás falán 
emelt emléktábla
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KÁRI JÁNOS
a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara elnökségi tagja, a Vecsési Kamarai 
Klub elnöke, turizmussal és vendéglátás-
sal foglalkozó családi vállalkozás tagja 
Az érdekképviseletünkbe tartozó családi 
vállalkozásban vagy a szolgáltatásban részt 
vevő kereskedő és vendéglátó társadalom 
nyilván veszteségek mellett, de remélhető-
en túléli a helyzetet, amely óriási vesztesé-
get szenvedett az a turizmus és a vendéglátás. 
Cégünknek két szállodája van. A fővárosi-
ban vendégeink 85 %-a külföldi volt. Mivel 
nincs légi és turistaforgalom az újranyitása 
rövidtávon kilátástalannak tűnik. A másik 
szálloda Esztergomban van, ez éves szinten 
75-80 százalékos kihasználtsággal üzemelt, 
80-85 %-ban hazai vendégünk volt. Most 
a könnyítések miatt már tervezhetünk, de 
erősségünk a beltéri wellness-szolgáltatás 
és azt még nem indíthatjuk be? 
 A két szállodában 60 embert foglalkoz-
tattunk, közülük 20 főt tudtunk megtartani. 
A bértámogatás komplikált rendszere szá-
munkra nem előnyös, de azt is hozzá kell 
tennem, hogy a munkaerő minőségével is 
sok gondunk volt. Most a fellépő munka-
nélküliség miatt elképzelhető, hogy kvalifi -
káltabb munkaerőhöz juthatunk. A kormány 
egyéb támogatásai sokat segítenek rajtunk, 
különösen a hiteltörlesztések halasztása, bár 

más tartozások kiegyenlítésére valószínű-
leg hitelt kell felvennünk, igaz, ezt kedvező 
kamat mellett tehetjük. A SZÉP-kártya be-
emelése ösztönzőleg hathat a turizmus be-
indulására, ami a kijárási korlátozások és a 
karanténok megszűnése után tovább erősöd-
het. A gyerekekkel két családi házban, de kö-
zös udvarban együtt lakunk, így könnyebb 
elviselni a szabad mozgás korlátozását. Re-
méljük, itt is könnyítések jöhetnek, és egy-
re több formában újraindul az élet. 

SZABADOSNÉ 
SCHILLER KATALIN
vállalkozó
Családi vállalkozásként Vecsésen főleg sa-
vanyítással, és savanyúságaink kis- és nagy-
kereskedelmével, exportjával foglalkozunk. 
Igyekszünk a savanyításra szánt zöldsége-
ket, mint például a fejeskáposztát, uborkát, 
paprikát, zöldparadicsomot is megtermelni. 
A Covid–19 vírus kellemetlen következmé-
nyeit – csakúgy, mint mindenki – mi is érzé-
keltük. Jelentősen visszaesett üzleteinkben 
a forgalmunk, bár az is igaz, hogy megnőtt 
a kereslet az egyik legnépszerűbb vitamin-
forrás, a savanyúkáposzta iránt, úgy itthon, 
mint külföldön. Szerencsére az áruszállí-
tás – ha lassabban is –, de továbbra is mű-
ködött a határokon túlra is, így a folyama-
tos exportlehetőség némileg pótolta a hazai 
forgalom-visszaesést. A mezőgazdaságban 

pedig mostanáig elmondhatjuk, hogy a sú-
lyos csapadékhiánytól eltekintve, minden 
megy a maga útján, mint máskor is. Dolgo-
zunk, vetünk, ültetünk, öntözünk, hiszen a 
földeken a természet is teszi a dolgát, a me-
zőgazdasági munkák nem tűrnek halasz-
tást, mindent el kell végezni a maga idejében. 
A gépek segítsége mellett a zöldségtermesz-
tésben azonban jelentős a kézi munkaerő 
szükségessége is, amit – a korlátozások fel-
oldása után – reméljük, pótolni tudunk. Mint 
sok vállalkozót, gazdálkodót szerte a világon, 
minket is megtanított arra ez a kellemetlen 
vírus, hogy mi megtehetünk mindent, ami a 
saját tehetségünkből, erőnkből telik, mégis 
jöhet bármikor egy ilyen világméretű beteg-
ség okozta válság, és mégis, akkor is tovább 
kell élni, dolgozni, tervezni, imádkozni, és az 
adott helyzetből a lehető legtöbbet kihozni.

HEINEMANN ILDIKÓ 
evangélikus lelkész
Két hónap telt el azóta, hogy a járványügyi 
helyzet miatt be kellett zárni a templomun-
kat. Többször, amikor ezért-azért átmentem, 
szorongással töltött el, hogy ez a modern, 
gyönyörű templom üres, élettelen, nagyon 
hiányzott az élő közösség, a kézfogás, az 
érintés, a közös nevetések, a zsongó-bongó 
gyerekcsapat, a közös vacsorák hangulata. 
 Mivel elképzelhetetlennek tartottam, hogy 
az üres templomban tartsak istentisztele-
tet, és megfelelő technika nélkül nem is 
voltam rá képes, így a zoomos istentiszte-
tek és gyülekezeti alkalmak mellett döntöt-
tünk. Így láthattuk egymást és kommuni-
kálhattunk egymással, énekelhettünk úgy 
együtt, hogy minden versszakot más éne-

kelte, de voltak gitáros istentiszteleteink is, 
amikor megosztottuk az online térben az 
istentiszteleti PowerPointot, és gitárosunk 
a családjával együtt vezetett bennünket az 
éneklésben, és az istentiszteleteken többen 
olvastak imádságot, igét. Igazi közösségi 
alkalmakként éltük meg ezeket a nagysze-
rű perceket. Csodálatos módon megnőttek 
más igei alkalmaink is. Több bensőséges 
imaközösség és beszélgető közösség ala-
kult ki köztünk. 
 Sokat tanultam ebben az időben, arról, 
hogy mennyire törékeny az élet, és mind-
az, amit mi emberek felépítünk, és amiben 
a biztonságunkat vetjük, mennyire labilis 
lábakon áll. Jó volt érezni, hogy Isten meg-
tart bennünket. Legszebb talán a nagyhét és 
a húsvét ünneplése volt, hiszen mindennap 
tartottunk az internet segítségével csendes-
séget, istentiszteletet. Bár hiányzott a hús-
vét hajnali együttlét és a közös reggeli, még-
is viszonylag gyorsan alkalmazkodtunk az 
új helyzethez és így megtanultunk egy kö-
zösség maradni. 
 Ez a helyzet sok család életében nehéz 
anyagi helyzetet teremtett, hiszen munkahe-
lyek zártak be, és emberek maradtak mun-
ka és fi zetés nélkül. Gyülekezetünkben van 
egy kedves tagunk, aki igen érzékeny a rá-
szorultak iránt, ő jelezte, hogy mit tehetünk 
egy-egy családért, így próbáltunk meg se-
gíteni, szegényebb anyagi körülmények kö-
zött élő embereken. 

KÖZÖSSÉG KÖZÖSSÉG

Gondolatok 
A KARANTÉNBÓL
Hogyan élünk karantén idején? – tettük fel újra a kérdést 
vecsési közszereplőknek, hogy mondják el gondolataikat 
a járvány miatt megváltozott élethelyzetükről.  

 Az evangélikus templom (Erkel u. 1.) Pün-
kösd ünnepén nyit ki. Délelőtt 10 órakor tar-
tunk istentiszteletet május 31-én, és június 
1-én. Azt reméljük azonban, hogy az elmúlt 
időben fejlesztett internetes és videotechni-
ka segítségével istentiszteletünket továbbra 
is közvetíteni fogjuk azok felé, akik valami-
lyen oknál fogva nem tudnak eljönni alkal-
mainkra. 

VARSA MÁTYÁS
színművész, a Kisspista Színház 
rendező-igazgatója
Bevallom, vonakodtam, hogy vállalkozzam 
a feladatra, mert őszintén megvallva, nekem 
most így elég jó. Arra gondoltam, hogy illet-
lenség megszólalni, amikor sok család meg-
élhetési nehézségekkel küzd, és szorongva 
néz a jövő elé. Bizonyos anyagi veszteség ért, 
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M i ajánlottuk fel a segítségünket, 
és az érettségi előtt ingyenes fer-
tőtlenítést végeztünk a Petőfi  is-

kolában. Ez azt jelentette, hogy két embe-
rünk egy nap alatt fertőtlenítette az iskolát 
egy ipari készülékekkel, ami vissza is rege-
nerálja az oxigént. Egyszerűen csak segíteni 
akartam a vecsési diákokat, hogy esélye se 
legyen a vírusnak velük szemben – mond-
ta Molnár Endre ügyvezető. 
 Azért sikerült ilyen rövid idő alatt a fer-
tőtlenítés, mert a cég kizárólag olyan beren-

de a nyugdíj megérkezik, a feleségem tud in-
terneten dolgozni, a fi am tanulni. 
 Ami a Kisspista Színházat illeti, azokról a 
meghívásokról, amelyeket Tar Ildikó: Láng a 
sötétben c. darabjának előadásával kaptunk, 
egyelőre le kell mondanunk, a Nemzetkö-
zi Eucharisztikus Kongresszust jövő évre 
halasztották, a csíkszentdomonkosi Már-
ton Áron Konferenciáról semmi hír, nyil-
vánvalóan nem lesz megtartva; nem tudunk 
eleget tenni a győri, és egy zarándoklat zá-
róakkordjaként tervezett meghívásnak. El-
marad a Művészetek Völgyébe tervezett fel-
lépésünk is, hiszen a jelenlegi állás szerint 
augusztus 31-ig nem lesznek fesztiválok.
 Pironkodva mondom el, hogy nekem még-
is aranyidő ez. Még 2003-ban, a Tiszatáj 
folyóiratban megjelent egy esszém, A leg-
régibb magyar mítosz címmel, amely úgy tű-
nik, a múlt megközelítésének új lehetőségét 
adja. Amikor elolvasták a szerkesztőségben, 
azt mondták: ez szép és jó, de vajon igaz-e? 
Igaz-e, hogy Hoppál Mihály ezt az érvelést 
elfogadta és tetszik neki? Ha igen, nem írna 
elé valamit? Hoppál Mihály nagyon kedve-
sen vállalta, és az ő bevezetésével jelent meg 
az írás, ezzel polgárjogot nyerve. 
 Hamarosan levelet kaptam, hogy szeret-
nék megjelentetni a 2004-es Az év esszéi 
kötetben is. Így lettem esszéíró, noha csak 
egy esszét írtam. Igaz, 52 oldalon. Most, a 
négy fal közé zártan többet tudok ezzel a te-
rülettel foglalkozni. Szalontai János

dezéseket használ, amelyek rendelkeznek 
ózonlebontó (oxigénné alakító) ciklussal. 
Az eljárás végén az előállított ózon tiszta 
oxigénné alakul, az eredmény egy penész-

től, penészspórától, kórokozóktól és kelle-
metlen szagoktól mentes higiénikus, friss 
illatú környezet.
 A szakember maga is a Petőfi be járt, ahol 
édesanyja korábban igazgató-helyettesként 
dolgozott, így több szempontból is fontos 
számára az intézmény. A kialakult helyzet-
ben rengeteg munkájuk van, köztük több 
karitatív jellegű, de együttműködnek a ka-
tasztrófavédelemmel és a tűzoltósággal is. 
 – Természetesen megnőtt az érdeklődés 
a munkánk iránt, amióta 2018-ban elkezd-
tem ezzel foglalkozni. Sajnos nagyon sokan 
– mint korábban én is – beleesnek abba a hi-
bába, hogy vesznek egy tisztítókészüléket, 
aminek aztán több a hátránya, mint az elő-
nye – mondta a szakember.
 Elárulta, korábban ők is próbálkoztak kí-
nai, majd német gépekkel, jelenleg egy iz-
raeli gépet használnak, amelyik jobb bár-
melyik korábbinál. 
 A cég honlapjáról kiderül, ha megfelelő-
en kezeljük, és észszerű biztonsági óvintéz-
kedéseket követünk, az ózon a legbiztonsá-
gosabb fertőtlenítőanyag, amit napjainkban 
használnak. Semmiféle maradványt nem 
hagy maga után. Rövid idő alatt magától is 
visszaalakul oxigénné és egyszerűen elosz-
lik a levegőben, maradandó káros anyagok, 
és a környezet degradációja nélkül. Sz. Gy. 
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Az érettségire 
kifertőtlenítették 
a Petőfi  iskolát
Az egész világot sújtó koronavírus-járvány miatt kiemelt 
fi gyelmet kap a fertőtlenítés. Az Ózon-Kontakt Kft. önként 
jelentkezett és végezte el a köztéri fertőtlenítést Vecsésen. 
Nem ez volt az első alkalom, hogy segítettek a városnak.
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G. Ferenczy Hanna 
Irodalmi Kör alkotásaiból

Varjasi Béla
Tanácstalanság

Sallay Gyula
Írtam

Kelemen Bata Mária
Sors szekerén

Szénási Sándor István A kanális-parton

Hegedűs Károly
Látóhatár

M Kaiser Ilona képe

Borzasztó e bezártság!
Szétfeszít az ideg!
Oly jó lenne szabadság,
de most nem éri meg.

