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PARALIMPIA

A mint korábban már írtunk róla, sike-
resen lezárult a tanuszoda és a kézi-
labda munkacsarnok közbeszerzé-

si eljárása, ami egyben azt is jelenti, hogy 
hamarosan megkezdődnek a kivitelezési 
munkálatok. A megvalósítás folyamatának 
következő lépéseként mindkét létesítmény 
munkaterületét átadta az önkormányzat a 
kivitelezést elnyerő székesfehérvári Peszter 
Ingatlanforgalmazási, Építőipari és Keres-
kedelmi Kft.-nek. A beruházásokat a BMSK 
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüze-
meltetési és Közbeszerzési Zrt. bonyolít-
ja le. Az önkormányzat feladata és vállalt 
kötelezettsége a közművek biztosítása, il-
letve az épületek környezetének kialakítá-
sa. Amint megtudtuk, az elektromos háló-
zat, a víz- és a szennyvízvezetékek, illetve 

HÍREK

T eljesült Varga Katalin parakajakos 
kitűzött célja: éremért utazott a toki-
ói paralimpiára, ahol kajak 200 mé-

teren, KL2-es kategóriában remekül verse-
nyezve végül az A-döntő harmadik helyén 
végzett. Varga Katalin kemény időszakon van 
túl, céltudatosan készült a tokiói játékokra, 
az eredményt elnézve pedig elmondhatjuk, 
a kitartó munka meghozta gyümölcsét, hi-
szen a középdöntőből a legjobb idővel ju-
tott tovább a fi náléba. A döntőben 
jól rajtolt és jól is ment Ka-
talin, aki végül 56.622 
másodperccel a har-
madik helyen ért 
célba, ezzel ő lett 
a sportág első 
női magyar 
paralimpiai 
érmese. A 

a kajakos Varga 
Katalinnak! 
Az újkori paralimpiák történetének legjobb eredményét 
érte el Tokióban a Magyar Parilimpiai Csapat: a magyar 
küldöttség tizenhat éremmel – hét arany, öt ezüst, négy 
bronz – tért haza az ötkarikás játékokról. A nagyszerű 
eredményhez a vecsési kajakos, Varga Katalin egy 
bronzéremmel járult hozzá. A sportolót Szlahó Csaba 
polgármester köszöntötte a városháza dísztermében. 

GRATULÁLUNK 
Varga Katalin 
a döntő után 

a tokiói Sea 
Forest Evezős 
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Varga Katalint virággal köszöntötte Szlahó Csaba polgármester

döntőben két brit versenyző, a győztes Char-
lotte Henshaw (50.760) és a második helyezett 
Emma Wiggs (51.409) bizonyult nála jobbnak.    
 A kiváló sporteredményt Vecsés ön-
kormányzata is elismerte, Varga Katalint 
Szlahó Csaba polgármester köszöntötte 
szeptember 8-án a városháza dísztermé-
ben. A sportolónak gratulált továbbá a hi-
vatal nevében Mohainé Jakab Anikó jegy-
ző, a képviselő-testület részéről pedig Oláh 

László és Nagy Károly. 
 Szerkesztőségünk nevé-

ben gratulálunk Varga 
Katalinnak, és továb-

bi eredményekben 
gazdag éveket kí-

vánunk! 
Szöveg 

és képek: 
VN

Boris Beckert hasonló észrevétele 
miatt ízekre szedték, mi most mégis 
leírjuk: amellett, hogy kiváló sportoló, 
Varga Katalin nagyon csinos is. 
Ő volt Magyarország első kerekes-
székes szépségkirálynője 2012-ben

A sikerekhez kell egy biztos háttér, 
amit a vecsési sportoló számára 
párja, Reitter Dávid teremt meg

Felújították a buszmegállókat
  Vecsés Város Önkormányzata a Magyar 

Közút Nonprofi t Zrt.-vel közösen újította 
fel a 400-as főút-Új Ecseri 
út csomóponttól 200 méterre 
lévő, Kőolajvezeték Vállalat 
néven ismert buszmegálló-
kat. A beruházás keretében 
a rossz, már-már baleset-
veszélyes állapotban lévő 
buszöböl újraaszfaltozását 
végezte el a Magyar Közút. 

A peronok kialakítása az önkormányzat 
feladata volt, továbbá mindkét oldalra te-fináléba. A döntőben 
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László és Nagy Kár
 Szerkesztős
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a gázvezeték elérését biztosította az önkor-
mányzat, a munkálatok megkezdéséig már 
csak kisebb egyeztetésekre van szükség. A 
létesítmények környezetének kialakításával 
járó munkákat, például a parkolók megépí-
tését és a parkosítást, a beruházások végén 
végezteti el az önkormányzat.    
 A tanuszoda a Lanyi utca–Tó utca által 
határolt területen épülhet fel, a munkaterü-
letet augusztus 26-án vette át a kivitelező. 

A kézilabda mun-
kacsarnok építési 
munkaterületének 
átadására szeptem-
ber 1-jén került sor 
a Halmi téren. A 
téren található ját-
szótér eszközeit el-
bontották, állapo-
tukat szakemberrel 
vizsgáltat ta meg 
az önkormányzat. 
A játékra alkalmas 
eszközöket felújítá-
suk után egy másik 

játszótéren helyezik el, a Halmi téren pedig 
egy új, modern játszótér kialakítását tervezik. 
A kézilabda csarnok melletti területen egy 
parkot is kialakítanak – tudtuk meg. 
 A beruházások kivitelezési határideje 480 
nap, azaz a tervek szerint jövő év végére ké-
szülhet el a két épület. Ezt követően kerülhet 
sor az üzembehelyezésre, így a város vélhe-
tően 2023 elején veheti birtokba az új sport-
létesítményeket.  VN

lepítettek buszváró pavilonokat, ugyan-
is a megállóban eddig egyik oldalon sem 

volt váró. Így már azoknak az 
utasoknak sem kell a szabad 
ég alatt várakozniuk, akik a 
400-as főút-Új Ecseri út ke-
reszteződése mentén letele-
pült cégeknél dolgoznak, és 
nap, mint nap a Kőolajveze-
ték Vállalat megállóban száll-
nak fel a Volán járataira.  V. 

Bár itt, a Vecsési Tájékoztató oldalain 
többször leírtuk, még mindig sokan van-
nak, akik nem tudják, hogy a kézilab-
da munkacsarnok és a tanuszoda is ál-
lami támogatásból – összesen mintegy 
hárommilliárd forintból – valósul meg. 
Előbbi a vecsési kézilabdacsapatok igé-
nyei mellett az iskolai testnevelés célját 
is kielégíti, a tanuszodát pedig a gyere-
kek, diákok úszásoktatása, versenyszerű 
sportolása mellett a lakosság is igénybe 
veheti hobbi célú sportolásra. Fontos tud-
ni, hogy az elnyert állami támogatást ki-
zárólag a két létesítmény megépítésére 
lehet fordítani, egészségügyi beruházást, 
egyéb épületek építését vagy felújítását 
ebből a forrásból nem lehet fi nanszírozni. 

Állami támoga-
tásból épülnek

ÁTADTÁK a munka-
területet a Lanyiban 
és a Halmi téren
A város két új sportlé tesítmé-
nye, a tanuszoda és a kézilab-
da munkacsarnok várhatóan 
jövő év végére épülhet fel. 

A tanuszoda 
a Lanyiban lesz

A kézilabda munkacsarnokot a Halmi téri iskola mellett építik 
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HÍREK

A szeptember 14-ei esemé-
nyen a pedagógusok és a 
diákok mellett részt vett 

Szűcs Lajos országgyűlési képvi-
selő, Szlahó Csaba polgármester, 
valamint Skribekné Komár Ágnes, 
Alattyányi István és Czibolya Zol-
tán önkormányzati képviselő is. 

Pályaavatás a Halmi iskola udvarán

HÍREK

 Az átadáson Szlahó Csaba 
polgármester örömét fejezte ki 
azzal kapcsolatban, hogy egy 
újabb lépést tettek a „Sportos 
és egészséges város” terv kere-
tében, és bízik abban, hogy a di-
ákok szívesen használják majd 
az új pályát.  
 Czibolya Zoltán képviselő, a 
Sportbizottság elnöke elmond-
ta, hogy a gumiburkolatú pálya 
létrehozása 36 millió forintba 
került, mely 70 százalék TAO-
támogatásból, 30 százalék ön-

  Várhatóan még szeptemberben megtör-
ténik a Schweidel József utcai gumiburko-
latú kosárlabdapálya felújítása. A Kispatak 
lakóparkban lévő pálya régen készült, bur-
kolata mára sokat vesztett rugalmasságából, 
az évek alatt a technológia is sokat fejlődött, 
így ma már eleve jobb minőségű anyagokból 
készülnek a hasonló pályaburkolatok. Az új, 
ruganyosabb borítás tartós és biztonságos 
lesz, hiszen sportolás közben jobban kíméli 
az ízületeket, és tompítja az eséseket. Emel-
lett a pálya kinézete is esztétikusabb lesz.  V. 

