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A VÁROS ÉLETÉBŐL

Szolid koszorúzással 
emlékeztek Vecsés 
újratelepítésének 
évfordulóján. 

a Városi Ünnep
ELMARADT 

J únius 14. az egyik leg-
fontosabb dátum Vecsés 
életében. 234 évvel ez-

előtt, 1786-ban ezen a napon tet-
te közzé Grassalkovich II. An-
tal újratelepítési hirdetményét, 
amellyel megteremtette az el-
néptelenedett falu fejlődésének 
lehetőségét, mondhatni, lerakta 
a mai város alapjait. Innen ered, 
hogy június 14. a település új-
jászületésének ünnepnapja, ha 
úgy tetszik, születésnapja, ami-

kor azokra a sváb családokra is 
emlékezünk, akiknek köszön-
hetően végül nem lett az enyé-

Az Újratelepítési emlékművet Massza 
Sándor kőfaragó készítette

Nagy Károly önkormányzati képviselő feleségével koszorúzott

szeté Vecsés, hanem újra élettel 
teli, virágzó falu, majd város vál-
hatott belőle. 
 Az önkormányzat ezen a na-
pon adja át a város rangos elis-
meréseit – mint a Vecsés Dísz-
polgára és a Pro Urbe elismerő 
cím, a Vecsésért Életműdíj, a 

Köszönő Oklevél-, az Elisme-
rő Oklevél-kitüntetés és a sport 
területén elért eredményekért 
járó kitüntetések –, melyekkel 
megköszönik mindazok teljesít-
ményét, akik kiemelkedő mun-
kájukkal öregbítették Vecsés hír-
nevét. Ezen a napon köszönti a 
városvezetés a jövő nemzedéké-
nek nevelésén, oktatásán fárado-
zó vecsési pedagógusokat is. 
 Így volt ez tavaly és az el-
múlt években is, idén azonban 
a koronavírus-járvány ezt az 
ünnepet is átírta – mint oly sok 
mindent az életünkben. Az ér-
vényben levő óvintézkedések 
miatt nem lehetett nagyszabású 
ünnepséget szervezni, csak szo-
lid megemlékezés keretében a 
Szent István téri emlékmű meg-
koszorúzására nyílt lehetőség. 
Az önkormányzati elismerések 
átadására vélhetően egy későbbi 
időpontban kerítenek sort, felté-
ve, hogy ezt a körülmények le-
hetővé teszik. 
 Június 12-én az önkormány-
zat nevében Szlahó Csaba pol-
gármester, illetve az alpolgár-
mesterek, Frühwirthné Halász 
Melinda és Tábori Ferenc he-
lyeztek el koszorút, majd a helyi 
pártok és civil szervezetek kép-
viselői is főt hajtottak az újrate-
lepítési emlékműnél. 
 Bízunk benne, hogy a 235. 
évfordulón már az évek alatt 
megszokott módon ünnepelhe-
tünk és róhatjuk le tiszteletün-
ket Vecsés alapítóinak emléke 
előtt.    V. 

Az újratelepítés 
emlékére emelet 

márványtábla 
a városháza falán

„A MI DOLGUNK, 
hogy összetartsuk 
a magyarságot”
A trianoni békediktátum aláírásának 100. 
évfordulóján a hagyományokhoz híven a 
Megmaradás Emlékműnél tartott közös 
megemlékezést az Orbán Balázs Erdélyi 
Kör és Vecsés Város Önkormányzata. 

K ereken 100 év-
vel ezelőtt, 1920. 
június 4-én írták alá az 

első világháborút lezáró béke-
diktátumot, amely egyebek kö-
zött Magyarország feldarabolását 

és lakossága jelen-
tős részének elvesz-
tését eredményezte. 
Vecsésen az Orbán 
Balázs Erdélyi Kör 
2005-ben állított em-
léket a tragikus ese-
ménynek, azóta évről 
évre ezen a helyszí-

nen, a Megmara-
dás Emlékműnél 
tartanak emlék-
műsort a hazánk 
sorsát megpe-
csételő szerző-

dés aláírásának 
évfordulóján. 

 A megemlékezés a 
székely és a magyar him-

nusz közös eléneklésével kez-
dődött – oboán kísért Hadadi 
László előadóművész –, majd 

Hompoth Zoltán, az Orbán Ba-
lázs Erdélyi Kör elnöke köszön-
tötte a megjelenteket. Ezt köve-
tően Szlahó Csaba polgármester 
mondott beszédet, melyben kö-
szöntötte Vecsés testvértelepülé-
se, Gyergyószárhegy valameny-
nyi polgárát és polgármesterét.
 – Ezelőtt 100 esztendővel egy 
olyan békediktátumot írattak alá 
a magyar delegációval, amely kö-
vetkeztében Gyergyószárhegy 
sok más magyar településsel 
együtt önhibáján és akaratán 
kívül az ország határain túl re-
kedt, idegen államok keretei közé 
kényszerült. Emberként borzal-
masan nehéz feldolgozni azokat 
az igazságtalanságokat és azt a 
rengeteg szenvedést, amit az első 
világháborút lezáró békeszerző-
dés okozott – mondta. 
 Szomorúnak nevezte, hogy 
az elmúlt 100 évben soha senki 
nem kerített sort a mérvadó nagy 
hatalmak közül arra, hogy felül-
vizsgálja az igazságtalan döntést, 
a ránk kényszerített békediktátu-
mot, hanem hallgatott róla min-
denki. 

 – Talán nem is a területi re-
vízió lenne a legfontosabb, ha-
nem ha egyszer valaki őszintén 
bocsánatot kérne azért, amiért 
egy olyan békét erőltettek ránk, 
ami oly sok kínt és szenvedést 
okozott a Kárpát-medence va-
lamennyi népének – fogalma-
zott a polgármester. 
 Kihangsúlyozta: a mi dolgunk, 
hogy összetartsuk a magyarsá-
got, és arra törekedjünk, hogy a 
nemzeti és kisebbségi jogokat 
tartsák be a valóságban is, hogy 
békében tudjunk élni itt a kár-
pát-medencében.   
 A történelmi beszéd után a 
Labdarózsa Népdalkör és Cite-
razenekar fellépése következett, 
majd Pintér Alexandra mondott 
verset. 
 A megemlékezés végén a pár-
tok és civil szervezetek megje-
lent képviselői helyezték el ko-
szorúikat az emlékműnél.  varga

A békeszerződés eredménye-
ként Magyarország területe 
282 ezer négyzetkilométerről 
93 ezerre csök-
kent, ezzel együtt 
az ország lakos-
ságának jelen-
tős része, mintegy 
57 százaléka re-
kedt az újra raj-

zolt határokon kívül. A tria-
noni békeszerződés feltételeit 
Lloyd George angol, Orlan-

do olasz, Clemenceau francia 
miniszterelnök, és Woodrow 
Wilson amerikai elnök szabta 
meg. Magyar részről Simonyi-
Semadam Sándor kormá-
nyának küldöttei, Drasche-
Lázár Alfréd rendkívüli követ 
és Benárd Ágoston, népjóléti 
miniszter írták alá 1920. júni-
us 4-én, a versailles-i kastély 
területén található Nagy-Tri-
anon palotában. 

A történelmi Magyarország 
végét jelentette a paktum

A román parlament május 
közepén arról döntött, hogy 
emléknappá nyilvánítja jú-
nius 4-ét, amikor országszer-
te ünnepségeket és kulturális 
rendezvényeket szervezné-
nek. A kezdeményezést a volt 
külügyminiszter, a szociál-
demokrata Titus Corlățean 
terjesztette be, válaszként a 
magyar kormány politikai lé-
péseire, amellyel – véleménye 
szerint – be akar avatkozni a 
román belügyekbe. A május 
közepén elfogadott jogsza-
bályt egyelőre nem hirdette ki 
Klaus Iohannis román elnök, 
a híradások szerint Szijjártó 
Péter külügyminiszter május 
végén tett bukaresti látogatá-
sának köszönhetően. 

Romániában 
ünnepelnek

00 év
tt, 1920. 
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Szlahó Csaba polgármester 
mondott beszédet
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  Szilárd burkolattal látták el 
a helyi buszjárat Budai Nagy 
Antal utcai megállóját. A he-
lyi járat útvonala hosszabb idő 
alatt alakult ki, a felmerülő ja-
vaslatok és lakossági igények 
miatt az elmúlt években több-
ször is történt kisebb-nagyobb 
változás, és bár ez a megálló 
nem tartozik a forgalmasab-

Leburkolták 
a buszmegállót

Újra kinyitott a BÁKK 
és a városi könyvtár

Önkormányzati fenntartású óvodák 
és bölcsőde nyári NYITVATARTÁSA
Vecsés Város Ön-
kormányzata tájé-
koztatja a tisztelt 
szülőket, hogy 
az önkormány-
zati fenntartá-
sú óvodák és bölcsőde nyá-
ri bezárásáról szóló 23/2020. 
(I.28.) határozatát visszavon-
ta, és egyidejűleg úgy döntött, 

hogy az önkor-
mányzati fenn-
tartású óvodák, a 
Semmelweis Böl-
csőde és a Tipegők 
Bölcsőde a nyá-

ri időszakban is (2020. júni-
us 22-től augusztus 31-ig)
 nyitva tartanak.

Vecsés Város Önkormányzata

Vecsési Egészségügyi 
Szolgálat: 24 órás 
ügyeleti rendszer 
kialakítását tervezi 

  Amint arról korábbi lapszá-
munkban hírt adtunk, a köz-
ponti háziorvosi ügyelet a Te-
lepi úti szakorvosi rendelőből a 
Dózsa György út 50. szám alá, 
az Alapellátási Központba köl-
tözött. Ezzel egy időben a Te-
lepi úti Szakorvosi Rendelőin-
tézetben megszűnt az ügyeleti 
ellátás. A működési idő és a tele-
fonos elérhetőség nem változott 
(A központi háziorvosi ügyelet 
telefonszáma: 06-29/551-473). 
 A zsúfoltság elkerülése végett 
a közeljövőben néhány szakren-
delés is átköltözhet a Telepi út-
ról az új épületbe. Az egyik le-
het a diabetológiai szakrendelés, 
amely esetében így egymástól 
elkülönítve történhetne az or-
vosi vizsgálat és a betanítás. 
 A Vecsési Egészségügyi Szol-
gálat további tervei között szere-

HÍREKHÍREK

pel a 24 órás ügyeleti rendszer 
kialakítása, amely a zökkenő-
mentes háziorvosi ellátás bizto-
sítása miatt is fontos volna. Az új 
ügyeleti rendszerben a rendelési 
időben befutó sürgős hívásokhoz 
nem a háziorvos menne ki – így 
a rendelést sem kellene hosszabb 
időre félbeszakítani –, a sürgős 
eseteket az ügyeletes orvos lát-
ná el. A 24 órás ügyelet kialakí-
tása miatt egy megkülönböztető 
jelzéssel ellátott ügyeletes kocsi 
beszerzése is folyamatban van. 
 Az Alapellátási Központ és 
a szakrendelők között egy tá-
voli rádiós összeköttetés kiépí-
tése is tervben van. Ez a rend-
szer lehetővé tenné például, hogy 
akkor is folytatódjanak a rende-
lések, ha valamelyik épületben 
probléma adódik az internet-
szolgáltatással. VN

Ú gynevezett „D” típu-
sú szabadtéri kondipark 
épül a lakótelepi labdá-

zó szomszédságában. A kivitele-
zést végző Greenturf Sport Kft. 
május 11-én látott hozzá a mun-
kálatokhoz és két ütemben építi 
fel a kondiparkot  – tudtuk meg 
a cég vezetőjétől, Frics Mátétól. 
A létesítmény 176 négyzetméte-
res téglalap-alapterületű lesz, és 
természetesen mindenben meg-
felel a mai kor előírásainak. 
 Frics Máté a kivitelezéssel 
kapcsolatban elmondta, hogy 
a kondipark két ütemben épül 
fel. Az első ütem az alépítményi 
munkálatokat tartalmazza. Ebben 
a szakaszban valósul meg a sport-

park kitűzése, a tükör kiszedése, 
a szegélykövezés és az alaptestek 
betonozása, melyhez később az 
eszközöket rögzítik, valamint a 
gumiburkolathoz szükséges ré-
tegrend elkészítése. Mindezek az 
időjárás függvényében 3-4 mun-
kanap alatt valósulnak meg. Ezt 
követően egy nagyjából kéthe-
tes technológiai szünet követke-
zik. A második ütemben, vagy-
is a szerkezetépítés keretében az 
oszlopok, eszközök rögzítése kö-
vetkezik, valamint a gumiburko-
lat és a végső tereprendezés is a 
szerkezetépítésre szánt 3-4 mun-

kanapban valósul meg. Az utolsó 
lépésben egy független tanúsító 
szervezet ellenőrzi és engedé-
lyezteti a létesítményt, melyet 
ezt követően adnak át a sportol-
ni vágyóknak. 
 A fi tneszparkot saját gyártású 
eséscsillapító gumitéglával borít-
ja a kivitelező, a BeStrong által 
gyártott és forgalmazott esésvé-
dő gumilapok az európai uniós 
szabvány előírásainak megfelel-
nek, valamint EMI-TÜV SÜD 
Kft. által is tanúsított termékek, 
így szavatolva a biztonságos esz-
közhasználatot. 

Fitneszpark épül a lakótelepen 
A közel 180 négyzet-
méter alapterületű 
kondiparkban 15 
különböző eszkö-
zön edz hetnek a 
sportolni vágyók. 

A Rózsa utca Fő út–
Vigyázó Fe renc utca 
közötti szakaszának 
felújításával folyta-
tódik a váro si út- és 
járdaépítési program. 

A jelentős forgalmat bo-
nyolító utca e szakaszát 
több mint 10 évvel ez-

előtt aszfaltozták, de a többször 
elvégzett közműjavítás miatt le-
romlott az útburkolat állapota, 
ezért indokolttá vált a felújítása. 

(A Vigyázó Ferenc utca–Mátyás 
utca közötti szakasz már koráb-
ban új burkolatot kapott.) 
 A kivitelezőt közbeszerzési 
eljárás keretében választotta ki 
az önkormányzat, a nyertes pá-
lyázatot benyújtó felsőpakonyi 
RBM Úttechnika Kft.-vel júni-
us 11-én írták alá a kivitelezési 
szerződést. A beruházás pályá-
zati forrás bevonásával valósul 
meg, a Belügyminisztérium és 
a Pénzügyminisztérium közös 
pályázati kiírásán 30 millió fo-
rint támogatást nyert az önkor-
mányzat, melyet további 30 mil-
lió forint önerővel egészített ki 
a város, így összesen 60 millió 

Június 12-én már az alap 
elkészítésén dolgozott a kivitelező 

Elkezdődtek 
a munkálatok 
a Rózsa utcában 

forint ráfordításával újul meg az 
említett útszakasz.  
 A kivitelezés keretében sor 
kerül a Rózsa utca Fő út–Vigyá-
zó Ferenc utca közötti 300 méter 
hosszú szakaszának teljes szer-
kezetcseréjére. Az út 4,5 méter 
széles lesz, mindkét szélén sze-
gélykővel ellátva. Megtörténik 
a szikkasztóárkok újraprofi lo-
zása – fedett árkokat alakítanak 
ki azokon a szakaszokon, ahol 
ez indokolt –, a páratlan olda-
lon lévő járda felújítása térkő-
vel, mintegy másfél méter szé-
lességben, továbbá a zöldfelület 
rendezése, és természetesen ahol 
szükséges a helyreállító munká-
kat is elvégzi a kivitelező. 
 Pályázaton kívüli munka ke-
retében, az önkormányzati saját 
forrásból biztosítja az útburkolat 
alatt futó gerincvezeték és a la-
kossági vízbekötések cseréjét is. 
 A kivitelezés várhatóan au-
gusztus végére készül el, a mun-
kálatokkal járó kellemetlenségek 
miatt az önkormányzat az ott la-
kók megértését és szíves türel-
mét kéri.  V

 A parkba 15 különböző sport-
eszközt telepítenek, melyek saját 
testsúlyos edzésre használhatók. 
 – Mivel a BeStrong kondi-
park használata semmilyen 
egyéb kiegészítő edzéseszközt 
nem igényel, valamint úgy ter-
veztük ezeket, hogy minden 
izomcsoport megmozgatásá-
ra alkalmas legyen, így sport-
szakértőink és mérnökeink a 
tervezés során húzódzkodót, 
tolódzkodót, lépegetőt, fekvőtá-
masz- és párhuzamos korlátot, 
bordásfalat, has- és hátizom-
erősítőt, multifunkciós trénert, 
valamint vízszintes és úgyneve-
zett majomlétrát is elhelyeztek 
az itt megépítendő parkban is. 
Egyes eszközökből több darab 
is megtalálható lesz, mely le-
hetőséget biztosít arra, hogy a 
parkot igény szerint akár egy-
szerre többen is használhassák 
– mondta Frics Máté. 
 A fi tneszpark a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium támoga-
tásával valósul meg és várható-
an július végére készül el.  N

bak közé, az eddigi tapaszta-
latok alapján úgy tűnik, erre 
igényt tartanak a busszal köz-
lekedők, ezért döntött most a 
korszerűsítés mellett az önkor-
mányzat. A térkő burkolatnak 
köszönhetően a fel- és leszállás 
is biztonságosabb lett. A kivi-
telezést a Geocor Kft. munka-
társai végezték.  V. 

  Lapzártánk előtt érkezett a hír, 
miszerint újra kinyithatja kapu-
it a vendégek előtt a Bálint Ág-
nes Kulturális Központ. A rész-
letekről Kis Tóth János igazgatót 
tájékoztatta lapunkat. 
 A kormány megszüntette a ve-
szélyhelyzeti állapotot, ezzel egy 
időben a kulturális intézmények 
kényszerzárlatát is feloldották, 
így június 22-én hétfőn reggel a 
BÁKK is újra megnyithatja ka-
puit a közönség előtt – mondta 
Kis Tóth János. Hozzátette, a kul-
turális központtal együtt a Ma-
zsola Játszóház is újra fogadhat-
ja a gyerekeket, a legkisebbeket 
egy nappal később, 23-tól vár-
ják szeretettel a házban. 
 – A vészhelyzet ugyan elmúlt, 
de a közönség egészségének vé-
delme érdekében néhány elővi-
gyázatossági szabályt beveze-
tünk. Arcmaszk és gumikesztyű 
használata nem kötelező, de a 
kézfertőtlenítésre megkérjük a 
ház vendégeit, a játszóházba pe-
dig csak egy kísérő érkezhet a 
gyerekekkel – mondta a vezető 

azzal kapcsolatban, milyen fel-
tételekkel látogathatja a közön-
ség az intézményt. 
 A BÁKK nyári táborait is 
megtarthatja, melyekre folya-
matosan lehet jelentkezni (a tá-
borokról bővebben olvashatnak 
az újság 19. oldalán.) 
 A ház nyári és őszi program-
jairól és az elmaradt események-
ről későbbi időpontban tájékoz-
tatják az érdeklődőket. 
 A Róder Imre Városi Könyv-
tár is újra kinyitott, így az olva-
sók ismét személyesen válogat-
hatnak a jobbnál jobb könyvek 
között. 
 Friss információkért keressék 
a www.kulturba.hu és a www.
vecsesikonyvtar.hu oldalakat 
az interneten.  VT info
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HÍREK

VÁLTOZÁS a fúrt- 
és ásott kutak 
bejelentésében
Újabb haladékot kaptak a 
tulajdonosok az engedély 
nélküli kutak legalizálására. 

