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Az elöregedett burkolat megérett a felújításra

„Ha nem volnék, te sem volnál,
én sem volnék, ha nem volnál.
Vagyunk ketten két szép nyárfa,
s búvunk egymás árnyékába.”
Kányádi Sándor:
Két nyárfa (részlet)

Jubiláló
házaspárok
köszöntése
Vecsés Város Önkormányzata és
a Polgármesteri Hivatal Anyakönyvi
Hivatala szeretettel meghívja azokat
a házaspárokat, akik idén ünneplik
házasságkötésük 25., 50., 60.
vagy 65. évfordulóját.
(Azokat a párokat is várják az ünnepségre, akik nem
Vecsésen kötöttek házasságot, de városunkban élnek.)

Az ünnepséget megnyitja
Huszka Mihály plébános.
A házaspárokat köszönti
Szlahó Csaba polgármester
és Füleki Lívia anyakönyvvezető.
Az ünnepség november 28-án 15 órakor kezdődik a Jézus Szíve Római Katolikus Templomban,
mely után ünnepi vacsorára várják a házaspárokat
a Bálint Ágnes Kulturális Központban.
Részvételi szándékukat személyesen
jelezhetik a polgármesteri hivatalban
augusztus 24. és november 6. között,
Füleki Lívia anyakönyvvezetőnél.

TÜDŐSZŰRÉS VECSÉSEN

Az aszfalt felmarása után a vízhálózat
rekonstrukciós munkái következtek

Felújítják a Vértesi Nándor utcát

Tájékoztatjuk Vecsés város lakosait, hogy augusztus 31-étől szeptember 8-áig (munkanapokon 8 órától 18 óráig) tüdőszűrést tartunk (napokra
lebontva: augusztus 31, szeptember 1., 2., 3., 4.,7.,8.). A tüdőszűrés helye:
Vecsés, Alapellátási Központ, Dózsa György út 50.
A 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes a tüdőszűrés, azonban ez már nem kötelező, a vizsgálatra való jelentkezés önkéntes.
Munka alkalmassági vizsgálathoz, lelet készítéshez, illetve 40 éves kor alatt a
vizsgálat díja 1700 Ft, amelynek befizetése postai csekken történik. A csekket a
szűrőállomás dolgozói biztosítják. A vizsgálatot követően, kb. három héten belül, postai úton leletet küldünk. Akinek leletre van szüksége, attól egy saját névre megcímzett és felbélyegzett válaszborítékot kérünk. Kissé talán körülményesnek tűnik a lelethez jutás, de ezeket a szabályokat nem mi hoztuk, és még
mindig ez a legkényelmesebb mód a tüdőszűrés eredményének megszerzésére.
Továbbra is ajánlott (és ingyenes) évente egy alkalommal a tüdőszűrés a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott körnek:
• hajléktalanok
• hajléktalanok nappali melegedőjének és éjjel menedékhelyének dolgozói
• utcai szociális munkát végzők
• népkonyha formájában nyújtott étkezésben foglalkoztatottak
• büntetés-végrehajtási intézetek fogvatartottakkal közvetlenül érintkező dolgozói
• befogadóállomások és közösségi szállások dolgozói
• rendőrségi fogdák és őrzött szállások dolgozói
• az egészségügyi intézmények patológiai és sürgősségi osztályainak egészségügyi dolgozói
• egészségügyi szolgáltatók mikrobiológiai laboratóriumainak egészségügyi dolgozói
• tüdőgyógyászati járóbeteg- és fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi
dolgozók
• büntetés- végrehajtási intézetek fogvatartottjainál a befogadás napjától
számított 15 napon belül, valamint a befogadás napjától számítva évente egy alkalommal
• TBC-s betegekkel érintkező személyek
A tizennégy és tizennyolc év közötti gyermekek szűrése szintén ingyenes, ennek
feltétele egy orvosi beutaló (iskolaorvos, gyermekorvos, háziorvos) és szülői beleegyező nyilatkozat, mely a helyszínen megoldható.

A SZŰRÉS MODERN, KORSZERŰ GÉPPEL TÖRTÉNIK
Ne feledje: tünetek nélkül is lehet beteg. A tüdőszűrést a TBC időbeni felfedezésére vezették be, de sok más tüdőbetegség is kimutatható vele, mielőtt azok
még tüneteket okozhatnának.

Az időben felismert betegség jobb eséllyel gyógyítható!
Mindenkit szeretettel várunk!
Ferenczi Edina, ernyőfényképszűrő szolgálat vezetője

A munkálatokat a DPMV Zrt. szakemberei végezték

A beruházás augusztus 10-én indult, a
munkálatokat az aszfalt felmarásával kezdték,
majd a Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. munkatársai rekonstrukciós munkákat végeztek a vízhálózaton.
A repedezett, elöregedett útburkolat helyett jó minőségű aszfaltborítást kap az úttest, a gyalogosjárdát pedig viacolor térkővel újítják fel – tudtuk meg az önkormányzat
illetékes munkatársától.
Az útfelújítás pályázati forrás bevonása nélkül valósul meg, a felújítás költségeit – öszszesen mintegy 60 millió forintot – az önkormányzat a városi költségvetésből biztosítja.
A Vértesi Nándor utca felújítási munkái a
tervek szerint szeptember második felében
érhetnek véget. A beruházás idején felmerülő kellemetlenségekért az utca lakóinak
türelmét és szíves megértését kérik.
VN

MEGVÁLTOZOTT
A BÉKÉLTETŐ
TESTÜLET
ELÉRHETŐSÉGE

Városszerte javítják
az útburkolatot
Egy kijavított úthiba a Jókai utca–Iskola utca torkolatánál
A gépkocsival közlekedők több utcában is
találkozhattak narancsszínű terelőbójákkal,
melyek az útburkolat javítására hívják fel a
sofőrök figyelmét. E sorok írásakor a Jókai
Mór utcában zajlott az útfelület állagmeg2020. augusztus

Tájékoztató

őrző javítása – az úttest szélein keletkezett
repedések, kisebb kátyúk javítását készítették elő a brigádok –, de információink szerint több utcában is végeznek hasonló karbantartásokat az útfelületen.
V.

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a Pest Megyei
és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara által működtetettt Békéltető Testület elérhetősége
ősége
megváltozott.
A Pest Megyei Békéltető Testület címe: 1055 Budapest,
Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Levelezési cím:
Pest Megyei Békéltető Testület
1364 Budapest, Pf: 81.
A Békéltető Testület honlapja a
www.panaszrendezes.hu internetcímen érhető el.
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1/792-7881 VT info
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HÍREK

ÖNKORMÁNYZAT

Biztonságosabb
lesz a gyalogátkelő

Elkészült a térfigyelő
kamerarendszer KORSZERŰSÍTÉSE
Testületi ülésről jelentjük

A képviselő-testület július 23-án tartotta soron következő rendes testületi ülését, melyen
19 napirendi pontot tárgyaltak a városvezetők. Egyebek között elfogadták a Bálint Ágnes
Kulturális Központ üzleti tervét, együttműködési megállapodást kötöttek Pest Megyei
Rendőr-főkapitánysággal a felújított térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére, pályázatot
írtak ki két intézményvezetői állás betöltésére, elfogadták a Vecsési Egészségügyi Szolgálat
2019. évi beszámolóját és megszavazták a civil szervezetek támogatási kérelmeit.

A

xxx

Befejeződött a
Rózsa utca felújítása
A gerincvezeték és a lakossági vízbekötések cseréje után
az úttest felújítása következett, majd az új gyalogosjárda is elkészült a Rózsa utca
Fő út–Vigyázó Ferenc utca közötti szakaszon. Az útszakasz
a felújítást követően 4,5 méter széles lett, mindkét szélén
szegélykő biztosítja a burkolat
stabilitását. A felújítás része-

ként megtörtént a szikkasztóárkok újraprofilozása, az utca
Fő út felőli végén fedett árkokat alakítottak ki.
A beruházás önkormányzati forrásból, illetve a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium közös pályázati
kiírásán elnyert támogatásból,
összesen mintegy 60 millió forintból valósult meg.
V.

Nyomógombos jelzőlámpa
fogja irányítani a forgalmat
a Fő úton a lakótelepi gyalogátkelőhelynél. Közlekedésbiztonsági szempontokat
mérlegelve döntött úgy a képviselő-testület, hogy „villanyrendőrt” szereltet fel a korábban a sárga villogó jelzést is
nélkülöző átkelőhöz.
– A lakótelepnél két sávos
a Fő út, nagy a forgalom, emiatt fokozottan balesetveszélyes
az átkelőhely. A nyomógombos jelzőlámpák felszerelésére elsősorban a gyalogosok

Eltört vízvezeték és pangó
esővíz borzolta a kedélyeket
Az elmúlt időszak özönvízszerű esőzései miatt a város több
pontján jelentkeztek vízelvezetési problémák. Az Előd utcában egy több mint 250 méter
hosszú szakaszon kell új megoldást találni a csapadékvíz elvezetésére, mert a nagyobb esőzések után rendszeresen megáll
az esővíz. Alattyányi István, a
4

gazdasági bizottság elnöke lapunknak elmondta, szakemberek segítségével keresi az önkormányzat a megoldást az Előd
utcai problémára.
Nagyobb esőzések után a
Ganz utcában, a régi tiszti épületeknél is jelentkeznek vízelvezetési gondok, amint megtudtuk
ezt a területet is szakemberek

mérik fel, majd javaslatot tesznek a megoldásra.
A Küküllői utcában ugyan
nem a nagy mennyiségű csapadék okozott gondot, de itt is a
víz volt a ludas a kialakult helyzet miatt. Pontosabban az a 100
milliméter átmérőjű vízvezetéknyomócső, amely a hónap közepén eltört, nem kis bosszúságot

nagyobb biztonsága miatt volt
szükség. Az évek alatt több
baleset is történt, sajnos még
halálos kimenetelű is. Reméljük, hogy a későbbiekben nem
fordul elő ilyen tragédia és a
jelzőlámpák mindenki számára lehetővé teszik a biztonságos közlekedést – mondta
Komár Ágnes, a körzet önkormányzati képviselője.
Amint megtudtuk, a gyalogátkelő átadása augusztus 28. és
31. között várható, a jelzőlámpákat legkésőbb augusztus 31én helyezik üzembe.
N.
okozva ezzel az utcabeliek egy részének. A hibát gyorsan elhárították a DPMV Zrt. szakemberei, de
a csőtörés következtében kiáramló víz nem csak a pincéket öntötte
el, hanem az úttestet is olyannyira megrongálta, hogy egy nagyjából 20 méter hosszú szakaszon
cserélni kell a pályaszerkezetet.
Alattyányi István elmondta,
hogy a csapadékvíz-elvezetésből adódó problémákat és a megrongálódott úttest kijavítását még
idén szeretné megoldani az önkorvarga
mányzat.
Tájékoztató

2020. augusztus

testületi ülés elején Szlahó Csaba tájékoztatta a képviselő-testület tagjait a két ülés között történt fontosabb
eseményekről. Tájékoztatója elején a polgármester a folyamatban lévő beruházásokat ismertette. Elmondta, hogy jó ütemben haladnak a felújítási munkák a Rózsa utcában, a
testületi ülés idején az árokprofilozás és a
járdaépítés volt folyamatban. (A beruházás
azóta elkészült. Szerk.) A Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola konyha és étkező átalakítása is az
ütemezés szerint zajlott, megtörtént a gépészeti- és elektromos alapvezetékek kiépítése,
elkészült az aljzatalap, a testületi ülés idején
a burkolási munkákat végezte a kivitelező.
(Az átalakított étkezőt augusztus 31-én adják
át. Szerk.) A Bálint Ágnes Kulturális Központ (BÁKK) lelátójának rekonstrukciója
is folyamatban van, a testületi ülés napjáig
megtörtént az aljzatrepedések varrása és az
aljzat kiegyenlítése. A padlóburkolat és a világító testek importból származó termékek,
melyek beszállítása csúszik, ezért a kiépítések augusztus elejére tolódnak. A BÁKKkal kapcsolatban Szlahó Csaba elmondta, a
ház elektromos fogyasztásának csökkentése
érdekében napelemes rendszer kialakításáról tárgyaltak, a beruházás előkészítéséhez
szükséges felméréseket elvégeztette az önkormányzat. Lezajlott az egykori TIGÁZ irodaház adásvétele, az önkormányzat birtokba vette az ingatlant, miután a vételár utolsó
részletét is átutalta a korábbi tulajdonosnak.
A nyár folyamán július 23-ig két alkalommal végeztek szúnyoggyérítést Vecsésen (A testületi ülést követően július 29-én
került sor a harmadik alkalomra. Szerk.).
A légi úton történő szúnyoggyérítés korlátozása miatt földi beavatkozással, gépkocsiról
végezték a gyérítéseket.

Újabb sportparkkal lett
gazdagabb a város
Elkészült a lakótelepen az úgynevezett D típusú sportpark.
A közel 180 négyzetméter alapterületű sportlétesítményen 15 kü2020. augusztus

Tájékoztató

lönböző eszközön edzhetnek majd a sportolni eleit az érvényes jogszabályi keretek között
vágyók. A testületi ülés napjáig nem történt a képviselő-testület határozza meg.
meg a műszaki átadás, mert a kivitelező még
nem kapta kézhez a sporteszközök minősíElfogadták az Vecsési Egészségügyi
tésére vonatkozó tanúsítványt. A sportparSzolgálat
beszámolóját
kot augusztus második felében adhatják át.
Dr. Szarvas Tibor igazgató-főorvos aprólékos részletességgel kidolgozott szakmai beEgyüttműködés a Pest Megyei
számolót tett le képviselő-testület asztalára.
Rendőr-főkapitánysággal
A szakmai anyagból kiolvashatók az elmúlt
A közterületi térfigyelő kamerarendszer mű- évben megvalósult egészségügyi beruházáködtetésére kötött együttműködési meg- sok, fejlesztések részletei, így többek között
állapodást Vecsés Város Önkormányza- az elmúlt időszak egyik legfontosabb beruta és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. házása, a Vecsési Mentőállomás és AlapA kamerarendszer korszerűsítése tavaly kez- ellátási Központ megépítése is. A korszerű
dődött és két ütemben valósult meg. A felújítás intézmény átadását követően az Egészséges
eredményeként összesen 74 kamera figyeli a ve- Budapest program keretében elnyert támocsési közterületeket. A modern eszközök nap- gatás eredményeként modern eszközökkel
pal és éjszaka egyaránt jó minőségű felvételeket is gazdagodott a vecsési egészségügyi ellárögzítenek, melyek két munkaállomáson is hoz- tás, amelyek lehetővé teszik új diagnosztikus
záférhetők lesznek. A Vecsési Rendőrőrsön és a eljárások indítását (mammográfia, csontsűMonori Rendőrkapitányság épületében is vissza- rűség vizsgálat). Dr. Szarvas kiemelte, idén
nézhetik és kimenthetik a felvételeket a rendőrök. is azt tekinti az egészségügyi szolgálat legA vecsési közterületeket figyelő kamerarend- fontosabb feladatának, hogy az ellátás miszer korszerűsítése egy regionális térfigyelő nőségének csökkenése nélkül tudják működhálózat kialakításának az első lépése is egy- tetni a vecsési egészségügyi ellátórendszert.
ben – mondta a napirendi pont tárgyalásakor
Szlahó Csaba polgármester. (A kamerarend- Vecsési érték lett a Káposztafeszt
szer korszerűsítéséről szóló írásunkat a 7. ol- A Vecsési Értéktár Bizottság is megtartotta
dalon olvashatják.)
az idei első félévet összefoglaló beszámolóját.
A koronavírus-járvány miatt az év első felében
nem ülésezett a bizottság, de egy májusban beIntézményvezetői állásokra ír ki
érkezett javaslatot – melyben a Vecsési Káposzpályázatot az önkormányzat
tafeszt felvételét kérték a Települési Értéktárba
Pereginé Vodila Terézia (Gondozási Köz- – megtárgyalták. A bizottság döntésének megpont) és Nagy László (Oktatási Intézmények felelően a Káposztafesztivál is felkerült a vecséKözponti Konyhája) intézményvezetői meg- si értékek közé. A fesztivál idén lenne 20 éves,
bízatása december 31-én lejár. A jogszabályi de a kormány a koronavírus terjedése miatt torendelkezések értelmében az intézményve- vábbra sem engedélyezi az 500 főnél nagyobb
zetők megbízatása határozott időre, öt évre rendezvények megtartását, ezért idén elmarad
szól, ezt követően a magasabb vezetői be- a rendezvény. A Káposztafeszt mellett többek
osztást nyilvános pályázat útján kell betöl- között olyan értékek szerepelnek a Települéteni. Az intézményvezetői pályázat feltét- si Értéklistán, mint a vecsési rét növényvilága,
az Epres, az Erkel Ferenc utcai védett fasor, a
háborús emlékművek, az Andrássy iskola régi
épülete, a Vecsési Tájház, Róder Imre emlékoszlopa, Bálint Ágnes, a temető régi sírkövei,
és természetesen a vecsési savanyú káposzta
sem hiányzik a felsorolásból.
VT-info
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KÖZBIZTONSÁG

75 KAMERA ŐRKÖDIK
VECSÉS BIZTONSÁGA FÖLÖTT

Tovább csökkent a regisztrált
bűncselekmények száma
A júniusi képviselő-testületi ülésen az elmúlt év bűnügyi eredményiről
számoltak be a Vecsési Rendőrőrs munkatársai. A statisztikai adatokból
kiderült, hogy a regisztrált bűncselekmények száma az elmúlt évekhez
hasonlóan 2019-ben is csökkent. A részletekről a bűnügyi alosztály
vezetőjével, Makra Géza rendőr alezredessel beszélgettünk.