  Szeptember elején elkezdődött a Kölcsey 
utca Lajos utca–Károly utca közötti szaka-
szának felújítása. A kivitelezés során megújul 
az utca útburkolata, továbbá a járda és a csa-
padékvíz-elvezető árkok felújítása is megtör-
ténik. A beruházás keretében – ahogy más 
utcák felújítása esetén –az útszakasz burko-
latcseréje előtt most is sor kerül az ivóvíz-ge-
rincvezeték és a lakossági ivóvíz-bekötőveze-
tékek rekonstrukciójára. Ezeket a munkákat 
a DPMV Zrt. szakemberei végzik. 
 A beruházás önkormányzati forrásból va-
lósul meg.  V.

Ösztöndíjjal segíti az önkormányzat 
a felsőoktatási intézmények tanulóit 

Versenytársakból
SZÖVETSÉGESEK

Megújul a 
Kölcsey utca 
egy szakasza

Felújítják 
a kosárpályát 
a lakóparkban

Vecsés Város Önkormányzata a 15/2015. 
(VII.30.) Ök. rendelete alapján a 2021/2022-es 
tanévre meghirdeti ösztöndíjpályáza tát 
a felsőoktatási intézmények (egyetem, fő-
iskola) nappali tagozatán tanuló, hátrányos 
helyzetű hallgatóinak támogatására.

Átadták az új, gumi -
bur kolatú sportpá-
lyát a Halmi Telepi Ál-
talános Iskola udvarán. 

Összehangolná munkahelyteremtő ipari fejlesztéseinek feladatait 
Vecsés, Üllő, Ecser, Gyömrő és Maglód polgármestere. A városvezetők 

a részletekről a vecsési városházán folytattak egyeztető tárgyalást 
augusztus 31-én. Az egyeztetést követően kiadott közlemény a 
városi honlapon jelent meg, melyet változtatás nélkül közlünk.  

A z ösztöndíj odaítélése 
pályázat alapján törté-
nik. Évente négy hall-

gató részesülhet az ösztöndíjban. 
Elnyerésére évente új pályáza-
tot kell benyújtani. Összege egy 
tanulmányi évre (10 hónapra) 
10 000 Ft/fő/hó.
 A kiírás alapján az pályázhat, 
aki állami vagy egyházi fenn-
tartású egyetem, főiskola nap-
pali tagozatos hallgatója, és ta-
nulmányait az első diploma 
megszerzéséért folytatja, leg-
alább két tanulmányi félévet ab-
szolvált, tanulmányi kötelezett-
ségének eleget tesz, és az előző 

tanévet sikeresen – legalább 3,51 
tanulmányi átlaggal – befejezte, 
valamint állandó vecsési lakos.
 Az ösztöndíjra pályázó hallga-
tó köteles tanulmányi eredményét 

a tanév megkezdése előtt lecke-
könyve bemutatásával, hallga-
tói jogviszonyának fennállását 
– szemeszterenként – az intéz-
mény által kibocsátott okmány-
nyal igazolni.
 A pályázat benyújtásának 
határideje: 2021. október 8. 
A pályázatot a Kulturális Bizott-
ság elnökének címezve (Dr. Lu-
gosi Mária) postai úton kell leadni 
egy példányban. Postacím:  Ve-
csési Polgármesteri Hivatal, 2220 
Vecsés, Szent István tér 1. em. 7.

 A pályázatot egyfordulós pá-
lyázat alapján a Kulturális Bi-
zottság bírálja el a benyújtási 
határnapot követő első bizott-
sági ülésen, és határozattal dönt 
az ösztöndíj odaítéléséről. A pá-
lyázat nyerteseinek kihirdetésére 
az önkormányzat hivatalos lap-
jában (Vecsési Tájékoztatóban) 
is sor kerül.
 A tanulmányok megszakítása 
és halasztása az ösztöndíj megvo-
násával jár. Ez esetben a hallga-
tó a jogcím nélkül felvett össze-
get köteles az önkormányzatnak 
15 napon belül visszafi zetni.
 A mellékletekkel együtt a 
következő iratokat is csatol-
ni kell: írásos kérelem, iskola-
látogatási igazolás, leckekönyv 
fénymásolata, tanulmányi ered-
mény igazolása, lakcímkártya 
fénymásolata. 
 A kötelező mellékletek letölt-
hetők a www.vecses.hu honlap-
ról.  VT infoÖ t szomszédos település 

hangolja össze ezentúl 
20 millió négyzetmé-

ter munkahelyteremtő ipari fej-
lesztéseinek feladatait. Erről tar-
tott ma egyeztetést Üllő, Ecser, 
Gyömrő, Maglód és Vecsés pol-
gármestere a Vecsési Polgármes-
teri Hivatalban.
 Kissné Szabó Katalin (Üllő), 
Gál Zsolt (Ecser), Gyenes Le-
vente (Gyömrő), Tabányi Pál 
(Maglód) és Szlahó Csaba (Ve-
csés) egyetértett abban, hogy a 
jövőben összehangoltan zajlanak 
majd a településeken a fejlesz-
tésekkel kapcsolatos feladatok, 
problémák vizsgálatai, a szükséges infra-
struktúrák terveztetési és legfőképpen a 
forráskeresési feladatai.
 A főváros déli szektorában településeink 
2000 hektárnyi, 20 millió négyzetméternyi 
tervezett ipari fejlesztési területtel rendel-
keznek. Ez magyarországi viszonylatban is 
egyedülálló potenciál a főváros és a repülő-
tér szomszédságában, amely megfelelő kor-
mányzati fi gyelmet igényel.
 Amennyiben a következő évtizedben ezek a 
területek benépesülnek, akkor nem csak jelen-
tős bevételekre tehetnek szert városaink, hanem 
hatalmas feladatokat is kapnak ezekkel együtt.
 Jelenleg az öt település 70 ezer lakosá-
nak napi közlekedése is akadozik a meg-

lévő úthálózatokon, így elkerülhetetlen 
olyan közúthálózati bővítések megvaló-
sítása, amely a növekvő teherfuvarozói és 
személyautó forgalmat zökkenőmentesen 
tudja kezelni.
 A munkába járást könnyíteni kell kerék-
párutak és belső tömegközlekedési eszkö-
zök fejlesztéseivel is – minden érintett tele-
pülés közlekedésének fi gyelembevételével –,
hogy minél jobban csökkenjen a települések 
gépjárműforgalma.
 A mai napon a polgármesterek egybe-
hangzóan arról is döntöttek, hogy hatás-
tanulmányt készíttetnek arra vonatkozóan, 
milyen közúti infrastruktúranövelésre lesz 
szükség mindezekhez. Forrás: www.vecses.hu

résszel kiegészítve valósult meg. 
 A pálya rekortán burkolatot, új 
felfestéseket kapott, valamint egy 
hat méter magas labdafogó hálót. 
A pálya multifunkciós, hiszen a 
csapatsportágak oktatása mellett 

atlétikai versenyszámokat, tenisz, 
lábtenisz, tollas, teqball sportágak 
elemeit is tudják tanítani az isko-
la pedagógusai.

Forrás: www.vecses.hu, 
fotók: Szappanos Krisztina

Szeptemberi lapszámunkból tech-
nikai okok miatt kimaradt a kereszt-
rejtvény. Múlt havi nyertesünk, Ko-
már Gyuláné a Primadonnák című 
színdarabra nyert páros belépőt. 
Ezúton is gratulálunk. 
 További tartalmakért keres-
se fel újságunk honlapját a 
www.vecsesitajekoztato.hu in-
ternetcímen.



6 2021. szeptember 2021. szeptember  7
Tájékoztató

A koronavírus elleni oltás 
fontosságáról és az orvosi 
rendelőben töltött várako-
zási idő csökkentésére tett 

lépésekről beszélgettünk dr. 
Horváth János háziorvossal. 

Elsősorban az oltatlanokra lehet 
veszélyes a negyedik hullám

E gyre inkább úgy tűnik, nem az a kér-
dés, hogy lesz-e negyedik hulláma 
a koronavírus-járványnak, hanem 

az, hogy mikor éri el Magyarországot és 
lesznek-e újabb lezárások? Dr. Horváth 
János vecsési háziorvos is azon a vélemé-
nyen van, hogy a negyedik hullám előbb 
vagy utóbb hazánkban is kicsúcsosodik és 
elsősorban az oltatlanokat fogja érinteni, 
ezért a harmadik oltás felvétele mellett az 
is fontos, hogy azok is minél többen oltas-
sák be magukat, akik eddig még egyetlen 
oltást sem kaptak. Olyanok is vannak, akik 
egyszer beoltatták magukat, de a máso-
dik dózisért már nem mentek el. Esetük-
ben biztosra vehető, hogy nem alakult ki 
megfelelő védettség a fertőzés ellen. 
 – Azoknak is érdemes elgondolkodni-
uk az oltás felvételén, akik ed-
dig valamilyen ok miatt nem 
oltatták be magukat. Őket hív-
ni fogjuk a rendelőből, de aki 
eldöntötte, hogy szeretné fel-
venni az oltást, jelentkezhet 
is a vakcináért az orvosánál – 
mondta dr. Horváth János. 
 A harmadik oltás erősen aján-
lott a nagykockázatú, immunhi-
ányos vagy szervátültetett be-
tegeknek, továbbá azoknak az 
idős, hatvan év feletti páciensek-
nek, akiket Sinopharm vakciná-
val oltottak, valamint azoknak 
is, akik a második oltást köve-
tően nem rendelkeznek megfe-
lelő antitest szinttel – hangsú-
lyozta a háziorvos. 
 – Az emlékeztető oltások 
beadásának kétféle oka lehet. 
Az egyik, mikor az alapimmu-
nizálás nem bizonyult megfe-
lelőnek, tehát az oltás már a 
beadása után sem hozott lét-
re megfelelő védettséget. Ezt 
tapasztalhattuk például a 
Sinopharm vakcinával oltott 