Járvány tombol a világban.
szenved, elhull sok ember,
betegséggel áll csatában,
jövőre gondolni sem mer.

Lomhán baktat a sorsszekér,
gonddal telt a kocsiderék, 
kerékagyban idő az ék,
rozsdás stráfon szunnyad a fék. 

Repedt lőcsén, tágul a lék, 
az égbolton sötét a kék. 
Poros mezsgyén romos hajlék,
ódon falán avult emlék. 

Útján rögöt bont a szándék,
minden új nap már ajándék. 
Kúszó árnyék életkövén, 
megpihen a sors szekerén. 

Hajtószáron kérges marék,
megfáradt az öreg szekér. 
Kerékagyban kopik az ék,
lassan végső helyére ér! 

vízcseppek ölelésében hajlik
a hajnal, ébredése elcsellengi
a szőlővirágok illatát, felgyújtja
az eget, a pislákoló mécselésben
mézelő pitypangok repülésre 
várnak az égig érő tűzben,
abbamaradt napjaink 
a látóhatárra égnek.

Az oldalt összeállította: 
Szénási Sándor István

Itt keblére ölel a föld
fölébe hajló égboltot,
nagyot lélegzik  az ember,
s nem látja, amit elrontott.

Halkan susog a nyárfasor
felnövekvő unokája,
emlékeznek még a szelek
az öreg fák dallamára.

A kis patak vize úgy fut,
mint rég, szótlanul, szelíden,
duzzogva lassul a hídnál,
átbukdácsol  a köveken.

Partján a sás buzogányt rejt,
amit virágként gyűjtöttünk:
nem adta könnyen a patak,
érte gyakran vízbe estünk.

Szőlős kertek, művelt földek
voltak ezen a vidéken,
lovas kocsik jöttek-mentek
a földes úton, emlékszem.

Erre vitt a mi utunk is
nagyapával  a szőlősbe,
búbos banka  ment előttünk,
és a két ló csak követte.

Ha csillog az ezüstnyárfák
őszes, szél fésülte lombja,
gyermekkorom emlékeit
e táj mindig eldalolja.

Egykor dús fű nőtt a parton –
a házaktól távol esett,
bujtatott erdei vadat,
titkokat  és szerelmeket.

Átrendeződött az élet,
a világ sokat változott,
nem kapálnak a földeken
főkötőben az asszonyok.

Nem  szállnak már munkadalok,
kutyafuttató a mező,
benépesült a patak-part,
s népszerű a társkereső.

Kellemes a futópálya,
tanulságos a tanösvény,
szükségszerű a változás,
ha jó, ha nem, ez a törvény.

Örömmel nézem a parton
a sok fi atalt s gyermeket:
fosztogatja már az idő
madárfészek-emlékemet!

Gyorsan vágtat a fakó ló.
Apokalipszis teljesül?
Ez így senkinek sem jó
a világ készlete kimerül.

Volt már járvány, sok komoly,
de nem az egész világon.
Ez, ami most végigtombol,
túljut minden határon.

Orvos, tudós, bölcs halandó
küzd és válaszokat keres. 
A végét látni volna jó:
nincs felelet tökéletes.             

Írtam egy festményt,
betű volt a festék,
csönd volt a vászon:
aki érti, lásson.

S árospatakon születtem 1958. július 
25-én és ugyanott, ebben az orszá-
gosan ismert zempléni kisvárosban 

végeztem általános iskolai és gimnáziumi 
tanulmányaimat. Édesapám főiskolai tanár-
ként, édesanyám gimnáziumi tanárnőként 
dolgozott, az ő gondos nevelésük eredmé-
nye a magyar nemzet szeretete és a magyar 
történelem ismerete iránti elhivatottságom. 
1982-ben végeztem közgazdaként a Marx 
Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, 
s ugyanott doktoráltam gazdaságszociológi-
ából 1985-ben. 1991-ben kerültem Vecsésre 
a feleségem révén, aki tősgyökeres vecsési.
 A rendszerváltásig iparszociológiával és 
ipari szervezetekkel foglalkozó kutatóként 
dolgoztam, számos publikációm jelent meg 
magyar és angol nyelven. A rendszerváltás 
után az újonnan megalakult Munkaügyi Mi-
nisztérium stratégiai főosztályát irányítot-
tam, majd 1992–1994 között a privatizáci-
ós miniszter kabinetfőnökeként dolgoztam. 
Nehéz időszak volt, sok sikerrel és kudarc-
cal, de hát ekkor „tanultuk a piacgazdaságot”. 
Végig zsinórmértékem volt: a bizalom és a 
becsület. Az egyetlen államigazgatási sze-
replő vagyok, aki a privatizációs tevékenysé-
géért magas rangú állami kitűntetést kapott. 
1994-től a mai napig – időnként a Magyar 
Fejlesztési Bankhoz kötődve – pénzügyi in-
tézmények létrehozását és működtetését vé-
geztem, végzem. A legnagyobb tapasztalat-
tal – 200 feletti befektetéssel – rendelkező 
tőkebefektetőként váltam ismertté. Az EU-
ban „legjobb gyakorlatnak” (best practise) 
minősített Széchenyi Tőkebefektetési Ala-
pot 2010-ben indítottam el. Érdemi szerepet 
vállaltam a Széchenyi Terv és az új Széche-
nyi Terv kidolgozásában és működtetésében, 
majd a hazai védelmi ipar tőkefi nanszírozá-
sának megalapozásában. Ez év májusától a 
Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadó-
jaként dolgozom. 

 Gyermekkorom óta hobbim a magyar tör-
ténelem minél alaposabb ismerete, illetve 
történelmi relikviák, anyagok gyűjtése. Az 
1848–1945 közötti időszak, azon belül kiemel-
ten az első és a második világháború kuta-
tásaim iránya. Az élet olyan általam tisztelt 
és szeretett emberekkel vett körül már kis-
gyermekként, és olyan történeteket lehetett 
megismerni a sorsuk által, amely nem is te-
relhette volna érdeklődésemet más irányba. 
Egy Kárpátokban harcolt tüzérzászlós, egy 
orosz fogságban oroszul kiválóan megtanult 
latin-görög-magyar szakos tanár, egy repülő-
orvos őrnagy, egy zászlóaljparancsnok alez-
redes, aki 1944 őszén Tordánál harcolt, egy 
cőgerájt (katonai középiskolát) végzett ál-
latorvos… A pataki református temetőben 
nyugszik Deseő László vezérőrnagy, aki a 
III. hadtest tüzérparancsnoka volt a Donnál, 
majd szovjet hadifogságban érte a halál.
 Közel négy évtizede módszeresen gyűjtök 
írásos és tárgyi dokumentumokat. Melyek a 
„kedvencek”? Talán az I. világháború legki-
válóbb magyar pilótájának, Kiss Józsefnek 
fotódokumentációja, vagy Rumy Lajos ez-
redes, a Don-kanyarban vitézül helytállt 31. 
honvéd gyalogezred egykori parancsnoká-
nak családi levelezése és egy arany frakklánc, 
amelyen együtt van – ezt nagyon kevesen 
kapták – a Magyar Királyság legmagasabb 
katonai és civil kitűntetése: a Mária Terézia 
Rend és a Magyar Szent István Rend. 
 Vecsési lakosként hamar érdekelni kezdett 
a település lakóinak története a világháborúk 
forgatagában. Különösen vonzotta érdeklő-
désemet az első világháború, mert bár az or-
szágban szinte minden nagyobb településen 
fennmaradt a hősi emlékmű, ezt a háborút 
évtizedeken át „kitörölték” a nemzet emlé-
kezetéből. „Igazságtalan imperialista háború” 
(leninista terminológiával) minősítésével el-
felejtődött a többszázezer hősi halált szenve-
dett magyar, a sebesültek, a hadirokkantak, 

a hosszú hadifogságot megélt milliók hősi-
essége. A dokumentumok arról tanúskod-
tak, vecsési családok fi ai – sokszor 3, 4, 5 
fő által érintve – vérüket áldozták Magyar-
országért, sohasem kérdezve: kiért és miért. 
A sváb fi úk áldozata volt ez a Magyar Haza 
oltárán, nem tudjuk, és nem tudhatjuk elég-
gé megbecsülni. A ma élők kötelessége em-
lékezni az ő áldozatukra. Ezért szerveztünk 
kiállítást az I. világháború centenáriumán a 
vecsési könyvtárral közösen.
 A vecsési kötődés és a történelem iránti 
elkötelezettség okán a folytatás nem sokáig 
várat magára. Tervem, hogy a II. világhábo-
rú kapcsán Vecsés és lakosainak kálváriáját 
– ha lehetőség adódik – egy kiállítás és cikk-
sorozat által bemutassam. Ehhez tervezek az 
év őszétől egy iskolai versenyt is meghirdet-
ni, amelynek keretében az általános iskolá-
sok és a gimnazisták írják meg családjuk, 
nagyszüleik és dédnagyszüleik története-
it ezen embert próbáló időkből. Érzelmek-
kel és torzítás nélkül. Ezt érdemli a vecsési 
kollektív emlékezet. Historia est magistra vi-
tae (a történelem az élet tanítómestere). Van 
még munka előttünk, de mindig tartsuk szem 
előtt Bethlen Gábor mondását (ez a Horthy-
korszak legmagasabb állami kitűntetésén is 
rajta volt): ha Isten velünk, ki ellenünk?

Lejegyezte: Szalontai János

CSAK ÜLÖK ÉS MESÉLEK…

A következő történet szereplőjének az első világháborúról szóló 
írásait már olvashatták a Vecsési Tájékoztató oldalain. Dr. Csuhaj 
V. Imre esetében arra voltam kíváncsi, hogy egy pénzügyben ma-  
gas szakmai színvonalat művelő szakember hogyan kerül a ma-
gyar- és helyi történelem bűvkörébe és lesz elkötelezett kutatója.

