„Munkatársaimmal a cél és az egység megtartására törekszünk”
Interjú Vécsi István úrral, Ricse Nagyközség polgármesterével

“My colleagues and I strive to maintain purpose and unity”

Interview with Mr István Vécsi, Mayor of the Municipality of Ricse

P 1989-ben tanácselnökké választották, 1990-ben polgármesterré. Ezt a
tisztséget 32 éve tölti be. Mi a titka annak, hogy a lakosság ennyire ragaszkodik önhöz?
– Nem tudom, hogy ez valami nagy titok
lenne, szerintem nincs titok. Az viszont tény,
hogy a választási kampányban mindig éreztem az emberek szeretetét, akkor is, amikor
voltak kihívóim és akkor is, amikor nem.
Ennek oka talán az, hogy amikor rangsoroltuk a megoldandó feladatok sorát mindig
elsődleges szempont volt, hogy miként tudunk segíteni a családoknak. Például: 1990ben a mi településünkön is megszűnt a legnagyobb munkáltató – a termelőszövetkezet.
Sokan váltak munkanélkülivé, olyanok is,
akik szakmunkások voltak, és ekkor nem volt
annyira elfogadott a közmunka. Az önkormányzat ezért ekkor földet vásárolt és erdőt
telepítettünk. Így mindenki találhatott végzettségének megfelelő munkát. Több mint
100 hektár erdőt telepítettünk. Aki igényelte,
a fasorok között termelhetett magának zöldséget, kukoricát, amit akart. Mindenki jól
járt, és az önkormányzat később a kitermelt
fa értékéből tudta biztosítani a pályázatokhoz
a saját erőt.
P 32 évre visszatekintve hogyan értékeli a község fejlődését, mire a legbüszkébb az elért eredmények közül?
– Kezdem a kérdés második részével, hogy
mire vagyok a legbüszkébb. A munkatársaimra és a megválasztott képviselőkre. Közöttünk soha nem volt ellenségeskedés, vita volt,
de rosszindulat, haragoskodás nem, így volt
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mindenkivel, az ellenzéki képviselőkkel is. Azt néztük, hogy mi a jó községnek és azt csináltuk, igyekeztünk
az egységet megtartani. Minden ciklusban megfogalmaztuk a célt, azt,
amit el szeretnénk érni. Emlékszem
az első nagy ünnepségünkre, amikor
a mentőállomást adtuk át, amelyben
rengeteg munkája volt Márky Géza
alpolgármester úrnak. Ma is működik a térség, az itt élők érdekében.
Bevezettük a gázt a településre, kiépítettük a szennyvízhálózatot, a csapadékelvezető rendszert. Felújítottuk az Egészségügyi Központot, a háziorvosi rendelőt,
panoráma röntgengépet vásároltuk összefogással a fogorvosi rendelőbe. Felújítottuk az
Alapszolgáltatási Központot, a nyugdíjasoknak klubot építettünk, ahol rendszeresen
tudnak méltó körülmények között próbálni
a különböző rendezvényekre. Új, a kornak
megfelelő hivatal építettünk, a régit pedig
átalakítottuk idősek bentlakásos otthonává.
Az iskola épületét is teljesen felújítottuk.
1990-től szaktanár tanította az angol és a
német nyelvet. 1996-ban számítógépes tantermet alakítottunk ki, interaktív táblákat
vásároltunk, a sakkot órarendben oktattuk,
és elvittük a gyerekeket az olasz és lengyel
testvértelepüléseinkre is, ami nagy élmény
volt számukra. A kicsiknek játszótereket építettük, bölcsődét és az óvodát is felújítottuk.
Hosszú a sor, sorolhatnám még tovább például a Zukor Csárda létesítése, a Zukor
Adolph Művelődési Ház létrehozása, halastó
létesítése – ezek mind az itt élők érdekében
jöttek létre az itt élő emberek közreműködésével.
P Miként látja Ricse jövőjét?
– Kicsit pesszimista vagyok. Sok intézményünk van. Működik a gyógyszertár, de nincs
háziorvosunk, pedig nagyon kellene. Jelenleg
a helyettesítő háziorvos 8 települést lát el. Ami
ugyancsak aggasztó, hogy eltelt a rendszerváltástól 31 év és nem alakult ki a Bodrogköz
gazdasági arculata, így a képzettebb fiatalok
számára nem vonzó a térség, a szellemi tőke
nagy része már nem jön vissza, ha szakmát

P You were elected Council Chairman
in 1989 and a Mayor in 1990. You have
held this position for 32 years. What is
the secret behind the population’s attachment to You?
– I am not sure if there is a big secret, I can
see none. It is true, though, that in the election campaign I always felt the love of the
people, whether I had opponents or not. Perhaps one reason is that we have always prioritised helping families when considering
tasks to be solved. For example: after the largest employer, the production cooperative, left
our settlement in 1990, many lost their jobs,
skilled workers too, and public work was not
mainstream at the time. The municipality
therefore bought land and planted a forest,
ensuring that everyone finds a job matching
their qualification. We planted more than
100 hectares of forest. All those interested
could produce the necessary vegetables and
corn for themselves among the rows of trees.
It was a win-win for everyone, and the municipality could provide its own resources for
tenders from the value of the timber harvested.
P Looking back at those 32 years, how
do You evaluate the development of the
village, what are You most proud of
from the results achieved?
– I will start with the second part of the
question, my biggest pride: my colleagues and
the elected representatives. There was never
any hostility; we had debates, but no malice
or anger, not even with opposition representatives. We have had the interest of the
village in mind, and we tried to maintain