60 év felettiek körében. A második ok, 
hogy az alapimmunizálás ugyan megfe-
lelő volt, de az oltás adta védelem idővel 
gyengült, ami igaz valamennyi vakcinára. 
Hogy kellő mértékben van jelen a szerve-
zetünkben az antitest, arról antitest vizs-
gálattal bizonyosodhatunk meg, de példá-
ul a Pfi zer, a Moderna, a Szputnyik és az 
AstraZeneca vakcinával oltottaknál álta-
lánosan elmondhatjuk, hogy a második ol-
tás után 9-12 hónappal érdemes felvenni 
a harmadik dózist  – mondta dr. Horváth, 
hozzátéve, hogy akkor is célszerű élni az 
emlékeztető oltással, ha megjelenik egy 
új vakcina, amely jobb védettséget ígér a 
koronavírus újabb variánsaival szemben. 
 Dr. Horváth János kitért arra is, hogy 
nagyon sok tudományosan megalapozat-
lan álhír terjed a koronavírus-járvánnyal 
és a vakcinákkal kapcsolatban, amelyek-
nek nem szabad bedőlni. Mindenkit arra 
bíztat, hogy csak hiteles forrásból tájéko-
zódjon. 
– Hagyatkozzunk az orvosokra, a kutatók-
ra, a szakemberekre, hiszen ők a mérték-
adók, ellenkező esetben a meggondolat-
lanságnak akár súlyos következményei is 
lehetnek – hangsúlyozta.  

Új ellátási rend 
a háziorvosoknál
A koronavírus-járvány következtében ki-
alakult rendkívüli helyzet az egész ország-
ban megváltoztatta a háziorvosi ellátás rend-
jét. Az orvosok leterheltsége folyamatosan 
nőtt, amit csak tetézett az oltások szervezése. 
Dr. Horváth János elmondta, hogy a gördülé-
kenyebb betegellátás miatt, illetve a várhatóan 
hamarosan megérkező negyedik hullám tom-
pítása érdekében Vecsésen előzetesen egyez-
tetett időpontban várják a betegeket, továbbá 
arra törekednek, hogy a telemedicinális rend-
szert minél jobban kihasználják. 
 – A betegeket a szakellátásokhoz hasonló-
an a háziorvosok is előzetes egyeztetés, elő-
jegyzés alapján fogadják. Fontos kiemelni, 
hogy például a rendszeresen szedett gyógy-
szerek felírása, táppénzes papír vagy nem 
sürgős beutaló kiállítása végett nem kell sze-
mélyesen befáradni a rendelőbe, hiszen eze-
ket az ügyeket otthonról, telefonon keresz-
tül is elintézhetik a pácienseket. A máshol 
végzett vizsgálatok leleteit is látjuk az elekt-
ronikus rendszerben, így például egy labor-
vizsgálat eredményét is meg tudjuk beszélni 
telefonon keresztül. Ez nem csak kényelme-

sebb eljárás, járványos időszak-
ban különösen hasznos az em-
bereknek, hiszen így nem kell 
attól tartani, hogy a rendelőben 
elkapják a fertőzést egy betegtől. 
A páciensek nem tudják, hogy 
mikorra szervezzük az oltásokat, 
alkalmanként 10-15 főt várunk a 
rendelőben, amihez ha hozzájön 
még 20-25 várakozó beteg, ak-
kor máris összegyűlt egy kisebb 
tömeg a váróteremben. A sürgős 
eseteket továbbra is időpontfog-
lalás nélkül látjuk el, tehát ha 
valakinek például mellkasi pa-
nasza van, és fennáll a gyanúja, 
hogy az eset súlyos, akkor ter-
mészetesen fogadjuk a beteget – 
mondta dr. Horváth János az új 
betegellátási rendről, amely nem 
vecsési sajátosság, hiszen az Or-
szágos háziorvosi és házi gyer-
mekorvosi kollegiális szakmai 
vezető, a Háziorvosok Online 
Szervezete, a Házi Gyermekor-
vosok Egyesülete és az országos 
háziorvos szakfelügyelő ajánlá-
sával készült.  VN  

EGÉSZSÉGÜGY

A z időjárás a várossá válási ünnepsé-
gek idején a szebbik arcát mutatta, 
de 23-án szemerkélő esőben a Brun-

ner zenekar térzenéje hívogatta a polgárokat, 
akik az időjárás ellenére is szép számban ér-
keztek a történelmi eseményre. Az ünnep-
ség programját kulturális együttesek műso-
ra színesítette. Így a Petőfi  iskola táncosai, 
a Labdarózsa Népdalkör, a Német Nemze-
tiségi Hagyományőrző Néptánccsoport, a 
Wetschescher Nachtigallen és Szersén Gyu-
la színművész szórakoztatta a közönséget. 
Az ünnepség során Szénási Sándor István 
vecsési költő elmondta erre az alkalom írt 
„A mi városunk” című versét.
 Bükk László polgármester köszöntötte a 
jelenlévőket, majd Szlahó Csaba, az Okta-
tási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke, 
az esemény műsorvezetője felkérte dr. Mi-
kola István egészségügyi minisztert az ün-
nepi beszéd megtartására, amiből idézünk: 
 „Azt kérem Önöktől, hogy örüljenek a pil-
lanatnak, mert most Magyarországon érték 
született. Ez az új érték nemcsak a város-
sá válásban, hanem a lelkekben is meg kell, 
hogy jelenjék. (...) Ma sokat be-
szélünk arról, hogy ennek az or-
szágnak nagy szüksége van har-
madik évezredi új öntudatra, új 
nemzettudatra. A testeknek-lel-
keknek pedig új típusú egészség-
re van szüksége. (…) Kívánom a 
város vezetésének, hogy nőjenek 
fel a feladathoz, ezt a várost irá-
nyítani más minőség lesz, ebben 
Önöket támogatni fogja a ma-
gyar kormány és a Köztársaság 
elnökének az a Városalapító Ok-
irata, amit most nagy tisztelettel, 
sok jó kívánsággal átadok a pol-
gármester úrnak.”
 A Városalapító Okirat átadá-
sa után következett a másik jel-
képes aktus, város kulcsának 

átadása-átvétele. Dr. Sipos Irén, a BM par-
lamenti és jogi helyettes államtitkára be-
szédében kifejtette: „A Területszervezési 
eljárásról szóló törvény rögzíti a várossá 
válás objektív feltételeit, azt, hogy az a te-
lepülés nyilvánítható várossá, amely a tér-
ségben a közbiztonság, a kultúra, az okta-
tás és az egészségügy terén térségi szerepet 
tölt be. Vecsés városa mindezen feltételek-
nek megfelelt, sőt tavaly novembertől kihe-
lyezett Okmányirodája is van.”

 A város kulcsát a történelmi egyházak 
képviselői áldották meg. Pap András re-
formátus lelkész és Jozefowicz Mátyás ró-
mai katolikus plébániai kormányzó mellett 
hallhattuk Rezessy Miklós evangélikus lel-
készt, aki az áldás mellett felolvasta Sziget-
vári Imre rk. plébános erre az alkalomra írt 
versét is. Egy nagyon megszívlelendő gon-
dolatsort idézünk Dr. Zöldi Sándor rk. plé-
bános áldást kérő beszédéből:
 „Önkormányzatunk fáradozzék azon, hogy 
mindenki előtt nyíljék meg az eredményes 

munka útja, és mindenki előtt legyen zár-
va a tisztességtelen haszonszerzés kapuja. 
Mindenki előtt nyíljék ki a művelődés, a gyó-
gyulás és a sport útja, és legyen zárva a ter-
méketlen gyűlölködés, a kivételezés kapuja.”
 Az ünnepségen T. Mészáros András, a Pest 
Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte a vá-
rosvezetést és a város polgárait. Bükk László 
polgármester úr az ünnepséget lezáró beszé-
dében dicsérte az elődök szorgalmas mun-
káját és kiemelte, hogy „a telefonszolgálta-
tás a tíz évvel ezelőttinek kétszázszorosa, az 
ivóvíz-szolgáltatás 100 százalékos, a szenny-
vízcsatorna-hálózatunk megnyolcszorozódott, 
pormentes útjaink száma pedig háromszo-
rosára nőtt.” Később így összegzett a pol-
gármester úr: „Közös akarattal elértünk cé-
lunkhoz, de ez nem jelenti azt, hogy nincs mit 
tennünk. Sőt, ellenkezőleg, még nagyobb ki-
hívásnak vagyunk kitéve, meg kell felelnünk 
ennek a megtisztelő címnek. Megtapasztal-
hattuk, ha valamit együtt, közös akarattal 
szeretnénk megvalósítani, akkor az akadá-
lyokat könnyebb leküzdeni. Az összehangolt 
munkának van gyümölcse. Adja Isten, hogy 
tovább is így tudjon gyarapodni a város.”
 A városavató ünnepség a frissen leaszfal-
tozott Piac téren folytatódott. Az igazi látvá-
nyosság egy teljes ökör megsütése volt, amit az 
immár városi polgárok ingyen elfogyaszthat-
tak. Kézműves sátrak kínálták portékájukat, a 
színpadon a Hupikék Törpikék, a Defekt Duó, 
a Bon Bon együttes és Koós János műsorszá-
mait láthattuk. A sörsátorban lehetett inni, be-
szélgetni és táncolni Brunnerék zenéjére.
 A tűzijátékra megtelt a tér, és a végén fel-
csattanó dübörgő vastaps nemcsak a látvá-
nyos produkciót, hanem a várossá válást is 
köszöntötte. Akinek kedve maradt a hosszú 
nap után egy kis utcabálra, az megtehette a 
Pulzus együttes jóvoltából.