ÉRDEKES CSALÁDOK – ÉRDEKES EMBEREK – ÉRDEKES TÖRTÉNETEK

AKI KOR- ÉS HELYTÖRTÉNÉSZ IS
Egy bankár,
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Kincskeresés 
karanténban

Gammel József vecsési festőművészről e lapok hasábjain 
már több ízben megemlékeztünk. Ez alkalommal, így 

nem a már jól ismert életútról, az  alkotás sokszor 
gyötrelmes, mégis gyönyörűséges mozzanatairól 

teszünk említést, hanem egy olyan váratlan, örömteli 
eseményről számolunk be, amelyhez a koronavírus 

„otthonmarasztaló parancsa” bizonyára hozzájárult, 
miután az önként vállalt karantén sajtóarchívumának 
régóta esedékes rendezgetésére ösztökélte szerzőnket.

K edves olvasóink talán  nem veszik 
szerénytelenségnek, hogy e sorok 
írója elárulja: az 1960-as évek  má-

sodik felétől, egészen Gammel József 1974.
január 2-án bekövetkezett haláláig, atyai jó 
barátjaként tisztelhette azt az ízig-vérig mű-
vészembert, akinek a Magyar Nemzeti Galé-

ria 40, a Ceglédi Kossuth Múzeum mintegy 
113 alkotását őrzi, és akinek a „Falusi búcsú” 
című, nagyméretű olajfestménye Vecsés vá-
ros mindmáig egyik féltve őrzött ékköve.
 De visszatérve a vírushoz – napjaink fő 
híréhez – a már említett bezártság okozta 
kényszerű „rendezgetések” során egy eddig 
megbúvó és feledésbe merült mappában nem 
várt kincsekre, Gammel-alkotásokra leltünk. 
Az egykori barátság e szépséges ajándékai
– melyeket most a nagyközönség elé is tárunk – 
felidézték azokat a közel 50 évre visszate-
kintő, de még mindig elevenen élő emléke-
ket, melyekben az akkor gimnazista ifjú az 
idős mester küzdelmes hétköznapjaiban ép-
pen felmerülő segítségnyújtás közben hall-
gathatta a komplementer színelméletet, vagy 
lehetett első fültanúja egy néhány perccel ko-
rábban megszületett aforizmának.
 Végezetül álljon itt egy, a 30-as években 
készített grafológiai elemzés néhány szava 
Gammel József  kézírására: „Túlérzékeny, 
szenvedélyes, nem engedékeny”. 
 Igen, nem volt engedékeny. Mindvégig ki-
tartott magaválasztotta nehéz, de független 
élete mellett. Vecsési tájaival, holdas estjei-
vel, ma is közöttünk él.

Képek és szöveg: Fekete József

EDDIG NEM LÁTOTT 
FESTMÉNYEK KERÜLTEK ELŐ

„Túlérzékeny, szenvedélyes, nem engedékeny”

Sarki bolt az Erzsébet téren Kulacs pipával

A művész portréja

 A szerző egykori képe az idős mesterrel

Tűzvész a templomnál

KULTÚRA

Egy életvidám író, aki kiírta magából 
A LEGSÚLYOSABB BETEGSÉGET IS

E ndrődön született, tisz-
tességes gazdálko-
dó földműves 

szülei harmadik gyer-
mekeként. Hamar 
rájött, ő mást sze-
retne csinálni, így 
került Vecsésre a 
rokonokhoz, és két 
nap múlva már ál-
lásinterjún volt a 
Lampart Zománc 
gyárban Kőbányán, 
ahol tíz évig dolgozott, 
majd innen sikerült to-
vábblépnie a Magyar Rá-
dióba. 
 – Harminc évig dolgoztam ott a nyug-
díjazásomig, de mondhatom, nem volt egy 
órám, ami ugyanaz lett volna. Szerettem na-
gyon dolgozni, és szerették, hogy fáradha-
tatlan voltam – emlékezett vissza. 
 Eközben jeles eredménnyel leérettségi-
zett a dolgozók esti gimnáziumában, majd 
felsőfokú gazdálkodási iskolába járt, amit 
szintén jó eredménnyel végzett el, így nem 
volt meglepő, hogy kinevezték a beszerzés-
gazdálkodás csoportvezetőjének. Magya-
rán hozzá tartozott minden, ami gazdálko-
dás, beszerzés.
 – Nagyon szerettem a munkámat, közben 
persze férjhez mentem, építkeztem, gyerme-
kem született, őt neveltem, vezettem a ház-
tartást, egyszóval a napi 24 óra általában ke-
vésnek bizonyult, de úgy is mondhatom, két 
végén égettem az élet gyertyáját – mondta 
Benke Mária. 
 Ekkorra már az írás szerelmese volt, hiszen 
minden iskolában, ahol irodalom-
mal találkozott nagyon szerette. 
Általános iskolában mindig fel-
olvasták a dolgozatait, és a gim-
náziumban is azt mondták: sok-
szor fogjuk még hallani a nevedet. 
Ezek után amatőr írásokkal is 
próbálkozott, ő írta minden csa-
ládtagnak, barátnak a verseket, 
különféle eseményeikre.
 Egy súlyos betegség ledön-
tötte a lábáról, amire az orvosok 

csak annyit tudtak mondani, az 
orvostudomány akkori ál-

lása szerint nem tudnak 
rá gyógymódot. Egy 

jó barát azonban a 
nagymama füves-
könyvéből készí-
tett neki egy fő-
zetet, ami olyan 
keserű volt, hogy 
még most sem ta-

lál rá szavakat, de 
meggyógyult tőle. 

Akkor találta ki a te-
rápiás célú írást, vagy-

is mindent leírt, kiírt ma-
gából. 

 – Nagyon sokat segített és akkor 
jöttem rá, hogy én az írásra születtem. In-
nentől írtam mesét, verseket, szépprózát, no-
vellát, ami megérintett azt megírtam. Opti-
mista, jó humorú ember hírében állok, ezért 
mindig átsegített a nehézségeken a humor – 
vallja az örökifjú mesélő, aki azt is elárulta, 
az egész élethez pozitívan áll hozzá, pedig 
az jó párszor megmarta.
 – Voltak az életemnek árnyékos oldalai 
is betegségekkel, gondokkal. Ha akarnám, 
18 zárójelentéssel tapétázhatnám ki a szo-
bát, de ebből is az írás segített ki. Amikor 
meggyógyultam, volt egy írói pályázat, Be-
teg voltam meggyógyultam címmel. Ide is 
írtam egy novellát, és amikor orvosok előtt 
kellett felolvasnom, a végén felállva tapsol-
tak – mondta szerényen.
 Vecsésen egy író pályázatra beküldte egy 
művét, amivel százegynehány írás közül a 
zsűri különdíját nyerte. 

 – Ezt követően megalakítottuk a G. Fe-
renczy Hanna Irodalmi Kört, ami most is 
működik, szerető légkörben alkotunk, meg-
osztjuk egymással írásainkat, így alakult ki 
az irodalmi oldalunk is a Vecsési Tájékoz-
tatóban a verseinkkel.
 Nyugdíjas korára kiteljesedett az írás az 
életében, a VT-ben egy oldal az „övé volt”, 
ahol idős emberekkel készített interjúit pub-
likálhatta. Az idősek gondozási központjába 
járt felolvasni a saját írásaiból, majd elkez-
dett interjúkat készíteni az idős emberekkel, 
bemutatva az életüket.
 Kétszer kapott az írásaiért nívódíjat, és 
egyszer a „kiemelkedően magas színvona-
lú írásáért” művészeti díjat. Emellett számos 
pályázaton ért el kiemelkedő eredményt, írt 
két meseregényt az unokáinak, és kiadtak 
egy vecsési mesekönyvet Meseláda címmel 
2013-ban, amiben 24 meséje szerepelt.
 És ha azt hinnék, hogy ezt nem lehet fo-
kozni, 2012-ben készített egy lemezt, amin 
a kedvenc – életét meghatározó – versei van-
nak, Isten vezérel utamon címmel. Gyakran 
ír most is, mert a napi rutin nem elégíti ki, és 
az irodalom, az olvasás és az írás egyaránt 
örömet okoz számára.
 Bevallotta, a legjobban mesét szeret írni, 
hiszen ott bármennyire szabadon szállhat-
nak a gondolatai.
 – Nemrég kaptam egy felkérést, hogy egy 
óriási nemzetközi mesekönyvbe írjak, amit 
Klímakatasztrófa címmel akarnak kiadni. 
Úgy gondoltam, erről nem lehet mesét írni. 
Végül mégis rászántam magam, és amikor 
elküldtem, egy hét múlva jött egy levél és 
el kellett mondani telefonba, hogy hangos-
könyvként is kiadják, annyira tetszett min-
denkinek.
 Szerető családja van, akikkel napi szintű 
a kapcsolat, a párjával 55 éve boldog háza-
sok. Tulipános Győző, akinek a neve mel-
lett a kertjében is több száz tulipánja van. 
Öt éve a férje stroke-ot kapott, nem tudott 
írni, olvasni, de még mozogni sem. Ő azon-
ban nem bízta senkire, egy éven át, napi 24 

órában ellátta, gondozta.
 Egy rádióműsorban egyszer 
mellékhatás nélküli gyógyszer-
nek nevezték, hiszen reggeltől 
estig tele van élettel és pozitív 
hatással a körülötte lévőkre. Ön-
magát egy mosolygós, ölelésre 
kész embernek tartja, és ha va-
laki csak egyszer is beszélt vele, 
valóban úgy érzi, meg kell ölel-
ni őt és vele az egész világot. 

Sz. György 

Talán kevesen tudják, de Vecsésen él egy olyan írónő, akinek 
nehéz meghatározni a munkásságát, hiszen Benke Mária 
ugyanolyan örömmel és lelkesedéssel ír mesét, verset, szép-
prózát és novellát is. De vajon honnan jön ennyi ötlet, mitől 
van ennyi energia egy 73 esztendős életvidám hölgyben?
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Benke Mária 
mindent megír, 
ami megérinti 

Benke Mária és férje, Tulipános 
Győző kertjében minden tavasszal 

százával nyílnak a tulipánok
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HITÉLET

M ilyen sokszor éljük át mi is,  a téli borult, kö-
dös, szmogos napok után megérkező szél tisz-
tító hatását. Pünkösd ünnepe évről évre az új 

indulást, az új lendületet adja meg számunkra. Ősi ke-
resztény hagyomány számos helyen, hogy virrasztást 
tartanak pünkösdre virradó éjszaka. De az ünnepre való 
készületnek alkalma lehet az is – különösen a mai na-
pokban, hetekben – ha lekapcsolva a tv-t, rádiót, számí-
tógépet, kizárva más zavaró körülményeket, az Úrra és 
egymásra hangolódva, imával, beszélgetéssel töltjük az 
időt.  Legyünk leleményesek, halljuk meg a Lélek halk 

hívó szavát, szánjunk időt Isten-
re és egymásra!
 Mit is ünneplünk pünkösdkor? 
A húsvét utáni ötvenedik napon 
(pentecostes, azaz ötvenedik)
– amely a zsidó hagyományban 
a szövetségkötés ünnepe volt – a 
félelmükben bezárkózó aposto-
lokat és a velük együtt lévő test-
véreket eltöltötte a Szentlélek.  
Nagy zúgás támadt az égből.  Az 

apostolok feje felett tüzes lángnyelvek jelentek meg és 
„különféle nyelveken” kezdték el magasztalni és dicső-
íteni az Istent (ApCsel. 2,1-11.). A zsidó vezetőktől való 
félelmükben bezárkózó apostolok, most már a Szentlé-
lektől megerősödve, a nagy zúgásra a ház köré sereg-

lett embereknek bátran merték 
hirdetni az Evangélium jóhírét: 
Jézus Krisztus, akit megfeszí-
tettek, feltámadt a halálból, él! 
A mintegy 3000 ember különfé-
le nációból származott, de min-
denki a saját nyelvén hallotta az 
apostolok igehirdetését. A csodák 
és Péter apostol, valamint társai 
hatására több mint 3000 ember 
keresztelkedett meg.  
 Hallhattuk, olvashatjuk a mai 
szentmise szövegében, hogy 