A

z elmúlt években folyamatosan csökkent a
bűncselekmények száma Vecsésen. Ez jellemezte a
tavalyi évet is?
– A rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján a regisztrált bűncselekmények
száma továbbra is csökkenő
tendenciát mutat Vecsésen. A
településen történt bűncselekményszám 2018-ban 361 eset
volt, 2019-ben ez az érték 16
százalékos csökkenést mutat.
Az adatok alapján tavaly öszszesen 303 regisztrált bűncselekményt követtek el a településen.

111 regisztrált esetszámra emelkedett, ami a megelőző években regisztrált 172-419 feletti
esetszámhoz képest viszonyítva
enyhe emelkedésnek mondható,
figyelemmel Vecsés agglomerációban elfoglalt kiemelkedő
szerepére. A regisztrált bűncselekmények során a sértettek
nem kizárólag vecsési lakosok,
a településen átutazó magyar állampolgárok és hazánkba látogató külföldi személyek sérelmére elkövetett vagyon elleni
bűncselekményeket is regisztráltunk.
– Mit tudnak tenni annak érdekében, hogy visszaszorítsák az
említett bűncselekményeket?
– Kiemelkedő feladatunk,
hogy a vagyon elleni bűncselekmények számát csökkentsük,
ennek érdekében az alapfeladataink ellátása mellett folyamatosan teljesítünk megerősítő közterületi szolgálatot a településen,
a lakosság biztonságérzetének
növelése és a vagyon elleni bűncselekmények megakadályozása, felderítése érdekében.

– Mely bűncselekmény-típusokból történt a legtöbb?
– Alapvetően az országos
tendenciához igazodóan Vecsésen is a vagyon elleni bűncselekmények elkövetésére magasabb
esetszámban kerül sor, ezen belül is a lopások száma az, ami
ugyan évről évre csökkent, de
még mindig vezető szereppel
bír a vagyon elleni bűncselekményeket összefoglaló kategóriában. 2018-ban lopás elkövetése miatt 94 esetben indítottunk – A közlekedési balesetek szábüntetőeljárást, míg 2019. év- ma 2018-ban emelkedett. Ez
ben ez a szám 18 százalékkal, hogyan alakult 2019-ben?
Rendőri eljárásban regisztrált egyes bűncselekmények száma Vecsés elkövetési helyen
az ENyÜBS* 2018–2019. évi adatai alapján
Bűncselekmény megnevezése
A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény
Cserbenhagyás
Járművezetés bódult állapotban
Járművezetés ittas állapotban
Közúti baleset okozása
Közúti veszélyeztetés
ÖSSZESEN:

2018. év 2019. év
5
4
1
4
1
46
32
3
9
1
60
46

*A Belügyminisztérium által üzemeltetett http://enyubs.bm.hu honlapon szereplő adatok alapján
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– A Monori Rendőrkapitányság 2019. évi bűnügyi és rendészeti tevékenységéről készült beszámolóban a Vecsési Rendőrőrsre
lebontott baleseti statisztikai adatokkal nem rendelkezünk. A Monori Rendőrkapitányság teljes illetékességi területét érintően 2019.
évben halálos kimenetelű közlekedési baleset nem történt. A közúti közlekedési balesetek hatékony
megelőzése érdekében szükséges
tovább folytatni a baleset-megelőzési tevékenységet, a közlekedők
figyelmének felhívásával, képzések szervezésével. Ahogyan 2019ben úgy idén is tervezzük motoros
képzés megtartását, valamint az
Iskolarendőr programon keresztül
baleset-megelőzési előadásokkal
készülünk óvódás és iskoláskorú
gyermekeink biztonságos közlekedésének elősegítése érdekében.
– Az ittas vezetés országszerte
problémát jelent, ezért a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas sofőrök kiszűrésére. Vecsésen is gyakoriak az
ilyen esetek?
– A közúti közlekedés során
elkövetett ittas vezetések számának alakulása alapján megállapítható, hogy Vecsés város területén is jelentős számban vannak
még mindig azon honfitársaink,
akik alkoholfogyasztást követően ülnek volán mögé, ezzel
veszélyeztetve mind a maguk,
mind más embertársaik biztonságát. Az ittas vezetők kiszűrése érdekében Vecsés településen
is több alkalommal sor került
az úgynevezett finn módszer
alkalmazására, valamint havi
rendszerességgel szerveztünk
és hajtottunk végre fokozott ellenőrzéseket az alkohol hatása
alatt álló sofőrök kiszűrésére.

Bontsa
a vonalat!
A megelőzés az elsődleges feladata az úgynevezett
„unokázós” csalás elleni védekezésben.
A csalók minden esetben:
• Az idős emberek pénzét,
értékeit igyekeznek megszerezni.
• Vezetékes telefonon keresik fel őket.
• Legendával állnak elő,
amely történet alapja egy
közeli családtagot ért krízishelyzet vagy baleset.
• Lelki nyomást gyakorolnak, kihasználják az idős
emberek hiszékenységét,
jóindulatát.
• Idős áldozataikat véletlenszerűen, de akár előre
eltervezett módon is kiválaszthatják.
Amennyiben hozzátartozóval, unokával kapcsolatban
keresik, szakítsa meg a telefonhívást! Bontsa a vonalat!
Haladéktalanul vegye fel
a kapcsolatot a megnevezett családtaggal, mert így
tudja ellenőrizni a hívás valódiságát.
Ne adjon át pénzt, értéktárgyat senkinek.
Bűncselekmény esetén
azonnal értesítse a rendőrséget a 107 vagy 112-es segélyhívószámon.
Tapasztalataink alapján sajnos
még mindig elmondható, hogy
sokan vezetnek ittas állapotban
a település utcáin. Az ittas vezetés továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok, aminek a viszszaszorítása érdekében idén is
folytatjuk a tevékenységünket.
– Hogyan alakultak az elmúlt
évben a kiemelt bűncselekmények?
Tájékoztató
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– 2019-ben a kiemelt bűncselekményi kategóriákat tekintve, ahogyan az a vagyon elleni
bűncselekmények ismertetésénél is elhangzott, enyhe emelkedés következett be. 2018. évben
117 esetben regisztráltunk kiemelt kategóriába tartozó bűncselekményt, 2019-ben ez az érték 137 esetszámra emelkedett,
ami 17 százalékos emelkedést
mutat. A bűncselekményi kategóriákat vizsgálva elmondható,
hogy a jelentősebb emelkedés
a zárt gépjárműfeltörések elkövetésével valósult meg. Szeretném a lakosság figyelmét felhívni, mint ahogyan minden
alkalommal megtesszük, hogy
a biztonság közös érdekünk, a
biztonságos település fenntartásához, a bűncselekmények számának csökkentéséhez mindenki hozzá tud tenni. Az olvasókat
is arra kérem, hogy gépjárműveikben ne hagyjanak értéket, ne
teremtsenek alkalmat a bűnelkövetőknek a bűncselekmények
elkövetésére.
– Milyen a kapcsolatuk a vecsési polgárőrökkel, tartanak
például közös járőrszolgálatokat?
– A vecsési polgárőrség
kiemelkedően magas színvonalon teljesít szolgálatot a
városban. A polgárőrség stratégiai partnere a rendőrségnek
a biztonság szolgáltatásában,
így a Vecsési Rendőrőrsnek
is. 2019-ben több jelentősebb
városi rendezvényen működtünk együtt a helyi polgárőrség
tagjaival, akik tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak a
rendezvények biztonságos le2020. augusztus
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bonyolításához. Közös járőrszolgálatokat is teljesítettünk,
valamint közös ellenőrzéseket
is hajtottunk végre.
– Szokták mondani, hogy nem
állhat minden utcasarkon
rendőr, aki mindentől megvédi a lakosságot. Mire kellene figyelnünk a saját biztonságunk megóvása érdekében?
– Kiemelkedően fontos a bűnés balesetmegelőzés. Ahogyan
már a kiemelt bűncselekmények elemzésénél is említettem, fontos, hogy vigyázzunk
értékeinkre. Nem csak a gépkocsikban tárolt, elől felejtett
értékek biztonsága fontos. Igaz
ez a lakásunkra, nyaralóinkra, valamint hozzátartozóink
biztonságára is. A Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság egy bűnmegelőzési kampányt indított el
az „unokázós” csalások megelőzése érdekében, amiben tevékenyen részt vett a Vecsési Rendőrőrs körzeti megbízottja. Az
időseknek figyelemfelhívó szóróanyagot adott át, és előadást
tartott a Bontsa a vonalat kampány részeként. Folyamatosan
próbálkoznak csaló személyek
szépkorú honfitársaink megtévesztésével, kiadva magukat
egy bajba jutott családtagnak,
így próbálva meg pénzt, értéket kicsalni idős szeretteinktől.
Fontos, hogy mindenki hívja
fel idős hozzátartozója figyelmét, hogy ne higgyen a telefonálónak, értesítse rokonait és a
rendőrséget, így közösen hatékonyan léphetünk fel a csalók
elfogásában, és az általuk elkövetni kívánt bűncselekmények
megakadályozásában.

Dómkamera a Szent István téren
A közbiztonság javítása és az értékek megóvása érdekében a
képviselő-testület tavaly döntött
a városi térfigyelő kamerarendszer teljes felújításáról.
Vecsés az első települések közét
tartozott a térségben, ahol kamerákat telepítettek a közterületekre, de az elmúlt évek alatt annyit
fejlődött a technika, hogy indokolttá vált a régi eszközök cseréje. A korszerűsítés tavaly kezdődött és idén nyáron ért véget, a
teljes felújítás a tervezést követően két ütemben valósult meg,
mintegy nettó 30 millió forint értékben.
Az első ütemben 40 kamerát
cseréltek le modernebb eszközökre, a második ütemben további 35 új kamerát üzemeltek be,
így összesen 75 készülék figyeli
a város közterületeit. A legtöbb
helyszínen fix egységeket telepített a kivitelezést végző cég, az
úgynevezett dómkamerák csak
azokon a helyszíneken lettel felszerelve, ahol indokolt a 360 fokos felvételek készítése. Ilyen például a Szent István tér, ahol a fix
kamerák mellett az egész teret
pásztázó dómkamerákkal is találkozhatunk.
Az új kamerák lényegesen jobb
minőségű képet adnak elődeiknél, a korszerűsítés egyik fontos
szempontja volt, hogy az éjszakai felvételek minősége is javuljon, ezért olyan eszközöket
választottak, melyek éjjellátó
képessége is megfelel a mai kor
elvárásainak. Az új kamerák jól
teljesítenek a sötétben, éjszaka

is kimagaslóan jó felvételeket
készítenek, aminek köszönhetően például egy éjszakai rongálás esetén is könnyen beazonosíthatók az elkövetők.
A közbiztonsági térfigyelő
rendszer működésében jelentős változás, hogy több megfigyelőközponton is elérhetővé
váltak a felvételek. A rendszer
üzemeltetésére az önkormányzat
együttműködési megállapodást
kötött a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal, amely eredményeként a Vecsési Rendőrőrs
mellett a Monori Rendőrkapitányságon is kialakítanak egy
térfigyelő munkaállomást – ez
a kezdeményezés egy regionális
térfigyelő hálózat kialakításának
a kezdete is egyben. A rendőrség
munkatársai mindkét helyszínen
visszanézhetik és kimenthetik a
felvételeket, emellett a közterület-felügyelők is visszanézhetik a felvételeket, a polgárőrség
pedig a kamerák által továbbított élő képek megfigyelésére
kapott jogosultságot.
A szakemberek szerint a térfigyelő kamerák a leghatékonyabb
bűnmegelőzési eszközök. Nem
elhanyagolható szempont, hogy
nem csak a bűnesetek bizonyításában van fontos szerepük,
hanem a megelőzésben is. A
tapasztalatok szerint – melyek
statisztikai adatokkal is alátámaszthatók – jelentősen csökken, esetenként meg is szűnik a
bűnözés azokon a helyszíneken,
ahol kamerák figyelik a közterületeket.
varga
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Fotó: Kolonics Csaba

Fotó: Kolonics Csaba

Stiller Rozália Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült

„Kötelességünk megőrizni
a nemzet egységét és értékeit”
Szép nyári időben, a Szent István tér árnyas fái alatt rendezték
meg augusztus 20-án délelőtt a keresztény államalapítás
vecsési ünnepségét, melyen két városi kitüntetést is átadtak.

Fotó: VVarga NNorbert
b t

Szétosztották a felszentelt kenyeret
az ünneplők között

Fotó: Varga Norbert

K

Huszka Mihály atya felszenteli az új búzából készült kenyeret

Fotó: Varga Norbert

egyes volt az időjárás
az ünneplőkhöz, esőfelhőknek nem volt nyoma
az égen és tikkasztó kánikuláról
sem beszélhettünk augusztus
20-án délelőtt, a kellemes nyári időjárás ideális volt a nemzeti
ünnephez méltó rendezvény lebonyolítására. A program idén
is a Fesztiváldíjas Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület
fúvószenekarának előadásával
kezdődött
A megjelenteket Falvai Anett
köszöntötte, majd a Himnusz közös eléneklése után dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő mondott rövid ünnepi köszöntőt. Ezt
követően az Aranypáva Nagydíjas Balla Péter Népdalkör és
Citerazenekar előadásában vasi
népdalcsokrot hallhattak a megjelentek.
Az előadás után ünnepi beszédet mondott Kovács Márton önkormányzati képviselő. Beszéde
elején a Szent Istváni életmű tanulságára emlékeztetett.
– Államalapító királyunk nem
hozott hosszú távú célok és elvek nélküli döntéseket, nem engedte, hogy az országot idegen
érdekek elsodorják, vagy elté-

Mohainé Jakab Anikó, Szlahó Csaba
és Kovács Márton szelte meg az új kenyeret
rítsék saját útjáról. Nem a vetőmaggal takarékoskodott, mert
tudta, hogy akkor bajban lenne
az aratáskor. Nem élte fel, nem
kótyavetyélte el az ország javait.
Felidézte az augusztus 20-ai
nemzeti ünnep eredetét, illetve,
hogy az elmúlt több mint fél évszázad alatt hogyan alakította át
saját szájíze szerint az ünnepet
az aktuális politikai akarat.
Napjaink problémáira reagálva hangsúlyozta, talán soha
nem volt annyira fontos a nemzet egységének megteremtése,
mint manapság, a nemzetállam
megmaradása és szuverenitásának megőrzése okán.
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Kiemelte, hogy Vecsést 19 évvel ezelőtt avatták várossá, és 30
éve annak, hogy megtartották az
első szabad önkormányzati választást. Hozzátette, a város vezetése hosszú évek óta élvezi a választópolgárok bizalmát, amely
a töretlen fejlődés lehetőségét is
biztosítja.
– Településünk ma a régió dinamikusan fejlődő és gyarapodó
városa és ezt a pozíciót a világjárványok, a migrációs válság és
egyéb nehézségek ellenére is kötelességünk megőrizni, sőt erősíteni – mondta.
Az ünnepi beszéd után a képviselő-testület által adományozott

városi kitüntetéseket adták át. Köszönő Oklevél elismerést vehetett
át Dakó Józsefné, a polgármesteri
hivatal üzemeltetési osztályának
munkatársa. Pályafutását közel
30 éve, 1992-ben kezdte az Vecsési Önkormányzat Gazdasági
Ellátó Szervezeténél, majd annak
megszűnése után 1994-től előbb
a polgármesteri hivatal üzemeltetési alosztályán, majd osztályán
folytatta munkáját. Egyebek között a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának számviteli feladatait is ellátja.
A képviselő-testület Elismerő Oklevél kitüntetésben részesítette Stiller Rózát, aki Dakó Józsefnéhez hasonló pályát járt be
a Vecsési Polgármesteri Hivatalnál. Pályáját 1985-ben kezdte a
Vecsési Tanács Gazdasági Ellátó Szervezeténél, a megszűnése után a polgármesteri hivatal
pénzügyi alosztályán dolgozott,
napjainkban pedig az üzemeltetési osztályon látja el szorgalommal a rá háruló feladatokat.
A kitüntetések átadását követően Posta Victor színművész
előadását hallgathatták meg a
megjelentek.
A műsor után ökumenikus ima
következett, majd a történelmi
egyházak vezetői, Heinemann Ildikó evangélikus lelkész, Pózsa
István református lelkész és
Huszka Mihály katolikus plébános áldották meg az új kenyeret. A cipókat Mohainé Jakab Anikó jegyző, Szlahó Csaba
polgármester és Kovács Márton
önkormányzati képviselő szegte meg, majd az elmúlt évekhez
hasonlóan most is szétosztották
a megjelentek között.
Az ünnepség a Szózattal zárult.
VN
Tájékoztató
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Fotó: www.vecsesikaposztafeszt.hu

Dakó Józsefné (jobbra) Köszönő Oklevél kitüntetést vehetett át

KULTURÁLT
TELEPÜLÉSI
KÖRNYEZET DÍJ

Csüggedés helyett újratervezés – XX. Vecsési
Káposztafeszt 2021-ben
Az előző lapszámban közölt cikkünkben még bizakodva
vártuk Vecsés legnagyobb gasztrokulturális rendezvényét, a
Káposztafesztet. Idő közben azonban – a koronavírus-járvány
újabb kirobbanásának megelőzése érdekében – megszületett a
kormány döntése, melynek értelmében továbbra sem tarthatók
meg az 500 főt meghaladó, nagyobb tömegrendezvények.