 A háromrészes összeállítás 
nemcsak az akkori eseményso-
rozatot kívánta felidézni, hanem 
próbáltuk a beszédek és a nyilat-
kozatok tömegéből azt a néhány 
gondolatot kiragadni, amelyet a 
húsz év eltelte igazolt, vagy cá-
folt. Az évente végrehajtott be-
ruházások és fejlesztések tömege, 
a komfortérzetet elősegítő teljes 
közmű, a kereskedelmi és szol-
gáltatói ellátottság magas szintje 
mellett külön öröm, hogy a lelki, 
a kulturális értékek terén is jelen-
tős lett a fejlődés, és bár sosem le-
het kimondani, hogy hátradőlhe-
tünk, de az jogosan kijelenthető, 
hogy élhető városban élhetünk!
 Szalontai János

VISSZATEKINTŐ

Júniusban nyilvános lett, 
hogy július 1-jétől városi 
címet nyertünk el. A központi 
ünnepségre, a város jelképes 
kulcsának átadására, majd az 
azt követő vidám mulatságra 
szeptember 23-án, a Szent 
István téren került sor. 

20 ÉVE lettünk város! 
A KÖZPONTI ÜNNEPSÉG 

Jelképes tárgy és fontos dokumentum: a 
város kulcsa és a Városalapító Okirat

Dr. Sipos Irén helyettes államtitkár adta át 
a város kulcsát Bükk László polgármesternek
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Idén is tökéletes, 
zamatos murci 
került a poharakba
Augusztus utolsó hétvégéjén rendezték meg a szüreti ün-
nepségnek is beillő Vecsési Murcifesztet. A szervezők ki-
lencedik alkalommal várták az érdeklődőket a rendezvényre. 

C saládias hangulat, fi nom 
falatok és frissen préselt, 
zamatos murci várta azo-

kat, akik augusztus 28-án elláto-
gattak a Fő út 60. szám alá a IX. 
Vecsési Murcifesztre. Az első 
fesztivált még 2013-ban rendez-
te meg a Vecsési Hagyományőr-
ző Zeneegyesület és a Vecsési 
Borbarátok Egyesülete Fazekas 
József ötlete alapján. A fesztivál 
történetének első murciját az öt-
letgazda kínálta fel a zamatos 
szőlőből készülő italra szomja-
zó közönségnek, majd évről évre 
más borászt jelöltek ki a murci 
elkészítésére. Idén ezt a megtisz-
telő, de könnyűnek éppen nem 
nevezhető feladatot Petz Már-
tonra bízta a Vecsési Borbarátok 
Egyesülete. A tisztánlátás végett 

jegyezzük meg, hogy a murci a 
must és a bor közötti átmenet, az 
erjedésben levő újbor. Az erjedé-
si folyamat miatt csak nagyon rö-
vid ideig, mindössze egy-két na-

pig marad meg ebben 
az édes, a szénsavtól 
enyhén csípős álla-
potban, amíg tökéle-
tes, zamatos murciról 
beszélhetünk. Petz 
Márton munkáját di-
cséri, hogy a színpa-

don felállított hordóból idén is 
tökéletes ízű és minőségű italt 
fogyaszthattak a résztvevők. 
 A Murcifesztre az esemény 
napján, reggel 9 órakor zenés éb-
resztővel hívták fel a fi gyelmet 
a szervezők, a programok pe-
dig koraeste kezdődtek a VHZ 
Fúvószenkarának koncertjével. 
 A mulatság kezdetén, mielőtt a 
murcit készítő Petz Márton csap-
ra verte a hordót, Huszka Mihály 
atya szólt a megjelentekhez, be-

széde zárásaként pedig megáldot-
ta a murcit. Köszöntőjében egye-
bek között kiemelte, hogy a bor 
a liturgia fontos része, mióta Jé-
zus az utolsó vacsorán a bort sa-
ját vérévé, a kenyeret pedig saját 
testévé változtatta. Kitért arra is, 
hogy a fúvószenéhez hasonlóan 
a szőlőnek és a borkészítésnek 
is messzire nyúlik vissza a ha-
gyománya Vecsésen, és ezeket a 
tradíciókat érdemes ápolni, gon-
dozni, hogy továbbra is életben 
maradjanak. 
 A rendezvényt rövid köszöntő 
után Szlahó Csaba polgármester 
nyitotta meg. Beszédében meg-
köszönte a szervezők munkáját, 
továbbá kifejezte abbéli örömét, 
hogy több vecsési rendezvénnyel 
ellentétben a Murcifeszt megren-
dezésére idén is lehetőség nyílt.
 Ezt követően kezdetét vette a 
zenés, táncos mulatság, a talpalá-
valót a Brunner Zenekar szolgál-
tatta. A hangulat – mint mindig 
– most is nagyon jó volt, jövőre 
várjuk a folytatást.  

VN, fotók: Csomor Ádám

Petz Márton, Huszka Mihály, Fazekas József és Szlahó Csaba 
koccintása az ünnepélyes megnyitó után

A fesztiválra ellátogatók a megáldott murcit is megkóstolhatták

Összesen 167 tétel pálinkát 
neveztek az idei versenyre

M ilyen céllal hívták életre ezt a ne-
mes vetélkedést?
 – A versenyt 2019-ben a Káposz-

tafesztivállal együtt rendeztük meg első ízben 
a Magyar Pálinka Lovagrend Közép-magyar-
országi Lovagjai, valamint a város Fő útján ta-
lálható Süti, nem süti cukrászda, kávézó közös 
elhatározása után. A cél arra irányult, hogy a 
környékbeli magán és bérfőzők által készített 
pálinkák, párlatok megmérettessenek, minő-
ségük javításban segítséget nyújt-
sunk, valamint a kulturált pálinka-
fogyasztás, a párlattal, pálinkával 
kapcsolatos fogyasztói szemlélet 
formálását is célul tűztük ki.

– Milyen az érdeklődés a tér-
ségben?
 – Az első évben már jelentős 
számú nevezési minta, mintegy 

64 tétel került leadásra. Megle-
pődtünk, bár ugyan számos he-
lyen találkozhattak már velünk 
a magán- és bérfőzők, hiszen 
folyamatosan, egész évben bí-
rálnak a Pálinka rend Lovagjai. 
A Süti, nem sütiben pedig fo-
lyamatosan prémium pálinkák 
kóstolhatók, valamint számos 
pálinkával kapcsolatos temati-
kus esemény kerül megrende-
zésre. A második évben már 97 
tétel került benevezésre, mely-
ből láttuk, hogy a magán- és 
bérfőzők bizalommal adják le 
elkészített „kincsüket” meg-
mérettetésre. 
 A második évtől számos segít-
séget kaptunk a Vecsési Önkor-

mányzattól, a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzattól, valamint a BÁKK-tól, mellyel 
nagy segítségünkre voltak, vannak a rend-
kívül színvonalas versenybírálat lebonyo-
lításában.
 Az idei rekord nevezést hozott, több mint 
30 nevező, immár 167 tétel pálinkát nevezett 
a versenyre. A rekord számú nevezés miatt 
a korábbi hat bíráló helyett nyolcan végez-
ték a nevezett tételek minősítését.

– Miként történik a pálinkák elbírálása, és 
hány kategóriában hirdetnek eredményt?
 – Fontos elmondani, hogy a leadott min-
tákat a szervezők kategóriák szerint rende-
zik, majd véletlen sorszámmal látják el, és a 
zsűrik csak ezt a számot láthatják. Így a tu-
lajdonos kiléte az rejtve van a bírálók előtt. 
A kategóriák: almatermésűek, csonthéjasok, 
szőlők, törköly és egyéb szőlőeredetű termé-
kek, bogyósok, erdei és vadon termő gyü-
mölcsök, vegyes párlatok, egyéb párlatok. 