„heves szélvihar” rázta meg a há-
zat, melyben az apostolok együtt 
voltak (ApCsel 2,1-11).  A tör-

ténések azt mutatják, hogy nemcsak a házat, hanem 
az apostolokat is megrázta ez az erős szél. Felkavarta 
őket teljesen és a Lélek indítására kezdtek el beszélni 
az összegyűlt embereknek. „Bár mi is megtapasztal-
nánk a léleknek ezt a felkavaró élményét, bár jobban 
éreznénk a lélek indításait. Nézzünk magunkba: hány 
esetben hessegettük el a segítés szándékát, hány eset-
ben léptünk tovább, amikor segíthettünk volna, hány 
esetben utasítottunk el egy-egy beszélgetést, mert fél-
tettük a saját kis világunkat?  Lehet, hogy a Lélek nem 
úgy jön el hozzánk, hogy lángnyelvekben ereszkedik 
le ránk.  De hányszor ébredt már bennünk égető vágy, 
hogy jót tegyünk, hányszor lángolt fel bennünk a ten-
ni akarás, a változás szükségét érző lelkület?  Ez is a 
Szentlélek volt!  Csak nem vettük észre, nem használ-
tuk úgy a kegyelmet, ahogy lehetett volna.” 
 Olyan csodálatos a Szentlélek hét ajándéka: a bölcses-
ség, az értelem, a jó tanács, a tudomány, a lelki erősség, 
a jámborság, az istenfélelem.  Mily sok módon tud és 
akar segíteni a Szentlélek. Legyünk tanúságtevők, le-
gyünk olyanok, akik meg tudnak szólítani embereket, 
akik képesek beszélni a „másik ember nyelvén”, hogy 
tudjunk vigasztalni, bátorítani, jót mondani, erősíteni, 
különösen ebben a próbatévő hetekben. 
 A pünkösdi szentmise ősi ünnepi énekében, a  
Sequentiá-ban így imádkozik az Egyház: „Veni Sancte 
Spiritus,/Et emitte  caelitus/Lucis tuae radium…” Sík 
Sándor fordításában kérjük mi is a Szentlelket: „Jöjj, 
Szentlélek Istenünk,/Add felülről, add nekünk,/Égi 
fénysugaraid./A szűkölködőt segítsd, /Nyújts malasz-
tot és derítsd/Értelem homályait./Jöjj, kit a bús szív ke-
res,/Várva-várt vendég, siess,/Lankadókba önts erőt./
Fáradalmunk közt üdíts,/Ha heves keblünk, hűsítsd, 
Bátorítsd a  csüggedőt./Boldogító szende fény, Lengj 
szívünknek rejtekén,/Hőn könyörgünk, híveid./Ihleted 
nélkül nekünk,/Semmi jónk nincs, mindenünk/Érzi bűn 
veszélyeit./Bűn fekélyét törölgesd,/Hő könnyekkel öntö-
gesd,/Sebhelyekre írt boríts./Gyámolítsd, midőn rideg,/
Gyújtsd szívünk, midőn hideg,/Tévutaktól távolíts./Add 
kik áldják szent neved,/Add azoknak szellemed/Hétsze-
rű ajándokát./Boldog alkonyunk után/Nyisd meg irgal-
mad nyomán/Fénylakodnak birtokát.” (Sík Sándor) 

Kép és szöveg:  Nagy István Elek. 

2020 PÜNKÖSDJÉRE
Gondolatok…

1996 szeptemberében, amikor Szent II. János Pál pápa magyarországi látogatása alkalmából 
Győrben járt, a szabadtéri szentmise alatt száraz, de nagyon szeles idő volt, míg az ország 
más részein eső áztatta a földet. A Szentatya a mise végén, ebben a pünkösdi szelet látta.

HITÉLET

HALLJUK MEG A LÉLEK HALK HÍVÓ SZAVÁT, 
SZÁNJUNK IDŐT ISTENRE ÉS EGYMÁSRA!

„Legyünk tanúságtevők, legyünk 
olyanok, akik meg tudnak szólíta-
ni embereket, akik képesek beszél-
ni a „másik ember nyelvén”, hogy 
tudjunk vigasztalni, bátorítani, jót 
mondani, erősíteni, különösen eb-
ben a próbatévő hetekben.”

T udott-e, tud-e segíteni 
és miként a Vecsési Bár-
ka Baptista Gyülekezet 

a koronavírus-járvány idején a 
bajba jutottaknak?
 – Igen, van, akinek tudunk 
segíteni. Amint az országban 
megjelent a vírus, azonnal rea-
gáltunk, és feltérképeztük a le-
hetőségeinket, kapcsolatainkat, 
hogy honnan tudunk adományo-
kat szerezni, és azt is, hogy ki-
nek lehet szüksége rá azonnal 
vagy a későbbiekben. Mi nem 
kormányzati szervezet vagyunk, 
hanem egy helyi gyülekezet, így 
egészen más forrásokkal és le-
hetőségekkel rendelkezünk, de 
azokkal igyekszünk 
maximálisan jól gaz-
dálkodni. A gyüleke-
zetünk tagjai között 
vannak, akik nagyon 
komoly tapasztalatra 
tettek szert nemzet-
közi segélyezés terén, a Baptis-
ta Szeretetszolgálat kötelékében, 
illetve a Balkánon eltöltött évek 
alatt, ahol Szerbiában, Észak-
Makedóniában, Albániában, Ko-
szovóban vezettek segélyezési 
projekteket, az UNICEF-fel is 
összehangolva. Ezt a profesz-
szionális tudást és tapasztala-
tot igyekszünk kihasználni. Ők 
szakszerűen tudnak kezelni akár 
egy doboznyi vagy éppen több 
kamionnyi adományt. Az ő se-
gítségükkel építettük ki a kap-
csolatot a Kelet-Európa Misz-
szióval, akiknek hála több tucat 

raklapnyi tartós élelmiszerhez 
jutottunk, és felépítettük a saját 
segélyezési csatornánkat. Ennek 
köszönhetően tudtunk adományt 
adni a vecsési családsegítőnek, a 
péteri önkormányzatnak, jó pár 
családnak és több távolabbi te-
lepülésen lévő rászorulónak. 

– Több beszámoló olvasható a 
Facebookon, a honlapjukon és 
a városi újságban is arról, hogy 
mit és mennyit segítettek. Miért 
fontos ez?
 – Nem vagyunk hívei az ön-
reklámozásnak. Ugyanakkor 
egy korábbi esemény rávilágí-
tott arra, hogy fontos nyilvá-
nosan közzé tennünk legalább 
egy részét annak, amit teszünk, 
máskülönben sokan azt hiszik, 
hogy tétlenek vagyunk. Másfél 
éve csináltunk egy különleges 
alkalmat, amikor is a 700 éves 
Vecsésnek felajánlottunk 700 
darab Bibliát. A legkülönfélébb 
típusok voltak elérhetőek, attól 

függően, hogy valakinek gyer-
mek Bibliára volt-e szüksége 
vagy mondjuk idegen nyelvű-
re. Számunkra a legfontosabb, 
hogy Jézus Krisztusról bizony-
ságot tegyünk, és megismertes-
sünk vele és az ő megváltásával, 
akit csak tudunk. Ez a kezdemé-
nyezésünk ehhez teremtett ala-
pot, hiszen Isten igéjét terjesz-
teni, megosztani nagyon fontos 
számunkra. Ingyen osztottunk 
ki körülbelül 450 Bibliát, ami 
nekünk természetesen nem volt 
ingyen. Többen viszont megje-
gyezték mindenféle kommen-

tekben, hogy mi-
ért nem fordítjuk 
ezt a pénzt élelmi-
szerosztásra, miért 
nem veszünk rajta 
mondjuk krumplit? 
Szomorú volt ezt olvasni, mert 
mindig is fi gyeltünk arra, hogy 
segítsünk azoknak, akik rászo-
rultak és a látóterünkbe kerül-
nek. Rájöttünk, hogy talán so-
kan nem tudnak arról, hogy 
fennállásunk 7 éve alatt sok 
millió forintot költöttünk má-
sok fizikai megsegítésére. A 
számtalan élelmiszer- és ruha-
adományon kívül pár nagyon 
különleges projektet is végig-
csináltunk. Többeknek adtunk 
kandallót, akiknek a tél beálltá-
val nem volt mivel és miben fű-
teniük, volt, hogy egy komplett 
fürdőszobát építettünk fel va-
lakinek, másoknak elektromos 
rokkantkocsit vásároltunk, vagy 
bútorokat, ablakot, konyhai gé-
peket szereztünk be. Ezen kí-

vül pedig évek óta 
támogatunk kár-
pátaljai, erdélyi, 
vajdasági baráto-
kon keresztül helyi 
szükségben lévőket, 
részt vettünk építke-

zésekben, tetőcserékben, fi nan-
szíroztunk táborokat, nyaralá-
sokat, családokat. Az utóbbi pár 
évben pedig Pakisztán irányá-
ban is nyílt egy lehetőségünk, 
aminek hála az ottani, nagyon 
nehéz helyzetben lévő keresz-
tényeket tudjuk támogatni kép-
zéssel és anyagilag. 
 Ezeket a dolgokat nem akar-
tuk nagydobra verni, de szem-
besültünk vele, hogy muszáj el-
mondanunk. Nem azért, hogy 
dicsekedjünk, hanem hogy tud-
ják az emberek: mi nem csak 
szavakban éljük meg a hitünket, 

Interjú Táglási Lajos 
bap ista lelkipásztor-
ral a ko ronavírus-jár-
vány idején nyúj-
tott segítségről. 

SEGÍTŐbaptisták

„Nagyon megtisztelő, amikor emberek 
bíznak bennünk, és anyagilag hozzájá-
rulnak a munkánkhoz, hogy ezen keresz-
tül még több embernek tudjunk segíteni.”

hanem tettekben is. A Biblia ta-
nítását követjük ebben: „Testvé-
reim, mit használ, ha valaki azt 
mondja, hogy van hite, de cse-
lekedetei nincsenek? Vajon üd-
vözítheti-e őt az ilyen hit? Ha 
egy férfi - vagy nőtestvérünk-
nek nincs ruhája, és nincs meg 
a mindennapi kenyere, valaki 
pedig ezt mondja nekik közü-
letek: „Menjetek el békesség-
gel, melegedjetek meg, és lak-
jatok jól”, de nem adjátok meg 
nekik, amire a testnek szüksége 
van, mit használ az? Ugyanígy 
a hit is, ha cselekedetei nincse-
nek, halott önmagában.” (Jakab 
levele 2: 14-17)

– Van-e szükségetek segítség-
re, lehet-e csatlakozni hozzátok 
ebben a munkában?
 – Nagyon örülünk minden 
segítségnek. A gyülekezetünk 
egyszerű emberekből, csalá-
dokból áll, akik a sajátjukból 
adnak arra, hogy másokon se-
gíthessenek. Nagyon megtisz-
telő, amikor emberek bíznak 
bennünk, és anyagilag hozzá-
járulnak a munkánkhoz, hogy 
ezen keresztül még több ember-
nek tudjunk segíteni. Ameny-
nyiben valaki szeretne ehhez 
a körhöz csatlakozni, megte-
heti. Keressen meg minket és 
állunk rendelkezésére. Támo-
gatásokat pedig örömmel ve-
szünk az alábbi számlaszámra: 
Vecsési Bárka Baptista Gyüle-
kezet – Számlaszám: 65100091-
11387664 – közlemény: rászo-
rulóknak.  