HÍREK

Az aluljárók általában nem azok a he-
lyek, ahol szívesen megállunk, hogy 
egy kicsit elidőzzünk. Többségük 

a legnagyobb jóindulattal sem nevezhető 
a tisztaság netovábbjának, emellett általá-
ban huzatosak, nyirkosak és sivárak. Míg a 
fővárosi aluljárókban azért akad némi lát-
nivaló, vannak például üzletek, és színes 
reklámok, fi gyelemfelkeltő plakátok – né-
melyikük egészen ötletes, akár megmoso-
lyogtató vagy elgondolkodtató is tud lenni –,

addig a vecsési-
hez hasonló kisvá-
rosi aluljárók több-
ségében leginkább 
értelmetlen és csúf 
falfi rkák törik meg 
az egyszínűre má-
zolt falak monotó-
niáját. Nem talál te-
hát túl sok izgalmat 
helyben sem, aki 
alászáll a föld alá 
vezető lépcsőkön
– hacsak nem szá-
mítjuk ide a járatok 
pontatlan érkezése 
miatt jelentkező ide-
geskedést –, de mi-

vel a vonattal közlekedők többségének az 
évek alatt jócskán volt ideje megszokni a vá-
gányok alatt meghúzódó miliőt, ezen sen-
ki nem lepődik meg. Meglepetésre legfel-
jebb a jó irányba történő változás adhatna 
okot, ami jó eséllyel még idén bekövetkez-
het Vecsésen, méghozzá nem is akármilyen 
módon: egy képzőművészekből álló alko-
tócsoport jóvoltából hamarosan egész más 
hangulat fogadhatja a vasúti aluljárót hasz-
náló gyalogosokat. 

Modern műalkotások 
díszíthetik a vasúti aluljárót 
Kelenföldön egyedi hangulatú modern festményekkel 
szépítették meg a vasúti aluljárót – adta hírül a MÁV-csoport 
internetes oldala. Hogy ez miért érdemel szót a vecsési ön-
kormányzat lapjában? Mert a kelenföldi aluljárót kicsinosító 
alkotócsoport várhatóan még idén a vecsési vasúti aluljárót 
is hasonlóan hangulatos hellyé változtatja falfestményeivel. 

Ezzel a címmel indította útjára aluljá-
rófestő pályázatát a MÁV, amely ke-
retében több gyalogos vasúti aluljáró 
szépült meg a fővárosban és vidéken. 
Többek között Budapesten a Mexikói 
úton és legutóbb Kelenföldön, emellett 
Bicskén, Mendén és Sülysápon is a Szí-
nezd újra-kampány keretében készültek 
az aluljárókat kidekoráló festmények. 
A soron következő helyszín pedig Vecsés 
lesz, a MÁV tájékoztatása szerint várha-
tóan még idén elkészülnek az aluljárót 
színesítő alkotások.

Színezd újra! 

 Zelena Veronika, Balogh Attila és Lázár 
Vilmos a Colorfools közreműködésével a na-
pokban dekorálta ki a kelenföldi vasúti alul-
járó falait, az egyedi hangulatú műalkotások 
210 méter hosszan és több mint 400 négy-
zetméteren fedik be a korábban ákombákom 
fi rkákkal tarkított unalmas falakat. A MÁV 
kommunikációs igazgatóságától megtudtuk, 
ugyanez az alkotócsoport készíti majd el a 
vecsési aluljáró helyi témákkal díszített, táj-
képjellegű falfestményeit is. Bár ízlés dolga, 
hogy kinek mi tetszik, a kelenföldi képeket 
elnézve már nagyon várjuk a vecsési alul-
járó megszépítését. Bízunk benne, hogy az 
itteni falakon is hasonlóan egyedi és vagány 
végeredményt láthatunk majd, ezáltal pedig 
mindnyájunk számára szerethetőbbé válik a 
vonzónak egyelőre nem nevezhető helyszín. 
 A MÁV-csoportnak pedig azért jár a di-
cséret, mert van merszük elrugaszkodni a 
megszokottól, és ügyes fi atal alkotókra bíz-
zák az eddig sivár környezet esztétikai meg-
újítását.  varga 

Június eleje óta ez a kép fogadja a 
gyalogosokat a Kelenföldi aluljáróban

Vonatbelső a falra festve. Zelena Veronika, Balogh Attila, 
Lázár Vilmos és a Colorfools közös munkájának 
eredménye látható a falakon

A vecsési aluljáró

A vízgazdálkodási törvény 2018-as 
módosítása szerint ez év december 
31-ig kellett volna beszerezniük a 

vízjogi fennmaradási engedélyt azoknak a 
tulajdonosoknak, akik 2018. december 21. 
előtt engedély nélkül vagy a kiadott enge-
délytől eltérően létesítettek vagy üzemeltet-
tek fúrt- és ásott kutat – ami nem feltétle-
nül jelenti azt, hogy jogszerűtlenül létesített 
vagy működtetett kutakról van szó, hiszen 
1992 előtt nem volt szükség engedélyre vagy 
bejelentésre a létesítéskor. Az érintett tu-
lajdonosok az utólagos bejelentéssel men-
tességet kapnak a vízgazdálkodási bírság 
megfi zetése alól.
 A vízjogi engedélyezési eljárással kap-
csolatos kérelmezést eddig is sok kérdés 
övezte, talán részben ennek is köszönhe-
tő, hogy a parlament május 19-én kitolta a 
szankciómentes engedélyeztetés dátumát. 
Az új időpont 2023. december 31., azaz 
nagyjából két és fél évvel meghosszabbí-
tották a  fennmaradási engedély megszer-
zésére biztosított türelmi időt. A határidő 

meghosszabbítása a már folyamatban lévő 
eljárásokra is érvényes, és a házi vízigényt 
kielégítő, illetve a mezőgazdasági öntözés 
céljából fúrt vagy ásott kutakra egyaránt 
vonatkozik. A döntést a járvány gazdasági 
hatásaival indokolták, a parlament ezzel is 
szeretett volna könnyíteni az állampolgá-
rok kötelezettségein.
 

Mely kutakra kell kérni 
fennmaradási engedélyt? 
Minden kútra fennmaradási engedélyt kell 
kérni, amely a következő feltételeket együt-
tesen teljesíti: 2018. december 21. előtt, en-
gedély nélkül létesítették, évente legfeljebb 
500 m3 vizet nyernek ki a kútból, kizáró-
lag talajvizet használ (és nem érint vízbá-
zist vagy hidrogeológiai védőterületet, vagy 
rétegvízkészletet), valamint épülettel vagy 
annak építésére jogosító hatósági határozat-
tal, egyszerű bejelentéssel rendelkező in-
gatlanon van, és magánszemélyek részére 
a házi ivóvízigény vagy a háztartási igé-
nyek kielégítését szolgálja (nem gazdasá-
gi célú vízigény, pl. ház körüli kiskert ön-
tözése, WC-öblítés stb.). 
 Ezek kivételével minden más esetben a 
vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendel-
kező hatóság, azaz a Fővárosi Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság engedélye szükséges.

Milyen dokumentumok kel-
lenek az engedélyezéshez? 
A kérelmet adatokkal kitöltve, a tulajdonos 
aláírásával ellátva kell beadni. Fúrt kút ese-
tén a tulajdonos aláírásán kívül egy bizo-
nyítvánnyal rendelkező kútfúró szakember, 
vagy oklevéllel és jogosultsággal rendelke-
ző szakmérnök nyilatkozatával, aláírásával 
is el kell látni a kérelmet, ezért a szakem-
ber képesítését igazoló bizonyítvány má-
solatát is csatolni kell. Ásott vagy vert kút 
esetén elegendő a tulajdonos aláírása, nem 
szükséges szakember aláírása, nyilatkoza-
ta. Továbbá a kutat és környezetét ábrázo-
ló fényképet is be kell nyújtani a felsorolt 
dokumentumokkal.

Honnan szerezhető be 
a kérelem, és hogyan
kell benyújtani? 
A kérelmet papír alapon kitöltve, aláírással 
ellátva a Vecsési Polgármesteri Hivatal fő-
építészi irodáján személyesen, vagy postai 
úton, illetve elektronikus úton az epites@
vecses.hu, vagy az ellenorzottbejelentes@
vecses.hu e-mail címeken vagy e-papír for-
májában ügyfélkapun keresztül is benyújt-
hatják. Cégek esetében a kérelem kizárólag 
elektronikusan nyújtható be! A kérelmet 
eljáró képviselőként benyújthatja megha-
talmazott személy vagy szervezet, cég is.
 A kérelmet tartalmazó nyomtatvány át-
vehető személyesen a Vecsési Polgármes-
teri Hivatal főépítészi irodáján (Vecsés, 
Szent István tér 1.) ügyfélfogadási időben, 
vagy letölthető a https://www.vecses.hu/
polgarmesteri-hivatal/foepiteszi_iroda ol-
dalról. A nyomtatvány a 41/2017. (XII.29.) 
BM rendelet 2. melléklet II. pontja alapján 
készült.

Kell érte fi zetni? 
A jegyző hatáskörébe tartozó kutak enge-
délyezési eljárásai illetékmentesek (lásd: 
vízgazdálkodásról szóló törvény 31.§ (2) 
bekezdés b) pontja), azonban a fúrt kutak 
esetében a közreműködéséért járó díjat a 
szakember részére természetesen ki kell fi -
zetni. A szakértői díj függhet a kút kiala-
kításától, a helyszíntől és a vállalkozótól, 
ezért érdemes lehet több árajánlatot kérni, 
és a legolcsóbbat választani.  
 Amennyiben a tulajdonos/kérelmező a 
kút vizét ivóvízként is használni szeretné, 
abban az esetben a kérelméhez mellékel-
nie kell egy akkreditált laboratórium által 
készített, ivóvízminőséget igazoló jegyző-
könyvet is. Ebben az esetben a jegyző a 
Pest Megyei Kormányhivatal népegészség-
ügyi osztályát, mint szakhatóságot is be-
vonja az eljárásba. A laboratóriumi vizs-
gálat és a szakhatósági eljárása díjköteles.
 VT info 
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KÖZÖSSÉGKÖZÖSSÉG

HOGY MINDENKINEK 
JÓ LEGYEN? 

Hogyan éljünk közösségben, 

J ó eséllyel mindenkivel megesett már, 
hogy a szomszéd felől érkező han-
gos tevékenység zaja riasztotta föl 

legédesebb álmából. A kopácsolás, a sa-
rokcsiszoló visító hangja, a fűnyíró zúgá-
sa és még számos egyéb zörej a vidéki élet 
velejárója, még akkor is, ha ezek a gyakran 
fülsértő hangok egyáltalán nem tartoznak 
a kedvenceink közé. A vidéki porták több-
ségén a kisebb javításoktól a kertrendezé-
sig mindig akad tennivaló, éppen ezért nem 
is feltétlenül a zajjal járó tevékenységgel 
van baj, sokkal inkább a rosszul időzített 
hangos tevékenység – például a hétvégén 
reggel hatkor felbőgő fűnyíró zaja – a né-
zeteltérések kiváltója. A lakók többsége 
szerencsére képes felfogni, hogy a házkö-
rüli teendők a legtöbbször nem végezhetők 
néma csendben – aki nem, az sajnos ment-
hetetlen – de az valóban bosszantó, mikor 
a szomszéd semmire nincs tekintettel, és 
olyan, mint a vidám úttörő a mozgalmi 
dalban, fújja – ez esetben inkább zúgatja 
a gépet – estig kora reggel óta. 
 A zajjal járó házkörüli tevékenységek a 
közösségi együttélés problémáinak csak az 
egyik szeletét jelentik, legalább ennyire fájó 
tud lenni – ha nem még fájóbb – az éjsza-

kába nyúló hangos 
dajdajozás. De bosz-
szankodásra adhat 
okot a szomszédból 
átnyúló lombhullató 
fa ága, nem beszél-
ve a disznók, lovak, 
kecskék és egyéb 
nem éppen parfüm 
illatot árasztó ha-
szonállatok tartásá-
ról. Akiknek ezek 
közül egyik sem 
okozott még kelle-
metlenséget, vagy a 
kerítésnek azon az 

oldalán élnek, ahonnan a probléma forrá-
sa ered, most akár legyinthetnének is egyet, 
mondván, ez a vidéki élet árnyoldala, amit 
az itt élőknek ugyanúgy el kell tudni viselni, 
mint az előnyöket. Rossz úton járnak, akik 
így gondolkodnak, ugyanis ebben sajnos 
nincs igazuk. A legtöbb esetben ezeknek a 
helyzeteknek tompítható lenne az éle, felté-
ve, hogy mindkét – vagy több – fél meg tud-
ja érteni, hogy a közösségi együttélés egyik 
fontos építőkockája az alkalmazkodás. Sze-
rencsére abból sincs feltétlenül tragédia, ha 
ez valamiért mégsem sikerül. Az egyén ter-
mészetéből adódóan önmagát és saját érde-
keit helyezi előtérbe – napjainkra különösen 
jellemző, hogy nem szeretjük, ha valaki más 
mondja meg, mit és hogyan kellene csinál-
nunk –, egyebek között ezért is alkották meg 
azokat a szabályokat, amelyek a közösségi 
együttélést mindannyiunk érdekében bizo-
nyos korlátok közé helyezik. Természetesen 
fontos, hogy ezek a szabályok ne legyenek 
indokolatlanul szigorúak, hanem amennyi-
re csak lehet, az igényekhez igazodva előse-
gítsék a békés együttélést. 
 A helyi önkormányzatokról szóló tör-
vény lehetőséget ad a településeknek, hogy 
maguk szabályozzák a közösségi együtt-

élés alapvető szabályait. Vecsésen is van 
erre vonatkozó helyi rendelet, amely a zaj-
jal járó házkörüli tevékenységeken túl szá-
mos egyéb helyzetet szabályoz. Tetszik vagy 
nem, de betartása a város közigazgatási te-
rületén mindenkire nézve kötelező.
  
Zajjal járó tevékenység 
meghatározott 
idősávban végezhető 
Zajos feladataink elvégzésére meghatáro-
zott idősávokat biztosít a rendelet. Lakó-
övezetben építési, bontási és kerti munkát 
hétköznapokon 7 és 19 óra között, szom-
baton 9 és 20 óra között végezhetünk, de 
a hetedik napon, azaz vasárnap inkább 
pihenjünk meg, ünnepnapokon pedig ün-
nepeljünk, mert olyankor egyáltalán nem 
végezhető ilyen tevékenység. Nem állítjuk, 
hogy ezt mindig könnyű betartani, roha-
nó világunkban sokaknak az ünnepna-
pokkal összeforrt hosszú hétvégéken len-
ne ideje a házkörüli teendők elvégzésére, 
mégis azt tanácsoljuk, legyenek tekintettel 
azokra, akik ilyenkor a csendet részesíte-
nék előnyben. Ha nincs más választásuk, 
próbáljanak megegyezni a környezetük-
ben élőkkel, egy pohár bor vagy sör mel-
lett a legtöbben hajlandók lehetnek komp-
romisszumot kötni.  

A bulizásnak 
is van határa
Ami egyeseknek öröm, másoknak lehet, 
hogy átok: a hajnalig tartó szülinapi buli 
az ünnepelt élete legszebb napja lehet, köz-
ben pedig a szomszédok a melegebb ég-
hajlatra kívánják a mulatozókat, akik mi-
att még hajnali kettőkor sem érkezik meg a 
várva várt álom a szemükre. Erre a problé-
mára is kínál elfogadható megoldást a ve-
csési rendelet, amely nem tiltja, hogy jól 
érezzük magunkat este tíz után, ellenben 
azt igen, hogy ezt mások rovására tegyük. 
Ezért tilos hangosító berendezést másokat 
zavaró módon üzemeltetni munkanapokon 
21 és 7 óra között, szombaton, vasárnap 
és ünnepnapokon 22 és 8 óra között. Te-

hát ezen idő intervallumokon kívül han-
gosabban is szólhat a zene a hangfalakból, 
de csak annyira emeljük a hangerőt, hogy 
az a csendháborítás szabálysértését ne me-
rítse ki. Emellett tilos olyan zajt okozni, 
amely mások pihenéshez való jogát, nyu-
galmát zavarja. E sorokat nem kell különö-
sebben magyarázni, nem örülne senki, ha 
a basszus dübörgésétől és az ittas haverok 
óbéga…, bocsánat, boldog énekétől hangos 
éjszakában nem tudna elaludni. Ebben az 
esetben is azt tanácsoljuk olvasóinknak, a 
jó viszony megőrzése érdekében lehetőleg 
előre jelezzék, ha otthoni mulatozást ter-
veznek, így minden érintett időben felké-
szülhet a zajosabb estére. 

Az utca nem kocsma! 
A közterületen történő alkoholfogyasztás-
sal szemben nem voltak elnézők a szabályok 
megalkotói és egyszerűen megtiltották azt. A 
döntést sokan üdvözölték, míg mások bosz-
szankodhattak miatta, ami persze nem vál-
toztat a tényen: Vecsés közterületein tilos a 
szeszes ital fogyasztása. Természetesen itt 
is vannak kivételek, például a vendéglátó-
egységek teraszai, a közterületen engedélye-
zett ünnepi és alkalmi rendezvények, vala-
mint az év első és utolsó napja. Nem vitatjuk, 
első olvasatra akár szigorúnak is tűnhet ez a 
szabályozás, de valljuk be őszintén, nem túl 
elegáns az utcán alkoholizálni. Arról nem 
beszélve, hogy az utcán elfogyasztott rövid-
italok, sörök, borok csomagolása általában 
nem a kukában, hanem a járda kövén vagy a 
közeli árokban, villanypóznák tövében vég-
zi. A tiltásra sajnos sokan fi ttyet hánynak, a 
baj csak az, hogy közülük sokan 
nem csak magukat kábítják az al-
kohollal, hanem a környezetet is 
szennyezik az eldobált, „ott felej-
tett” üvegekkel, dobozokkal. Pe-
dig illő volna egyszer és minden-
korra megjegyezni: az italozás a 
vendéglátóegységekbe, a szemét 
meg a kukába való.
 