– A zsűri összetételéről mit kell tudnunk, 
és mit vizsgálnak a szakértők?
 – A nyolc zsűritag az ország legjobb bí-
rálóiból került ki. Okleveles pálinkameste-
rek és okleveles pálinkabírálók. Többségük 
gyakorolja is a szakmát. Köztük többen ne-
ves Pálinkaházak, bérfőzdék főzőmesterei, 
szakmailag elismert magánfőzők.
 A bírálat menete az Országos Pálinka-
versenyen történő lebonyolítás szerint tör-
tént, kategóriák szerint, 20 pontos minősíté-
si rendszerben. A minősítés során vizsgálják 
a pálinkaillat tisztaságát (max. 3 pont), Illat 
karakterét (max. 5 pont), Íz tisztaságát (max. 
3 pont), Íz karakterét (max. 5pont), valamint 
a pálinka Harmóniáját, tartósságát (max. 4 
pont). A vizsgálat során minden minősített 
pálinka 0 pontról indul, és a megszerzett pon-
tok alapján érheti el a maximális 20 pontot. 
Egy minősítendő pálinkát minimum 2 bírá-
lónak kell minősítni, melynek minősítési el-
térésekor egy újabb bíráló visszakóstolással 
dönti el a minősítést. A minősítések során 
négy eredmény érhető el. Arany minősítés 
érhető el 18-20 pontig, ezüst 16-17 pont ese-
tén, bronz 14-15 pont estén, valamint nem 
érmes minősítést 0-13 pont esetén. Az arany 
minősítést elérők közül a bírák konszenzus 
alapján kiválasztják a kategóriájában leg-
jobb, Champion győztes pálinkát, valamint 
a Champion győztesek közül a Verseny Leg-
jobb Pálinkáját. 

– A minősítésen túl milyen díjak kerülnek 
kiosztásra?
 – A Vecsési Pálinka Versenyek során ha-
gyományt teremtettünk, melynek során a vá-
ros vezetése által felállított Társadalmi Zsűri 
is véleményt alkot az aranyérmes pálinkák-
ról. Az általuk legjobbnak ítélt pálinka lesz 
a Város Pálinkája abban az évben. Ezen kí-
vül díjazzuk a legjobb magán-, és legjobb 
bérfőző versenyzőt is. 

– Mikor lesz az ünnepélyes ered-
ményhirdetés?
 – Szeptember 26-án a BÁKK 
által szervezett nyilvános ren-
dezvényen. A Lovagrend tag-
jai lovagi öltözékben, ünnepé-
lyes külsőségek között adják át 
az elismeréseket.

Szalontai János, fotók: Varga Norbert

GASZTRONÓMIA

III. Vecsési Pálinka 
(Párlat) Verseny

Szeptember 4-én a Czifra Csárdában volt a versenyre leadott 
pálinkaminták bírálata. Buza Sándor úrtól, a Magyar Pálinka 
Lovagrend Közép-magyarországi Lovagja cím birtokosától, a 

verseny főszervezőjétől érdeklődtünk a verseny kulisszatitkairól.

A bírálat menete az Országos Pálinkaversenyen 
történő lebonyolítás szerint történt

A minősítés során vizsgálják 
a pálinkaillat tisztaságát
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TÁJÉKOZTATÁS veszélyes 
hulladékok díjmentes leadásáról
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfe leinket, hogy a Vecsési Vá rosgondnok 
Nonprofi t Kft. lehetőséget biztosít a házhoz menő lomtalanítás ke-
retében be nem gyűjtött veszélyes hul ladékok díjmentes leadására. 

Vecsés Város Önkormányzata tájékoztatja 
a lakosságot, hogy október-november folya-
mán végezteti el a Fő úton lévő japánakác-
fasor egyedei nek ápolási munkálatait.

A z önök háztartásában ösz-
szegyűlt veszélyes hul-
ladékot kizárólag az itt 

megjelölt időpontban és helyszí-
nen, az ideiglenesen kialakított 
gyűjtőponton tudjuk díjmente-
sen átvenni! A leadás időpont-
ja: 2021. október 16. (szombat), 
8 óra és 14 óra között. Helyszín: 
Vecsési Városgondnok Nonpro-
fi t Kft. telephelye (Vecsés, Szé-
chenyi út 141.). 

Mit lehet leadni 
a Városgondnok 
telephelyén? 
Társaságunk telephelyén ebben 
az időpontban a következő, ház-
tartási mennyiségű veszélyes hul-
ladékot vesszük át: festékek, lak-
kok (háztartásonként maximum 

KÖRNYEZET

10 db), oldószer, hígítószer (ház-
tartásonként maximum 10 db), 
veszélyes anyaggal szennyezett 
göngyölegek (fl akon, doboz, ház-
tartásonként maximum 10 db), 

fénycsövek, izzók, festékpatro-
nok, tonerek, fáradt olaj és gön-
gyölegei (háztartásonként maxi-
mum 10 db), növényvédőszerek 
maradékai (háztartásonként ma-

ximum 10 db), sütőolaj és sütő-
zsír, szárazelem, akkumulátor 
(személygépjármű). 

Kizárólag vecsésiek 
vehetik igénybe! 
A veszélyes hulladék átvételi 
szolgáltatást kizárólag vecsési 
lakosok eredeti lakcímkártyával 
és személyi igazolvánnyal törté-
nő igazolással vehetik igénybe. 
A veszélyes hulladékok leadá-
sának feltétele: védőmaszk vise-
lése, illetve a személyek közötti 
1,5-2 méteres távolság minden-
kori megtartása.  
 Amennyiben a veszélyes hulla-
dékleadással kapcsolatban kérdé-
se merül fel, ügyfélszolgálatunk 
készséggel áll az ön rendelkezésé-
re (telefon: 06-29/350-563, e-mail: 
info@v-varosgondnok.hu). 
 Kérjük, legyen partnerünk, tá-
mogassa céljainkat, és tegyünk 
együtt környezetünk és Vecsés 
tisztaságáért! Városgondnok 

Ősszel elvégzik a Fő úti japán-
akác-fasor ápolási munkálatait

A zok a fák kerülnek sor-
ra idén, melyeket tavaly 
nem kezeltek. A faápo-

ló szakemberek az elszáradt ága-
kat veszik le a koronából, illetve 
a vezetékek űrszelvényében lévő-
ket vágják vissza.
 Néhány fa állapota rendkívül 
leromlott, ezek megtartása ba-
lesetveszélyt okozna, ezért ezek 
kivágását javasolták a szakem-
berek.
 Az önkormányzat évről évre 
új japánakác csemeték ültetésé-
vel gondoskodik egy, a jelenlegi-

nél még hosszabb, egységes fa-
sor kialakításáról a Fő út mentén.

Lezárult a lakossági 
faültetési akció
A Közbiztonsági és Környezet-
védelmi Osztály tájékoztatása 
szerint a Vecsési Polgármesteri 
Hivatal kedvezményes faültetési 
akciója erre az évre lezárult, mi-
vel a lakosság által igényelhető, 
limitált darabszámú díszfákra 
meglett a kellő számú jelentkező.

VT info

Tisztelettel hívunk minden kedves ér-
deklődőt – különösen az egykori fog-
lyok hozzátartozóit – a Szent Kereszt 

templomban 15 órakor tartandó szent-
misére, majd az ezt követő megemlé-

kezésre és koszorúzásra,
a „Hősök ligetében” felállított 
„Malenkij robot” emlékműnél.

MEGHÍVÓ
2021. október 10-én 

(vasárnap) emlékezünk 
az egykori hadifoglyokra 

és az elhurcoltakra.

Vecsés Óvárosi Plébánia Egyházközsége,
Kulturverein-Vecsés,

Német Nemzetiségi Önkormányzat
Donauschwäbische Selbstverwaltung Wetschesch

MeghívóMeghívó
Nemzeti gyásznap – emlékezés Nemzeti gyásznap – emlékezés 

az aradi vértanúkra az Andrássy iskolánálaz aradi vértanúkra az Andrássy iskolánál    
Vecsés Város Önkormányzata tisztelettel meghívja 

önt és családját az aradi vértanúk kivégzésének 
évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésre. Helyszín: Vecsés, Erzsébet tér (Andrássy iskola előtti park)Időpont: október 6. 17 óra

Himnusz
Ünnepi beszéd

A megemlékezésen ünnepi műsort adnak 
a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola tanulói 

Koszorúzás

AJÁNLÓ

Időpont: 2021. október 27. 19 óra
Jegyár: 3 900 Ft

További részletekért keressék honlapunkat: www.kulturba.hu, 
és Facebook-oldalunkat: facebook.com/kulturba

BÁLINT ÁGNES KULTURÁLIS KÖZPONT
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A Soós Tészta Kft.-t 1981-ben alapította
Soós Zoltán. A vecsési vállalat mára a 
méltán híres magyar tésztaipar egyik 
legdinamikusabban fejlődő szereplő-
jévé vált. A folyamatos fejlesztéseknek 
köszönhetően korszerű, modern üze-
mi keretek között foglalkoznak a tészta-
gyártással, de a minőségi alapanyagok-
ba vetett töretlen bizalom és a házias 
ízvilág még most is ugyanúgy jellem-
zi a márkát, mint ami a kezdetekkor. 
A Soós Tészta termékskálája a tradici-
onális magyar konyha alapját képe-
ző népszerű formátumoktól a modern 
olasz konyhában mindennap használa-
tos tésztafajtákig terjed. A Gran Premio 
termékcsalád az egészségtudatos élet-
módot választó fogyasztók nagy ked-
vencévé vált.
 A vállalat számára fontos, hogy az 
újonnan csatlakozó munkatársak mellett 
a nagy tapasztalattal rendelkező, évtize-
dek óta náluk dolgozó kollégák is meg-
kapják a kellő fi gyelmet, támogatást és a 
megbecsülést, hisz az ő odaadásuk és lo-
jalitásuk is nagyban hozzájárul a Soós 
Tészta sikeréhez.