Kép és szöveg: Hegedűs Ádám
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Kispatak Tanösvény 
Ha ki szeretnénk szakadni kicsit a szürke 
hétköznapokból, remek úticél lehet a Kis-
patak Tanösvény, mely a patakpart, illetve 
a rét élővilágát mutatja be, de emellett már 
madártani ismereteket is szerezhetünk a ki-
jelölt útvonalon végighaladva. Érdekesség, 
hogy a vecsési rét növényvilága bekerült 
a helyi értéktárba: számos különleges nö-
vényt azonosítottak, mint a réti 
kakukkszegfű, mocsári gólyahír, 
sápadt kosbor, vagy az orchide-
ák családjába tartozó vitézvirág.

Spotterdomb
Ha a város másik végébe vesszük 
az irányt, igazán különleges he-
lyet találhatunk: a repülőtér köz-
vetlen szomszédságában találha-
tó a Spotterdomb, mely könnyed 
megközelíthetőségével a vecsési 
és környékbeli családok kedvelt 
kirándulóhelye lett. A Spotter-
domb immár 10 éve látogatható, 
gyalogosan vagy biciklivel a Régi 
Ecseri úton haladva jutunk el a 
repülőtér közvetlen szomszédsá-
gában fekvő dombig. Itt akár pa-
dokon ülve, kényelmesen várhat-
juk a le- vagy felszálló repülőket, 
melyek a közelség miatt igazi lát-
ványosságnak számítanak.

Merzse-mocsár
Érdemes azonban még egy kirán-
dulóhelyet bakancslistára venni: 

Ecser tőszomszédságában, a XVII. kerület-
ben található egy igazi gyöngyszem, az elké-
pesztő élővilággal rendelkező Merzse-mocsár 
Természetvédelemi Terület. A kiemelkedő 
természeti értékekkel bíró terület 27 hek-
táron terül el. Kedvelt úticélja kutyasétál-
tatóknak, könnyed túrára vágyóknak és bi-
cikliseknek is. Ezen a területen található a 
főváros legnagyobb, összefüggő nádasa. A 

Kiránduljunk A KÖZELBEN
Megérkezett a jó idő – és bár a korlátozások nagyrésze még 
mindig érvényben van –, számos lehetőségünk van az aktív 
pihenésre. Gyalogosan, biciklivel vagy akár futás közben 
is megtalálhatjuk a megfelelő kikapcsolódási formát. Ér-
de mes először közvetlen környezetünkben, lakóhelyünkön 
szétnézi, hiszen rengeteg természeti csodára bukkanhatunk. 

területen táblák segítik az eligazodást, me-
lyekről rengeteg hasznos információt is meg-
tudhatunk. A gazdag növényzet, a víz közel-
sége számos különleges madárfajt vonzott 
ide az évek során. Széncinegék, seregélyek, 
vörösbegyek lepik el tavasszal a fákat, hogy 
énekhangjukkal színesítsék az erdő zaját. 

AZ MME szakemberei 
az elmúlt 15 évben 176 
madárfajt regisztráltak itt
A Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület szakemberei az elmúlt 15 évben 
176 madárfajt regisztráltak itt.
 A madarak mellett számos más állatfaj is 
lakik ezen a területen: megtalálható itt pél-
dául a mogyorós pele, de megfi gyeltek már 
mocsári teknőst, kecskebékát, illetve pety-

tyes és tarajos gőtét is. A vizes 
élőhely jelképe a zöld levelibé-
ka lett, ennek oka, hogy tavasz-
szal rengeteg béka koncertezik 
a területen.
 A madár- és állatvilágon túl a 
terület egyik csodálatos látniva-
lója egy mérsékeltövi orchidea-
faj, a kardos madársisak, melyet 
csak néhány éve fedeztek fel a 
Merzse-mocsárnál.
 A természetvédelmi terület 
egyik leglátványosabb pontja a 
madármegfi gyelő- és kilátóto-
rony. A hét és fél méter magas, pi-
henőrésszel is ellátott építmény-
ből igazi élmény a madárvilág 
megfi gyelése. 
 A 10-12 kilométerre (útvonal-
tól függően) található Merzse-
mocsár kiváló kikapcsolódási 
lehetőség azoknak, akik a közel-
ben keresnek látványosságokat. 
Biciklivel és autóval is könnyen 
meg lehet közelíteni a terüle-
tet. Gyerekeknek és felnőttek-
nek egyaránt jó szórakozás le-
het felfedezni a Merzse kincseit.

Balogh Barbara

Jól kialakított ösvényen
közlekedhetünk gyalog vagy biciklivel

Összesen 15 ismeretterjesztő 
tábla van kihelyezve a területen

Madármegfi gyelő- és kilátótorony

Kilátás a madárlesről

A z 1526. augusztus 29-i mohácsi ve-
reségig a település életében inkább 
a gazdaság és a lélekszám gyarapo-

dása valószínűsíthető. A csata után I. Szu-
lejmán a Duna partján haladva elfoglalta és 
kirabolta Budát és Pestet, majd visszavonu-
lás közben az útba eső falvakat kifosztotta, 
felgyújtotta, majd szeptember 25-én kivo-
nult az országból. A Pesti síkság települé-
sei – köztük Vecsés – nagyon megszenved-
hették a törökdúlást. 
 Az 1526 végén lezajlott kettős királyvá-
lasztás (Szapolyai János–Habsburg Fer-
dinánd) nem erősítette az ország védelmét. 
A Habsburgok is megszállásra törekedtek, 
ezt megelőzve 1541. augusztus 29-én Bu-
dát a török csellel elfoglalta, és az ország 
három részre szakadt.
 Vecsés törökkori történetét Fehér László 
történész, a térség és a korszak kiváló szak-
értőjének dolgozatából ismerhetjük meg.

Vecsés 1541–1590 között
A török 1541 után megkezdte saját állam-
szervezete kiépítését. Hazánkba 1545-ben 
érkezett Csandarlizade Halil bég, aki össze-
íratta a környék településeit és népességük, 
termelésük ismeretében megha-
tározta az adókat. 
 A török állam a győztes had-
járatokban elfoglalt földeket tel-
jes egészében a török szultán 
tulajdonába sorolta. Részletes 
összeírás 1546-ban, 1559-ben, 
1562-ben, 1570-ben, 1580-ban, 
1590-ben és 1613-ban volt. A def-
terben (adólistán) szereplő adó-
fi zetők mindegyike egy-egy pa-
raszti háztartással, illetve ennek 
a telkével rendelkezett, de adó-
zás fejében a telkeket meghagy-
ta a jobbágy tulajdonában. A lis-
tán szerepelt még az adófi zetést 
öröklő, akkor 15 év feletti test-
vérei és fi ai utóneve, a termelés-
ből származó jövedelemforrások, 

és más illetékköteles adottságok (halastó, rét, 
nádas, erdő, stb.).  
 Az alsó birtokfajta, a tímár-birtok volt, 
ezt a szpáhik kapták. Középső kategória a 
ziamet-birtok volt, ez a tartományok köze-
pes és magas beosztású katonáinak, hiva-
talnokainak járt. Legmagasabb kategóriá-
jú szolgálati hász-birtokot a beglerbégek és 
szandzsákbégek kaptak. 
 Az 1546-os defter lakott helyként csak 
Vecsést, Üllőt, Monort (Molnár faluként), 
Petrefalvát (Péteri), Gyömrőt említi. Halom, 
Leb, Pakony, Ecser üres faluként, mint pusz-
ta csak 1559-ben került összeírásra. 
 Vecsés és környékén lévő falvak, puszták 
adóját a szpáhik kapták, akik azt készpénz-
ben követelték. Így terményeiket a falusiak 
eladták és az alábbi 1580-as török defterben 
a következőt jegyezték fel: „Vecsés falu, tar-
tozik a nevezetthez (Pesthez); Bertalan Antal, 
Tar Mátyás, Tasi János, Torgas Pál, Tar Já-
nos. Adófi zető (hane) 5. Adóbevétel (hasil) 35 
000 akcse. Kapuadó, 5 kapu után 250 akcse. 
Búzatized 125 kile, 1550 akcse (kile, durván 
26 kg). Kétszeres tized (gabonafélék) 20 kile, 
160 akcse. Méhkastized 30 akcse. Sertésadó 
30 akcse. Báránytized 8 db után 175 akcse. 

Lencse- és borsóti-
zed 10 akcse. Tó és 
nádilleték 50 akcse. 
Kincstári rét illeté-
ke 50 akcse. Erdő és 
legelőhasználat 250 
akcse. Menyasszony 
és hordó illeték 150 
akcse. Szénatized 50 
akcse. Büntetéspén-
zek 150 akcse”.
 Halom puszta ese-
tében 1562-ig emel-
kedik az adó mér-
téke, de 1580-ban: 
„Halom puszta, ráják 
nélkül Ülle falu lako-
sai kezén, akik rétjét 
kaszálják és állatai-

kat ott legeltetik, amiért a földesúrnak évről-
évre tizedváltságként 150 akcsét fi zetnek.”

Népesedési viszonyok Vecsésen
A törökök „hane” egysége alapján lehető-
vé vált a falusi népesség megközelítő szá-
mának megállapítása. Eszerint 1546-ban a 
becsült népesség 60 fő, 1559-ben 66 fő. In-
nen kezdve csökken a lakosság: 1591-ben 
40 főre taksálható. 
 „A defterekből ismerhetünk itt lakókat 
vezetéknév szerint: 1546: Berki, Molnári, 
Saróta, Tar (2), Vecsei (?); 1559: Berki, Mol-
nári, Saróta, Tar (2), Tari (2), Vecsei (?); 1562: 
Baranyi, Saróta, Tar (3); 1580: Bertalan, Tar 
(2), Tari, Torgas; 1591: Bertalan, Tar, Tari, 
Varga.”

Vecsés gabonatermelése és állat-
állománya 1546–1591 között
A gabonafajtákból a termelés 1546-ban 686 
mázsa, 1590-ben 377 mázsa volt, ennek 70-
75 %-a búza.
 Állattenyésztésben 1562 volt a csúcs, ek-
korra jelentősen nőtt a juhok (120/470), ser-
tések (8/23), méhkasok (20/60) száma. 1591-
re a juhok száma 80-ra, a méhkasok száma 
10-re csökkent. Ugyanakkor a sertések 30-ra 
(a török nem ette, de engedte a sertések tar-
tását!), a szarvasmarhák száma 100-ról 500-
ra, a széna szekérszáma 20-ról 100-ra emel-
kedett. Ez ellentmondani látszik a népesség 
radikális csökkenésének. Az adatok azonban 
azt is mutatják, hogy javában üllői lakosok 
bérelték a területet, de innen adóztak. 

Vecsés 1591–1686 között
A 15 éves háború (1591–1606) és következ-
ményei miatt a 17. században már nem ké-
szültek több száz oldalas defterek. Néhány 
Vecséssel kapcsolatos idézet Fehér Lász-
ló írásából:
 „1675-ben: „Öllienses utuntur” (üllőiek 
bérlik), majd 1676-ban Veczis fl  37 (37 forint) 
és végül „Veczés desertum” (üres puszta)”. 
(…) 1686-ban a Budát ostromló szövetséges 
csapatok üzenete így hangzott: „Duna-Ti-
sza közt sem lészen maradástok”, és ha nem 
hajlandók fi zetni, „rajtatok megyünk, tűzzel-
vassal lakóházaitok megemésztjük”. 
 Csoda, ha a jobbágy arra menekült, amer-
re tudott?!”
 Következett 100 év enyészet.

Szalontai János illusztrációk

VECSÉS ÉVSZÁZADAI

TÖREDÉKEK 
700 ÉV TÖRTÉNELMÉBŐL V.