A füstölés 
nem menő! 
Bár 2020-at írunk, mégis élén-
ken él az a rossz beidegződés, 
hogy a kertben keletkező hulla-

déktól csak égetéssel lehet megszabadulni. 
Talán még mindig sokan nem tudják, hogy 
ez a környezetre és természetesen az egész-
ségre is káros. Egy svájci tanulmány sze-
rint egy nagy kupac avar és kerti nyesedék 
hat órán át tartó égetése alatt annyi szálló-
por keletkezik, mint 250 autóbusz 24 órás 
folyamatos közlekedése során. Ha ez nem 
lenne elegendő érv, hogy leszámoljunk az 
égetéssel, van még bőven, ami ellene szól. 
Például, hogy az égetés során keletkező és 
a levegőbe kerülő ultrafi nom részecskék 
évente közel 12 000 ember idő előtt bekö-
vetkező halálát okozzák Magyarországon. 
Ezek a részecskék pillanatok alatt bejut-
nak a szervezetbe, ahol számos káros ha-
tásuk közül például a vérrög képződéséhez 
is hozzájárulnak, de a füst növeli az aszt-
ma és az allergia kialakulásának esélyét is. 
Vecsésen már egy ideje tilos az avarégetés, 
jövő évtől pedig az Országgyűlés júniusi 
törvénymódosításának következtében or-
szágszerte tilos lesz. 
 Füstölés helyett inkább tanuljunk meg a 
komposztálni, aminek az eredményeként 
hasznos humusz keletkezik, amit később 
újra felhasználhatunk a kertben.

Parkolási szabályok
Nemtörődöm, a szabályokat rendszeresen 
áthágó sofőrből nagyon sok van. Ez nem 
csak az úttesten mutatkozik meg, hanem 
a parkolóhelyeken is, nem kis bosszúságot 
okozva ezzel a szabályokat betartó több-
ségnek. Magától értetődő lenne, hogy nem 
parkolunk az ingatlanok bejárata elé, aka-
dályozva ezzel a ki- és behajtást. Ahogyan 
azt is tudni kellene, hogy a szép zöld gye-
pet sem illik parkolóként használni. Mégis 
mindkét eset számtalanszor megtörténik, 
hogy önzőségből vagy pusztán fi gyelmet-
lenségből, mindegy is. A lényeg, hogy Ve-
csésen tilos gyepfelületre, parkosított terü-
letre járművel behajtani, beállni, valamint 
közterületen oly módon parkolni, hogy 
azzal az ingatlanhasználó ki- és behajtá-
sát akadályozzuk. Világos és érthető sza-
bály, kis odafi gyeléssel könnyen betartható.

Fő a békesség – különösen a jó szomszédi viszony 
érdekében –, ezért nem árt tisztában lenni azzal, milyen 

szabályok vonatkoznak a közösségi együttélésre. 

 Tartsuk rendben 
az ingatlan előtti 
közterületet!
Az ingatlanhasználók kötelesek az ingat-
lanuk előtti közterületet rendben tartani. 
Ezt nagyon sokszor elmondták és leírták 
már korábban is, mégis vannak, akik nem 
vesznek róla tudomást. Tavasszal és nyá-
ron elsősorban a gyomoktól és az allergén 
növényektől kell megtisztítani a portánk 
előtti közterületet, emellett gondoskodni 
kell az árok tisztántartásáról, télen pedig a 
járdaszakasz sikosságmentesítését illik és 
kell elvégezni.  Előbbi az utcakép és az al-
lergiások védelme miatt fontos, utóbbi pe-
dig a balesetek elkerülése végett. Ha példá-
ul a sikosságmentesítés elmarad és emiatt 
elcsúszik és megsérül valaki, az ingatlan-
tulajdonost terheli a felelősség.
   

Előzzük meg 
a vitás eseteket! 
A szomszédhoz átnyúló faág, a közleke-
dést zavaró kiültetett növények számos vi-
tára, akár veszekedésre adnak okot. Ezeket 
könnyen elkerülhetjük, ha betartjuk az ide 
vonatkozó szabályokat. Fa ültetését példá-
ul minden esetben úgy kell megtervezni az 
ingatlanon belül, hogy a fafajtára jellemző 
lombkorona mérete ne terjedjen túl az in-
gatlanhatáron. Közterületre az utcára jel-
lemző uralkodó (legtöbb) fafajtából ültes-
senek, szintén fi gyelve, hogy a kialakuló 
lombkorona ne veszélyeztesse a meglévő 
vezetékeket és ne nyúljon bele az útszel-
vénybe, valamint ne lógjon át a szomszé-
dos ingatlan előtti közterületre. Sövény, 
növény ültetésénél szintén vegyék fi gye-
lembe a növekedési paramétereket, és en-
nek megfelelő távolságra ültessék azokat 
az ingatlanhatártól.

Kit illet a madárfütty?
Bizonyára többen ismerik Arany János 
A fülemile című zseniális versét, amely-
ben a két szomszéd, Péter és Pál azon 

veszett össze, hogy kit illet a 
madárfütty, ha a fülemüle Pál 
diófájának szomszédba nyúló 
ágán dalol. Érdemes elolvasni 
a verset, mert amellett, hogy 
tanulságos, még jókat is derül-
hetünk olvasás közben. Persze 
a való életben nem csalna mo-
solyt az arcunkra egy ilyen élet-
helyzet. Ezt tudja is, akinek volt 
már benne része. Amint Arany 
is írja: rossz szomszédság: tö-
rök átok, de egy kis odafi gye-
léssel, empátiával sokat tehe-
tünk a közös békéért.  

Varga Norbert
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A Vecsési Városgondnok 
Nonprofi t Kft. HÍREI

KÖRNYEZETVÉDELEM

  Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
a Vecsési Városgondnok Nonprofi t Kft. 
folyamatos zöldhulladék-begyűjtést vé-
gez Vecsés város területén tavasztól késő 
őszig terjedő időszakban. 
 Emlékeztetjük önöket, hogy a Város-
gondnok a zöldhulladékot kizárólag a Ve-
csési Városgondnok Nonprofi t Kft. felirat-
tal ellátott, biológiailag lebomló műanyag 
zsákban szállítja el. 

A kihelyezés rendje
A vasúttól északra fekvő területen (Fel-
sőtelep és Falu) hetente egy alkalommal, 
keddenként reggel 7 óráig, a vasúttól dél-
re fekvő területen (Andrássy-, Halmi-te-
lep) hetente egy alkalommal, csütörtö-
könként reggel 7 óráig.
 A közterületre való kihelyezés a szállí-
tást megelőző egy napon belül történhet. 
A begyűjtést végző jármű minden utcá-
ban csak egyszer megy végig, így a ha-

Kerti zöldhulladékgyűjtés

A házhoz menő lomtalanítás újra igényelhető!
  Ezúton tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, 

hogy a Városgondnok a házhoz menő lom-
talanítási szolgáltatását újraindítja.
 2020. június 2-tól ismét van lehetőség a 
házhoz menő lomtalanítás igénybejelen-
tésére ügyfélszolgálati irodánkban. Akik 
már előzetesen leadták igénylésüket, ügy-
félszolgálati kollégáink tájékoztatják te-
lefon a szállítási időpontról. 
 Az önök, valamint munkatársaink egész-
ségének megóvása érdekében a házhoz menő 
lomtalanítást az előírt higiénia intézkedések 
megtartásával tudjuk elvégezni, ezzel kap-
csolatos megértésüket és együttműködésü-
ket ezúton is köszönjük!

Előírt higiéniai intézkedések 
A koronavírus-járvány megelőzése és terje-
désének minimalizálása érdekében az aláb-
bi higiénia előírások betartása vonatkozik 
a házhoz menő lomtalanítást igénylőkre is:

OKTATÁS

„Legyetek azok, akik 
leginkább lenni szeretnétek”
Rendhagyó évzáró ünnepsé-
gen búcsúztatták a Petőfi  
iskola végzős gimnazistáit 
a Jézus Szíve templomban. 

táridőn túl kitett műanyag zsákokat nem 
áll módunkban elszállítani. Erről a tulaj-
donosnak kell gondoskodnia, mivel a zsá-
kok a közterületen nem maradhatnak.
  A zöldhulladék zsákok 200 Ft/db áron 
vásárolhatók meg ügyfélszolgálatunkon 
nyitvatartási időben.

 Kérjük, tartsák be a súlykorlátozást! 
Egy zsákba maximum 15 kg zöldhulla-
dék kerülhet. A zsákba nagyobb ágakat 

 Hétfő: 7-15
 Kedd: 8-15
 Szerda: 8-15
 Csütörtök: szünnap 
 Péntek: 8-12

Ügyfélszolgálati 
iroda nyitvatartása

és kommunális hulladékot nem szabad 
helyezni, csak falevelet, levágott füvet, 
nyesedéket. A kisebb ágakat darabolva 
a zsákokba lehet helyezni. A begyűjtött 
zöldhulladékból komposztálási technoló-
giával talajjavító anyag készül ezért fon-
tos, hogy a zöldhulladékos zsákokba ne 
kerüljön egyéb nem odavaló anyag, mert 
az ilyen zsákokat nem szállítjuk el. 

Mivel a zöldhulladék nem szemét, kér-
jük, hogy a termelődött zöldhulladékot, 
leveleket ne a háztartási vegyes hulla-
dékos gyűjtőedényekbe helyezzék el! 

A zsákba csak falevelet, levágott füvet, 
nyesedéket szabad helyezni

 •  A tulajdonosok a lomtalanítani kívánt 
hulladékot előre készítsék ki közvet-
lenül az ingatlan bejáratához az in-
gatlanon belül. Munkatársaink nem 
léphetnek be az ingatlan kapujától tá-
volabb eső területre, csak közvetlenül 
a bejárat mellett tudnak segíteni a ra-
kodásban.

 •  Kérjük, tartsák be 1,5-2 méteres szemé-
lyes távolságot.

 •  Javasoljuk, hogy a lomtalanítási idő alatt 
viseljenek szájukat és orrukat eltakaró 
szájmaszkot vagy kendőt, valamint a 
kesztyű viselése is ajánlott.

Mikor vehető igénybe 
a szolgáltatás? 
A szolgáltatás február 1. és november 30. 
közötti időszakban igényelhető a követke-
zőkben felsorolt szombati napokra. A haté-
kony begyűjtés érdekében a város a szelektív 
hulladékgyűjtési körzeteknek megfelelően 4 
részre kerül felosztásra (sárga, zöld, szürke és 
kék körzet). A körzetek utca szerinti felosz-
tása felkerült a Városgondnok weboldalára, 
az Utcafelosztás menü alatt. A szolgáltatás 
következők szerint igényelhető az ingatla-
nok elhelyezkedése alapján:
 Sárga körzet – minden hónap 1. szom-
batja (febr. 1. és nov. 30. között)
 Zöld körzet – minden hónap 2. szombat-
ja (febr. 1. és nov. 30. között)
 Szürke körzet – minden hónap 3. szom-
batja (febr. 1. és nov. 30. között)
 Kék körzet – minden hónap 4. szombat-
ja (febr. 1. és nov. 30. között)

A koronavírus-járvány miatt idén el-
maradt a vecsési gimnazisták bal-
lagása, az évzáró ünnepség megtar-

tására is csak bizonyos szabályok betartása 
mellett kerülhetett sor. A rendkívüli hely-
zet miatt a Petőfi  Sándor Római Katolikus 
Általános Iskola és Gimnázium 12. osztá-
lyos tanulói nem búcsúzhattak a megszo-
kott módon iskolájuktól – elmaradt például 
a már hagyománynak számító lufi eregetés 
is –, ezért az intézmény vezetése kárpótlás 
gyanánt egy különleges évzáró ünnepséget 
rendezett a Jézus Szíve templom falai kö-
zött. Az ünnepély szülők, rokonok és bará-
tok nélkül, de bensőséges hangu-
latban zajlott, így a diákok a 
különleges helyzet ellené-
re is méltó módon zárhat-
ták le fi atal éveik egyik 
legjelentősebb korsza-
kát, és köszönhettek el 
egymástól, tanáraiktól 
és intézményüktől. 
 Az évzáró a Him-
nusz közös eléneklésé-
vel kezdődött, majd az is-
kola igazgatója, Sztyehlikné 
Hegyi Krisztina szólt a megjelen-
tekhez. Az igazgatónő hangsúlyozta, hogy 
a rendkívüli helyzet nehézségeit példásan és 
fegyelmezetten viselték a diákok, és a 12. év-
folyam valamennyi tanulója – 35-en – sikeres 
érettségi vizsgát tett. Kiemelte az osztályfő-
nökök, Kabucz Tünde és Takács Annamá-

ria áldozatos, türelmes 
és lelkiismeretes mun-

káját, egyúttal köszönetet 
mondott az iskola valameny-

nyi tanárának, amiért követ-
kezetes és kitartó munkájukkal a 

tudás megszerzésére és annak megbecsü-
lésére ösztönözték a diákokat. Megköszön-
te a szülőknek az intézmény iránt tanúsított 
bizalmat, mellyel hozzájárultak a gyerme-
keik sikeres középiskolai tanulmányaihoz. 
Utalt az elmúlt hónapok nehézségeire, hi-

szen a járvány miatt hozott korlátozások tel-
jesen felforgatták az iskola életét, de a tanári 
kar mindvégig a diákok mellett állt – hang-
súlyozta –, és igyekezett mindent megtenni 
azért, hogy az érettségi vizsgákat nyugodt 
és biztonságos környezetben tehessék le di-
ákjaik. 
 Sztyehlikné beszéde végén sok sikert kí-
vánt a „nagybetűs” élethez, és arra buzdítot-
ta a diákokat, hogy életük során ne alkudja-
nak meg, váljanak azokká, akik leginkább 
lenni szeretnének.
 Az igazgató évzáró beszéde után a vizs-
gabizottság elnöke, Szudorné Pribék Ilona 
értékelte az érettségizők teljesítményét. 
 – A tanároknak és a diákoknak is fur-
csa helyzettel kellett szembenézniük ebben 
a tanévben, hiszen olyan körülmények kö-
zött kellett felkészülniük az érettségire, amire 
korábban nem volt példa. A különleges hely-
zet ellenére mindenki becsülettel, ha kellett, 
küszködések árán is végigcsinálta a vizsga-
időszakot, amiért valamennyi résztvevőt el-
ismerés illet – foglalta össze az elmúlt hóna-
pok nehézségeit.  
 Az értékelés után a bizonyítványok átadá-
sa következett, majd Huszka Mihály atya 
adott lelki útravalót a diákoknak. 
 Az évzáró ünnepség a 12. osztályosok 
műsorával zárult.   VN

12.a osztály
Bartha Anetta, Bene Károly, Bodó Nóra, 
Danyi Roxána, Darab Viktor Ferenc, 
Gomez Philip Amadou, Illing Ivett, Pop-
Suciu Roland, Rajnai Mária Lili, Szlobo-
da Boglárka, Sztyehlik Anna Klaudia, 
Valla Zsófi a Regina, Veres-Kiss Noémi. 
Osztályfőnök: Kabucz Tünde.

12.b osztály
Árvai Dorina Noémi, Barta Roland Bo-
tond, Csiszár Attila, Danó Dzsenifer Vi-
vien, Dienes Alexandra, Ecsedi Ale-
xandra, Enyedi Noémi, Falvai Zoltán 
Ferenc, Gényi Dávid, Hajdú Noémi And-
rea, Hepp Viktória Nikolett, Jenei Mar-
cell István, Juhász Anita Marianna, 
Kauremszki Annamária, Kiss Cintia Ro-
zália, Lendvay Melinda, Pető Laura, Se-
res Bianka, Szász Bence, Szőke Szabolcs, 
Torma Viktória, Wolf Tímea. Osztályfő-
nök: Takács Anna. 

Végzős osztályok

Sztyehlikné Hegyi Krisztina 
igazgató búcsúztatta a Petőfi  
iskola végzős gimnazistáit

Szudorné Pribék Ilo-
na, a vizsgabizottság 
elnöke értékelte az 
érettségit

Végleg lezárult egy korszak 
az érettségi bizonyítvány átvételével
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 Huszka Mihály atyától 
lelki útravalót kaptak 

a diákok

Szalagtűzés
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Rögös út a ballagásigLEZÁRULT a tanév 
a vecsési iskolákban 

OKTATÁSOKTATÁS

D e nem lett, maradt a digi-
tális oktatás. Május ele-
jén felvetődött a tabló-

fotózás kérdése, és hogy mind 
a diákok, mind az osztályfőnö-
kök szeretnének elbúcsúzni, ha 
már ballagás nem lesz.
 Hát igen! Úgy tűnt. Az utol-
só pillanatig. Marcsi néni és Juci 
néni két ballagtató osztályfő-
nök május 28-ára megszervez-
te a tablófotózást. A testnevelés-
teremben állította fel a kamerát 
a fényképész, a gyerekek 2 mé-
ter távolságban álltak egymástól 
maszkban, s egyesével léphettek 
a kamera elé, mert a szabály az 
szabály.
 Korábban a két hetedikes bal-
lagtató osztályfőnök tarisznyát 
már rendelt. A szokásos tartal-
mon kívül  meglepetésként saját 
kezűleg varrt, andrássys logóval 
ellátott maszkok is kerültek a ta-
risznyába.
 A leendő esemény a ballagás 
helyett a búcsúzás kifejezést 
kapta. Szülők, gyerekek, műsor 
nélkül. Június 4-én bejelentet-
ték, hogy gyerekenként két szü-
lő részt vehet a ballagáson a jár-
ványügyi szabályokat betartva. 
Így 2020. június 12-én 10 órától 
sor kerülhetett egy rendkívüli 
ballagásra az Andrássy iskolá-
ban. Ehhez bizony „újratervezés-
re” volt szükség. Mert, ha balla-
gunk, ha csak épp végigsétálunk 
a két épületszárnyon, akkor is fel 
kell díszíteni a két osztálytermet, 

A koronavírus-járvány miatt 
az iskolákban is felborult a 
megszokott év végi menetrend, 
a ballagások sem úgy zajlottak, 
mint a járvány előtti időkben.