Idén 40 éves 
a Soós Tészta

S zeptember 8-án reggel népes társa-
ság gyűlt össze az idén 40 éves Soós 
Tészta üzeménél, ugyanis innen indult 

a 15. Coop Rally idei versenye. A futamon 
a hazai élelmiszeripari, kiskereskedelmi és 
szolgáltatói szektor képviselői vettek részt, 
összesen 250-en. Az eseményt a Coop Hun-
gary Zrt. szervezte, a verseny nyolc állomás 
érintésével zajlott, a vecsési rajtot követően 
Siófokon értek célba a versenyzők. Az ün-
nepélyes vecsési megnyitón Szlahó Csaba 
polgármester és Szűcs Lajos országgyűlé-
si képviselő is részt vett. Az esemény meg-
rendezését az Agrárminisztérium támogatta, 
a rendezvény fővédnöke Nagy István agrár-
miniszter volt.  
 – Az idei verseny több okból is jeles ese-
mény volt, hiszen ez volt a 15. rally, a Soós 
Tészta pedig idén lett 40 éves, ami egy jó al-
kalom volt arra, hogy innen induljon a me-

zőny. Ezt erősítette, hogy az elhelyezkedé-
se miatt egyébként is jó kiinduló pont volt 
Vecsés. A verseny ünnepélyes megnyitója 
után egy reggelivel egybekötött vendégfo-
gadást tartottunk, majd volt egy kis játék, 
a mezőny pedig kilenc órakor rajtolt el – 
mondta Soós Brigitta, a cég kereskedelmi 
igazgatója. 
 A Coop Rally lényege – a cégek közöt-
ti játékos versenyzésen túl –, hogy fel-
hívja a fi gyelmet a hagyományokra épü-

lő hazai élelmiszer-előállítás 
értékeire és a magyar termé-
kek vásárlásának fontosságá-
ra. A verseny állomásai idén a 
nyugati országrészen találha-
tó üzemeknél voltak, a Soós 
Tészta mellett két hús-, egy tej- 
és egy állateledel-gyártó céget, 
továbbá egy pincészetet és két 
Coop szupermarketet érintett 
az útvonal. Ezeknek a találko-
zásoknak elsősorban az a cél-
ja, hogy a hazai cégek között 
kapcsolatot teremtsen, jobban 
megismerjék egymás terméke-
it és gyártási technológiáit. Az 
elmúlt évekhez hasonló gyár-
látogatásra a koronavírus-jár-
vány miatt idén sajnos nem volt 
lehetőség a helyszíneken. 
 Bár a győztesnek járó serle-
get a verseny végén nem a ve-
csési Soós Tészta Kft. vihette 
haza, Soós Brigitta hasznosnak 
értékelte a jó hangulatú rendez-
vényt. Az pedig külön öröm szá-

VÁLLALKOZÁSTÉVÉNÉZŐ

Vecsésről indult a jubileumi 
COOP RALLY MEZŐNYE 
A 15. alkalommal megren-
dezett verseny a Soós Tészta 
telephelyétől rajtolt el, az 
ala pításának 40. évfordulóját 
idén ünneplő vecsési válla-
lat üzeme egyben a verseny 
első állomása is volt. 

mára, hogy a jubileumi esemény megnyi-
tójának Vecsés adhatott otthont.    varga

Az évforduló apropóján a vecsési televíziózás 
kezdeteiről, fejlődéséről és a tévés munka iránti 
elhivatottságról beszélgettünk Kortye Vilmossal. 

KORTYE VILMOS: Ezt csak szeretetből 
és megszállottságból lehet csinálni

20 ÉVES A WILLIAMS TELEVÍZIÓ 

A kezdetekkor még SVHS 
kazettán, majd DVD le-
mezen szállították a fel-

vételeket a monori műsorterjesztő 
fejállomásra, ahol az is előfordult, 
hogy technikai okok miatt nem 
indult el az adás a műsoridő kez-
detekor. Ilyenkor a portást hívták 
telefonon, aki sietve indította el 
a lejátszót, hogy a tévénézők ne 
maradjanak műsor nélkül – idéz-
te fel nevetve a kezdeti nehézsé-
geket Kortye Vilmos, a Williams 
Televízió vezetője. Ezzel szemben 
napjainkra nagyot változott a vi-
lág, hiszen a Williams TV műso-
rai az összes szolgáltatónál elér-
hetők, professzionális technikát 
használnak, a digitális felvételek 
adásgépről, optikai kábelen jut-
nak el a szolgáltatókhoz, és jelen-
tősen bővült azoknak a települé-
seknek a száma, ahol elérhetők a 
Williams műsorai. 

 A vecsési Williams 
Televízió története 20 
évvel ezelőttre nyú-
lik vissza, akkori-
ban még a Pátria és a 
Gemini televízió su-
gárzott adást a kör-
nyező településeken, 
a Williams pedig stú-
dióban készített fel-
vételeket, elsősorban 
külső megrendelők-
nek – például a Háló-
zat TV-nek öt éven át 
készítették a Házibuli 

Attilával című produkciót. A helyi 
tévézés Kortye Vilmos és Skribek 
Pál ötletéből alakult ki, amikor el-
döntötték, hogy közvetítik a ve-
csési képviselő-testületi üléseket, 
akkor még a Pátria TV segítségé-
vel. Ebből nőtte ki magát a mára 
60 településen elérhető Williams 
Televízió, amely csakúgy, mint a 
kezdetekkor, ma is családi vállal-
kozásként működik. 
 – A televízió alapját ma is a 
családunk adja, mondhatni a bás-
tyája a vállalkozásnak – hang-
súlyozza Kortye Vilmos, hiszen 
feleségének és gyermekeinek is je-
lentős mennyiségű munkája van 
abban, hogy tulajdonképpen a 
semmiből felépített televízió két 
évtized elteltével is stabil lábakon 
áll a média világában. Persze sok 
kolléga is megfordult a tévé stú-
diójában, legalább 60-70 munka-
társ közreműködésével készültek 

a műsorok az elmúlt 
években – nekik szin-
tén sokat köszönhet 
a televízió, ahogy a 
környező települések 
önkormányzatainak 
is, melyekkel sikerült 
jó kapcsolatot kiala-
kítani az évek alatt. 

 – Most egy stabil 25 fős gár-
dával dolgozunk, ami persze nem 
mindennapos, de ha több kollé-
gára van szükség, mert egyszer-
re több eseményen kell forgatni, 
akkor meg tudjuk oldani. A tech-
nológia fejlődésével párhuzamo-
san a műsorkínálatunk is alakult, 
bővült az évek alatt. A kinti for-
gatások és a stúdióbeszélgetések 
15 évvel ezelőtt indultak, ma már 
van egy központi híradónk, ami 
egy nap négyszer jelentkezik, van 
három magazinműsorunk, a tér-
ségi Plusz29, a Vecsési Magazin 
és a Tápió+ Magazin, ami a Tá-
pióság településeivel foglalkozik. 
A Háttér gazdasági és politikai 
témákat dolgoz fel, a Zóna egy 
népszerű beszélgetős műsor, az 
Időkép helytörténettel foglalko-
zik, de van sportmagazinunk és 
vallási műsorunk is. A Pódium 
a környező települések kulturá-
lis életéből szemezget, a Mi kin-
cseinkben pedig verseket mond 
Farkas Éva. Az üres idősávokat 
képújsággal töltjük ki, ahol ma-
gánszemélyek és vállalkozók hir-
detései mellett a térség fontosabb 
közéleti és kulturális hírei is ol-
vashatók. A műsoroknak saját 
szerkesztője van, a felvételeket 
külön stábok készítik – mondta 
Kortye Vilmos a Williams TV 
műsorairól, hozzátéve, hogy a 
legtöbb felvétel a tévé YouTube-
csatornáján és Facebook-oldalán 
is elérhető, visszanézhető. Emel-
lett a Helyi Televíziók Országos 
Egyesületén keresztül más helyi 
televíziókkal is kapcsolatban áll-
nak, alkalom adtán pedig műso-
rokat is megosztanak egymás kö-
zött, így az is előfordulhat, hogy 
a térség egy-egy fontosabb ese-
ményét az ország egy távolabbi 
pontján is fi gyelemmel kísérhe-
tik a nézők. 
 A televízió túlélt több nehéz 
időszakot a két évtized alatt. A ki-
tartó munkának és a folyamatos 
fejlesztésnek köszönhető, hogy 