A

z idén szeptember 26-27-re tervezett
Káposztafeszt különlegesnek indult,
hiszen a jubileumi 20-as szám jegyében került volna megrendezésre. A szervezők hónapok óta készültek, hogy minél
különlegesebbé varázsolják a XX. Vecsési
Káposztafesztet. Alattyányi István, a szervezőbizottság elnöke kérdésünkre elmondta,
sajnálják, hogy így alakult az idei Káposztafeszt, azonban csüggedés helyett már tervezik a jövő évi programot. Hiszen 2021-ben is
lehet XX. Vecsési Káposztafeszt, amelyen
ugyanazzal a lelkesedéssel igyekeznek bemutatni a vecsési sváb hagyományokat, felvonultatni a gasztronómiai különlegességeket és persze elhozni a legjobb fellépőket.
Bíznak benne, hogy jövőre már gond nélkül zajlik az esemény és megvalósíthatják
mindazt, amit 2020-ban is szerettek volna.
Alattyányi István elmondta, minden fellépőt és partnert biztosítottak arról, hogy jövő
évben számítanak rájuk, így bíznak benne,
hogy a tervezett programot ugyanazon a
színvonalon tudják majd tartani.
A XX. Vecsési Káposztafeszt megrendezése után egy különleges kiadványt is terveztek megjelentetni a szervezők, melyben
nosztalgiázhattunk volna, hogyan is nőtte
2020. augusztus
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ki magát 20 év alatt a rendezvény. Bár a kiadvány megjelenése is csúszni fog az elmaradt fesztivál miatt, de mindenképp szeretnék megvalósítani a terveket, hiszen méltó
megemlékezése lenne ez a kerek 20-as évfordulónak.
A vecsésieknek biztosan hiányozni fog a
hagyományos szeptember végi program, a
finom káposztás ételektől a koncerteken át,
egészen a felvonulásig minden, ami ebben a
két napban jelen szokott lenni. Bár nem találkozunk a kisvonattal, amely átszeli a várost,
nem halljuk a vásári forgatag utánozhatatlan
hangjait, otthonunkban mégis felidézhetjük
az elmúlt évek legszebb emlékeit. Elővehetünk képeket, videókat, vagy akár kedvenc
vásárfiánkat. A rendezvény honlapján, a
www.vecsesikaposztafeszt.hu-n is akadhatunk kincsekre, hiszen itt több száz, az elmúlt években készült fotó között böngészhetünk.
A 2021-es, XX. Vecsési Káposztafesztet
pedig izgatottan várjuk, bízva abban, hogy
addigra a világ rendje is helyreáll. Ennek érdekében mindannyiunknak megvan a szerepe, akár kicsiben, akár nagyban. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
Balogh Barbara

Pest Megye Önkormányzata idén
is meghirdeti a
Kulturált Települési Környezet Díjat, mellyel a megyei települések
környezetfejlesztési aktivitását, az
épített és a természetes környezet
minőségének javítására, a települések történeti, településszerkezeti, építészeti értékeinek, karakterének megőrzésére tett erőfeszítéseit,
környezetfejlesztési tevékenységét
ismerik el.
Kulturált Települési Környezet Díj
adományozható azoknak a természetes személyeknek, jogi személyeknek és jogi személyiséggel nem
rendelkező más szervezeteknek, akik
a megyei települések vagy jelentős
településrészek fejlesztésében kiemelkedő munkát végeztek, és ezzel jelentősen hozzájárultak környezetük szebbé, jobbá tételéhez. A díj
a már megvalósult eredmények elismerésére szolgál. A pályázaton nem
indulhat arról a településről pályázó,
ahol az előző három évben a pályázaton helyezést értek el.
A pályázatokat a Megyei Értéktár
Bizottság által meghatározott összetételű szakértői bizottság értékeli,
amely a pályázat helyszínén szemlét
is tarthat. A díj odaítélésére a szakértői bizottság értékelése alapján a
Megyei Értéktár Bizottság tesz javaslatot. A díj adományozásáról Pest Megye Önkormányzatának közgyűlése
dönt. A pályázatot szeptember 7-ig
lehet személyesen eljuttatni vagy
postára adni a következő címre: Pest
Megyei Önkormányzati Hivatal Elnöki és Területfejlesztési Iroda 1052
Budapest, Városház u. 7. A borítékra írják rá a pályázat címét: Kulturált
Települési Környezet Díj 2020.
A pályázat további részletei a www.
pestmegye.hu honlapon olvashatók.
Felmerülő kérdéssel, problémával
Pányi Zsuzsanna megyei főépítészhez lehet fordulni a következő elérhetőségeken:
Tel: 06-1/233-6861, mobil: 0620/936-9607, e-mail: panyiz@pestmegye.hu
VT info
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30 ÉVES AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER

ÖNKORMÁNYZAT

az önkormányzati rendszer
Helyhatósági választás 1990.

A világpolitikai változások 1986 májusától váltak érezhetővé.
A Ronald Reagan által indított haderőfejlesztések, a világűrben
létrehozandó atompajzs (erről utóbb kiderült, hogy blöﬀ volt)
megoldhatatlan feladat elé állította a szovjet vezetést, amely a szocialista tábor országaival együtt a teljes gazdasági csőd szélén állt.

Az első szabad választás, kétfordulós, vegyes rendszerű
volt. Tíz egyéni választókerületben indulhattak a
jelöltek. Aki 50 % + 1 fő szavazatot kapott az már az
első forduló után tagja lett a képviselő-testületnek.
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Aratás 1975 körül

Fekete József archív képei

való együttműködés két ponton
csúcsosodott ki. A négy igenes
népszavazásnál 1989. november
26-án, ahol jó kapcsolat alakult
ki a tanácsi apparátus és az ellenzék között, akik minden szavazókörbe delegálták képviselőjüket. A másik fontos kérdés
A Telepi út a Róder Imre utcánál
a személyi jövedelemadó öszszege volt. Ez volt az első éve
az SZJA bevezetésének. A leköszönő MSZMP kormány úgy
döntött, hogy az SZJA teljes
összegét a helyi tanácsoknál
hagyja. A számításuk az volt,
hogy a régi tanácselnökök ezzel a pénzzel felválthatják a tanácselnöki széket a polgármesteri székre.
Az akkori ellenzék – MDF,
SZDSZ – azt követelte, hogy a
személyi jövedelemadó összegét (ez akkor 100 millió forint
Amikor kocsma is volt JAM-ban
volt), ne költsék el az 1990-as,
még tanácsi költségvetésben, azt
hagyják az új önkormányzatra.
A leköszönő tanácsi vezetés ezt
megtette, és az adminisztráció
átadása idején is korrekt partner volt.
1990. március végén volt az
első szabadon választott országgyűlési választás. Eredményei
után megindult a pártokhoz való
csatlakozás „kényszere”, azok,
akik csak húzódoztak eddig – talán a régi félelmek miatt – most
jelentkeztek a számukra szimpatikus pártoknál. Így alakult
A nagy sorompó, amit a hosszú türelem sorompójának is nevez- meg gyorsan a Független Kistek. Ez még tekerős, „szakállas” volt. Feltűnő a sok kerékpár
gazda Párt, a FIDESZ, és több
civil szervezet is, mert készülcsatlakoztak a két szervezethez, az SZDSZ-nél dr. Jós Miklósné, ni lehetett az őszi, első szabaközülük ki kell emelni az MDF- Harsányi István, Nyitrai Péter don választott önkormányzati
Szalontai János
nél Tóth Elemér és Szlahó József, személyét. A tanácsi vezetéssel választásra.
Tájékoztató

2020. augusztus

P

ável Béla, Molnár Imre és Már János már szeptember 30-án nyertek
körzetükben. A listás helyek elosztásához az első forduló eredményei számítottak, a három nyertes szavazatát itt nem
vették figyelembe.
A további hét helyen október 14-én újabb
forduló volt, és az nyert, aki több szavazatot
kapott.
Az egyéni választókerületben képviselő
lett: 1. Pável Béla független, 2. Molnár Imre
MDF, 3. Szlahó József MDF–FKGP, 4. Almási
János Gazdakör Egyesület, 5. Már János Gazdakör Egyesület, 6. Sárosiné Polczer Margit független, 7. Dr. Jós Miklósné SZDSZ, 8.
Gál István MDF–FKGP, 9. Laurenczy Tamás MDF–FKGP, 10. Kocsis József SZDSZ.
Listás helyről kapott mandátumot: MDF–
FKGP: Tóth Elemér, Szalontai János, Kecskeméti Róbert. SZDSZ: Osztertágné dr.
Dobrovitz Magdolna, Nyitrai Péter. FIDESZ:
D'Elhougne Győző, Skribek Pál, Brunner Ferenc. Gazdakör Egyesület: Frühwirth Mihály nemzetiségi tanácsnok. Az első szabadon választott képviselő-testület 19 tagú volt.

Archív fotó: Vecsési Kalendárium 1995

G

orbacsov erkölcsileg is
nagyot bukott a csernobili katasztrófa időszakos eltussolásával, így érezte a
lépéskényszert. A „glasznoszty”
és a „peresztrojka” egy utolsó
szalmaszál volt, ami hamar kipukkadt. Nálunk sem volt ez
másként. Itt a „reformkommunisták reformszocializmusa”, az
„emberarcú szocializmus” volt a
szlogen. Magyarországon jelentős külső eladósodás felvállalásával, valamint a dolgozni tudók kizsákmányolásával (GMK,
stb.) az emberek lényegesen jobban éltek a többi szocialista országnál, mi voltunk a legvidámabb barakk, de ennek nagy ára
volt. Alkoholizmusban, válásban,
abortuszban és öngyilkosságban
világelsők lettünk. A szocialista
tábor helyi megbízottjai is tudták, változtatás kell.
Az 1985-ös monorierdői,
majd a következő években a
lakitelki sátor erjesztői voltak
a változásnak.
Vecsésen is sokan csatlakoztak már 1987 őszén a Magyar
Demokrata Fórumhoz, ami akkor még nem párt, csak mozgalom volt. Eleinte Monoron voltak összejövetelek, majd 1989
februárjában d’Elhougne László és Szalontai János az MDF
nevében előbb megbeszélésre,
majd alapító ülésre hívta azokat, akiket az országos névsorban megtaláltak, de másokat is.
Márciusban megalakult az MDF
helyi szervezete az előbb említett két személy vezetésével. A
következő párt az SZDSZ volt,
Boda Gyula vezetésével.
Ez a két szervezet vette fel
a kapcsolatot a helyi tanácsi
vezetéssel és tárgyaltak több
alkalommal is. Őszig többen

Az első képviselő-testület
1994 decemberében
Az alakuló ülés 1990. október 25-én volt. A
képviselő-testület választotta meg Molnár
Imrét polgármesternek, polgármester-helyettesnek Pável Bélát, alpolgármesternek
Szlahó Józsefet.
A testület összetétele többször is változott a négy év alatt. Elsőként Osztertágné
dr. Dobrovitz Magdolna SZDSZ-es képvi2020. augusztus

Tájékoztató

selő mondott le, helyére Kérész Sándor jutott be. Majd d’Elhougne Győző helyére a
FIDESZ Gáncs Istvánt delegálta. Változások történtek még a testületben, de azok már
a ciklus végén voltak.
Szlahó József alpolgármester 1992. március 28-án bekövetkezett halála után pótválasztást kellett tartania választókerületében.
Az első érvénytelen lett, a másodikat Kaposi Józsefné független jelölt nyerte meg. Az
új alpolgármester Nyitrai Péter lett.
Az önkormányzat végrehajtó szervezete a polgármesteri hivatal, amelyet a jegyző
vezet. Ezt a tisztséget 1992 nyaráig Keserű
Lajosné töltötte be. Utána pályázat útján Takács Mária lett a jegyző 2009-es nyugdíjazásáig.

Nagyobb beruházások
Vecsésen nem volt egészséges ivóvízszolgáltatás. Egyéves korig a gyermekek nem
is fogyaszthatták a vezetékes vizet. Nyaranta a Felsőtelep és Falu területén gyakori volt a vízhiány. A beruházás pályázati és önkormányzati forrásból valósult meg
– 1992 októberében a beüzemelés megtörtént. A mérések kiváló minőségű és elegendő mennyiségű vizet mutattak. 1993-ban Vecsés csatornahálózatát bővítették a Fő utca
páratlan oldala, a Küküllői, az Ady, a Tompa, az Angyal és a Zrínyi utcák megépítésével. 1994-es adat szerint Vecsésen 35 km
a csatornahálózat hossza. Az érintett 2850
ingatlanból csak 1100 volt bekötve.
Nem volt telefonhálózat, csak postán keresztül tudott telefonálni a néhány vecsési telefontulajdonos. A cél a teljes kínálati piac
leggyorsabb elérése volt a legmagasabb technikai színvonalon. Az Ericsson központ és a
hálózat üzembe helyezése 1993. december
31-ig megtörtént. A MATÁV 1994-től a jelentkezéseket azonnal ki tudta elégíteni.
A Falusi iskola öt helyszínen végezte oktató-nevelői feladatát, ez tarthatatlan állapot volt. A beruházásra 40-50 százalékos
állami támogatást alanyi jogon lehetett igényelni, ami azt jelentette, hogy elegendő volt

Fotó: Katona Csaba

HARMINCÉVES

A rendszerváltozás
előzménye Vecsésen

A Falusi iskola alsótagozatos
szárnya a játszóudvarral

Néhány fontosabb
intézkedés
• Jelentős anyagiakat foglalt le a későbbi pályázatok elengedhetetlen feltételeként a közmű alaptérképek, az
általános rendezési terv és a szennyvízcsatorna tanulmánytervének elkészítése.
• Folyamatos volt az állami (tanácsi) lakások átvétele, felmérése és a gazdaságtalanul fenntarthatók értékesítése,
valamint az állami (szövetkezeti) tulajdonú kül- és belterületek önkormányzati tulajdonba vétele.
• 1991-ben közbiztonsági alapítványt
hozott létre az önkormányzat. Általa
és a vállalkozások támogatásából jelentős technikai eszközfejlesztés, 1993.
április 1-jétől folyamatos ügyeleti szolgálat, és a megalakult polgárőrséggel
közös járőrözés vette kezdetét. Megállapodás történt a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal, hogy a Fő utcai épületet teljes egészében a helyi
őrs használhatja. Az épület átépítési költségeit az alapítvány fedezte, ami
1994-ben meg is történt.
• 1991. szeptember 1-jén elkezdődött a
gimnáziumi oktatás a Petőfi iskolában
és az új Önálló Vecsési Zeneiskolában.
• Elfogadásra került a városi ünnepről
és a helyi kitüntetésekről szóló rendelettervezetet.
• A polgári átalakulás megkövetelte,
hogy a szocializmusban ránk erőltetett utcaneveket vagy a régire vagy
újra cseréljük.
• A vecsési önkormányzat testvértelepülési kapcsolatot létesített Rheinstettennel.
• Hihetetlen, a mai napig milliárdokban
mérhető hátrányt jelentett az M0 körgyűrű elhalasztása a főváros akkori
vezetésének hibájából.
az önrészt költségvetési rendeletben vállalnia az önkormányzatnak, ami nem jelentett
gondot. 1992. szeptember 21-én megtörtént
a Falusi iskola alapkőletétele. A ciklus záróéve pedig meghozta a történelmi eredményt.
1994. május 15-én a Falusi Tornacsarnokot
vehettük birtokba. 1994. szeptember 19-én
a Falusi iskola új szárnyában 285 alsó tagozatos tanuló jutott a legmodernebb körülmények között a tanuláshoz. Szalontai János
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KÖZÖSSÉG