Előző dolgozatban az 1480-as évekig követtük Vecsés 
történetét. A következő viszonylag részletes adat 1546-ból 
való, ez a törökök felmérése volt, az adó megállapítására 

szolgált. Közbenső adat híján a történelemre hagyatkozhatunk.
Vecsés törökkori történetét Fehér László történész, a térség és a 

korszak kiváló szakértőjének dolgozatából ismerhetjük meg.

Defertdár
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A hiánypótló kezdeményezés az egész-
ségügy, oktatás és gyógyszerészet 
területein dolgozó nők és csapataik 

kreatív, újszerű ötleteinek megvalósítását tűz-
te ki célul, melyek jobbá teszik az e hivatásu-
kat gyakorlók, pácienseik és diákjaik életét.
 A Richter összesen 20 millió forinttal tá-
mogatja az öt nyertes csapatot, mely össze-
get a díjazottak a pályázataikban kidolgozott 
innovatív projektek megvalósítására fordíta-
nak. A Richter Anna Díj öttagú zsűrije ka-
tegóriánként egy nyertest hirdetett ki.
 A Richter felelős vállalatként a rendkívüli 
helyzetre való tekintettel a márciusi díjátadó 
gálát elhalasztotta, majd az aktuális körül-
ményekhez alkalmazkodva a május 4-i héten 
virtuális díjátadót hirdetett a díj Facebook-
oldalán. Beke Zsuzsa, a vállalat kommuni-
kációs vezetője elmondta, elsősorban a hó-
napok óta nagy energiákkal dolgozó döntős 
csapatok és a programot fi gyelemmel kísé-
rő, a csapatokat szavazatokkal támogató kö-
zönség miatt döntöttek úgy, hogy ne kelljen 
hosszasan várni arra, hogy megtudjuk az 
eredményt. 

A pedagógus kategória nyertesei 
a fogyasztás mérséklésére és az újrahasz-
nosítás fontosságára irányítják a fi gyelmet 
Szemét nem létezik, csak hulladék, aminek 
még nincs kitalálva az új élete! Ez az ars poe-
ticája a drámapedagógusból, természetfi lme-
sekből, kreatív környezetvédőkből 
álló csapatnak. A Fenntartha-
tó jövőkép(p) névre hallgató 
projekt az újrahasznosítás 
mellett a fogyasztás mér-
séklésére, az erőforrások 
kapacitásának véges mi-

voltára szeretné irányítani az erre fogékony 
iskolások fi gyelmét. A résztvevők lelkese-
désénél már csak az elszántságuk nagyobb, 
nem kevesebbet tűztek ki célul, mint eljutni 
az ország minden felső tagozatosához. Ehhez 
forgatnak öt mozgalmas és lebilincselő ani-
mációs kisfi lmet, ami különleges megoldá-
saival ragadja magával a 10-14 éves korosz-
tályt. Mi sem természetesebb, hogy a fi lmek 
is mind újrahasznosított tárgyak bevonásá-
val mutatják majd be a műanyag, fém, tex-
til, üveg és a papír keletkezésének és élet-
ciklusának útját. 

A klinikai gyógyszerészet népszerűsítéséért
Magyarországon jelenleg 500 gyógysze-
rész rendelkezik kórház-klinikai szakvizs-
gával, miközben a betegbiztonság növelé-
se érdekében ennek a többszörösére lenne 
szükség. Hazánkban még nem alakult ki a 
nyugat-európai országokéhoz hasonló tra-
díciója a klinikai gyógyszerészetnek, pedig 
szükséges lenne, hogy orvosokkal, dieteti-
kusokkal, gyógytornászokkal egyetemben 
egy jól megszervezett klinikai teamet alkos-
sanak, segítve a betegek szakszerű ellátását, 
mielőbbi felépülését.  Ezen fog változtatni 
a többségében klinikai gyógyszerész rezi-
densekből álló elhivatott csapat Szimpati-
kus klinikus – országjáró roadshow-ja. 
A program keretében izgalmas szakmai napot 
tartanak az ország összes egyetemén, ahol 
gyógyszerészképzés zajlik, hogy népszerű-
sítsék és hitelesen bemutassák ezt a hivatást.

Mit él meg egy stroke beteg? 
Nézzük együtt, másképp! 

A sürgősségi betegellátás kü-
lönleges profi zmust, pon-

tosságot igénylő feladat, 
az életmentés művé-
szeinek összehangolt 
munkafolyamata , 

összpontosítá-
sa nélkül a súlyos 
állapotban kórházba 
szállított betegek túlélési esélyei csekélyek 
lennének. Baji Anikó Katalin sürgősségi 
betegosztályozási (triázs) és egészségügyi 
médiakommunikációs szakember azt vallja, 
hogy ebben a kiszolgáltatott helyzetben is a 
megfelelő kommunikáció a gyógyítás sike-
rességének egyik kulcsa. A beteg tájékozta-
tása és visszajelzéseinek értelmezése bármi-
lyen nehéz feladat is, nem lehetetlen, kellő 
szaktudással és kreativitással az ellátást vég-
ző szakszemélyzet képes lehet rá. A 12 óra 
projekt autentikus környezetben, az Uzsoki 
utcai kórház támogatásával egy olyan fi lmet 
kíván készíteni, amely egyedülálló módon, 
a beteg szemszögéből mutatja be a stroke 
gyanújával kórházba szállított, és a sürgős-
ségi ellátásban részesülő páciens helyzetét. 
Az átélt tehetetlenség, kiszolgáltatottság és 
félelem érzését megjelenítő videó nem tit-
kolt célja, hogy felhívja a társadalom fi gyel-
mét a megelőzés fontosságára, a beteg hely-
zetébe ültetve nézőit, rávilágítson a betegség 
kialakulására és természetére is.

Végtelenített sétálópálya is megvalósul
a kecskeméti egészségszigeten
Számos kutatás bizonyítja, hogy a gyógyu-
láshoz a modern orvostudomány és a gyógy-
szerek mellett hatalmas szükség van a test 
és a lélek feltöltődésére is. A kecskeméti 
Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház csa-
pata az Egészségkert projekt keretében 
csodálatos gyógyítókertet álmodott az in-
tézmény területén található 3000 négyzet-
méteres, jelenleg kihasználatlan parkba. 
A kert, a növényzet gyógyító, pszichikai, 
esztétikai kedvező hatásait a szakembe-
rek is elismerik. Tudjuk, hogy a gyógy-
ulás folyamatai nehezebben mennek végbe 

A XIX. század legvégén egy árva fi ú 
befejezte tanulmányait a gyöngyö-
si Ferences Gimnáziumban és elin-

dult, hogy nevét az egész világ megismerje. 
Richter Gedeon az elmúlt másfél évszázad 
magyar történelmének egyik legkiemelke-
dőbb alakja, kutató, tudós és üzletember egy 
személyben, akinek örökségére valamennyi-
en büszkék lehetünk. 
 Richter Gedeon 1901-ben hozta létre kor-
szerű laboratóriumát az Üllői úton ma is 
meglévő Sas Patikában. Magyarországon el-
sőként állított elő állati szervekből kivont ha-
tóanyagokból organoterápiás hormonkészít-
ményeket. Richter „patikagyára” 1906-ban 
kezdte meg működését Kőbányán, amellyel 
lefektette a modern magyar gyógyszeripar 
alapjait. A gyár már a kezdeti időszakban 
megalapozta hírnevét és hamarosan az él-
vonalbeli nemzetközi szállítók között tar-
tották számon. 
 A vállalat töretlen fejlődése a második vi-
lágháború idején torpant meg. 1942-ben a 
zsidótörvények miatt Richter Gedeont meg-
fosztották vezérigazgatói tisztségétől, majd a 
gyárából is kitiltották. A nyilas uralom elől 
Svájcba menekülhetett volna, de nem élt a le-
hetőséggel. Richter Gedeon nem akart, nem 
tudott megválni hazájától. 1944. de cember 
30-án elhurcolták, és a pesti Duna-parton 
sorstársaival együtt kivégezték. 
 Richter Gedeon neve egybeforrt életművé-
vel, s máig fennmaradt. Halálának 70. évfor-
dulója alkalmából a Richter Gedeon Nyrt. az 
alapító életét megörökítő fi lmmel emlékezett. 
A Nem tűntem el – Richter Gedeon című do-
kumentum-játékfi lm különleges férfi ú alak-

ját eleveníti fel, 
aki tehetségével, 
szorgalmával, in-
novatív gondolko-
dásával és eredeti 
ötletekben bővel-
kedő gyakorlati-
as megoldások-
kal küzdötte le a 
tudomány, az üz-
leti élet és a tör-
ténelem legtöbb 

a természettől elidegenedett környezetben. 
Az egészségsziget fő elemei a végtelen je-
let ábrázoló gyalogló-ösvény, a labirintus, 
pihenőszigetek lesznek. A betegek mellett 
a kert a kórházban dolgozók számára is 
felüdülést jelent majd, ha egy kis szünetet 
tartanának a folyamatos megterhelő mun-
ka közben, vagy letennék a munkaidő alatt 
szerzett nehézségeket, mielőtt hazamennek 
családjukhoz.
 Kategóriánként egy pályázat került díja-
zásra a zsűri döntése alapján, azonban a dön-
tős csapatok a nagyközönség előtt is meg-
mérették magukat, internetes szavazással 
dőlt el, hogy ki kapja a közönségdíjat.

 Tabuk nélkül a szülő nők 
40 %-át érintő császármetszésről
Hazánkban a babák 40 %-a császármetszés-
sel látja meg a napvilágot. Elengedhetetlen 
tehát, hogy a szülés műtéti módjával kapcso-
latos hiteles információk könnyen elérhető-
vé váljanak bárki számára. A téma iránt el-
kötelezett Hegmesék csapat tagjai maguk is 
mindannyian érintettek, ám történeteik egé-
szen különbözőek, összhangban a társadalom 
sokféléségével. Hitvallásuk, hogy a gyógyító 
folyamatok szerves része a szakmai segítség 
mellett a nők egymást támogató aktivitása. A 
szülésre való felkészülést, a műtét utáni re-
generálódást, a császármetszés(ek) utáni hü-
velyi szülés lehetőségeit, valamint a szopta-
tást és babagondozást is részletesen tárgyaló 
Császárvonal mobilapplikációt és közösségi 
oldalt sikeresen működtető, szakemberekből 
álló csapat projektjével élőbbé teszi kapcso-
latát az érdeklődőkkel. Egyedülálló fotótár-
latot készítenek, ahol a kiállítás képeit szü-
léstörténetek kísérik majd, a látogatóknak 
pedig lehetőséget biztosítanának előadások 
meghallgatására, és egyéni konzultációra is. 
 A Richter Anna Díj öt nyertes csapata az 
eredményhirdetést követően munkához is lát, 
és a terveik szerint elindítják a projektjeiket.

 (X)

kihívását. Tragédiába torkolló személyes 
életútján keresztül nem csak életművét, vál-
lalatának sikertörténetét ismerhetjük meg, 
hanem bepillanthatunk Magyarország és 
Európa történelmének egyik legfordulato-
sabb korszakába is.  (x)

EGÉSZSÉG EGÉSZSÉG

Húszmillió forint innovatív 
ötletek megvalósítására amit látnod kell

Egy fi lm, 
Több mint húszezren vettek 
részt a Richter Anna Díj 
közönségszavazásán, ahol 
a közönségdíj sorsáról 
dönthettek a szavazók. 