2020. március 16-ával megváltozott az iskola élete. Kezdetben 
biztos volt némi öröm: nem kell suliba járni! Az izgalom a tová b b-
tanulás miatt feleslegesnek bizonyult, hiszen minden nyol-
cadikos diákot felvettek középiskolába. Hurrá! Most lehetne 
jókat „ökörködni” a suliban, az utolsó pár hónapunk lenne. 

A z intézmények a szokottól eltérő mó-
don, bizonyos szabályok betartása 
mellett rendezhették meg a tanévzá-

ró ünnepségeket. A kormány kérése az volt, 
hogy az iskolák ne szervezzenek a tanév vé-
gén szokásos tömeges tanévzáró ünnepséget 
és ballagást. A kérésnek a vecsési iskolák is 
eleget tettek, ezért a diákok a hagyományos-
tól eltérő módon, szűk körben intettek bú-
csút általános iskolás éveiknek. Következő 
összeállításunkban a vecsési általános isko-
lák végzős diákjainak névsorát olvashatják.   

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi 
és Kétnyelvű Általános Iskola 
8.a osztály
Osztályfőnök: Maár-Bárány Anikó
Bán Dominik, Bazsó Benjámin Attila, Bogyó 
Lilien Zsófi a, Csányi Petra Barbara, Csarnai 
Mirtill, Fehérváry Csenge Erika, Finta Pál, 
Károlyi Viktória Virág, Kelemen Zoltán Ba-
lázs, Laczy Miklós, Major Viktória, Makula 
Anna Klára, Makula Eszter, Makula Patrí-
cia Irén, Oláh Ferenc, Rajnai Péter, Rom-
hányi Bence, Saska Lilla, Stiller Roland Jó-
zsef, Varga Márk. 

8.b osztály
Osztályfőnök: Fazekasné Gombár Mónika
Bányai Stefánia, Bodonyi Bence, Borbély 
Liliána, Csányi Barbara, Dobozi Panna 
Barbara, Frühwirth Anna Flóra, Juhász 

Zétény, Kállai Szonja Borbála, Majdanics 
Tibor, Manole Márk, Makula István, Me-
gyeri Dóra, Nagy Laura Szonja, Papp Dá-
vid, Révai Zsanett, Rózsahegyi Anna Rebe-
ka, Szabados Loretta Fanni, Szabó Laura, 
Szilvássy Áron, Zeke Adrienn.  

8.c osztály
Osztályfőnök: Takács Beáta
Ari Zsófi a Lilla, Bartal Benjamin, Bartha 
Kristóf László, Böjte Jázmin, Dani Csenge, 
Kiss Vanda, Kovács Gréta Regina, Kovács 
Noel Ernő, Lehoczki András Natan, Lemli Le-
vente Dániel, Pál Szimonetta, Rudolf Bence, 
Seres Anna Ágnes, Sirály Dániel, Szabolcsi 
Szonja Szófi a, Tokaji-Nagy Bence, Tóth Bri-
gitta Anna, Vajda Csenge Ella, Zombor Zoé. 

Petőfi  Sándor Római Katolikus 
Általános Iskola és Gimnázium
8.a osztály 
Osztályfőnök: Kárpáti Szilvia
Berényi Erik, Érsek Bettina, Fekete Lorina, 
Fikó Vanessza Bella, Fischer Orsolya, Geröly 
Gerda Lilla, Hangya Dóra Anna, Holló Kata 
Lili, Józsa Levente, Kerekes Ottó Tibor, Kiss 
Bence, Márta Tímea, Matasdi Panna Gréta, 
Mézes Dániel György, Pomázi Máté Ferenc, 
Sponga Barbara Noémi, Szűcs Sándor Má-
tyás, Vass Dániel, Zubor Richárd. 

8.b osztály
Osztályfőnök: Kocsis Nóra
Alexa Balázs, Balogh Zsófi a, Binda Boglár-
ka Éva, Eizen Natasa Annamária, Gábos 
Csenge Bernadett, Hernádi Vivien, Hok 
Réka Bianka, Holecska Bence, Illés Máté, 
Kellner Alex, Kozma Dominika, Mészáros 
Bendegúz, Oláh Barnabás, Ongai Zsófi a, 
Petrény Dominik, Rasztovits Ákos, Schu-
bert Ádám, Selettye Karolina, Simon Sza-

bolcs, Szép Dóra, Szieber Krisztina, Szlá-
vik Laura, Varga Botond Levente.

Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola
8.a osztály
Osztályfőnök: Kissné Fehér Judit 
Adamek Alex, Bárdos András, Bartha Bálint 
István, Bartha Bence László, Danok Károly, 
Dóczi Petra Róza, Fábián Gergely, Garaguly 
Ágnes, Hackl Rebeka, Harmath Flóra, Ju-
hász Dávid, Kiss Virág, Kiss Fábián Márk, 
Lengyel Zsombor, Lővei Lilla Virág, Plavecz 
Barnabás, Preg Dorina Viktória, Rónai-
Nemes Nóra, Somogyi Attila Henrik, Sza-
bó Dániel Milán, Szedresi István, Szórádi 
Balázs, Técsi József, Tóth Maja Réka, Tóth 
Eszter Nóra, Úr Bálint Balázs, Vághy Dá-
niel, Zentai Péter. 

8.b osztály 
Osztályfőnök: Berényi  Mária 
Balog Ramóna Alexandra, Bereczki Petra, 
Berna Attila, Danok Benedek, Dobrovitz 
Bence Achillesz, Domsicz Balázs, Horváth 
Ottó Benjámin, Horváth Noémi Anikó, Jákli 
Dániel, Kányi Gitta, Lovas Henrietta, Mik-
lós Levente, Mucska Viktória Dóra, Nagy 
Dominik, Novák  Mercédesz Tamara, Papp 
Marcell, Somoskövi Dóra Brigitta, Szász 
Szabolcs, Sztojka Margit Andrea, Tihanyi 
Tamás Dávid, Ujvári László Zsolt. 

Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola 
8.a osztály
Osztályfőnök: Vas Sándor
Bodó József Béla, Cseszlai Sára Lilla, Dan-
csó Dominik Attila, Danyi János, Dóczi Zsó-
fi a Mária, Fekete Bálint László, Gáva Ger-
gő, Gyenis Márton Máté, Jablonkai Lívia, 
Juhász Tímea Jázmin, Kállai Norbert Zol-
tán, Kaminek Noémi Kitti, Koncsor Csen-
ge, Kovács Anna, Lábos Dóra, Langó Szaffi  
Zsófi a, Malya Botond, Márton Judit, Mózer 
Márk, Palaics Patrícia Gabriella, Páni Bog-
lárka Judit, Pintácsi Benedek, Rácz Anna-
mária, Rámháp Gergő, Siry Boglárka, Sza-
bó Ákos, Szabó Barnabás, Várszegi Lőrinc 
György, Vetró Benedek. 

8.b osztály
Osztályfőnök: Varga Ádám
Bíró Kata, Farkas Boglárka, Forczek Krisz-
tina, Gajdó Márton József, Ganea Mihály, 
Gargya Anita, Gazdag Mercédesz Fruzsina, 
Gombos Péter János, Izsák Róbert, Joó Krisz-
tián, Juhász Martin György, Kovács Máté, 
Kovács Zoltán Tibor, Kovács Zsolt, Kőrösi 
Vivien, Loboda Richárd, Menálkovics Ben-
ce, Menálkovics Gergő, Nagy Attila, Oláh Vi-
vien Erzsébet, Orosz Ákos, Rubos Barbara 
Viktória, Szalai Tímea, Szávuj Eszter Rózsa, 
Szomora Géza, Tasnádi Márk, Vida Dániel, 
Vincze Szende Julia, Vinklárik Péter. VT info

egy kicsit a folyosót, a bejárati 
és az udvarra néző ajtót, akkor 
szükség van kordonra is az ud-
varon, hiszen ott lesznek a szü-
lők, de ehhez 7. osztályos ünnep-
lőbe öltözött diákok is kellenek, 
és hangosítás, a műsor újragon-
dolása és még sorolhatnám.
 Hála és köszönet a lelkes szer-
vezőknek, hogy mindent meg-
tettek azért, hogy méltó módon 
engedjük útjukra végzős diák-
jainkat. Mert lett díszítés, sza-
lag, csengő, díszoklevél, lufi  és 
ünnepi beszéd.

 Kedves búcsúzó 
nyolcadikosok!
„Sokat töprengtem azon, hogy 
hogyan köszönjek el tőletek, mi 
legyen az a pár gondolat, amit 
meg szeretnék veletek oszta-
ni. Az út, mint szimbólum ju-
tott eszembe, de nem a hagyo-
mányos jelképes jelentésével. 
Alapvetően az út maga az em-
beri élet szimbóluma. Tudom, 
hogy az életnek vannak nehéz-
ségei, de a ti helyzetetekkel kap-
csolatban a rögös, nehezen jár-
ható út jutott eszembe, hiszen 
nem tudtátok kiélvezni a felvé-
telik lezárása utáni felszabadult 
közösségi együttléteket, elma-
radt az utolsó általános iskolai 
osztálykirándulás, a bolondbal-
lagás, a tényleges ballagás diák-
társaitok, rokonaitok, barátaitok 
körében. Azon sem csodálkoz-

nék, ha igazságtalannak tartaná-
tok azt, ami veletek történt eb-
ben a járványügyi helyzetben. 
El tudom képzelni, hogy töb-
ben feltettétek a kérdést: miért 
pont velem, velünk történik ez? 
S valóban: nyolcadikos diákként 
az egyik vesztesei a kényszerű 
digitális oktatási rendszernek ti 
vagytok. De hiszek abban, hogy 
nincsenek véletlenek, ennek is 
megvan a miértje.”
 Igen, és digitális oktatás mi-
értje többek között biztos az volt, 
hogy az ember hogyan tud alkal-
mazkodni a változásokhoz, ho-
gyan tud egyik napról a másikra 
új stratégiát felállítani, új forga-
tókönyvet írni.

Kedves ballagók! 
„Igen, ez az út véget ért, de kí-
vánok sok szerencsét utatok so-
rán, hisz az élethez szerencse 
is kell. Márai Sándor szavaival 
búcsúzom: „Az utakat sokáig 
nem érti meg az ember. Csak 
lépdel az utakon és másra gon-
dol. Néha széles az egyik út, asz-
faltos, néha rögös, barázdás, me-
redek. Egy napon megtudjuk, 
hogy az utaknak értelmük van: 
elvezetnek valahová. Nem csak 
mi haladunk az utakon, az utak 
is haladnak velünk. Az utaknak 
céljuk van. Igen, az utaknak ér-
telmük van. De ezt csak utolsó 
pillanatban értjük meg, közvet-
lenül a cél előtt.” Veszprémi Klára
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Apróhirdetés
RÉTESHÁZ és kávézó nyílik hamarosan 
Vecsésen a Fő úton a gödöllői Rétesház ága-
ként. Tel:. 06-70/522-2925

SPORTBABAKOCSI (jó minőség, olcsón), 
tipegő-segítők, fürdőkád állvánnyal, 
gyerekágymatrac (kókusz) eladók 
Tel.: 06-70/513-4155

GARÁZSVÁSÁR július 3-4-5 Péntek–
szombat–vasárnap. Kiárusítás! Fő út 89. 
9.00-18.00 Tel.: 06-70/513-4155

ELADÓ 1998-as Opel Astra 1.4 GL autó. 
5 ajtó, 5 személy, 5 sebesség, benzin,1500 
kg, 1389 cm3, 66 kW, téli gumi, 190 ezer km. 
Műszaki vizsga érvényessége: 
2022. április. Irányár: 210 000 Ft. 
Tel.: 06-30/519-0822

MUNKÁJÁRA igényes, kert szerető sze-
mélyt keresünk Budapesti XVIII. ker. 
családi házunk kertjének ápolására, 
heti 1-2 alkalomra.Önéletrajzát küldje a
veracrv@t-online.hu e mail címre.

RENDSZERES, vagy alkalomszerű fűkaszá-
lást vállalok rövid határidővel. Árajánlatot 
ingyenes helyszíni felmérés után adok. Hív-
jon most!  Tel.: 06-30/218-7023

MUNKÁJÁRA igényes, leinformálható be-
járónőt keresünk Budapesti XVIII. ker. csalá-
di házunkba, heti 1-2 alkalomra. Fényképes 
önéletrajzát küldje 
a veracrv@t-online.hu e mail címre.

FIGYELEM! Új GARÁZSVÁSÁR – Attila u. 
28. sz alatt. Nyitva jó idő esetén hétfő- szer-
da-péntek: 10-18 óráig. 10–100 éves korig 
márkás divatáru és farmerek minden mé-
retben kaphatók. Szeretettel várom régi és 
új vevőimet! Tel.: 06-20/205-1184

A vecsési 
Grassalkovich 
Iskola a 
2020/21-es 
tanévtől új 
kollégákat 
keres:
• TANÍTÓT 
•  NÉMET NEM-

ZETISÉGI TANÍTÓT 
•  NÉMET-TÖRTÉNELEM 

SZAKOS TANÁRT 

Az iskola az Epressel szem-
ben fekszik, egy kellemes 
munkakörnyezetet biztosí-
tó, jól felszerelt épületben. 
 A közalkalmazotti béren 
felüli juttatások:
 –  cafetéria 
 –  kiemelkedő munkáért 

évente kétszeri pénzju-
talom

Érdeklődni a +36-30/668-
6976-os telefonszámon 
lehet.



14 2020. június 2020. június  15Tájékoztató Tájékoztató

Az online oktatás tapasztalatai 
Vecsés általános iskoláiban 

OKTATÁSOKTATÁS

Legutóbb a Petőfi  Sándor Római Katolikus Általános Iskolá-
ba és Gimnáziumba látogattunk el, hogy megkérdezzük 
Sztyehlikné Hegyi Krisztina igazgatónő véleményét az online 
oktatás tapasztalatairól. Ezúttal hasonló kérdésekkel keres-
tük meg az Andrássy Gyula általános Iskola, a Grassalkovich 
Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános iskola és a 
Halmi Telepi Általános Iskola igazgatónőit, azaz Veszprémi 
Klárát, Gyurákiné Sárdi Krisztinát és Horváthné Nedreu Klárát. 

A járvány előtt működött-e már 
online oktatás az iskolában? 
 ANDRÁSSY: Az információs esz-

közök használata közel áll sok munkatár-
sunkhoz, de ezek az eszközök eddig plusz 
kellékei, kiegészítői voltak az oktatásnak. 
Többen készítettek online teszteket, doku-
mentumokat a tanórákra, ahogy főleg a fel-
sős diákok is használták munkájuk során a 
kiselőadásoknál, projekteknél, házi felada-
toknál az infokommunikációs eszközöket.
 GRASSALKOVICH: Igen, már koráb-
ban is éltünk az online oktatás lehetőségé-
vel. Több kollégánk is előszeretettel hasz-
nált digitális tananyagot, tartott digitálisan 
támogatott órákat. 
 HALMI: A járvány előtt is használtunk 
már online eszközöket az oktatásban, a ha-
gyományos módszerek mellett. 

– Az iskola milyen számítógépes rend-
szerre építette fel a digitális oktatását?
 ANDRÁSSY: Az alapok felmérése, biz-
tosítása után következhetett a tanítási folya-
mat megtervezése, megszervezése a meg-
felelő oktatást segítő eszköz megtalálása. 

A Google Classroom adta lehe-
tőségekkel kezdte meg a digitá-
lis oktatást az iskola a KRÉTA 
rendszerrel támogatva.
 GRASSAL KO VICH: Alap-
ként az e-mailen való kapcsolat-
tartást, tananyagküldést válasz-
tottuk. Erről gondoljuk úgy, hogy 
mindenki számára elérhető, min-
den pedagógus, diák és szülő nagy 
valószínűséggel tudja használni. 
 HALMI: Iskolánkban a digi-
tális oktatás elsősorban a KRÉ-
TA rendszeren keresztül műkö-
dik. Ezenkívül még használjuk a 
ZOOM-alkalmazást online órák 
tartására, korrepetálásra, felel-
tetésre. 

– Ki felügyeli, támogatja az 
oktatás online rendszerét, azaz ki-
hez lehet probléma esetén fordulni?
 ANDRÁSSY: A bejelentkezés zökkenő-
mentes folyamatát az osztályfőnökök koor-
dinálták, és azóta is folyamatosan nyomon 
követik a tanulók részvételét, akik hozzájuk 
tudnak fordulni probléma esetén. A rend-
szerben a gyerekek a szaktanárral is azon-
nal kapcsolatba tudnak lépni. 
 GRASSALKOVICH: Az egyik igazga-
tóhelyettesünk fogja össze, koordinálja az 
oktatásnak ezen formáját. Hozzá érkeznek 
be a felvetések, úgy a szülők, mint a kollé-
gák részéről, ha valami nem működik, va-
lahol problémát tapasztalnak. 
 HALMI: Az online oktatás támogatá-
sát az igazgatóhelyettesek végzik. Problé-
mák esetén hozzájuk, valamint az iskola-
titkárhoz, s az osztályfőnökökhöz is lehet 
fordulni.

– A családok rendelkeztek-e az okta-
táshoz számítógéppel és internetes 
csatlakozással?
 ANDRÁSSY: Az indulásnál az első fel-
adatok között szerepelt az osztályfőnökök 

számára, hogy felmérjék az osztályaikban, 
rendelkezik-e minden gyermek megfelelő 
eszközzel, amellyel a digitális oktatásban 
részt vehet. Szerencsés helyzetben vagyunk, 
hiszen minden családban elérhető a diákok 
részére a világháló.
 GRASSALKOVICH: Az átállás első 
pár napja azzal telt, hogy felmértük a csa-
ládoknál azt, hogy rendelkeznek-e a digitá-
lis oktatáshoz szükséges eszközökkel, illet-
ve internet csatlakozással. Ugyanakkor, ha a 
háztartásban több gyerek van, komoly szer-
vezést igényel részükről a gép használata. 
 HALMI: Nem minden család rendelke-
zett megfelelő informatikai háttérrel, ezért 
nekik az iskolai eszközökből biztosítottunk 
laptopot és számítógépet.