OKTATÁS

Barátságossá varázsolták

A VASÚTI ALULJÁRÓT

Júniusi lapszámunkban írtunk arról, hogy hamarosan szebb, barátságosabb
környezet fogadja majd a vasúti aluljáróban megforduló gyalogosokat. Örömmel
jelentjük, hogy elkészült a földalatti folyosó falfestése, július vége óta a rideg
falak helyett hangulatos képek fogadják a vonathoz igyekvő járókelőket.
Vecsés címere is felkerült az aluljáró falára

Balra házikók és mesebeli dombok, jobbra a vecsés
határában elénk táruló látkép ihlette alkotás

A

mesevilágot idéző alkotásokat Balogh Attila,
Lázár Vilmos és Zelena
Zöld Veronika álmodta meg és
festette fel az aluljáró falára.
A színes falfestmények 40 méter hosszan, összesen 163 négyzetméter területen fedik az aluljáró falfelületét. A dekoráció a
MÁV Színezd újra! című aluljárófestő pályázata keretei között
valósult meg, a fővárosi helyszínek (Mexikói út, Kelenföld),
valamint Mende és Sülysáp után
most Vecsésen is.
A falfestést készítő alkotókkal kapcsolatos érdekesség, hogy
egyikük, Balogh Attila Vecsésen lakik, ráadásul sokszor utazik vonattal, így az aluljáróban
is gyakran megfordult. Az ottani állapotok már régóta zavarták,
ezért végül kijárta a vasúttársaság illetékeseinél, hogy Vecsést
is vegyék fel a Színezd újra! pályázat helyszínei közé.
Balogh Attila a Williams Televíziónak elmondta, korábban
dolgozott a Színes Város Csoportban, amely Magyarország
első tűzfalfestéssel és köztérszínezéssel foglalkozó szervezete.
12

Budapesten például több lakótelepi ház falát díszítik a csoport
művészeinek nagyméretű falfestményei, de vidéki városokban is találkozhatunk az alkotásaikkal. Iskoláknak is készítettek
dekorációkat, hogy a szürke falak helyett vidám színes képek fogadják a gyerekeket. Zelena Zöld
Veronika diplomás festőművészszel egy fesztiválon találkozott,
megismerkedésüket később közös
munkák sora követte. Lázár Vilmossal pedig egy rajzszakkörről
származik az ismeretség. Napja-

Derűt csempésztek a rideg falak közé
a gyermekien egyszerű festmények

inkra egy csapattá értek így hárA vecsési aluljáró falát díszíman, több közös projekt megva- tő alkotásokkal kapcsolatban ellósításán dolgoztak már együtt. mondta, egy részük inkább a
gyerekeknek szól, ezért is lettek
gyermekien egyszerűek. A vágányokhoz vezető lépcsők oldalán
lévő falon már komolyabban kivitelezett alkotást láthatunk, Balogh Attila elmondása szerint ezt
a falfestményt a város határában
elétárulkozó táj ihlette.
Bízunk benne, hogy a hangulatos képek sokáig díszíthetik a falakat, a krikszkrakszokat
rajzoló önjelölt „művészek” pedig jó időre – ha lehet, örökre –
messze elkerülik festékszóróikVuk és Szaffi mosolyog a Szigony utcai lakótelep házairól.
kal és egyéb firkálásra alkalmas
Balogh Attila ilyen és ehhez hasonló tűzfalfestéseken
eszközeikkel a vecsési aluljárót.
is dolgozott a Színes Város Csoport alkotójaként
varga
Tájékoztató

2020. augusztus

Véget ért a vakáció, újra vár az iskola
Szeptember 1-jén a vecsési általános iskolákban is becsöngetnek.
A koronavírus-járvány miatt vélhetően a 2020/2021-es tanév is
más lesz, mint a többi, az oktatásban résztvevők, azaz a tanárok,
a diákok és a szülők is abban bízhatnak, hogy az elmúlt félévhez
hasonló nehézségekkel talán már nem kell újra számolni.

A

koronavírus-járvány rányomta bélyegét az elmúlt tanév második félévére. Az iskolákat bezárták, az intézményeknek nagyon rövid idő alatt kellett
átállnia a digitális oktatásra, amely nem csak
a tanárokat tette próbára, hanem a diákokat és a szülőket is. A Monori Tankerületi Központhoz tartozó vecsési általános iskolák, azaz a Halmi és az Andrássy is jól
vette az akadályokat, a tanárok és a diákok
is derekasan helytálltak a kényszerű helyzetben, de a szülőknek is jár a köszönet a
segítségért és a hozáállásért –mondta dr.
Hrutkáné Molnár Monika, a Monori Tankerületi Központ igazgatója.
– A tantermen kívüli, digitális munkarendre történő átállás lelkes pedagógusainknak és intézményvezetőinknek köszönhetően gyorsan megvalósult a tankerületi
központ intézményeiben. A kollégák és a
nevelőtestületek megtalálták a megfelelő
lehetőségeket és a tananyag mennyisége tekintetében is kialakult az egyensúly. A Monori Tankerületi Központhoz tartozó iskolákban megfelelő a digitális munkarendhez
szükséges eszközellátottság. Pedagógusaink és tanulóink ezt nagyrészt saját eszközökkel, kisebb részben intézményből történő kölcsönzés útján oldották meg, köszönet
illet ezért minden érintettet a rugalmas és
gyors reagálásért! Szeretném megragadni

Dr. Hrutkáné Molnár Monika
elmondta, előreláthatóan a normál
munkarend szerint kezdődik az új tanév
az alkalmat és külön megköszönni a szülők
pozitív hozzáállását és támogató segítségét,
valamint azt a rengeteg külső segítséget, amit
iskoláink kaptak különféle digitális eszközök felajánlása révén – mondta dr. Hrutkáné.
Az elmúlt hetekben egyre többet hallhattunk a hírekben a fertőzések számának
emelkedéséről, bár hazánkban még nem
aggasztó a helyzet, sok külföldi országban
magasak az esetszámok, a szakemberek állítása szerint küszöbön a második hullám.
A Monori Tankerületi Központban előreláthatóan normál munkarendben kezdik meg
az új tanévet, az intézmények, így a vecsési
állami fenntartású iskolák is az EMMI által kiadott intézkedési terv alapján, illetve

Több mint 400 gyerek szerzett
új élményeket a napközis táborban
lehessenek a barátaikkal. Egy
ideig a tábor szervezése is bizonytalan volt, de szerencsére a
kormány döntése lehetővé tette
a napközis nyári táborok megtartását – mondta Tárnokiné dr.
Törő Krisztina, a tábort szervező Vecsés és Környéke Családés Gyermekjóléti Szolgálat és
Központ vezetője.
A koronavírus miatt a járKülönös jelentősége volt az idei nyári nap- ványügyi intézkedések betartására is nagy
közis tábornak, hiszen a gyerekek a koro- hangsúlyt helyeztek a szervezők. A tábort
navírus-járvány miatt március óta nem jár- megelőzően kikérték a felnőtt- és gyermektak iskolába, így nem voltak közösségben orvosok véleményét, a gyermekorvosi rensem, ezért nagyon várták, hogy újra együtt delő pedig folyamatos ügyeletet biztosított
2020. augusztus
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A Grassalkovichban
és a Petőfiben is
indul a tanév
A Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola fenntartója a Vecsési Német Nemzetiségi Önkormányzat. Az intézményben három
első osztály indul, két osztály nyelvoktató nemzetiségi, a harmadik kétnyelvű
nemzetiségi tanrend szerint. Osztályonként 22 tanuló, azaz összesen 66 elsős
kezdi meg a 2020/2021-es a tanévet.
A Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium fenntartója
a Váci Egyházmegye. Az iskolában két
első osztály indul 48 tanulóval. A gimnáziumban is két új osztály kezdi meg
a tanévet, a 9.a-ban 26 fő, a 9.c-ben
– ahol emelt óraszámban tanulják az
idegen nyelvet – 28 fő.
az esetleges egyedi járványügyi előírások
mentén fognak működni – tudtuk meg az
igazgatótól.
Dr. Hrutkáné elmondta, hogy a 2020/2021es tanévet a két állami fenntartású vecsési
iskolában 892 tanuló kezdi meg. A Vecsési Halmi Telepi Általános Iskolában 3 első
osztály indul 75 fővel, míg a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskolában 2 első osztály indul 55 fővel.
Kíváncsian várjuk a fejleményeket, és bízunk benne, hogy a járvány nem írja felül
újra az életünket, így a megszokott mederben zajlik majd a tanrend.
Vén
a táborozóknak. A pedagógusokat tesztelték koronavírusra és tüdőszűrésen is részt
kellett venniük, mielőtt elkezdődtek a foglalkozások. A gyerekeknek minden héten
friss egészségügyi igazolást kellett hozniuk arról, hogy nem betegek. Az iskolában
folyamatos volt a fertőtlenítés és a takarítás,
emellett az olyan alapvető higiéniai előírások betartására is nagyon figyeltek, mint a
rendszeres kézmosás.
Az idei napközis tábornak 5 héten át adott
otthont a Petőfi iskola, ide szervezték a legtöbb programot, de természetesen házon
kívül is sok érdekesség várta a gyerekeket.
Hetente 85 gyermeket fogadtak, a foglalkozások általában kis csoportokban zajlottak.
Minden héten más helyszínre szerveztek kirándulást, volt úszás és ugrálóvár, de színesítette a napokat mozi és színházi program is,
így a táborozók ezen a nyáron sok élménynyel térhettek haza.
VN
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OKTATÁS

„A legnagyobb örömöt
a gyerekekkel való
foglalkozás jelentette”
A Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola igazgatója, Horváthné Nedreu Klára idén vonult
nyugdíjba, miután tizenhat évig vezette az
oktatási intézményt. Megkértük, hogy ossza
meg iskolai tapasztalatait az olvasóinkkal
az elmúlt negyven év vonatkozásában.

N

egyven év a közoktatásban hosszú idő és
ennek az időszaknak
majd a fele az iskolaigazgatói
székben történt. Mikor és hogyan döntötte el, hogy ezen a
területen szeretné folytatni a
karrierjét?
– Az oktatás mindig közel állt
hozzám és ilyenkor persze nem
egy oktatási intézmény vezetésére gondolok, hanem azokra
a teendőkre, melyekkel egy tanárembernek szembe kell néznie, ha eredményesen szeretné
átadni a tudását a gyerekeknek.
1968–1976 között a vecsési Kun
Béla Téri Általános Iskola tanulója voltam, mely ma a Vecsési
Halmi Telepi Általános Iskola nevét viseli. A Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola elvégzése után iskolatitkár lettem
a Halmi és az Andrássy Általános Iskolákban. Főiskolai tanulmányaimat estin végeztem és a
diploma megszerzését követően
(1983) alsó tagozatosokat tanítottam a Halmi Telepi Átalános Iskolában. Nagyon szerettem ide
járni és nagyon szép emlékeim vannak erről az időszakról.
Olyan pedagógusegyéniségekkel ismerkedtem meg, akik akkor
példamutatók voltak az oktatás
minden területén, mint Szlahóné
Szilágyi Margit, aki tulajdonképpen megismertette és megszerettette velem a tanári pályát.

Horváthné Nedreu Klára

és hogyan került sor az igazgatói megbízatására?
– A főiskolán a könyvtár szakon végeztem és ez a tudás az általános iskolai tanári munkám
során később igen fontossá vált,
miután a könyvtár vezetését is
vállaltam. A mai iskolai könyvtárban 3500 könyvvel rendelkezünk és megteremtettük hozzá
az audiovizuális hátteret is. Ennek ellenére, miután a gyerekek ma már rendelkeznek okostelefonokkal, nem egyszerű őket
becsábítani az iskolai könyvtárba.
Igyekszünk minél több órát ott
tartani, annak érdekében, hogy
a gyerekek ráérezzenek a könyvek ízére és használatára. Ez a
két terület töltötte be döntő részében az iskolai tevékenységemet
2004-ig, amikor Dronka István
– A főiskolai diploma megszer- akkori iskolaigazgató tragikus
zését követően hogyan alakult halálozását követően, Bükk Lászaz élete az általános iskolában ló polgármester egy évre felkért
14

az igazgatói tisztség betöltésére,
mely a későbbiekben meghoszszabbodott, amint ma már tudjuk 16 évvel.
– Tizenhat év alatt hogyan változott az iskola és milyen stratégiát sikerült a fejlődés érdekében kialakítani?
– Amikor 2004ben átvettem az iskola vezetését, akkor 218 gyerek járt
ide, és ez a létszám
mára 423 főre nőtt.
A pedagógus létszám akkor 18 volt,
ami mára 35 főre
emelkedett, azaz a
tanulói és a pedagóguskeret ebben
az időszakban gyakorlatilag a duplájára növekedett. Kinevezésemkor az új
iskolai stratégiában
a szülők három területen szerettek volna változtatni, ezért az angoloktatás került előtérbe, amely
ma már emeltszinten történik.
A másik két változás a hangszeres zeneoktatás és az informatika bevezetése volt. Fontosnak
tartom megemlíteni az iskola elkötelezettségét az ökoszemlélet
kialakításának az irányába, egy
pályázat keretében az Örökös
Ökoiskola és Madárbarát Iskola
címet is elnyertük. A pályázati
cél az volt, hogy az iskola kapja meg azt az elismerést, amit
a munkánk és az ökoszemlélet
alapján el tudunk érni és az eredményeink is igazolnak. Például az ökoheteket szervezünk, a
gyerekek egész évben gyűjtik a
szelektív hulladékot, szemétet
szednek, tisztán tartják az iskola környezetét, gondozzák a madáretetőket, megismerkednek az
egészséges táplálkozással, sőt e
célból kisebb kertet is létrehoz-

tunk. Ezek a programok mind
hozzájárulnak a gyerekek körében az ökoszemléletmód kialakításához és a szülők támogatását is élvezik.
– Az iskola stratégiájában történt-e fontosabb változás, mióta az oktatási politika átalakult?
– Az iskolai stratégia nem változott jelentősen, mióta a monori tankerület 2013-ban átvette az
iskola irányítását. A vecsési önkormányzat az iskolai étkeztetést
továbbra is biztosítja és az iskola
felújítását is elvégezte. Megújult
az iskola épületrendszere is, három éve egy négy tantermes, két
csoportszobás, teljesen új épülettel bővült az iskola. A gyerekek
mozgása és sportolása is fontos
szempont az iskola életében, bár
kétségtelen, hogy a tornatermünk
nagyon kicsi, ugyanakkor az önkormányzat támogatásával egy
műfüves focipályával is gazdagodott az intézmény. A tornatermi lehetőségeink véges kapacitása komoly problémát jelent
számunkra, ugyanakkor abban
reménykedünk, hogy a már megnyert önkormányzati pályázat keretében az új kézilabda-munkacsarnok is hamarosan elkészül
és gyerekeink birtokba vehetik.
– Ha visszatekint az elmúlt 16
évre, hogy látja, mi volt az iskola eredményes vezetésének
a kulcsa?
– Az igazgatói eredményesség
alapvetően a tanári testület, azaz
a pedagógusközösség együttműködésén múlik, a vezetőtársak és a szülők elkötelezettségén,
és végül, de nem utolsó sorban
a fenntartók támogatásán. Fontosnak tartottam mindenkor a
közösségi döntéseket, ugyanis
a munka eredményességére is
pozitív hatással vannak azok a
feladatok, melyeket a közösség
meghatároz és szívesen vállal.
Ezt a szellemiséget próbáltam az
igazgatói időszakom alatt folyamatosan támogatni. Az igazgatói munka komoly felelősséggel
jár, ugyanakkor ezt a széket rövidesen átadom az új igazgatónak. Januártól szeretnék nyugdíjasként ismét óraadóként tanítani,
mert a legnagyobb örömöt számomra mindenkor a gyerekekkel való közvetlen foglakozás jelentette.
Prátzki Péter
Tájékoztató
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CSAK 72 KILOMÉTER

– erdei vándorok a Vasi-Hegyháton
Idén augusztus 3-9. között az
Andrássy iskola felsős diákjai részt vehettek a Vasvár
és körkényén szervezett
erdei vándortáborban.