idén fennállásuk huszadik év-
fordulóját ünnepelhetik.
 – Egy televízió kialakítása 
és fenntartása sok munkába és 
pénzbe kerül. Szerencsések va-
gyunk, mert a technikai dolgok-
ból nagyon sok mindent meg tud-
tunk valósítani házilag, például 
apukám nagyon sokat segített 
a stúdió kialakításakor. Ami-
kor bejött egy kis pénz, mindig 
azonnal visszaforgattuk a fejlesz-
tésekre, hiszen a technológia fo-
lyamatosan változott. SVHS ka-
merákkal kezdtünk, aztán jött a 
digitális technika, ma pedig már 
HD minőségben kell leadni az 
adást, attól függetlenül, hogy a 
helyi televíziók műsorainak a 
szolgáltató nem biztosít HD csa-
tornát. Élő adást is tudunk sugá-
rozni, az új autónkkal akár külső 
helyszínről is, a kocsiba beépített 
modern LED-fal pedig kivetítő-
ként is funkcionál, ami jó szol-
gálatot tesz például a nagyobb 
rendezvényeken. Azt tudomá-
sul kell venni, hogy a mi mun-
kánkban általában nincs szom-
bat, vasárnap. Ha elvétve van is 
egy-egy szabad hétvégénk, ak-
kor is a műsorok összeállításával 
foglalkozunk. Életben kell tarta-
ni magunkat, folyamatosan mű-
sort kell gyártani, mert a néző-
ket az nem foglalkoztatja, hogy 
mi zajlik a háttérben – mondta 
a szakmai kihívásokkal kapcso-
latba a tévé vezetője. 
 De honnan merít mindehhez 
energiát? – tettük fel a kérdést 
Kortye Vilmosnak, akin annak 
ellenére sem véljük felfedezni 
a fáradtság jeleit, hogy már túl 
van élete derekán. A televízió-
zás mellett pedig több környék-
beli zenekar oszlopos tagja.
 – Ezt csak szeretetből és meg-
szállottságból lehet csinálni. Min-
dig azt mondom, hogy menni kell 
előre, és tenni kell a dolgunkat. 
Ahogy a P. Mobil is megénekel-
te: „Menj az úton, menj tovább”, 
és ez nagy igazság, hiszen az em-
bert a tervei, az elképzelései hajt-
ják előre. Ezt vallom én is, ezért 
ameddig bírom erővel, addig sze-
retném csinálni.   varga  
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E gyikőjük a Vecsésen élő Ormándi 
Zoltán, a Budapest Airport re pü lő-
tér  forgalmi vezetője. Lehet, hogy ez 

így túl hivatalosan hangzik, leegyszerűsítve 
úgy is mondhatnánk, a forgalmi igazgatósá-
gon belül ő a felelős a forgalmi épületen kí-
vüli világért. 
 – Ide tartoznak a futópályák, gurulóutak, 
forgalmi előterek, azok a területek, ahol a re-
pülőgépek mozognak. Úgy is mondhatnánk, 
azok a részek, ahova utas nem léphet – mond-
ta Ormándi Zoltán. Elárulta, a szerelőműhe-
lyek előtti repülőgép tárolóhelyektől kezdve 
egészen addig, hogy egy beérkező gép hova 
álljon, az az ő felelőssége. Minden olyan tör-
ténés, ami valamilyen úton-módon kapcsoló-
dik a forgalmi területhez, az hozzá tartozik.
 A munkája nagyon összetett és szerteága-
zó. Feladatköre két részre bontható: az egyik 
egy tervező, jövőbe tekintő feladatkör, a má-
sik a napi operatív kérdések kezelése.
 – A munkám jelentős részét az teszi ki, 
hogy hogyan nézzen ki a forgalmi előtér, ha 
mondjuk, jön egy új repülőgéptípus – most 
például a Boeing 777-es új, az eddigieknél 
nagyobb verziója. Lehet, hogy ez csak 3-4 
év múlva lesz esedékes, de már most dolgo-
zunk a megtervezésén, egyrészt a szabályo-
zás miatt, másrészt a repülőteret fel kell készí-
teni a majdani érkezésére – megfelelő legyen 
az előtér kialakítása, meglegyenek a szüksé-
ges felfestések stb. 
 De vajon egy repülőgép érkezése vagy tá-
vozása kapcsán mi az ő feladata, hol számít 
a döntése? 
 – Hogy hova áll, vagy hova száll le, mi-
lyen poggyászszalag kell, az nem a mi szak-

területünk, erre lé-
tezik egy operatív 
i rány ítóközpont , 
amely ezzel foglalko-
zik. Nekem inkább az 
a feladatom, hogy a 
szabályrendszert biz-
tosítsuk az operatív 
központ számára: ál-
lóhelyek mérete, ké-
pessége, melyik gu-
rulóúton léphet be az 
előtérre a repülőgép. 

De hozzánk tartozik a madár- és vadvédeke-
zés, szezonálisan a hóeltakarítás is. Az én fe-
ladatom, hogy ezek szabályozott keretek kö-
zött működjenek – mondta az 54 esztendős 
szakember.
 Emellett napi kapcsolatban vannak 
a légiforgalmi szolgáltatásokat nyújtó 
HungaroControllal, velük azokat a procedú-
rákat alakítják ki, amelyek a repülőgépek földi 
mozgását, működését biztosítják. Összefoglal-
va, az ő munkájuk elsősorban arról szól, hogy 
a háttérinfrastruktúra biztosított legyen.

„36 esztendeje dolgozom itt, 
ez egyfajta örök szerelem”
Zoltán először hivatásos katona akart lenni, de 
elég hamar rájött, az nem az ő világa. Akkor 
jött a repülés. A Gábor Dénes Műszaki és In-
formatikai Főiskolán tanult informatikát, de 
valójában közvetlenül sosem alkalmazta. Pi-
lóta vagy légiforgalmi irányító szeretett volna 
lenni, végül egy harmadik, a repüléshez éppoly 
közel álló területre került. Előtérügyeletesként 
kezdte a repülőtéren a kockás autóban, és szé-
pen, fokozatosan lépett fel a ranglétrán mind 
magasabb pozíciókba.
 Nem bántam meg, hogy nem egy lettem 
a légtér irányítói közül, mert így lehetőséget 
kaptam, hogy kollégáimmal közösen meg-
valósítsam azt az elképzelést, hogyan lehet 
egy európai viszonylatban is jelentős forgal-
mat lebonyolító légikikötőt olyanná fejleszte-
ni, hogy ha idejön egy pilóta vagy utas, akkor 
elégedetten bólintson. 36 esztendeje dolgo-
zom itt, ez egyfajta örök szerelem – mondta 
azzal kapcsolatban, miért ez az eddigi egyet-
len munkahelye. 
 Vajon ennyi év tapasztalat után tudnának 
neki újat mondani, mutatni? Zoltán elmondta, 
sok esetben találkozik olyan feladattal, ami-
vel a 36 év alatt már találkozott, de mindig 
vannak új kihívások. Ilyen volt most a Covid-
időszak alatt, amikor egyes légitársaságok a 
budapesti légikikötőben tároltak jó pár repü-
lőgépet. 40-50 gépet kellett úgy elhelyezni, 
hogy a normál forgalom továbbra is zökke-
nőmentesen működhessen, megfelelve a kü-
lönböző hatósági szabályzóknak és a karban-
tartó cég műszaki igényeinek is.

 – 2020 februárjában álmomban nem gon-
doltam volna, hogy egy-két hónapon belül ez-
zel kell foglalkoznunk a válsághelyzet egyik 
eredőjeként. Sok emlékezetes krízist élt át 
már az iparág, itt van például a 2001. szept-
ember 11. utáni helyzet, ugyanakkor minket 
a Malév csődje is kihívás elé állított.
 A világ az elmúlt évtizedekben jelentős 
változáson, fejlődésen ment át. Vajon 35 éve, 
vagy most jobb egy ilyen helyen dolgozni?
 – Egészen más a kettő. Amikor 36 éve ideke-
rültem, egy családias környezetben működő, 4-5 
millió utast kezelő légikikötő voltunk. Ismer-
tünk mindenkit név szerint, a Malév ikonikus 
pilótáit, légiutas-kísérőit is. Amikor elkezdtem 
dolgozni a repülőtéren, akkor már működött a 
Terminál 2A, így én már a két terminálos üzem-
módot szoktam és tanultam meg.  A mostani 
helyzet egészen más.  2019-ben 16 millió felett 
volt az utasszám és több mint 120  000 a le- és 
felszállások száma.  Ma már az igazi kihívás 
ennek a forgalomnak a kezelése, kiszolgálása. 
Munkám mindegyik szakasza élvezetes, min-
dig találok benne újat – mondta.
 Vajon ha elutazik valahova repülővel, ak-
kor turista, vagy „megfi gyelő”?
 – Egyértelműen megfi gyelő, de nem a hi-
bákat keresem, hanem a jó példát, a remek, 
logikus, gyakorlatias megoldásokat, amit az-
tán hazahozva, a mi repülőterünkhöz igazít-
va akár mi is alkalmazhatunk. Rengeteg ilyen 
volt az elmúlt években a legapróbb dologtól a 
nagyobbakig. Kritikát könnyű megfogalmazni, 
különösen, ha nem ismeri az ember az okokat, 
egyes helyzetek vagy döntések hátterét. Bár 
a repülés nagyon szabályozott, percre ponto-
san meghatározott rendszer, mégis minden 
repülőtér más. Épp ezért, ha nyitott szemmel 
jár az ember, össze lehet szedni a jó ötleteket
– mondta a szakember.