– A gyerekek digitális felkészítése a 
tanárok segítségével történt, vagy 
voltak egyéb felkészítő tanfolyamok 
számukra?
 ANDRÁSSY: Ezt a folyamatot az osztály-
főnökök koordinálták. Mellettük a szaktaná-
rok is lehetőséget biztosítottak a kezdetektől, 
akár az online vagy a telefonos kapcsolat-
tartásra, segítségnyújtásra.
 GRASSALKOVICH: Mivel váratla-
nul érkezett a digitális oktatásra való át-
állás, nem volt egyszerű a gyerekeket fel-
készíteni erre. A gyakorlatban próbálták 
meg kollégáink őket bevezetni a digitális 
platformok használatába. Külön köszöne-
tet kell mondanunk az iskolásaink szülei-
nek is, akik szívvel-lélekkel segítik a gye-
rekek tanulását. 
 HALMI: A gyerekek és szülők digitális 
felkészítése, tájékoztatása a KRÉTA alkal-
mazáson, az iskola honlapján, illetve egyéb 
kommunikációs csatornákon keresztül tör-
tént. Felkészítő tanfolyamot nem tartottunk, 
de a belépő új online alkalmazásokról rész-
letes tájékoztatókat adtunk.

– Hogyan történik az online 
tudásanyag számonkérése?
 ANDRÁSSY: A Classroom kiegészül 
egyéb oldalakkal is. Az elmúlt hetek tapasz-
talatai során minden pedagógusnál kialakult 
már egy kép a saját tanítása során, hogy me-
lyek váltak be, és ezek alkalmasak tananyag 
számonkérésre is (Google Forms, Redmenta- 
kérdőívek, Kahoot). A beadandóknál törek-
szünk a rugalmasságra, személyre szabott 
feladatokat is adni, vagy a választási lehe-
tőséget biztosítani.
 GRASSALKOVICH: Pedagógusaink a 
nekik legjobban bevált felületeket választ-

ják ki számonkérésre, de van, aki valami-
lyen projekt munkát kér vissza. 
 HALMI: A számonkérés több formában 
is történik. röpdolgozatok, felmérők íratására, 
beadandó feladatok feltöltésére a Redmenta, 
Google Forms, és a Google Classroom al-
kalmazást használjuk. Az online foglalko-
zásokon, és videóbeszélgetések során szó-
ban is felelhetnek a gyerekek. 

– Hogyan történik a tantárgyak 
értékelése a gyerekek, szülők 
vonatkozásában?
 ANDRÁSSY: Egy hétre adjuk ki a fel-
dolgozandó anyagot napokra lebontva, így 
megkönnyítve, segítve növendékeink mun-
káját. Ezt segíti a naptárfunkció is, hisz a 
kiadott feladatok megjelennek a gyerekek-
nél, így a szülők is azonnal látják, hogy me-
lyiknek mikor van a határideje. Emellett a 
KRÉTÁ-ban továbbra is bejegyzésre kerül-
nek a tananyagok, házi feladatok és az ér-
demjegyek is.
 GRASSALKOVICH: Van olyan kollé-
ga, aki dolgozatot irat, van, aki beadandó 
anyagot kér és aszerint próbálja a gyerekek 
munkáját értékelni. Van aki szorgalmi fel-
adatokat ad a diákoknak, és azokat értékeli. 
Nem gondolkodhatunk a hagyományos ér-
tékelési módszerekben. 
 HALMI: A számonkérés több formában is 
történik. Röpdolgozatok, felmérők íratására, 
beadandó feladatok feltöltésére a Redmenta, 
Google Forms, és a Google Classroom al-
kalmazást használjuk. Az online foglalko-
zásokon, és videóbeszélgetések során szó-
ban is felelhetnek a gyerekek. 

– Melyek azok a területek, ahol az on-
line oktatás egyértelműen előnyös a 
hagyományossal szemben?
 ANDRÁSSY: Az önálló tanulás kul-
túrájának szerepe mellett mindenképpen 

előny a megosztandó anyagokkal megva-
lósítható differenciálás, a tanulási anyag 
folyamatos nyomonkövethetősége, visz-
szakereshetősége, a digitális kompetenci-
ák fejlődése.
 GRASSALKOVICH: Mi amellett a mód-
szer mellett döntöttünk, hogy kéthetes sza-
kaszokra osztjuk be a tananyagot, tehát nem 
napi szinten bombázzuk a gyerekeket felada-
tokkal. Sokan szívesebben mélyednek el on-
line anyagokban. De természetesen ott van 
a másik oldal is, hogy a gyerekek (és a ta-
nárok is) igénylik, hiányolják a mindennapi 
személyes kapcsolatot, találkozást.
 HALMI: Az internet és a digitális esz-
közök használata a mai gyerekek minden-
napi életének eddig is része volt, könnyen 
tájékozódnak ebben a világban. A digitá-
lis oktatás bevezetésével az online tanulási 
terek használata, az önálló ismeretszerzés, 
önálló tanulás kapott nagyobb hangsúlyt. A 
gyerekek nagyon szeretik ezt a formát, kö-
zel áll hozzájuk. Lehetővé teszi számukra 
a saját ütemben haladást, a rugalmas idő-
beosztást.

– A jövőt tekintve és a járványt követő-
en marad-e majd online oktatás, vagy 
annak részei az iskolában?
 ANDRÁSSY: Mint minden oktatási for-
mának a digitális oktatásnak is megvannak 
az előnyei és a hátrányai. A hónapok alatt 
elkészített komplex anyagok, tesztek, az on-
line órákon szerzett jártasság mind beépül-
nek a pedagógusok munkájába a jövőben is. 
 GRASSALKOVICH: Biztos vagyok 
benne, hogy többen és jobban fogják hasz-
nálni az online lehetőségeket, de a pedagó-
gus személyes varázsának továbbra is nagy 
szerepe van. Ez a szerep szerintem semmi-
lyen online oktatással nem pótolható. A ket-
tőnek egymás mellett kell majd a jövőben 
működni.

 HALMI: Az online oktatás lehetőségeit 
továbbra is szeretnénk majd alkalmazni, ha 
visszatérünk a tantermekbe, megtartva a ha-
gyományos és digitális oktatás helyes ará-
nyait. 

– Mely területeken kellene a digitális 
oktatási rendszert javítani a jövőben?
 ANDRÁSSY: A digitális oktatási rend-
szer különböző területeinek javítása elke-
rülhetetlen lesz a jövőben. A színvonalas 
oktatáshoz szükséges infrastruktúra, esz-
közpark megteremtése mellett az oktatá-
si intézményekben a pedagógusok digi-
tális felkészültségének biztosítása – akár 
továbbképzésekkel – is nélkülözhetetlen. 
Nagy segítség lenne, ha a tanulási-tanítá-
si folyamatok megvalósításához szükséges 
alkalmazások, szoftverek díjmentesen len-
nének elérhetők. 
 GASSALKOVICH: Véleményem sze-
rint a digitális tananyag fejlesztésében van-
nak még lehetőségek.
 HALMI: A távoktatásra való átállás 
nagy kihívás elé állította a gyerekeket, 
szülőket, pedagógusokat egyaránt. Nem 
volt előzetes felkészülés, tapasztalat. Ah-
hoz, hogy hatékonyan tudjon működni a 
digitális oktatási rendszer, szükséges hogy 
minden szereplője megfelelő képzést kap-
jon az online alkalmazások használatához 
a jövőben.  Prátzki Péter

Zárt kapuk mögött az üres Grassalkovich iskola

Az ilyenkor megszokott nyüzsgés 
helyett üresen állnak a tantermek 
az Andrássi iskolában
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A zeneiskolaG. Ferenczy Hanna 
Irodalmi Kör alkotásaiból

Sallay Gyula
Születés

Hegedűs Károly Táj-kép

Benke Mária Hidak…

Kelemen Bata Mária 
Elapadt

Varjasi Béla
Tűnődés

Szénási Sándor István
Este a határban

Honff y Gábor 
akvarellje: 

Ártéri erdő

Erőt, igen erőt gyűjtve vágyom,
hogy túljussak az utolsó gáton,
és a világba érve
belenézzek anyám szemébe,
majd karjaiba bújva
körbenézzek újra, meg újra:
majd ordítva fi gyelmet követelek,
hogy a küzdelemhez társat keresek.

A hajnali szél kibontotta a fák lombját,
a rezgő nyárfák ezüstös csillogása villogott
az ébredező reggelben. Könnyű lelkű
szabadság suhant a Kőrös felett, kékülő
vásznába belekapaszkodott a körbefutó
horizont, itt-ott színesre festve folyt alá az
iramodó mezőbe.
A nyári kaszáló hőség lassan kúszott szét
a tájon, a szénaillat megfertőzte a 
víz partján kucorgó boglyákat.
Ahol belefut a folyó a kanyarba, égerfák
fehér foltos törzsén liánszerűen hull a lomb
a vízbe, a komp oldalán fémes csattanással
küzd a víz, majd visszairamodik a szürkés
habot vető partra. A kikötött csónakok 
lomokként billegnek a vízben, még álmodják
a parton szendergő csendet, álmuk homályában
naphalak pikkelye villóz.
A sarjúszéna hullámzása szétrebbentette a
szem csendjét, őrült táncba kezd a riadt
madárraj, lármájuk szétcsörrenti a 
harmóniába feszült békét.
A víz sodródó csobbanása tükröt vet a
lombokra, lustán párádzik, mélán ballag
az idő kocsija, hallgat már a gulya kolompja,
délórát versel a templom harangja.
A délután csendbe fúl, pihenőt apaszt a hőség,
tarlóra ég a mező, virágzik a szik, szitakötők
szárnya suhanja a folyót,
Lassan végigvonul a Nap a horizonton,
lebukó fájdalmába elolvad a madarak szárnya.

Az Élet vize Nekem Te voltál. 
Magányos lelkemben fényt gyújtottál. 
Létünkben boldogan lubickoltunk, 
közös utunkon együtt haladtunk.

Elapadt az Élet vize lassan
lelkem taván aranyhal nem csobban. 
Hová lett a sima tükörfénye? 
Szertefoszlott az élet reménye. 

Víznélküli élet nincsen, tudom. 
Néhány cseppjét a szívemben hordom. 
Lelkem legmélyén gyémánttá érnek, 
kis sekélyérben örökké élnek. 

Hinnem kell az új életben: muszáj. 
Bár, testemben egyre nő az aszály. 
Száraz a medre, elhagyott sivár. 
titkon a szívem mindig visszavár! 

Mikor közeleg a nemlét,
felgyűl bennünk a sok emlék.

Múltunk tövisei, rózsái,
hosszú évek barázdái.

Fájdalmak, örömök kirakata,
minden, amit átéltünk valaha.

Remény, küzdelem, rohanás,
talány, mi lesz a folytatás.

A határ minden pipacsát
felhőkbe gyűjti az alkony.
Susogó lombok dalában
elmúlt idők hangját  hallom.

Felelősségem udvarán
jó és rossz döntések között
lelkem kakasviadalán
szívem sokat nélkülözött.

Semmi sem történt hiába.
Ha körmöst kapott a lélek
felelőtlensége miatt,
tanult, és magába mélyedt.

Jelentőségüket vesztett
dolgok jönnek elém sorban,
sokasodnak az időben,
ahogy a  tüzem ellobban.

Mégis jó előre nézni,
mert vissza már nem érdemes,
mosolygó hajnali fények
hozzák majd az üzenetet:

sosem fogynak el a csodák,
amíg látok, hallok, érzek,
amíg ölbe vesz az alkony,
s andalít a madárének.

Az oldalt összeállította: 
Szénási Sándor István

Gyakran pihenek Hanna néni hídján
állok, várok a tájat nézem némán.
Tiszta időben a Gellért hegy is látszik,
napsütésben az egész táj szikrázik…
Állok szülőfalum a Hármas-körös hídján,
zavaros a víz, nézelődöm egyedül, társaság híján.
Az ártérben a tehéncsorda legelészik,
egyik, másik vígan kérődzik.
A szomorú füzek földig hajolnak,
ágaik lágyan egy dallamot susognak…
A két hídról más-más jut az eszembe’,
hiszen Hanna hídja felnőttként „ereszt be”
Fél évszázada, hogy elhagytam szülőfalum,
a Kőrös híd nosztalgia, szépség, nyugalom…
Jó a hidakon merengve álldogálni,
megpihenni, csendben nosztalgiázni.
Egy bácsi pipázva megáll mellettem
halkan kérdezi: - mi jár a fejemben?
Emlékek vágtáznak fel, s alá.
mondom neki, mosolyog, s válaszol:
ahogy az enyémben…
Elköszönünk, ki-ki megy a dolgára,
ennyi nosztalgia elég volt mára…

M a már a technika olyan szinten 
áll, hogy ez nem jelenhetett prob-
lémát. A gyerekek elég sok időt 

töltenek a készülékeik előtt, az elmúlt 5 év-
ben főleg. Ez korábban kihatással volt a gya-
korlásra, most viszont tudtuk hasznosítani 
az oktatásban. Adva voltak a felületek, eze-
ken „kiválóan” lehetett kapcsolatot teremte-
ni, órát tartani – mondta a megoldást Rainer-
Micsinyei László, az iskola vezetője.
 Elismerte, például furulya esetében tor-
zított a telefon vagy számítógép hangja, a 
zongora kellemesebb volt, hegedűnél szin-
tén generált egy kis zavart, de így is lehetett 
értékelni a gyerekeket. 
 – Az egész oktatás elég nagy felkészülés-
sel indult, a tanároknak rendelkeznie kellett 
ugyanazokkal a kottákkal, amikkel a gyere-
kek rendelkeznek. Az összefogást jól mutat-

ja, hogy országos szinten alakult 
ki segítség egy közösségi olda-
lon – árulta el az igazgató.
 Bár más sokat megélt számá-
ra is tartogatott meglepetéseket 
ez az időszak. Megesett, hogy a 
szülő fogta a hegedűt, elment a 
tanár lakására, az ablakon bead-
ta, a tanár behangolta és ennek 
köszönhetően fantasztikus dol-
gok alakultak ki a gyerekektől. 
De olyan is volt, hogy szolfézst 
kellett gyakorolni, de a szülő nem 
ismerte. A gyerek megtanította, a 
végén együtt versenyeztek szol-
fézs-játékban. 
 Rengeteg videó készült, ami 
jelentős feladat is volt a taná-
roknak. De vajon a gyerekek-
nek mennyire hiányzott a sze-
mélyes találkozás a tanárokkal?
 – A gyerekek hamar túltették 
magukat, hogy nincs személyes 
kontakt. Mi már az első héten ott 
voltunk a telefonokon, a zeneis-
kola beköltözött a családok ott-

honába. Alig várták, hogy mondjuk 4 órakor 
a zenetanár bejelentkezzen. A szülők szem-
besültek, milyen egy zeneóra, a lehető leg-
nagyobb precizitással segítették a gyereke-
ket – mondta a vezető.
 Elismerte, óriási nagy helyzeti előnyben 
voltak, hiszen nem volt sport, nem volt tánc 
a gyerekek számára, így szinte csak a zene 
jelentett nekik kiszakadást a karanténból.
 – Úgy tapasztalom, a színvonal emelke-
dett, többet foglalkoztak a hangszerükkel 
jobban beosztották az idejüket többet foglal-
koztak a zenével. Kicsit jobban kiélték ma-
gukat a zenében, jobban a zeneóra felé for-
dultak – összegzett Rainer-Micsinyei.
 Elárulta, volt olyan növendék, aki már egy 
éve szeretett volna zongorázni, szeptember-
ben kezdett, de otthon nem volt zongorája. A 
járvány kitörése idején a család lehetetlent 

nem ismerve szerzett egy elektromos zon-
gorát, így boldogan gyakorolhatott otthon is. 
Úgy véli, ez is jól mutatta, ha valaki valamit 
akar, el tudja érni. 
 De akár a normál időben, akár a járvány 
idején felmerülhet a kérdés, vajon mit ad a 
zene egy gyereknek? Egy olyan rendszert, 
ami más területeken nem fellelhető. Olva-
sás, de nem a betűket olvassa. Koncentráció, 
melyben a fülét, a kezét egyszerre használ-
ja és a végterméknél az emberi lelkekre hat 
– foglalta össze röviden az igazgató úr, aki 
saját bevallása szerint órákig tudna mesélni 
arról, miért jó, ha zenélni tanul egy gyerek.
 Előny a gyereknek, hiszen egy olyan kö-
zegben (koncerten) mutathatja meg magát, 
ami nem számonkérés, sokkal inkább be-
mutatása a tudásának. Mindenkinek mód-
ja és lehetősége van arra, hogy kiálljon, és 
ilyenkor a szülő is megnyugszik, hogy ját-
szik a gyerek, koncentrál, tanul, miközben 
újabb ismeretekkel gazdagszik.
 Szép volt, jó volt ez az időszak, nagy ho-
zadékai vannak ennek a 3 hónapnak, de úgy 
vélik, a személyes kontaktus továbbra is el-
engedhetetlen a tanár és a diák között. 
 – Olyan részét ismertük meg mi is az ok-
tatásnak, amit mi tanárok sem tudtunk igazán, 
hiszen nem is próbáltuk. Korábban kísérle-
teztünk vele, de most élesben kellett min-
denkinek megmutatni, hogyan működik az 
oktatás az internet segítségével. Úgy érzem 
a gyerekek mellett a tanárok is jól vizsgáz-
tak – zárta mondandóját az igazgató. Sz.Gy.

OKTATÁS

BEKÖLTÖZÖTT A CSALÁDOK OTTHONÁBA 
Az elmúlt hónapok mindenki életét felborították, hiszen a korona-
vírus-járvány miatt semmi nem a megszokott rendben működött. 
Az iskolák távoktatásban tanítottak, de vajon ez miként működött 
a Vecsési Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában, ahol a hangszeres 
gyakorlásokhoz elengedhetetlen a személyes kontaktus.

A koronavírus-járvány miatt otthon, ka-
merák előtt adták elő vizsgaprodukciói-
kat a vecsési zeneiskola növendékei. Va-
lamennyien komolyan vették az online 
vizsgát, a növendékek legtöbbje szépen 
fel is öltözött a nem éppen szokványos 
tudásfelmérőre. Ebből is látszott, hogy 
az otthoni környezet ellenére a növen-
dékek vizsga-, vagy ha úgy tetszik kon-
certhangulatban érezhették magukat 
– mondta Rainer-Micsinyei László igaz-
gató. Amint megtudtuk, az iskola vala-
mennyi növendéke sikeres vizsgát tett. 