S

zentgróti-Tóth Tamás tanár úr és
Malinkó Judit tanárnő kísérésével a
17 fős csoport, az Országos Erdészeti Egyesület szervezésével indult útnak nem
először. Már volt lehetőségünk részt venni erdei vándorként a táborban, ugyanis tavaly a
varázslatos Bakonyban töltöttünk egy hetet.
Az idei tábor során megismerkedhettünk
az erdő élővilágával, sok élményt szereztünk,
számos kalandot átéltünk most is. Ebben az
évben 72 kilométert tettünk meg gyalogosan a Vasi-Hegyhát túraútvonalain, mindezt

hat nap alatt. A terep szintemelkedése idén
megkönnyítette a túrákat, hisz a szintemelkedés/lejtés maximum 145 méter volt.
Hétfői vonatutunk első állomása Vasvár
volt, itt két éjszakát töltöttünk. A sátraink elfoglalása után, rövid túrát tettünk a vasvári
kilátóhoz, és az alatta elhelyezkedő játszótérhez. Délután a kemping melletti Vasvári
Szentkútfürdő Strandra mentünk kipihenni
a napi fáradalmakat. Az éjszakai vihar átvészelése után egy körtúrát tettünk a Vaskapuhoz, bejárva a katonák útját. Ezek után
megtekintettük a Vasvári Múzeumot, ahol
megismerkedtünk a város, a környék történelmével, a középkori élettel, és a kor lovagjainak öltözetét is felpróbálhattuk.
A tábor harmadik napján átvándoroltunk a
második szálláshelyünkre, az Oszkói Hegypásztor Kör által biztosított szállásunkra, egy
szőlőhegyre, ahol szintén sátrakban éjszakáztunk. Itt körbevezettek minket a
Hegypásztor kör által fenntartott
hagyományos pincékben, és készíthettünk bőrkarkötőt is. Aznap
rendkívül hideg volt augusztushoz képest. Az idő is szelesre fordult, ezért mindenki pulóverbe
és plédbe burkolózva mászkált.
Volt, akinek a keze annyira fázott, hogy ráhúzta a zokniját. A
táborhelyen volt egy hordós libi2020. augusztus
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kóka, amin sötétedésig próbáltuk megtartani az egyensúlyt a két oldal között, nagy sikerrel.
A negyedik napon ellátogattunk a Jeli
Varázskert arborétumba, ahol a gyönyörű
Hortenziák útján kívül különböző kontinensek növényeit is megismerhettük. Itt páran a második világháborúból fennmaradt
lövészárkokba is beugráltak. Délután viszszaérve a táborhelyre egy kincskeresésen is
részt vettünk. Csapatokban indultunk, de a
végére egybe verődött a társaság. Este a tábortüzet raktunk, szalonnát sütöttünk, sztorizgattunk, kártyáztunk.
A következő napon utunk az utolsó szállásra, a Szajki-tavak melletti kempingbe vezetett. Eközben a társaság fele szólánccal töltötte el az időt, hogy ne csak a testünk, de az
eszünk is túráztatva legyen. Félúton megtekintettük a Mindszenty József emlékházát,
ahol megismerhettük az életrajzát, személyes dolgait közelről is szemügyre vehettük. Délután ellátogattunk a kemping melletti strandra, amelyet már mindenki nagyon
várt. Vízibiciklit is béreltünk, és a kormányzásnak köszönhetően az egyik bóján a problémamegoldó képességünket, a csapatmunkát is gyakoroltuk.
A hatodik nap rövid túrát tettünk a Szajki-erdőbe, ahol véletlenül felbolygattunk egy
darázsfészket, és hármunkat egyszerre csíptek meg, a tanárok először azt hitték, hogy
bolondozunk. Délután a strandon pihentük
ki az erdei kalandokat. Az utolsó napon sátrainktól a Hosszúperesztegi buszmegállóhoz
gyalogoltunk, a busszal Sárvárra érve és a
vonatot várva egy fagyizó forgalmát növeltük meg jelentősen.
Idén is sok élményt szereztünk, többek
között meggyült a bajunk a meztelen csigákkal, megsimogattunk egy siklót, ismét
próbára tehettük a fizikai állóképességünket. Nagyon jól éreztük magunkat, reméljük, jövőre is lesz lehetőségünk részt venni
a Mátrába tervezett erdei vándortáborban.
Nemesmagasi Gréta és Pénzes Laura (8.a)
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PROGRAMAJÁNLÓ
A FÓRUM SZÍNHÁZ bemutatja

KULCSÁR LAJOS: LOVE.HU
ROMANTIKUS VÍGJÁTÉK

Új időpont: 2020. október 14. 19 óra • Jegyár: 5 000 Ft

A JÁTÉKSZÍN bemutatja

TELJESEN IDEGENEK

KESERÉDES KOMÉDIA – Szerző: Paolo Genovese
Új időpont: 2020. szeptember 23. 19 óra • Jegyár: 5 500 Ft
Különös játékot talál ki egy baráti társaság: bárkinek megszólal a
telefonja, képes vagy szöveges üzenetet kap, együtt hallgatják, olvassák, nézik. A hétköznapi estén váratlan titkok pattannak föl, évtizedes szövetségek kapcsai kezdenek kilazulni. Pedig eddig úgy
gondolták, jól ismerik egymást – ám lassanként elszabadul a pokol…
Paolo Genovese 2016-os filmje szinte percek alatt hódította meg
Európa mozijait, sőt több országban a helyi remake-jét is leforgatták. A görög, spanyol, török, francia, mexikói, koreai, kínai változat
mellett a magyar is elkészült. Most pedig végre színpadon is látható ez a furcsa, egyszerre vicces és drámai történet, Magyarországon először a Játékszín előadásában.
Eva: Martinovics Dorina, Rocco: Kolovratnik Krisztián, Carlotta:
Lévay Viktória, Lele: Debreczeny Csaba, Bianca: Erdélyi Timea,
Cosimo: Makranczi Zalán, Peppe: Nagy Sándor.
Díszlet- és jelmeztervező: Kovács Yvette Alida. Dramaturg: Lőkös
Ildikó. Fordította: Sediánszky Nóra. Zeneszerző: Gulyás Levente.
Ügyelő: Petyi János/Skrabán Judit. Súgó: Sajben Anita. Rendezőasszisztens: Skrabán Judit/Petyi János Rendező: Czukor Balázs.
Az előadás hossza 1 óra 50 perc, szünet nélkül.

Egy középkorú férfi megismerkedik egy fiatal lánnyal. Idáig semmi különös nincs a dologban. Csakhogy ők egy internetes randioldalon találkoznak, ahol mindenki másnak mutatkozik, mint aki valójában. Az első titkos randin hamar kiderül, hogy a két embernek
nagyon is szüksége van egymásra. Múltjuk van. Közös múltjuk,
amiről maguk sem tudtak. És titkaik, amiket szépen lassan felfednek egymás előtt. S így egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Túl
közel. Eközben pedig a pikáns, szórakoztató, pörgős komédiáról is
kiderül, hogy egy bölcs, ritka mély és pontos emberismeretről tanúskodó történetet rejt magában.
Alig születik olyan új magyar vígjáték, ami tökéletesen ismeri a
szórakoztató műfaj sajátosságait, ami egyszerre szolgálja a színészeket – mert igazi, hiteles, játszható szerepeket kínál nekik – és a
közönséget, aki szomjazza a színvonalas szórakoztatást és a jó történeteket. Kulcsár Lajos színdarabja ilyen.
Nő: Kiss Anna Laura, Férfi: Lengyel Ferenc.
Díszlet, jelmez: Kovács Yvette Alida. Dramaturg: Deres Péter.
Rendező: Lengyel Ferenc. Producer: Németh Kristóf és Kovács Balázs, produkciós manager: Szekeres Tamás.
Jegyek még korlátozott számban elérhetők jegypénztárunkban
és online.
A tavasszal megváltott jegyek érvényesek az új időpontban megrendezendő programra!

NOSZTALGIAKONCERT
a Shadows Band Zenekarral
Időpont: 2020. augusztus 29. 18 óra
A Shadows Band 2015-ben alakult Kortye Vilmos ötlete alapján. A formáció „öregfiúi” a mai napig több zenekarban játszanak, így a vecsési rockbandákban is, mint a Dinoszaurusz Band
és a HAve-Rock. Folyamatosan koncerteznek a térségben és
Budapesten is. Zenéjükkel a 60-70 évek retro gitárzenéit idézik meg, olyan legendás bandák tiszteletére, mint a Spotnicks
vagy a The Shadows.
Augusztus utolsó hétvégéjének szombatján a vecsési közönséget szórakoztatják a BÁKK előtti Fő téren.
A Fütte Bistro szeretettel várja közönségünket ízletes nyári Asztalfoglalás: 06-30/326-91-62, futtebistro@gmail.com.
ételekkel és hűsítő italokkal.
Rendezvényünk mindenki számára ingyenes.
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ÉGI CSODÁK

nyári éjszakákon
A BÁKK előtti téren hajladozó
levendulák fontos táplálékforrást
jelentenek a méheknek

A lepkék is kedvelik a helyszínt

A víz az évszázad új kincse lesz,
kezdjük el gyűjteni!

zsálya és az ánizsizsóp, az évelők közül meg talán a legigénytelenebb, de valójában minden társát messze felülmúló levendula.
Ez utóbbi lilán pompázó növényt
nem hiába illetjük dicsérő szavakkal, hiszen Vecsés jónéhány
helyén, így a Miklós utcában végig, a lakótelep üzletsora előtti és
mögötti részen, a Petőfi iskola
környékén, és még sokfelé kertészeink gondos munkáit dicsérve tűrik a forró napsütést, vagy
A hétpettyes katicabogár
a fákat csavaró viharok erejét.
is jól érzi magát az
Hogy méltató szavaink ne tűnillatos virágok között
jenek túlzásnak, nézzük meg azt
a Bálint Ágnes Kulturális Központ körül rögzített három felvételt, amin egyidőben, egyazon levendulabokron mesekönyvekbe
illő változatossággal tűntek fel a
maguk szépségét és szorgalmát
előttünk titkolni immár nem tudó
szereplők, látszólag megcáfolva
a globálisan sajnos ténylegesen
meglévő egyedszámproblémát.
S, ha ők kevesen is vannak,
egyvalami annál több van az
idei nyárban: a csapadékos napok aránylag nagy sűrűsége új
feladatot adott a kertjüket gondozó szorgos gazdáknak. Egyre
többen felismerik, mint a Mária
utca egyik szépen gondozott kertjében is történt, ha összegyűjtik
az esővizet, nem csak spórolni
tudnak az „ingyen érkezett adományokkal”, de a természetes, lálajdonosok. Mivel a beporzók része lehet jónéhány szabadon gyabb víz bármely konyhakerti
táplálkozásának szempontjából burjánzó vadvirág is – akkor vagy dísznövényre kedvezőbb haa legínségesebb időszak a július- fogja szűkölködő bogaraink tet- tással van, mintha a mindig kézaugusztus, jó előre tervezve szését maradéktalanul elnyerni, nél lévő vezetékes vizet használolyan növények ültetése lehet ha a cserjefélékből nem hiány- nák. A víz kincs, az évszázad új
hasznos, amelyeknek virágzá- zik a kékszakáll és a sudárzsája, kincse lesz. Mi magunk kezdjük
sa erre az időszakra esik. Az így a gyógy- és fűszernövények kö- hát el gondos gyűjtögetését.
telepített „méhlegelő” – aminek zül az izsóp, oregánó mellett a
Képek és szöveg: Fekete József

A VADVIRÁG IS HASZNOS LEHET

Beporzó rovarokból kevés,
égi áldásból sok van
Kertünk növényei az
esővízre „szavaznak”

A

tudományos világ már
évek óta kongatja a
vészharangot egy olyan
jelentéktelennek tűnő, de annál
nagyobb katasztrófát rejtő problémával kapcsolatban, aminek
elhárítása azonnali cselekvést
igényelne.
Európában, de világszerte is tapasztalható egy tendencia, miszerint a méheknek és az
egyéb beporzást végző, vadon élő
hártyásszárnyú rovaroknak az
egyedszáma rohamosan csökken,
életterük hanyatlófélben, táplálékukként szolgáló virágzó növények sokszínűsége csak töredéke
a korábbiaknak. Hogy a jelenség
súlya kellő megvilágításba kerüljön, tudnunk kell, hogy a mi
éghajlati viszonyaink között az
élelmiszertermelésben résztvevő növények 84 százaléka függ
a beporzó rovarok aktivitásától. A lassan visszafordíthatatlan
folyamatok megállítására nemzetközileg összehangolt szaktudományi intézkedések kellenek, de nagyon sokat tehetünk
mi magunk is, mint kiskerttu18
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a másért nem, hát Jékely Zoltán:
Csillagnézés című versének befejező sorait megszívlelve, érdemes
volt az elmúlt napokban, hetekben mindent
bátran hátrahagyva, esténként már-már az
éjszakába nyúlóan, a hajnalpírt is kivárva,
abba a szédítő végtelenbe tekinteni, amit akár
szívvel, akár ésszel, de talán sohasem fogunk
megfejteni. És, mint a költő fentebb citált sorai kérik: „Itt az idő,most bámulj és csodálkozz!”, mi is elindultunk és csak bámultunk
meg csodálkoztunk, mikor gyermekkorunk
„kilátó tornyához”, ellátogatva a vecsési vashídról panorámaszerűen nézelődve, az addigra már csendesen „felkelt” Jupiter sziporkázó

csillogása mellett a Szaturnusz jóval távolabbról érkező sejtelmes, amolyan szerénynek
mondható fényeit megpillantottuk. Az igazi
„inyencek” persze nem innen, az ősidők óta a
pesti tűzijáték távoli megtekintésének is helyt
adó állásról néznek az ég felé langymeleg nyári éjszakák tücsökmuzsikás óráiban, hanem a
zavaró „fényszennyezés” okán továbbvonulnak, és Kertekalját is elhagyva, a kanális kőhídjánál vernek tanyát. Innen aztán tökéletes
élményben lehet részük mindazoknak, akik
a csillagok milliárdjai mellett a Nemzetközi
Űrállomás (ISS) mozgását a saját szemükkel
akarják megfigyelni. Az égi laboratórium
ilyenkor, 431 km magasságban, 27 600 km/óra

Nemzeti színekbe
öltözött a városháza
Augusztus 19-én este az államalapítás ünnepének alkalmából nemzeti színű kivilágítást kapott a városháza és a Szent Istvánszobor. Az ötlet és a megvalósítás Kortye
Vilmosnak köszönhető, aki lapunknak elmondta, már egy ideje érett benne a gondolat,
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Akik gyakran kémlelik az éjszakai égboltot, többször is találkozhatnak ezzel
a fénylő kis ponttal, a 27 600 km/óra sebességgel száguldó Nemzetközi Űrállomással
sebességgel, 90 perces keringési idővel háromszor-négyszer is látótávolságban haladhat el, mint szépensikló világítópont felettünk,
ha kellő türelemmel vagyunk a felhőmentes éjszakán.
Július 20-án, mikor magunk is kilátogattunk a város melletti rétre az esőfelhők bizony megtréfálták bennünket. Csalódottan
hazafelé tartva a Telepi útról, a közben kitisztult eget kihasználva, mégis sikerült lencsevégre kapnunk az éj ember alkotta amerikai vándorát (képünkön).
Hajnal felé közeledve érkezett aztán az
igazi csoda. Keleten a vakítóan ragyogó Vénusz, délen a vörösen fénylő Mars, nyugaton pedig a már említet Szaturnusz és Jupiter egyszerre volt látható mindaddig, míg a
felkelő Nap mindent és mindenkit legyőzve előlépett vörösen izzó sugarával.
S, ha ily módon ez a néhány óra tovaszállt,
azért a nyár vége is rejteget még sok csodát.
Elég, ha egy másik, a végtelen előtt hódoló
költő: Michail Eminescu: Csillag című versének néhány során eltűnődünk, miközben
továbbra is csendben, egyre csak fürkészszük az eget.
„Tán a tüze ki is aludt már,/Kéken rejti a
messzeség,/S mire a fénye ide lefut,/Ki tudja, ott fent, ég e még?”
Képek és szöveg: Fekete József
Fotó: Kortye Katalin/Williams Televízió

„Itt az idő, most bámulj és csodálkozz!/Semmise dőlt
el és nem végleges./Ésszel-szívvel törj messzebb
a csodákhoz,/Égen-földön ős titkot fejtegess!"

hogy a nemzeti ünnepen a tűzijátéknál szolidabb de látványos elképzelését megvalósítsa.
– A díszvilágítás nem jár olyan zavaró
hanghatásokkal, mint a tűzijáték, ugyanakkor szép és hangulatos lesz tőle a város
központja. Arról nem beszélve, hogy a tű- zijáték költségeinek töredékéből megvalósítható – mondta az ötletgazda.
A kivitelezés valóban látványosra sikerült, és a háziállatok nyugalmát sem háborgatják a fények és hangos durranások, mint
általában a sokak által kritizált és feleslegesnek vélt tűzijátékok idején.
V.
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G. Ferenczy Hanna
Irodalmi Kör alkotásaiból

Érdekes dokumentumok kerültek elő

Szénási Sándor István
Hegedűs Károly
Szívverésed sárga rózsa A kenyér

Kelemen Bata Mária
A kiscsiga kirándulása

A csaló idő nem átall lopni,
elviszi tőlem a meghitt percek
folytonosságát, már nem sétálsz
a parton, örök hűséged rám szegezi
kérdő tekinteted, merre jár gondolatunk,
hol parkol a sok múltbeli, ölünkbe
bújt huncut kacagás, hová rohan
a mindent átható odaadás,
mikor búvik a fény csókunkra
fészket ölteni, mikor ájul féltve
tegnapját az óborízű szeretlek,
mit fest látóterünkbe az új reggel?