Sajátos aktualitást ad a jelenlegi helyzet arra, hogy újra 
megnézzük Magyarország első modern gyógyszeripari 

vállalat alapítójáról, Richter Gedeonról készült dokumentum-
játékfi lmet.  A fi lm ingyenesen elérhető az interneten. 
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Richter Gedeon kutató, tudós és üzletem-
ber volt egyszemélyben, aki minden kö-
rülmények között tudta az „igazi üzlet” 
a tudományban lakozik. Újító ember lé-
vén hitt a munka, a folyamatos kutatás, 
fejlesztés és az innováció erejében. Hitt 
a tisztességes versenyben, a munkatár-
sak megbecsülésében és a magyar szel-
lem erejében. Szenvedéllyel alkotott és 
ennek köszönhetően mindennap érez-
hette, hogy a jövőnek épít valamit. Élete, 
embersége és öröksége követendő pél-
daként szolgál. 
  A gyáralapítót Rudolf Péter játssza, a 
főbb szerepekben láthatjuk még Szirtes 
Ágit, Anger Zsoltot, Radnai Márkot, Raj-
kai Zoltánt, Szurdi Miklóst, Egri Mártát, 
Trokán Nórát és Pető Zsófi át. A korsza-
kot és Richter Gedeon életét szakértők is-
mertetik meg velünk, többek között dr. 
Csorba László történész, prof. dr. Vizi E. 
Szilveszter orvos, prof. dr. Chikán Attila 
közgazdász. Érdekesség, hogy megszólal 
Richter Andrea, Richter Gedeon unokája 
is. A fi lmet Spáh Dávid rendezte.
 www.nemtuntemel.hu 

Nem tűntem el
 – Richter Gedeon 

A teljes cikket elolvashatják 
a www.vecsesitajekoztato.hu 

oldalon. 
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Az MLSZ döntése értelmében május 30-án folytatódik az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, míg 
a másodosztály és az összes alacsonyabb osztályú pontvadászat szezonja véget ért, a hátralévő 
meccseket nem rendezik meg, a je lenlegi táblázat alapján jelölik ki a feljutókat és kiesőket.

DÉTÁRI: Aki futballozni szeret 
és akar, az ott van mindig a pályán

Vincze Gábor: Nagyon sok mindenen 
múlik, milyen csapatunk lesz jövőre

Détári Lajos (Budapest, 1963. április 24.–)
magyar labdarúgó, edző. A magyar vá-
logatott mezét 61-szer ölthette magá-
ra, emellett 7-szeres világválogatott és 
1 Európa-válogatottsággal is büszkél-
kedhet. A Budapest Honvéd saját neve-
lésű játékosa, egyike a magyar labda-
rúgás utolsó klasszisainak. Játékosként 
megfordult többek között az Eintracht 
Frankfurt, az Olympiakosz, a Bologna 
FC, az AC Ancona, a Ferencváros, a CFC 
Genoa, a Neuchâtel Xamax FC és a St. 
Pölten csapataiban. Profi  sportpályafu-
tásának legjelentősebb állomáshelye a 
Frankfurt és az Olimbiakósz volt. Edző-
ként Szombathelyen érte el legnagyobb 
sikerét, amikor a Haladással feljutott az 
első osztályba. 
 Détári Lajos azzal is büszkélkedhet, 
hogy egy ideig ő volt a világ legdrágább 
labdarúgója: az Olympiakosz 1988-ban 
rekordot jelentő 18 millió német márká-
ért igazolta le. A görög együttesnél 55-
ször lépett pályára és 33 gólt szerzett. 
Egy bajnoki ezüstérmet és egy kupagyő-
zelmet ért el a csapattal. 

Névjegy

T avaly indítottuk az iskolát, sajnos, 
amikor már kezdett igazán beindulni, 
akkor jött ez a járvány, így két hóna-

pig álltunk, most újrakezdtük és megpróbál-
juk felfejleszteni. Ebben a korosztályban a 
legfontosabb, hogy a gyerekek mindent meg-
tanuljanak, amit kell. A technikai tudást kell 
megszerezni, az erőnlét és a győzelem fon-
tossága az majd később, 16-17 éves korban 
jön el – mondta a korábbi hatvanegyszeres 
válogatott játékos.
 De vajon a gyerekek kívánják a futballt, 
vagy elég nekik, hogy a tévében látják a leg-
nagyobbakat hétről hétre, és a virtuális vi-
lágban bármelyik sztár bőrébe bújhatnak? 
 – A mai gyerekeket sok minden elviszi a 
labdarúgástól. Legyen az egy másik sport-
ág, az internet, a különböző videojátékok. Én 
azt mondom, aki futballozni szeret és akar, 
az ott van mindig a pályán. Nem noszogat-
ni kell őket, hanem olyan edzésmunkát csi-
nálni velük, hogy a gyerek örömmel jöjjön 
edzeni. Akkor biztos, hogy mindennap le-
jön – véli a világválogatottban is hét alka-
lommal pályára lépő egykori klasszis. 

 Véleménye szerint, ha az iskolákba is 
bevinnék a labdarúgást és ott délelőtt is 
lennének foglalkozások, és még délután 
is egy tréning, akkor annyi idő alatt azért 
sok mindenre meg lehetne tanítani a gye-
rekeket.
 Jelenleg a magasabb szintű labdarúgás-
sal nincs kapcsolata, de sokszor megfordul 
különböző stadionokban és a televízió előtt 
sem kapcsol el, ha éppen meccs megy ben-
ne. A szakember korábban számos csapatnál 
megfordult, így a Vecsés mellett volt többek 
között a Haladás, a Ferencváros vezetőedző-
je és a válogatott másodedzője is. 
 – Ez mind különböző szint, de az edző 
maga ugyanúgy készül egy meccsre Vecsé-
sen is, mintha a Fradi kispadján ülne. Csak 
hát az egyik az ország legnépszerűbb csapa-
ta, a másik meg mondjuk alacsonyabb osz-
tályban játszik – mondta Détári, aki azt is 
elárulta, nincsenek már nagyratörő edzői 
álmai, mint voltak korábban, amikor abba-
hagyta az aktív játékot. 
 A klasszis játékos 35 éve szerezte pályafu-
tása egyik legemlékezetesebb gólját az oszt-
rákok elleni vb-selejtezőn Bécsben, de saját 
bevallása szerint nem tartja számon, melyik 
volt a legnagyobb gólja, hiszen hosszú pá-
lyafutása alatt biztos szerzett olyan látvá-
nyos, vagy fontosabb gólt, melyről esetleg 
nincsen felvétel. 
 Úgy véli, a mai labdarúgók már sokkal 
jobb körülmények között készülhetnek anya-
gilag és infrastruktúra terén is, mint tették 
ők a nyolcvanas években. Ennek ellenére 
napjainkban messze nem kerül ki annyi te-
hetség az akadémiákról, mint amennyi volt 
az ő idejében. 
 – Mindenki azt várja, hogy mikor jön 
már ki az akadémiákról egy-egy jó játékos. 
De az nem úgy működik, hogy 15-16 éves 
gyerekeket összeválogatok, elhozom őket, 
összerakom, és foglalkozom velük két-há-
rom évig. Ezt úgy lehetne megcsinálni, ha 
én foglalkozom vele 5 éves korától, én ne-
velem, az én elképzeléseim szerint és ak-
kor 18 éves korára le tudok tenni egy kész 
játékost. Mindenki azt szeretné, hogy minél 
előbb jöjjenek ki az új játékosok az akadé-

miákról, de ha nem tanulták meg azt, amit 
egy 8 vagy 10 éves gyereknek tudni kellene, 
azt 16 évesen már nem lehet behozni, nem 
lehet megtanítani. 
 A gyerekeknél a legfontosabb, hogy mi-
lyen edzést csinál nekik, hogy beszél velük. 
Ezen múlik, hogy jönnek az edzésre és szí-
vesen csinálják, vagy nem. 
 – A legfontosabb, hogy minden gyakor-
latot labdával végezzenek és legalább ilyen 
fontos, hogy megtaláljuk a hangot minden 
gyerekkel. Nagyon óvatosan kell bánni velük, 
de mindenre képesek, mindenre hajlandóak, 
ha érzik azt, hogy bízik bennük az ember és 
világosan elmondja nekik, mit szeretne tő-
lük – mondta azzal kapcsolatban, mi a leg-
fontosabb a gyerekekkel való foglalkozások 
során.   Sz. Gy. 

A korábbi válogatott labdarúgó, Détári Lajos immár hat 
éve él Vecsésen, ahol nagyon jól érzi magát. Korábban 
(2009-ben) irányította is a vecsési labdarúgókat, 
jelenleg Újlengyelen van futballiskolája, ahol kizá-
rólag 5 és 13 év közötti gyerekekkel foglalkozik. 

LAKOSSÁGI ÉLELMISZER
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
 

Vecsésen 24 órán belül
kedvező ár, széles választék
kis és nagy kiszerelésű, minőségi
termékek

 
Mit vásárolhat a Jégtrade
webáruházában? 

 
fagyasztott húsok, halak, zöldségek,
gyümölcsök, tésztafélék 
tejtermékek, előhűtött húsok 
szárazáru 
 Kapcsolat                                  webshop@jegtrade.hu                          www.jegtrade.hu 

shop.jegtrade.hu

Hirdetés

A Vecsés FC így a hatodik helyen zárt 
a Pest megyei első osztályú bajnok-
ságban. Vincze Gábor, a csapat ve-

zetőedzője sajnálja, hogy így ért véget a sze-
zon, de elfogadja, hiszen egy világméretű 
járvány miatt történt.
 Összességében nekünk könnyebb a hely-
zetünk, hiszen számunkra nem volt komo-
lyabb célkitűzés, mint mondjuk a feljutás 
vagy a dobogó, és a kiesés sem fenyege-
tett minket. Más klubokat sokkal súlyosab-
ban érintett, hogy így ért véget a bajnokság
– mondta a szakember.
 Megérti, de nem örült a bajnokság befeje-
zésének, hiszen a csapata rendben volt, jó tár-
saság jött össze, és ez a fél év arra lett volna 
jó, hogy komolyabban összekovácsolódjanak.
 – Csapatépítésben vagyunk, a mutatott 
játék megnyugtatott, a labdabirtoklás, a já-
ték jó volt. Az utolsó meccset elszúrtuk, de 
a játék képe alapján partiban voltunk. An-
nak ellenére, hogy kikaptunk, mindkét csa-

pat tudta, hogy jobbak vagyunk. Ráadásul az 
ezt megelőző tavaszi meccseinken az ered-
mények is jöttek. Most az egészet kezdhet-
jük elölről – utalt a korábbi válogatott arra, 
hogy a tavaszt három meccsen szerzett 9 
ponttal és 12-0-s gólkülönbséggel kezdték.
 Ugyanakkor nem tudja, mit jelenthet szá-
mukra, hogy ilyen hosszú szünet lesz a két 
bajnoki szezon között. 
 – Ez félig amatőr futball, majd az idő el-
dönti, milyen csapatunk lesz jövőre. Senkit 
nem tartunk itt, hogy magunkhoz kössük egy 
2 éves szerződéssel. Nem tudjuk, ki menne, 
ki maradna? Télen nehezebb igazolni, nyá-
ron mindenki szabadon mehet. Nagyon sok 
mindenen múlik, milyen csapatunk lesz jö-
vőre. Nem tudjuk, ki fog jelentkezni, hogy 
itt játszana, nem tudjuk, a várost mennyire 
érintette meg ez az időszak, milyen büdzsé-
vel dolgozhatunk – mondta Vincze.
 – Én szeretnék maradni, hosszabb táv-
ra terveztem itt, de sok oldala van ennek is, 

hiszen ha eredménytelen vagyok, mint ősz-
szel, megtehetik, hogy elküldenek – mond-
ta saját szerződésével kapcsolatban, hozzá-
téve, ennek az osztálynak van a legkevesebb 
problémája, hiszen az NB III-ban jóval na-
gyobb a büdzsé, keményebben kell tartani 
a játékosokat.
 Tisztában van vele, ők nem tudják az ott-
honi edzéseket ellenőrizni, de azt is tudják, 
a csapatban vannak dolgozó emberek, akik 
elvesztették a munkájukat. Tőlük nem lehet 
elvárni, hogy ugyanúgy készüljenek, mint 
versenyidőszakban. 
 – Szerintem sok szabad játékos lesz a 
nyáron, meglátjuk, mit tudunk lépni. Az 
NB I-ben egy játékos lemondhat a fi zetése 
egy részéről, vagy elmehet, a világsztárok 
annyiból adakoznak, amit nem is tudunk el-
képzelni. Ugyanakkor nálunk a legtöbben 
a munka mellett játszanak, akiknek csak 
kiegészítés a labdarúgásért kapott összeg
 – összegzett a szakember. SzgY
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REKLÁMREKLÁM

Apróhirdetés
ELADÓ 1998-as Opel Astra 1.4 GL 
autó. 5 ajtó, 5 személy, 5 sebes-
ség, benzin, 1500 kg, 1389 cm3, 
66 kW, téli gumi, 190 ezer km. 
Műszaki vizsga érvényessége: 
2022. április. Irányár: 220 000 Ft. 
Tel.: 06-30/519-0822

MUNKÁJÁRA igényes, kert sze-
rető személyt keresünk Budapes-
ti XVIII. ker. családi házunk kertjé-
nek ápolására, heti 1-2 alkalomra.
Önéletrajzát küldje a veracrv@
t-online.hu e mail címre.