A zeneiskolában 
is lezárult a tanév
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Bizonyítványosztás előtt telefonon egyeztet 
kollégájával Rainer-Micsinyei László igazgató 
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VISSZATEKINTŐ

100 éve történt 
az első nemzetcsonkítás

G róf Apponyi Albert, a magyar kül-
döttség vezetője 1920 januárjában 
négy nyelven mondta el beszédét arra 

a békediktátumra, melyet a nagyhatalmak 
– Nagy Britannia, Franciaország, Olaszor-
szág, Egyesült Államok – nem tárgyaltak a 
vesztes hatalmak – Ausztria, Németország, 
Bulgária és hazánk – képviselőivel. Appo-
nyi gróf ezt mondta: „…Ha Magyarország 
abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választa-
nia kellene a béke elfogadása, vagy vissza-
utasítása között, úgy tulajdonképpen arra a 
kérdésre adna választ: helyes-e öngyilkos-
nak lennie, nehogy megöljék.”
 Majd egy helyütt ezt kérdezi a gróf: „Ily 
nehéz és különös helyzet előtt állva kérdez-
zük, hogy a fent említett elvek és érdekek 
(nemzetiségi kérdés, igazságosság és méltá-
nyosság, tartós béke előidézése stb. – szerk.), 
mely szempontja váltotta ki ezt a különös 
szigorúságot Magyarországgal szemben?” 
Válasz azóta sincs, az ördögi terv kiagyaló-
inak és végrehajtóinak nincs mentsége – ez 
nemzetgyilkossági kísérlet volt.

1920. június 4-én, 16 óra 32 perckor aláír-
ták a Nagy-Trianon palotában a békediktá-
tumot, amely 1921. július 31-én lépett életbe.
 Az előzményekről tudós emberek hosz-
szan értekeztek, az érdeklődő ezeket elol-
vashatja. Sokan a nemzetiségi kérdésben 
látják az okot. Az egyik ez is. Valóban jól 

élhettek a magyar évszázadok 
alatt, sokasodtak, nyelvüket, 
kultúrájukat gyakorolhatták. 
A magyar szabadságküzdel-
meknél, mindig az ellenoldalt 
szolgálták, magyarokat gyil-
koltak, amiért megtorlást nem 
kaptak. Követelőzhettek és változó 
nevű nemzetállamokká válhattak. A másik 
fő ok, ami a nemzetcsonkítást előidézte az 
Károlyi Mihály bűnösen naiv, nemzetgyön-
gítő, a véres kommunistákat helyzetbe hozó 
politikája, a tanácsköztársaság vezetőinek 
gyilkos nemzetellenes pusztítása. A nagy-
hatalmak egy vesztes és bolsevik kalandba 
keveredett nemzet feláldozásával fi zettek a 
mohón követeledző szomszédoknak. 
 A korabeli Vecsés elöljáróinak nemes gon-
dolkodására és tisztességére vall, hogy Ap-
ponyi Albert grófot 1921-ben a falu díszpol-
gárává választották.

A következmények
A nagyhatalmak nemzeti állammal sosem 
rendelkező szomszédok javára szétmarcan-
golták az öreg kontinens védelmezőjét, Ma-
gyarországot. Nemcsak a hatalmas terüle-
teket vették el, hanem azt is, ami ezen a 
területen található volt intézményben, vasút-
közúthálózatban, ércben, erdőben, iparban, 
mezőgazdaságban, egy jól működő gazda-
sági és társadalmi rendszerben, értelmes és 
szorgalmas, hazaszerető emberben. 
 Az országban teljes nemzeti egység volt, 
hogy ezt az igazságtalanságot nem lehet el-
fogadni! Természetes volt a „Vesszen Tria-
non” jelszó és nemcsak az iskolában, hanem 
a közéletben is vallotta mindenki:
 „Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában:/
Hiszek egy isteni örök igazságban, /Hiszek 
Magyarország feltámadásában! Ámen.”
„Nem, nem, soha!” – ordította mély fájda-
lommal József Attila, a proletár költő, de 
ugyanígy vélekedtek a kor liberálisai: Ju-
hász, Kosztolányi és Babits is. 
 Berlin az elmúlt évtizedekben a kettéosz-
tottság jelképe volt. De ki beszélt Komárom-
ról, Sátoraljaújhelyről, Nagylakról, Kelebiá-
ról és a tucatnyi kettévágott magyar faluról 
vagy városról?

 Szelmenc, a Monarchia kicsiny falucskája 
volt a Felvidéken. Lakói soha sem hagyták 
el a szülőfalut, mégis öt országnak voltak ál-
lampolgárai. Egy napon arra ébredtek, hogy 
egy új állam, Csehszlovákia polgárai. Egy 
boldog, keserédes pillanatban, néhány má-
morító évben ismét magyarok lehettek ma-
gyar hazában. Azután azonban kettévált a 
falu története. Egyikük Nagyszelmenc, Cseh-
szlovákia lakója lett ismét. Az utca másik ol-
dalán, Kisszelmencen a rokona rosszabbul 

járt, őrá a szovjet bolsevizmus réme te-
lepedett, mert a határt a falu köze-

pén húzták meg, anélkül, hogy 
házuk egy centivel is arrább 
ment volna… Ma Szlovákia 
és Ukrajna állampolgárai.
 Kárpátalján, a Tisza-par-
ti Técsőnél a túlpart már Ro-

mánia és a szétszakított csalá-
dok közös temetése úgy zajlott 

le, hogy halottaskocsival olyan hely-
re vitték az elhunytat, melyet a másik ol-
dalról is jól lehetett látni. A gyászmenetek 
megálltak, lezajlott a szertartás, az egyik 
fele hazament, a másik pedig kivitte a ha-
lottat a temetőbe.

A túlélés
A Horthy-rendszert 
leginkább fémjelző 
Bethlen István több 
mint egy évtizedes 
kormányzása alatt, 
ha két pillért kere-
sünk, akkor köze-
lebb jutunk az ak-
kori és a mai túlélés 
kulcsához. Az egyik 
a nemzeti érdekér-
vényesítés képessége 
minden körülmények 
között! A másik az 
oktatás volt! A ma-

gyarság túlélését az oktatás, a kultúra, a val-
lás és az erkölcs biztosította! 
 Nézzük, Vecsésen mi történt. Az András-
sy-telepen, a Faluban és a Felsőtelepen épült 
alma mater, de lett Községháza, Kultúrház, 
Munkásotthon, Gazdakör, katolikus, evan-
gélikus és református istenháza, volt villany 
és a falu egy részén vezetékes víz. Közel ezer 
vállalkozó tudta biztosítani családja megél-
hetését. Virágzó mezőgazdaság, pezsgő kul-
turális és sportélet jellemezte a falut. 
 Hazaszeretet, mély nemzeti öntudat, az 
együvé tartozás érzése, nemzeti hagyomá-
nyaink és jelképeink tiszteletben tartása jel-
lemezte a korszakot. Ennek a szellemi és er-
kölcsi erőnek köszönhető, hogy a nemzet a 
harmincas évek második felére a kontinens 
vezető gazdasági hatalmai sorába emelke-
dett és megmentődött az utókornak!  

Szalontai János

Trianon – a világégés melegágya: 1920. június 4-én, 16 
óra 32 perckor aláírták a Nagy-Trianon palotában a 
békediktátumot, amely életbelépett 1921. július 31-én.

Szentháromság-vasárnap után ünnepeljük azt a csodálatos titkot, 
hogy a kenyér és bor színe alatt Jézus Krisztusnak teste és vére, 
istensége és embersége valójában, igazán és lényegileg jelen van.

Augusztusban négy egy-
mást követő héten szuper 
napközis tábor várja a 
gyerekeket a Bálint Ágnes 
Kulturális Központban. 

A szerződés magyar aláírói Benárd 
Ágost küldöttségvezető (balra, cilinder-
rel a kezében) és Drasche-Lázár Alfréd 
rendkívüli követ, államtitkár (jobbra, fe-
detlen fővel) távoznak az aláírás után
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Gróf Apponyi Albert, 
az első vecsési 

díszpolgár

Gróf Bethlen Ist-
ván 1921. április 14. 
1931. augusztus 24. 
között volt minisz-
terelnökök a budai 
Sándor-palotában. 

A táborban játékos, interaktív formá-
ban ismerhetik meg Vecsés történe-
tét. A kreatív foglalkozásokon elsa-

játíthatnak különböző kézműves technikákat. 
Játékos formában a természetben ismerked-
hetnek meg környezetünkkel, annak védel-

mével és Zoo-pedagógusok segítségével fe-
dezhetik fel a minket körül vevő növényeket 
és állatokat. Részt vehetnek drámajátékok-
ban és megismerhetik a fi lmkészítés és a 
színjátszás titkait. Ellátogatunk, a Tájház-
ba ahol a nagyszüleink, dédszüleink haszná-
lati tárgyaival is találkozhatnak a gyerekek. 
A Bálint Ágnes Emlékházban pedig játsz-
hatnak a Futrinka utca lakóival. A táborok 
végén kiállításra kerülnek a gyerekek által 
készített tárgyak és képek.
 A nyári táborokat csak az aktuálisan érvé-
nyes járványügyi korlátozásokkal, kormány-
zati rendelkezésekkel összhangban tudjuk 
megtartani. Amennyiben nem érkezik kor-
mányzati engedély a Bálint Ágnes Kulturá-
lis Központ megnyitására, azok törlésre, il-
letve halasztásra kerülnek.
 A táborok 12-15 fős csoportokban indul-
nak. A csoportok egymástól biztonságos 
távolságban vesznek részt a programokon. 
Rendszeres kézfertőtlenítési lehetőséget biz-
tosítunk. Kérjük, hozzanak maszkot gyer-
mekük számára.

PROGRAMAJÁNLÓ

BÁKK NYÁRI TÁBOROK 

Augusztus 3-tól 7-ig (tábor díja vecsési 
lakcímmel: 6 000 Ft, más városból érke-
zőknek 12 000 Ft). 
Augusztus 10-től 14-ig (tábor díja ve-
csési lakcímmel: 6 000 Ft, más városból 
érkezőknek 12 000 Ft). 
Augusztus 17-től 19-ig (tábor díja ve-
csési lakcímmel 4 000 Ft, más városból 
érkezőknek 8 000 Ft). 
Augusztus 24-től 28-ig (tábor díja ve-
csési lakcímmel 6 000 Ft, más városból 
érkezőknek 12 000 Ft). 
 Ajánlott korosztály 7-14 év
 A tábor díja tartalmazza a napi 3 ét-
kezést. 
 Jelentkezési határidő: 
 2020. július 17.
 Részletes program és online jelentke-
zés a www.kulturba.hu oldalon

A táborok 
időpontjai

Időpont: 2020. augusztus

 Szeretettel várjuk a gyerekeket, hogy el-
tölthessünk egy szuper nyarat a Bálint Ág-
nes Kulturális Központban!

K risztus maga adta hírül látomásá-
ban az ágoston-rendi lüttichi Szent 
Juliannának, hogy egyházi ünnep-

pel is dicsőítsék. Az Úrnapját először az 1247. 
évben ünnepelték Lüttichben, majd IV. Or-
bán pápa 1264-ben elrendelte ünneplését 
az egész egyház számára. A XIV. századtól 

mise után körmenetet is tartottak az Oltári-
szentséggel. A körmenet alatt 4 alkalommal 
megálltak, az ideiglenesen felállított oltár-
nál az evangéliumból részleteket olvastak fel 
és az Oltáriszentséggel áldást adtak. Amer-
re a körmenet elhaladt, az ablakokban gyer-
tyát égettek és virágot helyeztek el vázákba. 
 Vecsési hagyomány, hogy amerre a kör-
menet haladt, a járdát élő, vágott virággal és 
virágszirmokkal, friss fűvel borították, díszí-
tették. A különböző színű virágokból, szirmok-
ból szakrális mintákat raknak ki, mint például 

kereszt, szív, gyertya, kehely, ostya. S ezen a 
pompás virágszőnyegen halad a körmenet az 
Oltáriszentséggel. A körmenetben, az abban 
az évben volt elsőáldozók kis kosarakból szin-
tén virágszirmokat szórnak az Oltáriszentség 
előtt. Szép és nemes hagyomány ez.  Szinte 
összefog az egész környék hívő serege, hoz-
zák a virágokat, szirmokat. Az is nagyon meg-
ható, hogy a 4 „állomásnál” külön edényben 
szálas virágok vannak, melyeket kiosztanak 
a körmenetben résztvevőknek. Okvetlen meg 
kell említeni, hogy a körmenet alatt a Vecsési 
Hagyományőrző Zeneegyesület Fúvószeneka-
rának tagjaiból alakult együttes kíséri az egy-
házi énekeket.  
 (Sajnos korai volt az idén örömünk, hogy 
a szigorú tilalmak megszűntével lelkesen ve-
hetünk részt a kedves, megszokott körme-
neten, mert ahogy kiléptünk a templomból,  
elkezdett csepegni az eső, s hamarosan hol 
jobban, hol kevésbé esett is.)
 „Mindenható fejedelmünk,/étkünk, életünk, 
szerelmünk,/engedj asztalodra lelnünk,/test-
vérül engedd ölelnünk,/odafönn a szenteket.” 
(Ünnepi ének – részlet)

Kép és szöveg: Nagy István Elek

Úrnapja ünnepére

Vecsési hagyo-
mány, hogy a 

körmenet útját 
virágszirmok-

ból kirakott 
szakrális min-
tákkal díszítik 

Körmenet az Oltáriszentséggel 
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E lőtte a templom bejá-
ratánál Takaró András 
kiskunlacházi lelkész, a 

Délpesti Református Egyházme-
gye esperese által a gyülekezet-
nek ajándékozott, ötletes szerke-
zetből kötelezően fertőtleníteni 
kellett az érkezőknek a kezeiket. 
Aztán az istentisztelet alatt a hí-

vek csak minden második pad-
ban, legfeljebb hárman ülhettek, 
szájmaszkban. Most nem volt 

közös használatú énekeskönyv, 
mindenki a maga által hozott 
énekeskönyvet használhatta a 
presbitérium által a vírus utá-
ni időszakra jóváhagyott higié-
niai szabályzat szerint. Egyedül 
Dömötör Norbert Nt. úr, a lelké-
szünk vehette le a maszkját a pré-
dikáció idejére, hogy az igehirde-

tés mindenki számára 
érthető legyen. A 121. 
Zsoltárt választotta a 
prédikáció alapigéjé-
nek, s vont párhuza-
mot a zsoltáríró ideje 
és a mostani járvány 

utáni időszak között. 
 Akkor is, ma is azt mondhat-
ta az Istenben, és az Ő Fiában, 

Krisztusban bízó ember: „Te-
kintetem a hegyekre emelem: 
honnan jön segítségem? Segít-
ségem az Úrtól jön, aki az eget 
és a földet alkotta.” (Zsolt 121;1-
2) A hegyekre emelte a szemét 
a zsoltáríró, mert tudta, hogy 
afölött van a mi Istenünk. És a 
magyar irodalomból ismerjük, 
hogy József Attila is ezt írta: Lát-
tam Uram a hegyeidet, és felis-
mertem, mily kicsiny vagyok. 
S ma mi is feltekinthetünk az 
Atya jobbján ülő, feltámadott és 
mennybe ment Krisztusra, aki 
Szentlelke által ma is jelen van 
és munkálkodik a mi szívünk-
ben akkor is, amikor járvány 
miatti korlátozások vesznek kö-

HITÉLET HITÉLET

„Ím, béjöttünk nagy 
örömmel, felséges Isten”

Milyen érdekes az élet, 95 évvel ezelőtt, 1925. május 31-én, pün-
kösd első napjára, elkészült az Árpád utcai református templom 
nagyterme.  A gyülekezet efölötti örömében „Ím, béjöttünk nagy 

örömmel, felséges Isten” kezdetű éneket (az akkori énekeskönyv 7., 
a mai énekeskönyv 162. dicséretét) énekelte. A Covid–19 vírus 

miatti világjárvány következtében több mint három hónapi 
kényszerű távolmaradás után, június 7-én, az első isten-
tiszteleten is ugyanezt az éneket énekelte a gyülekezet.

95 év után ismét ugyanaz az ének 
csendült fel a reformátusoknál.

rül, s akkor is, amikor bűnök 
terhe nyomja lelkünket. Csak 
Krisztus által szabadulhatunk 
meg ebből az állapotból. Ezért 
csak Krisztusba van értelme ka-
paszkodni, mert Ő nem utasít el. 
Sőt, megőriz bennünket, amint 
ígérte, hogy az ő akarata nélkül 
egy hajszál sem eshetik le a fe-
jünkről, s minden a mi üdvös-
ségünkre kell, hogy szolgáljon, 
Ezért nekünk, újszövetségi hí-
veknek, még jobban tudatában 
kell lennünk, mint a zsoltár-
írónak, hogy az Úr „nem enge-
di, hogy lábad megtántorodjék” 
(Zsolt 121;3), s „megőriz téged 
minden bajtól” (Zsolt 121;7). Ez 
igaz a református gyülekezetre 
is, hiszen ismereteink szerint a 
gyülekezetünkből senkit sem 
értek el a Covid–19 vírus káros 
hatásai. Isten ott volt velünk a 
karanténban is, sőt a zsoltáríró 
még meg is erősít bennünket ab-
ban, hogy „Megőriz az Úr jár-
tadban, keltedben”, vagy ahogy 
a Károly féle fordítású Bibliá-
ban olvashatjuk „Megőrzi az 
Úr ki és bemeneteledet”,  le-
gyen annak iránya a templom-
ba járás, munkahelyre menetel, 
családhoz hazatérés, betegláto-
gatás vagy más. Mindez Krisz-
tusért, az Ő keresztáldozatáért 
lehetséges, hiszen az istentisz-
teleten jelenlevő 48 gyülekezeti 
tag bizonyos lehet abban, hogy 
a KÁTÉ-ból tanultak szerint 

„nem a magamé, hanem az én 
hűséges Megváltómnak a tulaj-
dona vagyok, aki az ő drága vé-
rével minden bűnömért tökéle-
tesen eleget tett...” Neki legyen 
dicsőség örökkön örökké! 

Orosz Károly I dén nem gyönyörködhettünk a különbö-
ző helyekről induló keresztaljákban, s a 
hegyen összegyűlő százezernél is több 

hívő közös éneklésében, áhítatában. Sajnos! 
Magam is részt vehettem több alkalommal 
is e nem mindennapi élményben.  Egészsé-
gi okok miatt tavaly már nem tudtam vál-
lalni a mintegy 10 kilométeres gyaloglást, a 
hegyre felmenettel. Az idén sem tudtam vol-
na. Ezért is halottam örömmel, lehetőség van 
arra, hogy az idősek, betegek is könnyebben 
találkozhassanak a Szűzanyával Székelyföl-
dön. Ezért írom a következő sorokat. 
 A Csíksomlyói Szűzanya szobráról 1750-
ben másolatot készített egy „páncélos huszár 
közkatona.” Az 1848–1849-es szabadságharc 
idején a szobrot a „veszedelem” elől Futás-
falvára (Alugéri)  menekítették, s  a plébá-
nia padlásán rejtették el. Megboldogult Bá-
lint Lajos érsek, még futásfalvi plébános 
korában (1962–1968) bukkant az elrejtett 
szoborra.   