Kicsi csiga sétálni megy.
Lába előtt áll egy nagy hegy.
Legalábbis annak látja,
fölmászik rá, – ezt gondolja.
Magasban szeretne járni,
tarka rétet megcsodálni!
Lélekben már kész az útra,
tör előre, föl a csúcsra.
Csúszik, mászik, egész délig,
útja kopik, de csak félig!
Még egy picit följebb siklik,
ám, a fűszál, visszahajlik!
A kis csiga kapaszkodik,
de, hiába, földre esik.
Ugyanott van hol elindult!
Szeméből a könny kicsordul.
Sírdogálgat, pityereg,
még az eső is elered!
Most jön rá, hogy fűre mászott.
Ráadásul bőrig ázott.
Visszabújik kisházába,
sóhajtozik bánatába.
Jaj, egyszer csak mi történik!
A csigaház emelkedik!
Dúl a vihar, a szél tombol,
süvítve szól, száz torokból.
Ringatózik, lebeg, repül,
a szél mérge egyre gyengül.
Végül aztán földre pottyan.
A házikó nagyot koppan.
Véget ér a légi útja,
állomás: a vakond dombja.
Kikandikál kíváncsian,
boldogsága határtalan.
A fűszálnál magasabb lett,
pedig, érte semmit sem tett!
Örömében táncra perdül.
Megbotlik, és máris gördül.
A fűszálig egyenesen,
jót nevetnek mind a ketten.
Csiga séta így sikerült.
Még a Nap is velük derült!

Morózus esős ébredés csepeg és csepeg,
kopog az eresz, legszebb álmunk hűti
a pocsolyák sárba veszett körfutása.
Tegnap és tegnapelőtt mezítláb futott
képzeletünk aranyhomokon, a fény fogta
karcsú bokád, s ívelt poharakból
buborékot kergetett a nyári napsugár,
átmenetet sem engedtek a holnapba
kopogó hangok, ütemük egy-egy
szívverés, bomló sárga rózsa.
Szembogarad könyve,
szép szavaiból örömlik
az összetartozás, gyűrött
újságot sodor a szél,
serceg a sok apró tegnap a talpunkon,
dallama siket hangokat
metronóm ütemében
játszik, lelkek rezdülése malasztot
imák füstjében áld,
csak neked, csak veled,
érted, a napkorong magába ölel

Sallay Gyula
Egy kikötő
Hol ezer éves kőfalak
nézik a hideg sört,
és a kiürült kávéspoharat,
hol a jövőbe vesző út homálya
habként ül a söröspohárra,
hol a csicsergő csendben
gyermekkacaj ül füledben:
itt az álom rajta ül a valóságon.
A remegő víztükör felett
párában ül az emlékezet.
Felmerül benned a régi mesék képe,
a víztükörre feszített
Teremtés emléke.
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Hányszor álltunk sorba érte
illatában eltűnődve,
nem emlékszem vissza már most.
Óriás volt akkor minden
ember, aki ott előttem
friss kenyérre várva állt sort.
Egyszer aztán ölbe vették,
szólítgatták, dédelgették
boldogan a kenyérkéket,
s elfeledve mennyit vártak,
vitték, mint a kisbabákat,
az illatot, a meleget.

Varjasi Béla
Én kutyába veszem
Kutyám neve Edgár.
Bizony elég öreg már!
Én úgy hívom csak Edike,
ő a család kedvence.
Sokat ugat, étvágya nagy:
nem harap, ha csendbe’ vagy.
Tanítottam ülni, feküdni,
többre nem fogom erőltetni.
Volt már kutyám nem is egy,
de ő a legkedvesebb.

A LEVÉLTÁRBÓL
Az 1990-es évek végén mód nyílt rá, hogy a Váci
Egyházmegye Levéltárában is kutathassuk az
Óplébánia illetve Vecsés történetét. Sok érdekes,
eddig nem publikált anyag van Vecsésről. A legnagyobb meglepetést egy 1795-ös összeírás, és az
első templomépítés dokumentumai jelentették.

A 44. sorszámon található család: Michael Reßner
váci püspök 1795-ben met nyelven készült és az írott (Nagykovácsi 1767 – Vecsés
(Splényi Ferenc 1787– gótbetűs szöveg megfejtése bi- 1838), Anna Herr (Hidegkút
1795) teljes körű ösz- zony nagy feladatot jelentett, de 1775-Vecsés 1829), Franziskus
szeírást készíttetett Vecsés la- néhány kivételtől eltekintve meg- 8, Andreas 3, Michael Reßner
kosságáról. Az összeírást mai oldódott.
60 (Ruppertsberg 1740 – Veszóhasználattal népcsés 1797), Elisabetha Jung
számlálásnak is ne- „Az összeírás 225 esztendővel 60 (Königsbach 1743 – Vecsés
vezhetnénk, 80 házat ezelőtt készült, talán ez a dá- 1813), Ewa 1
írtak össze. Szerepel
a családfő név sze- tum indokolhatja, hogy most az tette a jobbágyságot és biztosírint, a feleség neve újság hasábjain szó essen róla.” totta a szabad költözést. Így a
(gyakran csak a keVecsés betelepítésére kiadott felresztneve), a gyermekek név és
Vecsés betelepítésekor már ér- hívásra nemcsak a távolabbi, koéletkor szerint. A gyermek neve vényben volt II. József császár, rábban betelített sváb falvakból
után esetenként az idősebb csa- magyar király azon rendelete jelentkeztek, de minden bizonyládtagok név szerint. A lista né- (1785. aug. 22.), amely megszün- nyal a közeli magyar és szlovák
településekről is. Az 1795-ben
készült összeírás szerint a magyar és szlovák nevű telepesek
száma nagyon lecsökkent. Feltételezhetjük, hogy ők jöttek a közelebbi falvakból, talán a kezdeti
nehézségek miatt visszaköltöztek.
Helyettük további német nevűek
érkeztek. Kilenc évvel később az
eredeti 50 család helyett már 80
család szerepelt a listán: Wirth,
Frühwirth, Opatka, Bruder,
Horvath, Freund, Uitz, Majer,
Liebe, Sieberth, Scheuring, Walter, Pfeffer, Felßner, Strohmayer,
Ochsenmajer, Pröbszt, Sopper,
Kellner, Schmidt, Pröbstl,
Ostertach, Liebe, Marheis,

A

Az oldalt összeállította:
Szénási Sándor István

Pénzné Somogyvári Zsuzsanna:
Lány a parton
Tájékoztató
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Kranzinger, Hoffmann, Adamus,
Matheiß, König, Szapper,
Leimeter, Kirsch, Purscht, Lee,
Siebert, Hermann, Hochstein,
Fürstner, Krauß, Tein, Stiller,
Maßfelder, Pejtelpeck, Reßner,
Stiller, Brandner, ?... , Stiller,
Tadscherer, Lutz, Grauß, Semmel,
Hackel, Wilhelm, ? … , Tain,
Lutz, Peitelpeck, Wirth, Eisen,
Monger, Gruber, Sterk, Appl,
Staß, Kleineisel, Guthmann,
Opatka, Wudi, Neubaur, G... ßl,
? … , G … , Urban, , Martin,
Adamus, Rutzky, Maurer, Peringer.
A korabeli térképek ismeretében minden valószínűség szerint a mai Fő úton, majd a Város utcában épülhettek a házaik.
A jobbágytelkek száma nem növekedett, de a földesúr 7 telek
megfelezéséhez hozzájárult.
Az összeírás 225 esztendővel
ezelőtt készült, talán ez a dátum
indokolhatja, hogy most az újság
hasábjain szó essen róla.
Azért választottam példának
a Reßner családot, mert Anton
Wirth kutatásaiból tudjuk, hogy a
nagyszülők még a Rajna partján
születtek. A bevándorolt Reßner
és Jung család (Pest)Hidegkúton telepedett meg. Michael és
Elisabetha ott házasodott, majd
Nagykovácsin keresztül kerültek Vecsésre 1786-ban. A Rajna partján születtek és Vecsési
temetőben nyugszanak.
(A dőltbetűs kiegészítések Anton Wirth – Johannes Neumayer
„Ortsfamilienbuch Vecsés bei Budapest” című könyvből származnak.)
Frühwirth Mihály

További érdekes információkat olvashat az interneten
Akit a téma részletesebben érdekel, a Vecsési Német Nemzetiségi Önkormányzat honlapján megnézheti az összeírás

fotokópiáját, és a latinbetűs
változatát. Megéri rákattintani: www.wetchesch.hu; a honlap alján: Vecsés – a kezdetek.

1795-ben 80 ház lakóját jegyezték fel az összeírás alkalmával
2020. augusztus
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VECSÉS ÉVSZÁZADAI

Andrássy Aladár,

Egykor vadászház volt,
ma Bálint Ágnes emlékét őrzi

De Halomegyháza nemcsak mint tejgazdaság funkcionált, hanem mint vadászati központ is. Andrássy egy nyolc szobás vadászházat építtetett a major központjában. Ez a
vadászház ma is látható, ez ma a Báhozott rajta létre, egyy olyan gazolódott
lint Ágn
Ágnes Emlékház. A házdaságot, amely kapcsolódott
ozásban tö
történelmi családnevek
egy hatalmas vállalkozásló
viselői
vis
és történelmi alahoz, Budapest tejjel való
kok
k adták egymásnak a
ellátásához. Ebben azz
kilincset.
k
A legrangoidőben kezdett ugyanis
sabb esemény azonban
világvárossá duzzadni
az volt, mikor 1872 és
a főváros, és a város1884 között legalább
iasodás magával hoz19
1 alkalommal a kiráta az istállók felszámolyi
ly ház valamelyik taglását, a tejhiányt. Ekkorr
tó
ja is idelátogatott. Ferenc
döntöttek úgy előre látó
zdaJózsef,
Józs Erzsébet királyné
birtokosok, hogy tejgazdaA fiatal Andrássy
Aladár
dapest
és Rudolf
Rud trónörökös együtt
ságokat hoznak létre Budapest
és külön-külön
külön-kü is jártak települékörül, és szövetkezetbee tömörülnek. Létre jött a Budapesti Központi Tej- sünkön. A vadásztársaság legtöbbször kücsarnok Szövetkezet, amely elnökévé And- lönvonattal érkezett Vecsésre. A vonaton
rássy Aladárt választotta. A szövetkezet nem csak a segítő személyzet utazott, voolyan sikeresen működött, hogy elnyerte „a nattal hozták a lovakat és a vadászkopókat
főváros dajkája” becenevet. Fontosságáról is. Volt, hogy a királyi pár Gödöllőről érkeígy írt a szövetkezet szervezője, Egán Ede: zett. Az Andrássy vadászházban külön lak„Egy fővárosnak az élelmi cikkek legfon- osztály állt rendelkezésre Erzsébet királytosabbikát kifogástalan minőségben nyúj- nénak, akihez az Andrássy-családot erős
tani, a nemzet színe-java ifjúságának éle- szálak fűzték. Hogy Erzsébet kiváló lovas,
tét biztosítani, több mint 400 ezer ember az a vecsési vadászatokon is kitűnt. „Közben
közegészségügyi viszonyain hathatósan a királyasszonnyal egy kis baleset is történt.
lendíteni… oly lelkesítő cél, melyhez ha- Vágtató paripájának első lábai egy helyt nasonlót nem sok más közhasznú intézmény gyon bemélyedtek az átázott földbe, a ló elírhatott zászlajára.” Ez a cél hozta tulaj- bukott, s Őfelsége is lesiklott a nyeregből, de
rögtön ismét rajta termett, s tovább vágtatott, minden legkisebb sérülés nélkül.” – írják az egyik itteni vadászatról. A tősgyökeres vecsésiek családjaiban máig él a királyné
emléke. Egyikőjük azt a történetet mesélte,
hogy az öregek, mikor jött a királyné, az út
mellet ültek, és várták. Egy másik történetben a királynénak inni adnak, és a poharat,
melyből ivott, generációkon át őrzik.
A vadászatok Erzsébet derékbántalmai és
Rudolf fia halála felett érzett gyásza miatt
1884-ben befejeződtek. 1901-ben a HalomAz Andrássy vadászház
egyháza melletti Középhalom, amely szinegy régi képeslapon
tén az Andrássy majorhoz tartozott, felvette a királyné nevét, és Erzsébet major lett.
1903-as halálakor Halomegyházát Andrássy
Aladár a fiára, Andrássy Sándorra hagyta.
Elhunyta után két héten át a mentősök fekete karszalagot viseltek. Holttestét a családi
sírboltba szállították a Felvidékre, feleségével együtt Krasznahorka várában nyugszik.
Vecsés Andrássy-telepe máig őrzi nevét.
Az pedig a sors furcsa játéka, hogy a 2019ben átadott vecsési mentőállomás a hajdani
Andrássy-vadászháztól pár lépésre fekszik.
Hirdetés 1881-ből
Kiss Gábor, Andrássy iskola

AZ ANDRÁSSY-TELEP NÉVADÓJA
Andrássy Aladár a halomegyházi Andrássy major megalapításával a mai Andrássytelep alapjait fektette le.

A

ndrássy Aladár 1827. február 16-án
született Pesten. Két bátyja mellett
ő volt a legkisebb fiú a családban.
Testvére, Andrássy Gyula történelmünk legendás alakja volt, a kiegyezés utáni első miniszterelnök, a legendás „szép akasztott férfi”.
Andrássy Aladár a szabadságharcban többek
között Bem apó segédtisztjeként szolgált, a
bukás után rövid időre emigrációba vonult.
Az amnesztia kihirdetésekor hazajött, majd
bátyját, Andrássy Gyulát is rábírta a hazatérésre. Dolgozott Zemplén és Gömör vármegyék főispánjaként, előbbi tisztségében
ő alapította a homonnai kórházat.
1862-ben Pozsonyban házasságot kötött
Wenckheim Leontinnel. Két gyermekük született, Sándor és Mária. Wenckheim Leontin
Erzsébet királyné egyik legfőbb bizalmasa
és a magyar Vöröskereszt létre hozóinak,
fenntartóinak oszlopos tagja volt. Andrássy Aladár a kiegyezés után az Általános Hitelbank egyik alapítója, majd 1875 és 1903
között a bank elnöke lett. A hitelbankkal a
hazai vállalkozások legnagyobb támogatóiként léptek fel, hogy csak a legfontosabbakat említsük, a fiumei kőolajfinomítónak, a
magyar cukoriparnak, a magyar vasúthálózat kiépítésének vagy a Ganz gyárnak
ők voltak a fő hitelezői. Bankelnöki munkáját, kapcsolatait Andrássy kamatoztatni
tudta akkor is, mikor belevágott élete leghumánusabb munkájába, a magyar mentők szervezésébe. A Budapesti Önkéntes
Mentőegyesület 1887-ben alakult Andrássy Aladár elnökségével, aki haláláig betöltötte ezt a tisztséget. A kezdetben ló vontatású mentőzés jelentette az alapját a mai
Országos Mentőszolgálatnak.

„A nemzet színe-java
ifjúságának életét biztosítani”
A mentőzés mellett, mint arisztokratának,
több megyében is feküdtek az országban
birtokai. Pest megyében egy birtoka volt,
de ez számunkra a legfontosabb, a Vecsés
melletti Halomegyháza. Ezt a birtokot 1875
körül vásárolta meg a gróf. Tejgazdaságot
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donképpen létre Andrássy Aladár vecséshalomegyházi birtokát.