P How do You see the future of Ricse?
– I am a little pessimistic. We have many
institutions. The pharmacy works, but we
lack a GP, though we really need one. Currently, the substitute GP provides care in 8
settlements. What is also worrying is that
during the 31 years since the change of regime, the economic image of Bodrogköz has
not developed, so the region is not attractive
for more educated young people, most of the
intellectual capital does not come back after
acquiring a profession or a university degree.
Many are migrating and that is not a good
direction. It will take many-many years to
create well-paying jobs here.

szerzett, befejezte az egyetemet, főiskolát.
Sokan elvándorolnak és ez nem jó irány.
Hosszú évekig fog tartani, hogy jól fizető
munkahelyek jöhessenek, jöjjenek létre.
P A település híres szülötte Adolph
Zukor. Mit jelent ez a település mai élete számára?
– Példakép lehet a fiatalok számára. Reményt adhat, hiszen az ő életpályája innen
indult, akkor sem volt könnyű az élet és mégis a szorgalma, kitartása, bölcsessége a magasba repítették. A kultúra területén beírta magát
a történelembe. Nekünk feladatunk, hogy
emlékét őrizzük és elmondjuk a fiataloknak,
hogy ki volt ő, mit csinált, mit tett. Ezért is
örülök, hogy megalakult a Magyar Hollywood Tanács és évente többször is sort tudunk keríteni arra, hogy minél többen és
többet tudjanak meg a fiatalok Zukor
Adolphról és merítsenek bátorságot az ő életéből.
P Mivel foglalkozik szabadidejében?
– Négy unokám van. két lány és két fiú.
A legkisebb 8 hónapos, a legnagyobb 4,5 éves.
Ők számomra az élet legnagyobb ajándékai.
Rájuk vagyok a legbüszkébb. Nagyapaként
sok örömöt nyújtanak, szeretek a társaságukban lenni, felüdülést nyújtanak, ami kellő
fáradtsággal is jár. Azt gondolom, hogy lesz
mit csinálnom, amiben sok öröm is van és
lesz is. Szeretek méhészkedni; megnyugtat,
kikapcsol jó a természetben lenni. Utazni is
szeretnék, ha több időm lesz. Azt hiszem, a
jövőben sem fogok unatkozni, ha lesz hozzá
egészségünk.
Bokor Balázs

unity. In each cycle we articulated our goals
and endeavours. I remember our first big ceremony when we handed over the Ambulance
Station, which reflected the major contribution of Deputy Mayor Géza Márky. It still
functions today, for the benefit of those who
live here and in the area. We have introduced
gas to the settlement, built the sewage network and the rainwater drainage system. We
have renovated the Health Centre, the General Practitioner’s Office, and bought a panoramic X-ray machine for the Dental Office.
We have refurbished the Basic Services Centre, built a club for the retired, where they can
regularly rehearse for various events under
worthy conditions. We have built a new, ageappropriate office and converted the old one
into a residential home for the elderly. We
have also completely renovated the school
building. From 1990 a specialist teacher has
taught English and German. In 1996 we set
up a computer classroom, bought interactive
boards, included chess in the class schedules,
and also took the kids to our Italian and Polish twin settlements, which
was a great experience for
them. We built playgrounds
for the smallest ones, and
renovated the nursery and the
kindergarten too. The line is
long, I could go on, like the
establishment of the Zukor
Tavern, the creation of the
Zukor Adolph Cultural
House, the installation of a
fishpond – all for the benefit
of locals with their own help.

P Adolph Zukor is a famous native of
the settlement. What does he mean for
villagers today?
– He can be a role model for young people.
He might give hope, since his career started
from here, in another difficult era, and yet his
diligence, perseverance and wisdom gave him
wings. He became part of cultural history.
We have to preserve his memory and tell
young people who he was, what he did, how
he did it. That is why I am glad that we have
the Hungarian Hollywood Council now so
we can educate young people about Adolph
Zukor at our events and help them draw courage from his life.
P What do You do in Your free time?
– I have four grandchildren, two girls and
two boys. The youngest is 8 months old and
the biggest is 4.5 years old. They are the greatest gifts of life to me. They are the ones I am
most proud of. As a grandfather I get a lot of
joy and refreshment from them, their company, although they require a lot of energy as
well. I think I will continue to have tasks that
provide a lot of joy. I love beekeeping; it relaxes and recharges me. I like to be in nature.
I also want to travel if I have more time. I do
not think I will be bored in the future if we
stay healthy.
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