Pünkösd és a Háromszéki 
Szűzanya ünneplése   

Gondolatok…
E sorok írásakor még tartanak a járvány miatti megszorítások – hála Istennek, egyre 
több enyhítéssel – de például a Csíksomlyói Pünkösdi Búcsúra még nem utazhattunk. 
A híradásokból megtudhattuk, hogy idén csak a Kegytemplomban – a Basilica Minorban 
– zárt ajtók mögött tartották meg az ünnepi szentmisét, melyet televízión követhettünk. 
(Az idén tartották a 453. hagyományos búcsút.)  A szentbeszédet a nemrég felszentelt és 
beiktatott dr. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mondta. Kérte az Érsek atya, hogy a 
hívek a krízisjárvány miatt „szívükben zarándokoljanak a Csíksomlyói Szűzanyához”. 

 A diktatúra éveiben nem volt lehetséges, 
hogy a hívek zarándoklatok keretében vonul-
janak a Mária-szoborhoz, csak a fordulat éve 
után bontakozhatott ki újra a nyilvános Má-
ria-tisztelet, s válhatott Futásfalva kegyhely-
lyé. Ebben a kibontakozásban elévülhetetlen 
érdemei vannak Tifán Lajos pélébánosnak, 
aki immár több mint negyedszázada lelki-
pásztora a községnek, s akit méltán nevez a 
hívek serege a Kegyhely Apostolának. 2001 
decemberében dr. Jakubini György gyulafe-
hérvári érsek hivatalosan is Búcsújáró hely-i 
rangra emelte a kegyhelyet, s a főbúcsút a 
Vizitáció ünnepére tette. (Sarlós Boldogasz-
szony ünnepe az aratás, az új élet előkészíté-
sének, a búza aratásának kezdete, egyúttal 
a lélekben-találkozás napja is, hiszen a Vi-
zitáció evangéliumi eseménye áll a közép-
pontban: a várandós Mária találkozása roko-
nával, a várandós Erzsébettel. 1993-ban egy 
kilométer hosszúságú szabadtéri keresztút 
épült a falu melletti magaslatra, a Tér-dom-

bon. Tiffán Lajos atyának nagy segítségére 
volt 1993-tól Jáki Teodóz győri bencés atya. 
Teodóz atya – akit mint a csángók apostolát 
emlegették – Moldvából vezette a csángó ke-
resztaljakat Futásfalvára. A zarándokünnep 
elképzelhetetlen volt az ő virrasztó és nép-
énektanítása, és a moldvai csángók részvé-
tele nélkül.  (Jáki Teodóz atya Kodály Zol-
tán munkatársa is volt, 94 éves korában halt 
meg.  Bíró László püspök atya temette, 2013. 
január 12-én.)
 Véleményem szerint, a több mint két hó-
napja tartó példanélküli sajnálatos esemény-
nek, a koronavírus-járványnak „oka” és „cél-
ja” is kell, hogy legyen. A Teremtő és világot 
fenntartó Isten – nem adta, hanem megen-
gedhette – ezt a világméretű csapást. Kell, 
hogy mindannyiunkat egy pillanatra meg-
állásra és magunkba szállásra késztessen. 
Mert amint Ferenc pápa a lezárt Szent Pé-
ter téren imádkozta: „ne gondoljuk azt, hogy 
egy beteg világban mi érintetlenek, sértetle-
nek maradhatunk”. Halaszthatatlanul szük-
séges, hogy megtegyük a magunkét környe-
ző világunk, és mindenekelőtt a mi lelkünk 
gyógyítása, gyógyulása érdekében.  
 Pünkösd lévén, kérjük a Jótanács Lelkét 
legyen segítségünkre e nem könnyű mun-
kában.  S a Szűzanya segítségére is joggal 
számíthatunk, Szent Fia, Jézus Krisztus a 
keresztfára feszítve is gondoskodott rólunk: 
„Asszony, íme, a te fi ad! Fiú, íme, a te Anyád!”    
 Megköszönjük, amiben  máris „segített” 
minket a járvány: a családi kapcsolatok „meg-
újítása”,  a  rászorulók és szükséget szenve-
dők önzetlen segítése, meglévő  értékeink 
megbecsülése, stb., és megtanulunk kérni is  
a Gondviselő Istentől. A Csíksomlyói és a 
Háromszéki „Futásfalvai” Szűzanya legyen 
segítségünkre! „Most segíts meg Mária, Is-
tennek szent Anyja, könyörögj érettünk!  

Kép és szöveg: Nagy István Elek.              

A vecsési református egyházközség közleménye
Szeretettel tájékoztatunk 
róla mindenkit, hogy lelki-
pásztorunk és felesége, Dö-
mötör Norbert és Dömötörné 
Molnár Krisztina július 1-től 
december 31-ig rendkívüli 
szabadságra, úgynevezett 
„szombat-félévre” megy gyü-
lekezetünkből. Ez idő alatt 
helyettes lelkipásztor fogja 
gyülekezetünkben ellátni a 
szolgálatokat, az Ócsai Re-
formátus Egyházközség két 

lelkipásztora: Hantos Péter 
vezető lelkész és Prózsa Ist-
ván beosztott lelkész. E fél-
évben is szeretettel várunk 
mindenkit alkalmainkra! Egy-
házközségünk pedig bármi-
lyen ügyben az alábbi elérhe-
tőségeken kereshető:

Cím: 2220 Vecsés, Árpád u. 6.
Telefon: 06-29/350-643
Mobil: 06-20/347-3799
E-mail: vecsesi.ref@gmail.com Dömötör Norbert református lelkipásztor
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„Tekintetem a hegyekre eme-
lem: honnan jön segítségem? 
Segítségem az Úrtól jön, aki az 
eget és a földet alkotta.”
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 Grassalkovich II. Antal (1734–
1794) folytatta a betelepítést. Po-
zsonyban 1786. június 14-én kel-
tezett, telepítési hirdetményét 
másnap, június 15-én olvas-
ták fel és magyarázták azok-
nak, akik Vecsés pusztát „meg 
Szállani kívánják”. A telepesek, 
„hogy jobban gyarapodhassanak, 
a M{éltósá}gos Uraság részé-
ről” háromévi adómentességet 
kaptak, robottal nem tartoztak, 
és telkenként évi 30 forintot fi -
zettek. A meghatározott járadé-
kokkal a vecsésiek országosan 

lelően főleg külterjes állattartás 
(szarvasmarha-tartás, juhászat) cél-
ját szolgálta. Az 1728-as összeírás 
szerint a legelőterület „nyáron és a 
hó lehullásáig télen” kétszáz mar-
hát és kétszáz juhot tudott eltartani. 
 Vecsést még a török hódolt-
ság alatt a Fáyak szerezték meg, 
majd a Kajalyak kezére került, 
végül a XVIII. század elején a 
Ráday család lett a puszta bir-
tokosa. Grassalkovich I. Antal 
(1694–1771) 1726-ban lett Rá-
day Pállal társtulajdonos, majd 
1729-ben 5400 forint összegért 
és birtokcserékkel megszerezte 
tőle Vecsés (4302 hold) és Ha-
lom (5196 hold) pusztákat. 

Az újratelepítés (1786)
Grassalkovich I. Antal a birtok-
szerzéseinek kezdete óta töre-
kedett az egykori falvak újjáte-
lepítésére. Elsőként 1720 körül 
Soroksáron kezdődött a „német 
földön felszaporodott lakosság át-
telepítése a pusztává vált pannon 
földre.” Később II. József császár 
rendeletének ösztönzésére 1786 
körül ismét több újratelepítés tör-
tént. Az újabb jövevények a már 
korábban betelepített falvak „feles-
legessé vált” lakóiból kerültek ki.

P est–Pilis–Solt vármegye 
alispánja, Ráday Gáspár 
Buda 1686. évi visszavé-

tele után alig három hónappal azt 
jelentette, hogy a megye telepü-
léseinek nagy része, így Vecsés 
és környéke (Üllő, Ecser, Mag-
lód, Gyömrő, Szentlőrinc, Gu-
bacs, Péteri, Soroksár, Halom, 
Léb) is elpusztult. A települé-
sek közül az 1720-as évekre Üllő, 
Maglód, Ecser és Gyömrő népe-
sült be ismét. 
 Vecsés 1791. október 31-ig 
Pest–Pilis–Solt vármegye Váci 
járásához tartozott, ezt követő-
en a frissen megszervezett Pes-
ti járáshoz került. Szomszédsá-
gunkban a Grassalkovich család, 
a Váci káptalan és a Ráday család 
birtokai voltak. A lakatlan pusz-
ták bérleti lehetőséget jelentettek 
a már benépesült települések la-
kói számára, akik a közeli legelő-
ket, kaszálóréteket, szőlőnek való 
földeket vagy akár szántókat ha-
szonbérbe vették szűkös telki ál-
lományuk és legelőjük mellé. 
 Vecsés pusztát – ahol mind-
össze néhány gazdasági cseléd, 
pásztor és a Czifra csárda bérlője 
lakott – maglódi, majd ecseri és ül-
lői, Halompusztát üllőiek bérelték. 
A korabeli gyakorlatnak megfe-

VECSÉS ÉVSZÁZADAI

TÖREDÉKEK 
700 ÉV TÖRTÉNELMÉBŐL VI.

Vecsés történetében Buda elfoglalásáig jutottunk el, és annak 
megállapításáig, hogy „Veczés desertum” (üres puszta)”, szomorúan 

olvashattuk a „felszabadító” csapatok üzenetét, ami így hangzott: 
„Duna–Tisza közt sem lészen maradástok”, és ha nem hajlandók fi zetni, 

„rajtatok megyünk, tűzzel-vassal lakóházaitok megemésztjük”.

A környék lakottsága a betelepítés idején

Városi ünnep 
és kitüntetések
Dolgos hétköznapjainkat teszik elviselhetőbbé az ünnepek. Az álla-
mi és a vallási ünnepek fontosak, de a családot érintő születés- és 
névnapok bensőséges megünneplése mélyebb tartalommal bírnak. 
Ezen túl egy kisebb-nagyobb közösségnek, egyesületnek, kulturális 
csoportosulásnak, vallási gyülekeznek is megvannak az ünnepei, 
melyet az idetartozók éreznek fontosnak és szükségesnek. Vajon le-
het-e ilyen ünnepe egy településnek? Lehet bizony, és éppen a vecsési 
példa bizonyítja, hogy ennek közösségépítő és megtartó ereje van.

V ecsés esetében adódna 
a 700 éves jubileum ün-
neplése, mint a település 

születésnapja, de a korabeli ok-
levelek csak évszámot kelteznek, 
pontosabb dátumot nem. A pusz-
tává válás utáni második honfog-
lalás dátuma azonban ismert, és 
ez lett a városi ünnep napja is. 
1786. június 14-e jelentőségéről 
bővebben olvashatnak a Töredé-
kek 700 év történelméből című 
írásunkban. 
 A falu a betelepítés 150. év-
fordulójára készült. Talán több 
okból is, de a 150 éves jubileu-
mot 1938-ben sikeredett meg-

ünnepelni. Elkészült Massza 
Sándor kőfaragó keze nyomán 
az Újratelepítési Emlékmű és 
Bilkei Gorzó János korszakos 
monográfi ája. 1938. június 12-
én díszközgyűlés után, öku-
menikus áldást követően Vitéz 
Bánó Lehel a falu bírója átvet-
te az emlékművet, amit az ak-
kori falu központjában, a Cifra 
Csárda Epres felőli oldalán he-
lyeztek el, és talapzatánál ün-
nepi beszédet mondhatott. 
 A kereszt a szocializmus idejé-
ben „lekerült” róla – talán az áthe-
lyezése idején –, amikor 1961-ben 
mai helyére került. A keresztet 

HAGYOMÁNYAINK

1991-ben Sarkadi Sándor kőfa-
ragó alkotásával pótolták. 
 A millennium évében felavatott 
és felszentelt Szent István Ivókút 
a tér másik oldalára került, így kí-
nálkozott az a gondolat, hogy az 
Újratelepítési Emlékművet 90 fok-
kal elfordítsák, ezáltal szembeke-
rüljön az ivókúttal, mellyel esz-
mei egységet – államalapítás és 
újratelepítés – sugall a két alko-
tás. Felújítása és környezetének 
rendezése ekkor történt.
 Szlahó József alpolgármester 
úr 1991-ben már súlyos betegen 
terjesztette be a városi ünnepről 
szóló rendelettervezetet, amit a 

testület elfogadott. Ez kimond-
ta, hogy június 14-e városi ünnep, 
és a napnak idővel szép hagyo-
mánya keletkezett. Évente ezen 
a napon 17 órakor, a Szent Ist-
ván téren gyűltek össze az ün-
neplők. Minden alkalommal a 
polgármester mondta a beszé-
det, amely az elvégzett munká-
ról és az előttünk álló feladatok-
ról szólt. Magyar és nemzetiségi 
műsor mellett 1995-től ezen a na-
pon adták át a városi kitüntetése-
ket, elismeréseket. Az ünnepség 
végén a város vezetői, politikai és 
civil szervezetei, az önkormány-
zat intézményei megkoszorúz-
ták az Emlékművet. Idén a jár-
vány miatt csak a koszorúzásra 
kerülhetett sor. 

Városi kitüntetések
A kitüntetések, elismerések éle-
tünk velejárói, ősidőktől kezdve 
gyakorolták a közösségek ve-
zetői jutalmazni azt, aki többet 
tett a közösségért, mint a másik. 
Vecsés ismert történelmében is 
számtalan példát találhatunk rá. 
A falu első díszpolgára 1921-ben 
gróf Apponyi Albert lett, őt töb-
ben követték, de 1933 után meg-
szakadt a kitüntetés eme formája.
A szocializmus idejében ilyen 
történelmi hagyománnyal bíró 
néven nem is adhattak kitüntetést. 
 Teljesen indokolt volt az első 
önkormányzatnak ezt a hagyo-
mányt visszaállítani. Szlahó Jó-
zsef alpolgármester úr a helyi 
ünnep rendelete után nem sok-
kal benyújtotta a helyi kitünteté-
sekről szóló rendelettervezetet is, 
amelyeket a testület elfogadott.
 Az első díszpolgári kitünte-
téseket 1994-ben adományozta 
a testület, és azokat 1994. októ-
ber 23-án adták át. Ezek jellem-
zője volt, hogy többségük posz-
tumusz elismerést kapott, hiszen 
korábban nem kaphattak. 
 A rendeletet az évek során 
többször módosították, újabb 
címekkel bővítették, és szabá-
lyozták az értük járó javadalma-
zás formáját, mértékét. Jelenleg 
Díszpolgári cím, Pro Urbe díj és 
Vecsésért Életműdíj adományoz-
ható, valamint kiadásra kerül az 
Elismerő és a Köszönő Oklevél, 
valamint a Vecsés Sportjáért Ér-
demérem. A városi ünnep egyik 
csúcspontja az elismerések át-
adása. Szalontai János

Az Újratelepítési emlékmű avatása Az emlékmű napjainkban

bizonyosan jobb feltételek közé 
kerültek, mint mások. 
 Ötven, egy hold méretű ház-
helyet mértek ki a Pestre haladó 
országút mindkét oldalán, a Cif-
ra csárdától északra és délre. A 
telepítési egyesség kitért arra is, 
hogy „mind a Csinosságra, mind 
az állandóságra nézve” a házakat 
téglából kell építeni, amelyekhez 
segítségül az uraság kétszer 10 
forintot fi zet. 
 A szántó alá való föld három 
vetőben „szabatott ki”. A kora-
beli háromnyomásos művelésnek 
megfelelően őszi és tavaszi vetés, 
valamint ugar sorrendet írt elő 
a szerződés. A telepesek a régi 
templom mellett 300 „quadrát” 
kender- és a „Nádas között” 180 
négyszögöl káposztaföldet kap-
tak. A jobbágyok marháinak a 
legelőt az üllői és ecseri hatá-
rok mellett jelölték ki. A szer-
ződés meghatározta, hogy tilos 
a juhtartás, a szőlőtermesztés, de 
Mihály naptól karácsonyig bort 
„árultathatnak”.
 A második „honfoglalásnak” 
tarthatjuk az 1786-os telepítési 
szerződést, amelyet ötven job-
bágycsalád fogadott el. Az első 
telepesek a környező falvak zöm-
mel sváb, valamint magyar és 
szlovák lakosaiból kerültek ki. 
A váci püspökség 1795-ben az 
itt élő immár nyolcvan család 
összeírásából kiderül, hogy a 
családfők közül mindössze ti-
zenkettő, aki már a kilenc évvel 
korábbi névsorban is szerepelt és 
négy név pedig olvashatatlan. Az 
1795-ös rendkívül pontos és ala-
pos jegyzékéből kitűnik, hogy a 
németség egyértelműen túlsúly-
ba került. A nevek közül mind-
össze négy szlovák és három ma-
gyar eredetű van. Az összeírás 
szerint a betelepülők jellemző-
en Soroksárról, Nagykovácsiból, 
Ürömről, Szigetújfaluból, Duna-
harasztiból érkeztek, de más te-
lepülések is érintettek.