Tájékoztató

2020. augusztus

700 ÉV TÖRTÉNELMÉBŐL VIII.
A szabadságharc leverése utáni évtizedekben Vecsés nagy
átalakuláson megy át. A századfordulóig a németajkú település
etnikai összetétele megváltozik. Ez gyarapodást jelent
anyagi javakban és lélekszámnövekedésben.

E

zt a mozgalmas, de jelentős fejlődést hozó időszakot Bilkei Gorzó János 1938-as monográfiája, valamint
Puzsár Imre történész és Kiss Gábor tanár
írásaiból állítottam össze.
1850-től a vecsési uradalom tulajdonosa
báró Sina György és családja lett. Felsőhalom-pusztát 1872-ben Deutsch József megvette a Jurenák családtól. Ferihegy tulajdonosa 1845-től a Jurenák család és Weisz Bernát
Ferenc. Halomegyház tulajdonosa 1875-től
az Andrássy-család.
Vecsés lakosságának alakulása (Halomegyháza és Ferihegy népességével együtt, de
Szentlőrinc nélkül): 1850-ben 1159 fő, 1880ban 2674 fő, 1890-ben 3271 fő.
1880-ban is Vecsés lakosságának csupán
1/6-a volt magyar és csaknem 5/6-a német.
1890-re már 1/3-ra nőtt a magyarok, és 2/3ra csökkent a németek aránya.
A lakosság lélekszámánál valamivel nagyobb arányban gyarapodott a lakóházak száma: 1872: 277, 1882: 344, 1890: 420 – ebből
szinte mindegyike sár- és vályogfalú, valamint nád vagy zsúptetős.

Úrbéri egyezség
Báró Sina Simon, a falu földesura és Vecsés
község ötéves per után, 1862. július 30-án
megkötött úrbéri egyezsége rendezte a tulajdonviszonyokat, a jobbágyoknak és a zselléreknek szántóból, rétből, kender- és káposztaföldből, valamint legelőből járó részét.
A lakosság gyarapodásával nyílt meg a
mai Jókai Mór utca, ahol 61 „egész” és a
nyugati végen 12 „fél” telket alakítottak ki.
Ekkori parcellázás lehet a Fő utca Pest felőli végén található 23 „fél” házhely. Egy-egy
házhelyet foglalt még el a parókia a templommal, az iskola, a fogadó, a jegyzői lak, a
mészárszék és a pálinkaház.
1864-ben tehát összesen: 157 „egész” és
98 „fél” házhely volt a községben a középületekkel együtt.

Szabadságharcosok Vecsésen
Jungmann Dávid orvosként szolgált a honvédseregben 1855-től 1895-ig szolgálta Vecsést sebészmesterként, majd községi or2020. augusztus
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A község szervezetét így határozta meg:
„1-ször Elöljárósága álland: községi bíróból,
másodbíróból, közgyámból, 9 tanácsbeliből,
1 községi jegyzőből, 1 segédjegyzőből, egy
községi orvosból, kik mindegyike, mint békebírák működnek. 2-szor Képviselőtestülete 36 egyén, kik a községi törvényben foglalt
módon – 18 adó aránya szerint (virilisták) s
18 megválasztás útján – lépnek a képviselőtestületbe.”

Gazdaság
A forradalomtól kezdődően a telkes jobbágyok és a zsellérek számaránya folyamatosan változott, az 1880-as évek végére a
zsellérek száma már a lakosság 80 százalékát közelítette.
A telkes jobbágyok a fejlődő Pest piacain kora hajnalban az elsők a terményeikkel. de már délelőtt otthon dolgoztak földjeiken. Zöldségeik mellett különösen nagy
híresség lett a vecsési káposzta.
A zsellérek gyermekei inkább ipari
Báró Sina Simon
mesterséget tanultak, s így lett kőműves, cipész, szabó, kovács, lakatos, kerékvosként 1877-től. Működésével sikerült gyártó mester a faluban. Később Budapest ipara nyújt megélhetési lehetőséget
megfékezni a pusztító járványokat.
Arndorfer Alajos papként szolgálta a sza- nekik és az új betelepülők lakosság szábadságharcot. 1851-től 1902-ig volt Vecsés mára.
plébánosa. 1851-ben az egyházmegye, Sina
Simon, Weisz Bernát és a polgárok támoga- Hogyan nézett ki Vecsés?
Galgóczy Károly 1877. évi megyemonográtásával felújította a templomot.
Gróf Andrássy Aladár 1848 nyarától Bem fia: „A nép nagy szorgalommal és tisztán
apó segédtisztjeként vett részt az erdélyi har- míveli földeit, gondosan trágyáz, a gabocokban. Halomegyház-pusztán gazdaságot nafélékén kívül nagyban űzi a kukoricaalakított és vadászházat épített (ma Bálint és burgonya termelést; lapos, rétes földeÁgnes Emlékház). A vadászház vendége in sok répát s zöldséget termeszt; […] házi
volt Ferenc József császár, felesége, Sissi, a kerteiben a veteménytermelést szintén kitűnő mértékben gyakorolja; mindezek melhazai és külhoni főúri családok sora.
Weisz Bernát Ferenc Kossuth Lajos fő lett pedig fő jövedelemforrásainak egyike a
pénzügyi tanácsadójaként nevéhez fűződik tehéntartás és tejgazdaság, termékeinek a
a Kossuth-bankó és a honvédsereg finanszí- fővárosi piacra élénk szállításával. A szőrozása. Szabadságharc után felvirágoztatta lőművelés és gyümölcstermelés szintén
a Ferihegyi birtokot. A ferihegyi sört sokfe- jelentékeny számot tesz. Emelkedett feklé kedvelték, 1851-ben az első országos bor- vésű homoki szőlőskertjein kívül, a szomkiállításon díjat nyert „kellemes ízű” ferihe- széd Ferihegy pusztán is sokan bírnak szőlőt; ezen kívül néhol a házi kertek szintén
gyi asztali borával.
szőlővel beültetvék; gyümölcsfával pedig
A falu vezetése
úgy a szőlők, mint a házi kertek bővelked1872. augusztus 31-én készült el Vecsés köz- nek. Van 1200 □ ölnyi községi faiskolája,
ség szervezési szabályrendelete, ami leírta: szakértő kertész kezelése alatt, … a lakó„Vecsés község keletkezése óta folyton önál- házakkal az istállók itt is hosszasan egyló község lévén, mely képes magát önállóan folytában építvék, s a házak előtt többnyire
fenntartani, hivatalnokait és szolga személy- külön tető alatt állanak a pincék, az utcára
zetét fizetni: és így a nagyközségek sorába menő nagy vasalt rácsos ajtóikkal.”
fog tartozni.”
Összeállította: Szalontai János
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Frics Zoltán plébániaszervező köszönti Varga Péter atyát

Varga Péter atya

EZÜSTMISÉJE

Eleink úgy tartották évtizedekkel ezelőtt, hogy egy újmiséért,
illetve az áldás kegyelméért érdemes egy pár új cipőt is elkoptatni,
bármilyen messziről is. Szerintem, egy ezüstmisén való részvételért
még inkább. Akkor még nem lehetett vonaton, gépkocsin
utazni, ezért kophatott el a lábbeli a hosszú gyaloglás alatt.

V

Péter atya szeretetvendégsége a hívekkel

arga Péter atya 9 évig,
2006–2015. között volt
az Irgalmas Jézus Plébánia plébánosa. Püspöke engedélyével a nyugaton élő magyarok lelkipásztora lett 5 évvel
ezelőtt zürichi székhellyel. Huszonöt esztendővel ezelőtt Vácott szentelték pappá, és akkor
mutatta be első szentmiséjét is.
Ahogy Péter atya prédikációjában említette, új misés jelmondatául azért választotta Lukács
evangéliumában található részletet (Lk.2,15), mert egész életünk programja lehet: „Menjünk
Betlehembe”, vagyis Jézushoz.
A pásztorok siettek Jézushoz,
megajándékozták az újszülöttet
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egyszerű, természetükből fakadó hálás szeretettel. S ígéretükkel, hogy nem feledkeznek el róla.
Szomorúak voltunk és sajnáltuk, hogy elkerült öt évvel ezelőtt
Vecsésről, de most örülünk, mert
köztünk volt, hogy ezüstmisés áldásában részesíthessen bennünket. Felújított templomunk zsúfolásig tele volt. Péter atya beszélt
prédikációjában arról is, hogy a
25 éves működése alatt miként
változtak meg, „fejlődtek” a lelkipásztori feladatok. Különösen azt
emelte ki, hogy a pápa legújabb
enciklikájában (körlevelében) kéri
a lelkipásztorokat, hogy közösségi egyházakat építsenek és keressenek új utakat a pasztorációban.
Ezért említette Péter atya: nagyobb tudatossággal kell megélnünk kereszténységünket!
A jövő egyháza vagy közösségi
lesz, vagy nem lesz! Legalább mi
ne akarjuk, hogy szeretett egyházunk jövője kérdéses legyen.
Péter atya kitért arra is, hogy:
„Legyen életünk áldás azoknak,
akikkel találkozunk!” Miután
említette, hogy mely helyeken
szolgált a 25 év alatt, a jövőre
vonatkozóan is elmondta, hogy
„egész életemben idegen leszek,
bárhol éljek, mert igazi hazánk,
csak az Égben lehet”.
Az ünnepélyes szentmise végén, ezüstmisés-áldásban részesülhettünk, emlékképet vihettünk magunkkal, de a templom
előtti kis téren gombamód kerültek az asztalokra a finom süteményekkel megrakott tálcák.
Köszönjük a szíves agapét, vendéglátást az illetékeseknek! Péter
atya áldásával örömmel térhettünk otthonunkba, hogy kamatoztathassuk a kapott kegyelmet,
gondolatokat. Ámen.
Kép és szöveg: Nagy István Elek

Nyitott templomok éjszakája
A vecsési evangélikus
gyülekezet idén is megnyitja a templom kapuit a nagyközönség előtt. Az eseményre
azokat az érdeklődőket várják, akik kedvelik a komolyés könnyűzenét, illetve akik
töltődni szeretnének a Károly utca–Erkel Ferenc utca
sarkán található gyönyörű
épületben.
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Fellépnek: Károly Edit és a
Cantus Corvinus Énekegyüttes (művészeti vezető: Klembala
Az est folyamán hallható nek a vecsési evangélikus gyü- Géza), Endreffy Attila orgoniselőadók valamennyien kötőd- lekezethez.
ta, Szucsák Tamás és Antal Gergő akusztikus gitárduója, Váray
Rita zongoraművész és Pintér
Dávid hegedűművész, valamint
a Vecsernye gospelkórus.
Minden érdeklődőt szeretettel
vár a vecsési evangélikus gyülekezet szeptember 5-én 17 órától a Károly utca 24. szám alatt
található templomban. VT info
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Új év, tavalyi remények
Kánikula és
a Vecsési FC-nél
pontosztozkodás

A Vecsési FC labdarúgócsapata az előző „csonka szezonban” (a 30
fordulóból csak 18-at játszottak le a koronavírus-járvány miatt)
a hatodik helyen végzett. Vincze Gábor vezetőedző a szezon előtt
a negyedik hely megszerzését tűzte ki célul, de így is elégedett
volt csapata teljesítményével. A szakvezető az augusztus végi rajt
előtt elmondta, az idei szezonnak is hasonló célokkal vágnak neki.

A

zt gondolom, ahogy a csapat a vírus utáni időszakból kijött, nem
nézett ki jól, most próbáltuk utolérni magunkat. Én még a bajnokság elejét
is rászántam volna a felkészülésre, de úgy
tűnik, kész vagyunk, bár kellemetlen meglepetések már most is értek – mondta a korábbi élvonalbeli játékos.
A Dunavarsány elleni Magyar Kupa-találkozót ugyanis elveszítette a csapat, de ennél is nagyobb problémát jelent, hogy két
komoly sérülést is összeszedtek a vecsési
játékosok.
– Igazi egygólos meccs volt, melyet az
ellenfél nyert meg, így ők mentek tovább.
Nekünk is voltak lehetőségeink, de kihagytuk azokat. Ráadásul két komoly sérülésünk is lett, egy boka-, és egy térdsérülés,
sajnos mind a kettő súlyosnak tűnik. Ilyen
szempontból nem volt hasznos a hétvégénk
– mondta Vincze.
Annak ellenére, hogy nem indult jól a
szezon, hiszen hiába jöttek új emberek, jelentős fizikai lemaradásban volt a csapat,
melyre most még a sérülések is rájöttek,
a vezetőedző idén is minimum a legjobb
négybe várja a gárdát.
– Tavasszal jól kezdtük a szezont, nem
nézett ki rosszul a játékunk. Most megint
a fizikális dolgokra kell nagyobb hangsúlyt
fektetni, hiszen a járvány alatt mindenki a
magánéletét próbálta rendbe tenni, így ke2020. augusztus
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vesebbet tudott foglalkozni a fizikális
állapotával.
Úgy véli, az első
hatba kerülés olyan
cél k it ű zés, am i
megvalósítható, de
bízik egy dobogó
közeli helyezésben.
– A dobogót sem
tartanám kizártnak,
de ehhez épp, egészséges játékoskeret
kellene. Ha kiesik
2-3 meghatározó
játékos, akkor bajban lehetünk. A nyári igazolásaink során
olyan fiatalok jöttek, akikből egy normális
közösségi embert és idővel standard játékos lehet fejleszteni, de nem olyanok, akikre már most alapemberként tudunk számítani. Még nem azt a minőséget tudják,
mint a legjobbak – mondta a korábbi válogatott labdarúgó.
Véleménye szerint a megye I-es bajnokság évről évre erősödik, stabilizálódik, nincs
nagyon gyenge csapat, nincs olyan, aki ellen
biztosra vehető a három pont. „Ha akaratosak leszünk és fizikálisan is sikerül topon
lenni, akkor lehet esélyünk a jó szereplésre. A mostani mezőnyből a Biatorbágy kiemelkedik, első számú bajnokesélyes, a
Dunaharaszti amolyan „fekete lónak számít”, de rajtuk kívül nagyon kiegyenlített
a mezőny. Ennek ellenére bízunk a jó szereplésben” – összegzett Vincze.
Czibolya Zoltán, a VFC elnöke is csalódott volt, hogy félbeszakadt a szezon, hiszen
remekül kezdték a tavaszt, annak viszont
örül, hogy azok a játékosok, akik maradtak Vecsésen – a tavalyi keret mintegy 80
százaléka –, nem kényszerből tették ezt, jó
érzéssel döntöttek a maradás mellett.
– Jöttek új labdarúgók is, de sajnálatos
módon meglátszik a játékosokon, hogy március óta nem volt meccs, minden állt. Nekünk is el kellett fogadni, hogy a játékosok
számára a munka volt a fontos, hiszen ez

a bajnoki rajton

Nem volt kegyes az időjárás a Vecsési
FC játékosaihoz a bajnoki nyitányon.
A Pest megyei I. osztályú bajnokság
első játéknapján tűző napon, tikkasztó
hőségben feszült egymásnak a három
pontért Vecsés és Pilis gárdája. Mindkét
alakulat becsülettel hajtott, de érezhető volt a játékon, hogy a bajnokság
legelején járunk, a jobb forma eléréséhez némi időre és néhány meccsre lesz
szükség. Az első félidőben egyik csapat előtt sem adódott nagyobb helyzet, amit gólra lehetett volna váltani, a
játék képe alapján is igazságos volt az
eredményjelzőn olvasható állás (0-0).
A fordulás után nem kellett sokat várni az első gólra, a vecsési Tárkányi Gergő 5 perc után betalált a pilisi kapuba, előnyhöz juttatva ezzel a Vecsési
FC-t (1-0). A folytatás sajnos nem úgy
alakult, ahogyan a hazai szurkolók a
gólt követő percekben remélték, a csapat nem tudta növelni az előnyét, igaz,
a pilisiek is hadilábon álltak a gólszerzéssel. Egészen a 94. percig. Csapatunk
talán már a zsebében érezte a győzelemért járó 3 pontot, amikor a mérkőzés utolsó pillanataiban Krizsán Bence
betalált a vecsési kapuba, góljával pedig pontot mentett a Pilis LK–Legenda
Sport
Vecsési FC-Pilis LK–Legenda Sport
1-1 (Tárkányi 50., ill. Krizsán 94.)
A Vecsési FC legközelebb Maglódra
látogat, a mérkőzést augusztus 30-án
rendezik, kezdés 17 órakor. A 3. fordulóban a Fémalk Dunavarsány ellen lép
pályára csapatunk, a mérkőzést Vecsésen játsszák 16.30-tól.
Hajrá, Vecsés!
jelenti a megélhetésüket, és emellett nem
mindenki tudott úgy edzeni, ahogy kellett
volna – mondta az elnök.
– Van még mit tenni, sok munka vár még
a csapatra, az erőnlét nem az igazi. Próbálunk a legjobban szerepelni, a cél az első
négybe kerülés, minél közelebb kerülni a
dobogóhoz. Két játékosunkat már a rajt előtt
elvesztettük, jelenleg azt sem tudjuk még,
mennyit kell kihagyniuk. Jelenleg úgy tűnik, csatár gondban szenvedünk, de bízom
benne, erre is találunk megoldást – mondta Czibolya Zoltán.
Sz. Gy.
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Volt olyan játékosom, akihez
át kellett menni a kertbe focizni

A
Övvizsga Velencén

Nyáron sem állt meg az élet
a vecsési Akiraka SE dojójában
A fiatalok idén is nagyon készültek az IKO Kyoikushinkaikan Hungary
szervezésében megtartott országos karatetáborra, ahol többükre
övvizsga is várt. Természetesen a felkészülést nagyon megnehezítette a tavasszal kihirdetett koronavírus miatti veszélyhelyzet, hiszen
egy küzdelemre, személyes érintkezésre alapuló mozgásformát
szinte lehetetlen digitális formában művelni, oktatni, fejleszteni.