RENDSZERES, vagy alkalomsze-
rű fűkaszálást vállalok rövid ha-

táridővel. Árajánlatot ingyenes 
helyszíni felmérés után adok. Hív-
jon most!  Tel.: 06-30/218-7023

MUNKÁJÁRA igényes, leinfor-
málható bejárónőt keresünk Bu-
dapesti XVIII. ker. családi házunk-
ba, heti 1-2 alkalomra. Fényképes 
önéletrajzát küldje a veracrv@
t-online.hu e mail címre.

LEGYEN CSINOS OTTHON IS! 
Garázsvásáromban sok szép, di-
vatos nyári holmi kapható! Nyit-
va: hétfő-szerda-péntek: 10-18. 
Mindenkit szeretettel várok. 
Tel: 06-20/205-1184

szolgáltatásaink
műköröm, manikűr, pedikűr – Lehocki Melinda: +36-20/253-4536
Női, férfi fodrász –  Lugosiné Buzás Rozália: +36-30/549-0995 

Siposné rennersdorfer Mária: +36-70/635-3638

Vecsés, fő út 163/A
Nyitva: 8-20 óráig
Várunk szeretettel!

Iddőpont egyezztetés szükkséges!

 Tel.: 06-70-389-5651

 
FÖLDSZINTES  

IKERHÁZAK SAJÁT  
TELEKRÉSSZEL  

Átadás:

GRUND INVEST  
Ingatlaniroda

„Otthon, édes otthon…”,  
de vajon mennyit ér?

KÉRJEN ÉRTÉKBECSLÉST TŐLÜNK!
Eladási jutalék 1,5%-tól

2220 Vecsés, Fő u.   
Lakótelepi üzletsor

Tel.: 06-30/996-2643, 06-70/389-5651
E-mail: ginvest003@gmail.com

CSALÁDI 
FOGÁSZAT

VECSÉS, Báthory u. 16.
Hétköznap: 8-12 és 15-20 óra, szombat: 9-12 óra 
Telefon: 06-20/999-62-61, 06-20/322-08-17

• Fogászat-szájsebészet
• Implantológia-fogfehérítés
• Panoráma röntgen
• Fogtechnika

Vassné Csorba Zsuzsa,  
Vass Péter – fogtechnika

V é C b ZZ

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter

Dr. Csorba Zoltán
Dr. Ádám Ágnes

Vital & Beauty 
   SZÉPSÉGSZALON
V

  S
SZOLGÁLTATÁSAINK:

Masszázs, kinesio tape, FLABÉLOS, 
MEDIWEL referencia szalon: 

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

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

VECSÉS, Telepi út 43. 
(BÁK Kulturális Központ épülete, Fütte étterem mellett)
Telefon: 
A JELENLEGI HELYZET MIATT  
BIZONYTALAN IDEIG ZÁRVA!

Sitt, szemét,   
szállítás és gépi földmunka 

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

MÁRTA ERVIN
Tel.: 06-20/984 9242

KONTÉNER 
SZÁLLÍTÁS

GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS

Tel.: 06-29/350-306
06-20/9-252-635

VASS ISTVÁN
gázkészülék-szerelő mester

Vecsés, Kellner dr. u. 24/B

(lakás, konyha, gardrob, iroda)

Mobil: 

Web: 

Cím:  

• REDŐNYJAVÍTÁS
• ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
• SZÚNYOGHÁLÓ
• NYÍLÁSZÁRÓ

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

REDŐNY • SZÚNYOGHÁLÓ 
ÁRNYÉKOLÁS • AJTÓ–ABLAK

MUNKÁNK SORÁN:
•  
•  
•  
•  
•  VALÓDI GARANCIÁT

„A VECSÉSI SZOLGÁLTATÓ”

KÉRJE INGYENES FELMÉRÉSÜNKET  

N:

VECSÉSEN  
10  % EXTRA 
KEDVEZMÉNYT 

Lajos - kertészet
Zöldterület-kezelés

 
 

 

t

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
•  
• 
• 

GYORS 
FOGYÁS

• oxigénterápia
• kollagénterápia
• ózonterápia
• aromaterápia
• vákuummasszázs
• állítható pedálok

2220 VECSÉS, Telepi út 50
Tel.: 06-70-88-66-113

Sundeco álló csokicsöves szolárium vibropaddal

MEGNYITOTTUNK!

l i ú

NYITÁSI 
AKCIÓ

NNMEGNMEGN



30 2020. május 2020. május  31
Tájékoztató Tájékoztató

INFORMÁCIÓK

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
Címlapfotó: ifj . Kortye Vilmos
Grafi kai tervezés, nyomdai előkészítés: Régió Lapkiadó Kft.
Nyomda: Mediaworks Hungary Zrt. Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki igazgató.
Megjelenik havonta 7800 példányban, terjeszti a Magyar Posta.
A terjesztéssel kapcsolatos esetleges észrevételeket kérjük jelezze a szerkesztőség felé! 
A kéziratokat és a 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

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
ÜGYFÉLFOGADÁSA

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

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

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

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

Frühwirthné Halász Melinda (3. vk.) 
Tel.: 06-30/649-4539; 
e-mail: Fruhwirth.Melinda@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

dr. Lugosi Mária (4. vk.) 
Tel.: 06-30/649-4538; e-mail: lugosim@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

Várszegi Csaba (5. vk.) 
Tel.: 06-30/843-7687; e-mail: Varszegi.Csaba@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

Kovács Márton (6. vk.)
Tel.: 06-30/978-1670; e-mail: kmarton@upcmail.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

Czibolya Zoltán (7. vk.) 
Tel.: 06-70/323-8264; 
e-mail: czibolya620508@gmail.com
Előzetes egyeztetés szerint. 

Alattyányi István (8. vk.) 
Tel.: 06-30/648-5820; e-mail: alattyanyi@t-online.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

Kalasovszky Bernadett
Tel.: 06-30/163-6464; e-mail: kalabetty@gmail.com
Előzetes egyeztetés szerint.

Nagy Károly
Tel.: 06-20/320-6177; e-mail: dj.carusoo@gmail.com
Előzetes egyeztetés szerint. 

Oláh László 
Tel.: 06-30/579-5478; e-mail: OlahL@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

INFORMÁCIÓK

FONTOS
tudnivalók

Közérdekű információk 

Közbiztonság

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Kulturális intézmények

Szolgáltatás

Szociális intézmények

Oktatási intézmények

Központi telefonszámok: 
Mentők: 104 Tűzoltók: 105  Rendőrség: 107 Általános segélyhívó: 112,  Központi tudakozó: 198

Polgármesteri Hivatal: Vecsési Okmányiroda, 
2220 Vecsés, Szent István tér 1. Tel.: +36-29/352-000; titkarsag@vecses.hu, 
ügyfélfogadási idő: hétfő 1230–1600; szerda 800–1200,1230–1800; csütörtök 800–1200

Szlahó Csaba polgármester: 
2220 Vecsés, Szent István tér 1.; +36-29/555-209, polgármester@vecses.hu , 
ügyfélfogadási ideje: páratlan héten csütörtök: 800–1200-ig (egyeztetés szükséges)

Mohainé Jakab Anikó jegyző: 
Tel: +36-29/555-211, jegyzo@vecses.hu, ügyfélfogadási ideje: csütörtök 800–1200-ig

Vecsési Kormányablak: 2220 Vecsés, Fő út 246-248. (Market Central)
Ügyfélfogadás: hétfő 700–1700, kedd és csüt.  800–1800, szerda 800–2000péntek 800–1600

Közjegyzői iroda: 2220 Vecsés, Fő út 110.
Dr. Bíróné Dr. Tóth Zsiga Beatrix, +36-29/353-176; +36/70-472-5616
Dr. Bencze Erika, +36-29/613-072, +36-30/268-3488  

Német Nemzetiségi Önkormányzat:  
2220 Vecsés, Fő út 49., +36-30/649-4540; www.wetschesch.hu

Roma Nemzetiségi Önkormányzat: 2220 Vecsés Fő utca 112., +36-29/357-898

Rendőrjárőr: +36-30/948-1438 (alapdíjas, éjjel-nappal hívható)
Vecsési körzeti megbízott: +36-70/492-0773 (rendőrségi jogi ügyek, családi veszekedések)
Önkormányzati ingyenes zöldszám: +36-80/981-121 

(bűncselekmény, szabálysértés, csendháborítás stb.)
Vecsési Rendőrőrs: 2220 Vecsés, Fő út 56. +36-29/610-534; monorrk@pest.police.hu
Polgárőrség készenléti szolgálat: +36-30/758-5420 
Telefontanú: (név nélküli bűncselekmény-bejelentés): +36-80/555-111
Drogsegély (BRFK): +36-80/202-502

Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) –  június 1-jéval,
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) –  június 8-ával,

Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – június 15-ével 

PatikaPlus (Market Central +36-29/557 820) – június 22-ével   

Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) –  június 25-ével ,  
kezdődő héten ügyeletes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Egészségügyi intézmények
Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet: 

2220 Vecsés, Telepi út 68., +36-29/551-450; www.vecsesiszakrendelo.hu 
Éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet: +36-29/551-473
Háziorvosi rendelők:

Dr. Vámos István – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 414
Dr. Harmath Barbara – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 415
Dr. Keserű Róza – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 416
Dr. Tóth Mónika – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 417
dr. Horváth János, Dr. Hrutka Tibor – 2220 Vecsés Telepi út 68., +36-29/551-499
dr. Vereb Éva, Dr. Végh Katalin – 2220 Vecsés Telepi út 68., +36-29/551-468

Gyermekorvosi Rendelők: 
dr. Essek Ferenc - 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753-423
dr. Lakos Gábor – 2220 Vecsés, Eötvös u. 32., +36-29/350-257

Védőnői Szolgálat: 2220 Vecsés, Eötvös u. 32.,  +36-29/354-288, +36-29/354-787
2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753-960

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELVÉNY
SZAKÜZLET

GÁZTERVEZÉS, ÁTADÁS
Kazánok, klímák, csövek, idomok, 

radiátorok, szaniterek AKCIÓS áron!

VECSÉS

MINDEN AMI VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSEL KAPCSOLATOS

TERVEZÉS–KIVITELEZÉS
Napkollektor értékesítés, szerelés
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Házhoz szállítás
Vecsés – Üllő – Gyál – 18. kerület

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

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

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

Kiszállítás: A hét minden napján!

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

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

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