Az összeállítást Dr. Szabó Attila 
írásából Szalontai János készítette

A Vecsés Pusztát megvásárló 
Grassalkovich I. Antal

Vecsést újratelepítő 
Grassalkovich II. Antal,
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Több a lehetőség, hatékonyabbak 
a tréningek, ha nem otthon 
a négy fal között tartják   

SPORT

Nem olyan az edzés egyedül 
a nappaliban, mint a többiekkel 
egy tornacsarnokban

Egy arany- és egy bronzérmet hoztak 
Dobrovitzék Szilvásváradról

B udapesten születtem 
1940. október 2-án, a 
VIII. kerületben lak-

tam és a Szentkirály utcai is-
kolába jártam. Apukám fut-
ballista, anyukám kézilabdás 
volt, így én is hamar meg-
szerettem a labdát. A Múze-
umkertben volt a tornaóra. 
A legjobban a kötelező gimnasz-
tika után a kidobóst kedveltem. 
Általában nyertem, még a fi úk 
sem tudtak eltalálni. Talán itt 
szereztem meg a dobótechniká-
mat, ami a sportágunkban nél-
külözhetetlen. Kapcsolatom a 
kézilabdázással már az ötvenes évek első 
felében a régen megszűnt Tüker SC-ben 
kezdődött, majd az NB I-s Vörös Meteor-
ba kerültem és már 18 évesen bemutatkoz-
hattam a válogatottban.
 Ekkor tértek át nagypályáról kispályá-
ra, és teljesen más volt a kézilabda. Kétszer 
20 perc volt a meccsidő és nem volt passzív 
támadás. Akár 2-3 percig is birtokolhatta a 
csapat a labdát. Lassúbb volt a játék, ezért 
volt kevés gól. 
 Sajnos, az én tanítómestereim már mind 
eltávoztak. Így Kormos Mátyásra, Otte Er-
nőre és Török Bódogra is csak szeretettel 
és köszönettel emlékezhetek. 
 Eredetileg balszélső voltam, de az igazi 
posztom a beállós lett. 1958-tól 1969-ig 50 
alkalommal játszhattam a nemzeti együt-
tesben. A legnagyobb élményt az jelentette, 
hogy tagja lehettem az 1965-ben világbaj-
nokságot nyert magyar váloga-
tottnak. A jugoszlávokat vertük a 
dortmundi döntőben 5-3-ra. Tö-
rök Bódog nagyon jó emberként 
és edzőként kiemelkedő egyéni-
sége volt a magyar női kézilab-
dázásnak, akivel a 11 év nagyon 
jó munkát végeztünk. 

 A Vörös Meteor 
után a Spartacusban, 
majd a Vasasban ját-
szottam, visszavo-
nulásomat követően 
az angyalföldieknél 
kezdtem edzői mun-
kámat egy előkészí-
tő csoporttal. 
 Világéletemben 
gyerekekkel fog-
lalkoztam, s ötven 
év alatt mindig is a 
tanítványaim fejlő-
dése és játéktudá-
sa volt az egyetlen 

mérce számomra. A győzelem vagy a ve-
reség csak felnőttkorban, érett játékosok 
esetében fontos. Nagy türelem kell a gye-
rekekhez, nem szabad szidni vagy bánta-
ni őket, a szeretet az egyetlen út, amely a 
szívükön keresztül végül az eszükhöz ve-
zet. Mindig azt kerestem, miért dicsérhe-
tem meg őket.
 Futás, ugrás, hajítás. Ez a kézilabda alap-
ja, és ezt bizony meg kell tanítani. Nehéz, 
időigényes dolog, de enélkül nem megy. A 
fi atalok még nem elég erősek fi zikálisan, a 
sérülések elkerülése miatt nagyon kell vi-
gyázni rájuk. Hosszú távú fejlődésük szem-
pontjából természetesen időben fel kell vinni 
őket a nagyok közé, de nem szabad túlját-
szatni őket. Fokozatosan kell megszokniuk 
a légkört és a ritmust, különben vagy meg-
sérülnek, vagy megrettennek, és elmegy a 
kedvük a játéktól 

 1995-től tíz éven át a leány serdülő nem-
zeti válogatott mestere, s közben a hazai ké-
zilabda szövetség utánpótlás bizottságának 
elnöke is voltam.
 Büszke vagyok arra, hogy tucatnyi te-
hetséget fedeztem fel – Bulath Anita, Herr 
Orsolya, Tomori Zsuzsa, Szucsánszki Zita, 
Bódi Bernadett –, akik a serdülő után a fel-
nőtt nemzeti csapatban is helytálltak.
 Talán a Székesfehérváron eltöltött há-
rom évet – 2002–2005 – emelném ki, ahol 
a semmiből kellett az utánpótlást felépíte-
nem. Amikor elköszöntem, százhúsz gye-
rek játszott a klub korosztályos csapataiban.
 2006-ban Vecsésre költöztem, tíz éven át 
megteremtettem a helyi utánpótlást. Sajnos, 
az elválás méltatlan volt a játékos és szak-
mai múltamhoz képest. Itt is van olyan ta-
nítványom, aki ma a nemzeti válogatott tag-
ja. Kiss Nikolett nagyon tehetséges volt már 
gyerekként is, ráadásul balkezes. 
 Férjem, Csenki György véletlenül, szin-
tén kézilabdás volt… Három gyermekünk 
született: Csilla, és az ikrek: Judit és Ba-
lázs. Mindhárom gyermekem szerelmese 
lett ennek a csodálatos sportnak, nálam ta-
nulták a játék alapjait. Csilla az élvonalban 
játszott, közel 20 esztendeje edző. Vecsé-
sen is edzette az NB II-s női felnőtt és ju-
nior csapatot. Most a női NB I/B osztályba 
felkerült Tempó vezetőedzője. Judit szintén 
játszott az élvonalban, később Vecsésen is. 
Jelenleg a Tempónál, a serdülőket edzi és a 
felnőtteknél másodedző, most készül a szak-
edzői diploma megszerzésére. Mindketten 
– más-más korosztályban – Európa bajno-
kok lettek a Masters tornán 2019-ben, Por-
tugáliában.
 Balázs több csapat mellett, éveken át ját-
szott Vecsés NB II-es csapatában és gólki-
rály is volt. Ő is edző, most a Tempó férfi  
szakosztályának serdülő és ifjúsági csapa-
tának trénere.
 Természetesen mindhárman polgári ál-
lás mellett edzősködnek.
 Mivel nem tudok kézilabda nélkül meg-
lenni, ezért elvállaltam a KSI kézilabda-
szakosztályának felépítését, amit remélem, 
ősszel el tudunk kezdeni. 
 Rendszeresen kijárok a gyerekmeccsek-
re, és lépten-nyomon olyan anyukákba ütkö-
zöm, akik nálam kezdték a kézilabdát. Szá-
momra ez az igazi boldogság és siker. Igaz, 
hogy nem lettek mind válogatottak, de a 
gyerekeiknek átadták a sportág szeretetét. 
Van ennél fontosabb? Számomra nincs!

Az élettörténetet lejegyezte: Szalontai János

CSAK ÜLÖK ÉS MESÉLEK…

Csenki Györgyné Varga Zsuzsanna, az 1965-ben kispályás 
kézilabda-világbajnokságot nyert női válogatott tagja. 50 éve 
az utánpótlás területén tevékenykedik, tíz éven át Vecsésen is 
dolgozott. Vecsésen él. A Magyar Sportért Emlékérem arany 
fokozatának birtokosa, a MOB-díj 2010-es kitüntetettje.

Izgalmas versenyeket hozott 
a június 13-án Szilvásvára-
don megrendezett Országos 
Fogathajtó Fedeles-döntő. 

Zahradnik Gina öt és fél éve vezeti a Vecsési Sportegyesület 
ritmikus gimnasztikázóinak munkáját, de az elmúlt hónapok 
őt is különös kihívás elé állították, hiszen a koronavírus-
járvány miatt csak online edzéseket tudott tartani.

ÉRDEKES CSALÁDOK – ÉRDEKES EMBEREK – ÉRDEKES TÖRTÉNETEK

Egy kézilabda-világbajnok 
ÉS KÉZILABDÁS CSALÁDJA

Csenki Györgyné 
Varga Zsuzsanna

A dortmundi csarnok előtt a még élő csapattagok. 
Csenkiné Zsuzsa álló sorban a sárga labdával.
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tó

: M
KS

Z

T űző nap és hőség várta a verseny-
zőket a fedeles szezont záró bajno-
ki döntőn, amelyen a nézők is élő-

ben szurkolhattak a versenyzőknek. Minden 
kategóriában rendeztek futamokat, a két 
Dobrovitz a király kategóriában a négyes 
fogatok között szállt versenybe az érmekért. 
 A megmérettetés végén ismét vecsé-
si sikernek örülhettünk, hiszen Dobrovitz József és ifjabb Dobrovitz József is do-

bogóra állhatott a szilvásváradi Lipicai 
Lovasközpontban.   
 A király kategóriában, a négyeseknél 
Dobrovitz József bizonyult a legjobbnak 
Galbács Ferenc és ifj. Dobrovitz József 
előtt, így egy arany és egy ezüst éremmel 
térhettek haza a vecsési versenyzők. 

 A CAN-A kategóriás négyesfogathajtók, 
egyesfogathajtók és póni négyesfogatok szá-
mára is lezárult az Országos Fogathajtó Fe-
deles-döntő Szilvásváradon. VT info

S aját bevallása szerint nem is nagyon 
szerette az online edzéseket, hiszen 
sportágában muszáj a fi zikális kon-

takt, fontos, hogy azonnal ki tudjon javítani 
egy rossz lábtartást, vagy ha valakinek nem 
fordul ki eléggé a csípője. 
 – Nem olyan intenzitású az edzés egye-
dül egy nappaliban, mint a többiekkel egy 
tornacsarnokban. Remélem a nyár elég lesz 
arra, hogy be tudjuk pótolni a munkát és az 
őszi versenyszezonra jó formában lesznek a 
versenyzőink – mondta a csinos sportvezető. 
 Úgy véli, márciustól május közepéig amo-
lyan aktív pihenés volt számukra, hiszen nem 
voltak edzések. Amikor megnyitottak a lab-
dázók, kisebb csoportokban a szabadtéren 
edzettek.

 – Június másodikától kiscsoportos torna-
termi edzések vannak már, de a kicsiknek, 
óvodásoknak továbbra is csak szabadtéren 
tartunk tréningeket. A nyári táborunk jú-
niustól egészen augusztus végéig fog tarta-
ni, ehhez már az ovisok és a kicsik is csat-
lakozhatnak – mondta a korábbi válogatott 
versenyző.
 A tábor napközis jellegű lesz (reggel 
8-tól délután 5-ig), és az edzések mellett 
számos érdekes programot kínál a gyere-
keknek. Erre valószínűleg sokan fognak 
jelentkezni, hiszen az edző elmondása 
szerint a karantén időszaka alatt a szülők 
sokszor panaszkodtak, hogy nem akarnak 
elfáradni a gyerekek. A vezetőedző sze-
rint ez teljesen érthető, hiszen nem olyan 

egy tréning heti négy órában, otthon, mint 
heti öt alkalommal a társakkal. SzgY

Edzés karantén után 
a Wass Albert utcai sportpályán 

1. Dobrovitz József 
(Vecsési SE LSZ) – 182,83
2. Galbács Ferenc 
(Kincsem Lovaspark SE) – 202,35
3. ifj . Dobrovitz József 
(Dobro Horses SE) – 203,24
4. hely Szakács Róbert 
(Nyírbátori LE) – 229,05
5. hely Tóth Simon Sándor 
(Vecsési SE LSZ) – 229,80
6. hely Vida József 
(Vecsési SE LSZ) – 279,51
7. hely Velkei József (Tápiószent-
mártoni Lovas-Baráti SE) – 286,99 

A verseny eredménye:

A győztes Dobrovitz József (középen), 
a második helyezett Galbács Ferenc 
(jobbra) és a harmadik helyezett ifj . 
Dobrovitz József a szilvásváradi Lipicai 
Lovasközpont szabadtéri stadionjában 

 ifj . Dobrovitz 
József és fogata
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B ár az elmúlt időszakban a március-
tól életbe lépő, koronavírus-járvány 
terjedésének megakadályozását szol-

gáló szigorításokat az élet szinte minden te-
rületén jelentősen enyhítették, amíg a ko-
ronavírus elleni vakcina, illetve a fertőzés 
gyógyítását szolgáló gyógyszeres terápia nem 
érhető el, a társadalomnak fel kell készülnie 
a fertőzés újabb hullámokban való megje-
lenésére. Mivel a koronavírus-betegség ki-
menete a fertőzött beteg általános egészségi 
állapotától, immunrendszerének felkészült-
ségétől függ, a koronavírus egészségkárosító 
hatásának mérséklése, illetve a halálesetek 
megelőzése érdekében a megfelelő életvitel-
lel tehetünk a legtöbbet. Ez különösen fon-
tos a 60 év felettiek esetében, akikre néz-
ve a legnagyobb veszélyt jelenti a fertőzés.
 A Proaktív 19 programot a legve szé lyez-
tettebb korosztály védelméért indította el a 
PTE Transzlációs Medicina Központ (Ál-
talános Orvostudományi Kar, Szentágothai 
Kutatóközpont és Klinikai Központ közös 
egysége), a Transzlációs Medicina Alapít-
vány és a Heim Pál Országos Gyermek-
gyógyászati Intézet. Díjmentesen hívható 
zöld számon várják a 60 év felettiek hívása-
it a programban részt vevő, önkéntes egész-
ségügyi szakemberek, akik a rizikófaktorok 
felmérését követően személyre szabott taná-
csokkal látják el az érdeklődőket.
 – Egészségi állapotunk és arra ható élet-
vitelünk nagyban meghatározhatja, hogy egy 
fertőzéssel miként tud megküzdeni a szer-
vezetünk. A mentálhigiénia, a testsúly, test-
mozgás, táplálkozás, alkoholfogyasztás vagy 
dohányzás például nagyban befolyásolhatja 
ezt. A program előnye, hogy önkéntes egész-
ségügyi szakemberek segítségével ezeken a 
területen is személyre szabott módon tudunk 
olyan tanácsokat adni, amit az ingyenes szá-

munkra betelefonálók jó eséllyel meg is tud-
nak valósítani. A mostani helyzetben külö-
nösen fontos, hogy az egyéni helyzetünket 
fi gyelembe vevő és szakmailag megalapo-
zott tanácsokat kövessünk, mert nagyon sok 
félrevezető információ, vagy túlzó, megva-
lósíthatatlan életvezetési tanács olvasható az 
interneten, közösségi médiában, amely nem 
segíti, vagy éppen csak nehezíti a fertőzés-
sel szemben védekezést – mondta el dr. He-
gyi Péter, orvosprofesszor, a program veze-
tője, a Pécsi Tudományegyetem Transzlációs 
Medicina Központ igazgatója.
 Annak érdekében, hogy a Proaktív 19 
híre minél több embert elérjen és így az 

EGÉSZSÉG

SZEMÉLYRE SZABOTT TANÁCSOK 
60 év felettieknek a koronavírus-
fertőzés hatásainak mérséklésére

Összefognak a Richter Egészség város és a Proaktív 19 
program szerve zői, hogy a leginkább ve szélyeztetett 60 
év feletti ko rosztály minél nagyobb részének segít senek 
felkészülni egy esetleges koronavírus-fertőzés egész-

ség károsító hatásainak minimalizálására. A kezdeményezésben részt vevő egész ségügyi 
szakemberek telefonon, térítésmentesen biztosítanak személyre szabott tanácsokat a 
60 év felettiek számára. Az összefogással a Richter újabb lépést tesz a koronavírus elleni 
küzdelemben, miután áprilisban összesen 140 millió forint támogatást biztosított hazai kór-
házaknak és az egészségügyi intéz ményeknek a Richter Egészségváros program keretében.

A Richter Egész-
ségváros országjá-
ró szűrő- és egész-
ségügyi edukációs 
program 2009 
óta az ország 75 
településén kö-
zel 170 ezer ingye-

nes szűrést biztosított a résztvevőknek, 
akik emellett számtalan egészségmeg-
őrzést szolgáló tanácsadáson vehettek 
részt. A Richter Egészségváros keretében 
az elmúlt több mint 10 évben a Rich-
ter a megvalósításában együttműködő 
egészségügyi intézményeknek összesen 
380 millió forint támogatást biztosított, 
amit idén áprilisban további összesen 
140 millió forinttal egészített ki a korona-
vírus-járvány okozta rendkívüli helyzet-
re és az egészségügyi intézmények előtt 
álló kihívásokra tekintettel. 

Százmilliókkal 
támogatják az 
egészségmegőrzést

érintett korosztály minél nagyobb körben 
részt tudjon venni a projektben, a Richter 
Egészségváros programmal a Richter is a 
kezdeményezés mellé állt. Az együttmű-
ködés célja a programmal kapcsolatos kö-
zös tájékoztatásra, illetve a később megren-
dezésre kerülő Richter Egészségvárosokon, 
valamint egyes nyugdíjas programokon való 
személyes tanácsadások biztosítására ter-
jed ki.
 – A Richter felelős magyar gyógyszer-
ipari vállalatként kiemelt feladatának te-
kinti, hogy az egészségtudatosság és az 
ellátórendszer támogatásával is elősegít-
se a hazai lakosság egészségügyi állapo-
tának fejlesztését. Ezt szolgálja a Richter 
Egészségváros programunk is, amely-
nek keretében a koronavírus elleni hazai 
küzdelemből is részt vállalunk, hiszen az 
egészségmegőrzés szempontjából, illetve 
a hazai egészségügyi intézmények számá-
ra is jelenleg ez jelenti a legnagyobb kihí-
vást – mondta el Beke Zsuzsa, a Richter 
PR és kormányzati kapcsolatokért fele-
lős vezetője.
 A Proaktív 19 programban résztvevő ön-
kéntes szakemberek minden nap 8 és 20 óra 
között a  06-80/442-642, díjmentes zöldszá-
mon várják a 60 év felettiek hívásait. (x)

RELAXINÁLJ! 

210mg macskagyökér kivonatot tartalmazó vény nélkül kapható gyógyszer. 12 éves kor felett adható.

Gyógyszerbiztonsági Osztály: + 36 1 505 70 32, drugsafety@richter.hu
www.relaxina.hu
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A NYUGALOM VILÁGA
A Relaxina® enyhíti a napközbeni feszültséget. 

Csökkenti az elalvásig eltelt időt és javítja az alvás minőségét.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Relaxina_215x307mm2020juni.indd   1 2020. 06. 18.   9:00:40
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REKLÁMREKLÁM

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

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:  

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

Lajos - kertészet
Zöldterület-kezelés
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• 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 

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!!

A www.facebook.com/
vecsesitajekoztato oldalon 
naponta frissülő tartalom-
mal várjuk a Vecsési 
Tájékoztató olvasóit! 
Lájkolják az oldalt 
és osszák meg 
ismerőseikkel!

as
a

ói !sóit!
lt 

Már a Facebookon
is elérhető a 

Vecsési Tájékoztató 
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INFORMÁCIÓK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMÁCIÓK

FONTOS
tudnivalók

Közérdekű információk 

Közbiztonság

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Kulturális intézmények

Szolgáltatás

Szociális intézmények

Oktatási intézmények

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – június 29-ével,  
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – július 6-ával,
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – július 13-ával,

Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – július 20-ával,
PatikaPlus (Market Central +36-29/557 820) –  július 27-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 nyitva tartás után 

és hét közben az éjszakai időszakban az adott héten ügyeletes gyógyszertárat kell keresni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Egészségügyi intézmények
Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet: 

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

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
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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