A

z edzők és mesterek
azonban – köztük az
Akiraka SE vezetőedzője, Kis Kálmán 2 danos
mester – páratlanul rövid idő
alatt megszervezték a Zoom
rendszeren keresztüli „távedzéseket”, ahol mindenki otthonában gyakorolhatott, sőt versenyezhetett is.
Az Akiraka SE versenyzői
májusban így vettek részt az Országos Katabajnokságon, ahol

Kis Kálmán sempai az edzőtáborban

Császár-Dajka Donát 1. helyezést, Balázs László és Kis Kálmán mester 3. helyezést, Balázs
Kristóf pedig 5. helyezést ért el.
A veszélyhelyzet feloldását
követő júniusi, Velencén megrendezett formagyakorlat-ver
senyen Kis Kálmán mester és
Balázs Kristóf (5 kyu) álltak
tatamira, ahol mindketten az
előkelő harmadik helyet szerezték meg a nagyon erős mezőnyben.
Az augusztus 2-7. között megrendezett, hagyományosnak
mondható IKO Kyokushinkai
edzőtáborban 4 Akiraka SE
karatéka is megmérettetett:
sikeres övvizsgát tett, ezzel
egy fokozattal feljebb léphetett Bodorkos Viktória, 8 éves,
9 kyu (narancssárga öv második fokozat), Bodorkos Szófia,
10 éves, 9 kyu, (narancssárga
öv második fokozat), CsászárDajka Donát, 11 éves, 8 kyu (kék
öv első fokozat), Balázs Kristóf,
14 éves, 4 kyu (zöld öv első fokozat).
Balázs László

Hirdetés

KONTÉNER
SZÁLLÍTÁS
Sitt, szemét, 7(50È)/'
szállítás és gépi földmunka
(BOBCAT és JCB).
3, 4, 8 m3-es konténer.

3/(7%217~6

MÁRTA ERVIN

Tel.: 06-20/984 9242
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CSALÁDI

GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS

FOGÁSZAT

• Szájsebészet
• Implantáció
• Fogpótlások

VECSÉS, Báthory u. 16.
Hétköznap: 8-12 és 14-19 óra

Telefon: 06-20/999-62-61, 06-20/322-08-17

Eredmények
VASS ISTVÁN

gázkészülék-szerelő mester
Vecsés, Kellner dr. u. 24/B

Tel.: 06-29/350-306
06-20/9-252-635
Tájékoztató
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Úgy érzi, jó úton járnak, hiszen már több
korosztályból is kerültek tehetséges gyerekek
fővárosi NB I-es klubok utánpótlás-csapataihoz, ráadásul a szintén vecsési Mini Talent
sportegyesülettel kötött szerződésük alapján
további gyerekekkel próbálják megszerettetni a labdarúgást.
SzGy

Két Dobrovitz is dobogóra
állhatott az 57. fogathajtó derbyn

Dobrovitz József nyerte meg a 57. Derbyt, míg fia, ifj. Dobrovitz
József a dobogó második fokár állhatott Kisbér-Ászáron

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter
Dr. Csorba Zoltán
Dr. Ádám Ágnes

• Fogfehérítés
• Panoráma rtg
Vassné
V
é Csorba
C b Zsuzsa,
Z
• Fogtechnika Vass Péter – fogtechnika

Az elmúlt hónapok járvánnyal súlyosbított időszaka az ő számukra sem volt egyszerű, a játékosoknak videón keresztül mutatta
be a különböző technikai és erősítő gyakorlatokat, amiket aztán ellenőrizni is tudott.
– Szerencsére május elején már elkezdtük az igazi edzéseket, és a gyerekek hozzáállásának köszönhetően mintha nem is lett
volna szünetünk, ugyanott folytathattuk a
munkát, ahol kényszerűségből abbahagytuk. Ugyanazzal az akarattal, lelkesedéssel,
jöttek. Mindent elmond a hozzáállásukról,
hogy volt olyan játékosom, akihez a karantén alatt át kellett mennem a kertbe focizni.
Hiányzott számukra az edzés, a játék, a társak és egy kicsit talán én is – mondta azzal
kapcsolatban, menyire volt könnyű a folytatás a kényszerszünet után.

Fotó: Krisztina Horváth/Hoefnet.com

Országos karatetábor

gyerekek minden évben várják a
tábort, nagyon sok jelentkező van,
minden hétre összejön 30 gyerek,
most a 2009, 2010, 2011-ben születettek táboroznak. Hála istennek a gyerekek imádják a labdarúgást, a televízióban is követik
és nálam az edzéseken mindig száz százalék a látogatottság – mondta a gyerekek körében roppant népszerű szakember.
Maga is aktív játékos volt, de 34 esztendős
kora ellenére már régebben visszavonult, jelenleg az utánpótlás-nevelésben és a kispályás
futballban leli leginkább örömét. Még a Vecsés játékosaként kezdett edzősködni a gyerekeknél, mostanra már Coerver Coaching
Youth (a Coerver Coaching egy labdarúgó
készségfejlesztő és képzési módszer) végzettséggel rendelkezik.

Fotó: Facebook/Ferihegy Sportakadémia

A Vecsés Ferihegy Sportakadémia évzáró focitáborának fő motorja Kiss György, aki már több mint tíz éve tanítja a gyerekeket a
labdarúgás alapjaira. Egy biztos, ha a tanítványok annyira fogják szeretni a labdarúgást, mint az edzőjük, mindenki jól fog járni.

Egyesfogatok: 1. Pille-Riin Roosileht (észt) 130,45 hibapont,
2. Matteo Crimella (olasz) 136,10, 3. Meskóné Orosz Mária 137,99.
Kettesfogatok: 1. Rákóczi Gergő 131,43 hibapont,
2. Osztertág Kristóf 135,43, 3. Szabó Roland 137,24.
Négyesfogatok: 1. Dobrovitz József 130,57 hibapont,
2. Jiri Nesvacil (cseh) 137,11, 3. ifj. Dobrovitz József 154,56.

2020. augusztus

Tájékoztató

A királykategóriában, azaz a
négyesek között Dobrovitz József nyerte a vasárnap befejeződött 57. fogathajtó derbyt, amelyet Kisbér-Ászáron rendeztek. A
2004-ben csapatban világbajnok
hajtó a díj- és a maratonhajtásban
is a legjobbnak bizonyult, így a
zárószámot magabiztos előnynyel várta.
Az akadályhajtásban ráadásul a három hibátlan hajtó egyike volt, ketten csak jobb idejükkel előzték meg, de Dobrovitz így
is megőrizte előnyét. Mögötte az
akadályhajtás legjobbja, a cseh
Jíri Nesvacil zárt másodikként, a
harmadik pedig fia, ifj. Dobrovitz
József lett összetettben.
A kettesek között sokkal szorosabb versenyben Rákóczi Gergő diadalmaskodott Osztertág
Kristóf előtt. Ha utóbbi jobb teljesítményt nyújt akadályhajtásban, akár meg is előzhette volna a maratonhajtásban győztes

Versenyt
rendeznek
Vecsésen
A 400-as főút mentén Vecsés és Üllő között található Dobrovitz Lovasfarm ad
otthont szeptember 2-6. között a Vecsés 2020. elnevezésű fogathajtó-versenynek,
amely az egyes-, kettes- és
négyesfogathajtóknak egyben egyéni és csapatbajnokság is. Tervezett időbeosztás: szeptember 3-án
és 4-én 9 órától díjhajtás,
szeptember 5-én 9 órától
maratonhajtás, szeptember
6-án 9 órától akadályhajtás.
Rákóczit, de kilenc hibapontja
és kilencedik helye ehhez kevés
volt a zárószámban. A harmadik
Szabó Roland lett.
Az egyesek között az észt
Pille-Riin Roosileht győzött az
olasz Matteo Crimella és Meskóné Orosz Mária előtt.
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VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELVÉNY
SZAKÜZLET &6Ŋ6=(5É58+É=

Csempe, járólap, greslap, természetes
kövek, burkolási segédanyagok,
[FPTQFYTPRĤKĤX_¡QJX[QFX_Y¡PF
megtalálható bemutatótermünkben!

MINDEN AMI VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSEL KAPCSOLATOS

0*);*?ăy7&.300&1;y7:302.3)*30.98?*7*9*99*1

GÁZTERVEZÉS, ÁTADÁS

Cím:;JHX¡X'ZIFN3FL^&SYFQZYHF
Nyitvatartás:-5«WNL8_T«WNL

Kazánok, klímák, csövek, idomok,
radiátorok, szaniterek AKCIÓS áron!

Telefonszám:ǁE-mail:HXJRUJPZHPT%LRFNQHTR
Facebook:\\\KFHJGTTPHTR(XJRUJ0ZHP«

Apróhirdetés

Lajos - kertészett
Zöldterület-kezelés
&ƅƚĞǀĠŬĞŶǇƐĠŐĞŬ͗
ͻ&ƾŶǇşƌĄƐ
• &ƾŬĂƐǌĄůĄƐ
• &ƾǀĄŐĄƐ
• >ŽŵďŐǇƾũƚĠƐ
• ^ƂǀĠŶǇͲĠƐƚƵũĂŶǇşƌĄƐ
• sĞƐǌĠůǇĞƐĨĄŬŬŝǀĄŐĄƐĂ
• <ĞƌƚŐŽŶĚŽǌĄƐ

Napkollektor értékesítés, szerelés

TERVEZÉS–KIVITELEZÉS
VECSÉS .BHZBSVt/ZJUWBoJH
5FM 
&NBJMDTPT[FS!NPOPSOFUIV

ͻ&ĄŬŐĂůůǇĂǌĄƐĂ
• 'ǇƺŵƂůĐƐĨĄŬŵĞƚƐǌĠƐĞ
• WĄǌƐŝƚĄƉŽůĄƐ
• 'ĠƉŝŐǇĞƉůĞǀĞŐƅǌƚĞƚĠƐ
• <ĞƌƟŚƵůůĂĚĠŬĞůƐǌĄůůşƚĄƐĂ
• <ŝƐĞďďŬĞƌƟƚĂǀĂŬ
 ʹĠƉşƚĠƐĞ
 ʹŐŽŶĚŽǌĄƐĂ

ůĠƌŚĞƚƅƐĠŐ͗dĞů͗͘нϯϲͲϮϬͬϮϰϱͲϱϲϱϬ
ͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛŶĂŵŽůĂŬĞƌƚ͘ŚƵ
ǁǁǁ͘ůĂũŽƐŬĞƌƚĞƐǌĞƚ͘ŚƵ
ǁǁǁ͘ŶĂŵŽůĂŬĞƌƚ͘ŚƵ

2220 Vecsés, Fő u.
Lakótelepi üzletsor
GRUND INVEST
Ingatlaniroda
„Otthon, édes otthon…”,
de vajon mennyit ér?
KÉRJEN ÉRTÉKBECSLÉST TŐLÜNK!
Eladási jutalék 1,5%-tól
Tel.: 06-30/996-2643, 06-70/389-5651
E-mail: ginvest003@gmail.com

RENDSZERES, vagy alkalomszerű fűkaszálást vállalok rövid
határidővel. Árajánlatot
ingyenes helyszíni felmérés
után adok. Hívjon most!
Tel.: 06-30/218-7023
FIGYELEM! Új GARÁZSVÁSÁR
– Attila u. 28. sz alatt. Nyitva jó
idő esetén hétfő- szerda-péntek: 10-18 óráig. 10–100 éves korig márkás divatáru és farmerek
minden méretben kaphatók.
Minden darab 500 Ft.
Szeretettel várom régi és új vevőimet! Tel.: 06-20/205-1184

)$17~=,$ã/(+(7È6*ã9~/$6=7.
í/DNVIHO·MªWV$=LJ
í.DUEDQWDUWVWHWÉMDYªWV
í1\ªOV]U°N
í+RPORN]DWV]LJHWHO¦V
í/DNDWRVPXQNN
í(J\HGLE·WRUWHUYH]¦V¦VJ\UWV
(lakás, konyha, gardrob, iroda)

Mobil:


Web:
ZZZIOYNRPSOH[KX
Cím:
)/9.RPSOH[.IW
9HFV¦V.ODSNDXWFD

• REDŐNYJAVÍTÁS
• ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
• SZÚNYOGHÁLÓ
• NYÍLÁSZÁRÓ
MUNKÁNK SORÁN:
N:
• 5HGĐQ\µNHW¨V UQ\¨NRO²NDWJ\ UWXQN
• 0LQĐV¨JLQ\¬O V] U²NDW¨S¬W»QNEH
• 0LQGHQWPHJMDY¬WXQN
• 0LQĐV¨JLDODSDQ\DJRNNDOGROJR]XQN
• VALÓDI GARANCIÁTY OODOXQN

REDŐNY • SZÚNYOGHÁLÓ
ÁRNYÉKOLÁS • AJTÓ–ABLAK
VECSÉSEN

KÉRJE INGYENES FELMÉRÉSÜNKET
65$-1/$781.$7

10% EXTRA
KEDVEZMÉNYT
%,=726781.

„A VECSÉSI SZOLGÁLTATÓ”

Tel.: 06/70-946-2222

E-mail: info@reginagarden.hu

Vital & Beauty
V
SZÉPSÉGSZALON
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: אٳהٜדדٳה

Nyitva: Rًkً!ɀבِي٫ًח³ɿȒזي٫ו
Más időpontban egyeztetés szerint
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INFORMÁCIÓK

FONTOS

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ÜGYFÉLFOGADÁSA

tudnivalók

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).

Közérdekű információk

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.
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SZERETNÉL EGY WEBOLDALT?
Mi nem csak egy weboldalt akarunk neked készíteni hanem
sokkal többet. Minőségi online megjelenésed segítségével

SIKERESEBBÉ SZERETNÉNK
TENNI VÁLLALKOZÁSOD!

webre TESZLEK

HÍVJ MOST! 06-20-5-934-534
www.webreteszlek.hu • hello@webreteszlek.hu

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.

A helyi önkormányzat közéleti tájékoztató lapja
Kiadó: Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt
Non-profit Kft. – 2220 Vecsés, Szent István tér 1.
Honlap: www.vecsesitajekoztato.hu,
Tájékoztató
Facebook: www.facebook.com/vecsesitajekoztato
Adatkezelési tájékoztatónkat megtalálja a http://vecsesitajekoztato.hu/wp-content/
uploads/2019/02/Adatkezelési-tájékoztatató-Vecsési-Tájékoztatató-honlap-érv.-2019.01.01.pdf
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
Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Régió Lapkiadó Kft.
Nyomda: Mediaworks Hungary Zrt. Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki igazgató.
Megjelenik havonta 7800 példányban, terjeszti a Magyar Posta.
A terjesztéssel kapcsolatos esetleges észrevételeket kérjük jelezze a szerkesztőség felé! A kéziratokat és a fotókat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat szerkesztett formában közölje. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

Tájékoztató
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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

Közbiztonság
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

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

Szociális intézmények
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

2020. augusztus

Tájékoztató

INFORMÁCIÓK

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
PatikaPlus (Market Central +36-29/557 820) – augusztus 24-ével,
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – augusztus 31-ével,
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – szeptember 7-ével
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – szeptember 14-ével
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – szeptember 21-ével
PatikaPlus (Market Central +36-29/557 820) –szeptember 28-ával
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.

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

Kulturális intézmények
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

Szolgáltatás
ELMŰ (fiókiroda): 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 Nonprofit 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
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