Európai szinten is elismert 
repülőtér a budapesti
Zoltán elárulta, tökéletes reptér nincs, mind-
egyiknek vannak előnyei és hátrányai, de 
repülőtérforgalmi szakmai szempontból ta-
lán a müncheni az, amely a legközelebb áll 
a tökéleteshez. Felmerülhet a kérdés, akkor 
vajon a legnagyobb magyar repülőtér mi-
lyen szinten van?
 – Európai szinten is elismert repülőtér a bu-
dapesti. Két, 3 kilométernél is hosszabb futó-
pálya, minden időjárási körülmények között 
használható műszerezettség, a legnagyobb 
repülőgépek fogadására is alkalmas forgal-
mi infrastruktúra, első osztályú egészség-
ügyi szolgálat – van mire büszkének lennünk. 

Sz. Gy. 
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AHOVÁ UTAS NEM LÉPHET – Beszélgetés 
Ormándi Zoltán repülőtérforgalmi vezetővel
A ferihegyi repülőtér kapcsán a legtöbb embernek a légiutas-
kísérők, a pilóták, illetve a jegykezelésnél dolgozó emberek jut-
nak az eszébe, hiszen velük találkoznak az utazásuk során. Pedig 
ahhoz, hogy egy ekkora komplexum jól és zökkenőmentesen mű -
ködjön, számtalan olyan ember munkájára van szükség, akit nem 
is látunk, és elképzelni se tudjuk, mennyire fontos a szerepük. 

A Koronavírus-járvány miatt a tavalyi évhez hasonlóan, 2021-
ben is elmarad a Káposztafeszt, Vecsés legjelentősebb, legtöbb 
embert megmozgató rendezvénye. Pedig már tavaly is jelentős 

előkészületek voltak, hiszen az lett volna a 20. fesztivál.

Ez egyfajta örök szerelem – Ormándi Zoltán 
eddigi egyetlen munkahelye a repülőtér

D e vajon hogyan kezdődött, hogyan 
alakult ki ez a mára már orszá-
gos népszerűségnek örvendő ren-

dezvény?
 – Vecsés, 2001. július 1-jén lett város, majd 
szeptember első hetében kaptuk meg az erről 
szóló oklevelet. Ezt a település életében igen 
fontos eseményt a város, a piactéren rendezett 
nagyszabású rendezvénnyel ünnepelte meg. 
Az ezt követő hétvégén a településrészek kü-
lön-külön is tartottak városavató ünnepsé-
get. A Faluban ez jó alkalom volt arra, hogy 
több külföldi település mintájára, egy fesz-
tivál keretében, a városavató ünnepség mel-
lett, a Vecsést oly híressé tett káposztáról is 
megemlékezzünk. Az első feszten csak egy 
nagy sátorban zajlottak az események, ahol 
a nyugdíjasklubok 2-3 üstben káposztát főz-
tek. Volt savanyúságverseny, a nyugdíjasok 
és az egyházi kórus tagjai káposztás rétest 
sütöttek, a Rosmarein tánccsoport bemutat-
ta a vecsési táncokat, invitálva a vendégeket 
annak elsajátítására, valamint a Brunner ze-
nekar kora hajnalig szórakoztatta az első Ká-
posztafeszt vendégeit – elevenítette fel a leg-
első alkalmat Doróné Zemmel Katalin, aki 
13 évig volt a fesztivál egyik fő szervezője. 

 A következő évben arra gondoltak a szer-
vezők, hogy jó lenne a szervezéshez külsős 
segítséget felkérni. Egy fesztiválok szervezé-
sével foglalkozó céget bíztak meg a második 
Káposztafeszt lebonyolításra. Kezdeménye-
zésükre a már előzőleg is megtartott sava-
nyúságversenyen kívül konferencia zajlott az 
iskolában, főzőversenyt hirdettek káposztás 
ételekből, kézműveseket hívtak. A szerve-
ző cég egyetlen gondja volt, hogy nem ren-
delkeztek helyi ismeretekkel, így egy olyan 
intézményi háttért és személyt kerestek, aki 

ezekkel rendelkezik, így került a képbe a Vá-
rosi Könyvtár, melynek akkori vezetője volt 
Kata.
 A második Káposztafeszten a főzőverse-
nyen összesen 13 csapat vett részt, de olyan 
jó hangulata volt a rendezvénynek, hogy már 
akkor többen jelezték, a következő évben rá-
juk is lehet számítani. 
 – A harmadik fesztivált már mi szervez-
tük, mondhatni, kicsit lekoppintottuk az előző 
szervezőket. Minden évben rutinosabbak let-
tünk a lebonyolításban, több kézművest, egy-
re nevesebb fellépőket hívtunk, és az évek so-
rán egyszer csak azt vettük észre, hogy nem 
férünk el az Epres területén. Volt olyan év, 
amikor több mint száz főzőcsapat jelentke-
zését fogadtuk – mondta a fejlődésről. 

 – Mivel minden évben több és színvo-
nalasabb programot szerettünk volna biz-
tosítani a vendégeknek, ennek megfelelő-
en a munka is egyre több lett. A végén már 
nagyon sok szálon futottak az események, 
többnyire az egész nyaram ráment a szer-
vezésre, és ennek volt köszönhető, hogy 
13 év után egy kis szünetet kellett tartanom 
– mondta Katalin, aki jelenleg már csak ki-
sebb részfeladatokat vállal, a színpadon zajló 
események közül az amatőr együttesek mű-
sorairól és a hagyományőrző programokról 
gondoskodik. 
 A Káposztafeszt szervezése szinte egy 
egész éves feladat. Már az év elején el kell 
kezdeni a szervezést, a színpadi programo-
kat lekötni, a jelentkezési lapokat a főzőver-
senyre elküldeni, a kézművesek jelentkezé-
sét regisztrálni. A fesztivál utáni hetekben 
pedig a szervezők minden évben értékelik a 
rendezvény pozitívumait és a negatívumait. 
 A Káposztafeszt mára már bőven kinőt-
te az Eprest, volt olyan év, amikor a 400-as 
főút egy szakaszát zárták le, máskor a Régi 
Ecseri utat vették igénybe a kézművesek sát-
rainak elhelyezésére, a Lanyiban pedig plusz 
színpadot állítottak fel.
 De Katalin így sem tud – és valószínűleg 
nem is akar – elszakadni a Káposztafeszt-
től, hiszen a hamarosan megjelenő, a feszti-
vál múltját, történetét bemutató könyvet is ő 
írja. A Fesztivál Szervező Bizottság volt az, 
aki megbízta a könyv megírásával, mely az 
Agrárminisztérium Hungarikum Bizottsá-
ga által kiírt pályázat keretében valósul meg. 
„Mivel 13 évig voltam egyik fő szervezője 
ennek a fesztiválnak, és az Értéktár Bizott-
ságnak jelenleg is tagja vagyok, arra kértek, 
írjam meg én ezt a könyvet. Közrejátszott, 
hogy a koronavírus miatt „üres volt” a te-
lem, nem tudtunk menni barátokhoz, isme-
rősökhöz, ezért úgy döntöttem, elvállalom. 
A „kézirat” 330 oldal lett, amely a szerkesz-
tés után 258 oldalon keresztül mutatja be Ve-
csés 1786-os újratelepítés utáni időszakában 
a  káposztatermesztés és savanyítás útját, a 
családi vállalkozások jelenét, személyeket, 
akik e tevékenységnek a munkafolyamata-
it forradalmasították, természetesen a Ká-
posztafeszteket sok-sok képpel illusztrálva, 
és mindazokat az értékeket, amelyek a he-
lyi és országos Értéktárban szerepelnek és 
valamilyen módon köthetők a Káposztafeszt 
rendezvényéhez.” – mondta Katalin.
 A könyv bemutatója a Káposztafeszt nap-
ján, szeptember 26-án lesz, a Tájházban.

Sz. Gy. 

„Volt olyan év, amikor több mint száz 
főzőcsapat jelentkezését fogadtuk”

A vecsési búcsú – amit szintén az Epres-
ben tartanak – mindig szeptember 14-ét 
követő hétvégén van. A következő hétvé-
ge volt még szabad, és erre csapott rá az 
akkori szervezőbizottság, ugyanis az ezt 
követő hétvége már októberre esik, ami a 
szintén hagyománynak tekintendő szüre-
ti bál időpontja.

Miért szeptember 
utolsó hétvégéje
lett a Káposzta-
feszt időpontja? 

„A Káposztafeszt szervezése szin-
te egy egész éves feladat. Már az 
év elején el kell kezdeni a szer-
vezést, a színpadi programokat 
lekötni, a jelentkezési lapokat a 
főzőversenyre elküldeni, a kézmű-
vesek jelentkezését regisztrálni. ”
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OKTATÁS

A csaknem ötszáz gyermek oktatá-
sát, nevelését ellátó intézménybe 
az idén hetvenkét elsős kezdte meg 

tanulmányait. Mindannyian a környékről 
járnak be. Ünnepségünkön megjelent Ko-
vács Márton képviselő úr, Varga Norbert, 
a Vecsési Tájékoztató főszerkesztője és 

Péter Andrea, iskolánk szülői munkakö-
zösségének elnöke. 
 A vendégek és a megjelentek köszöntése 
után az ünnepség kezdetét jelző Himnuszt 
iskolánk énekkara és a Vecsési Alapfokú 
Művészeti Iskola tanárai Gyöpösné Gémes 
Ilona vezényletével adták elő. Lehotai Már-

ton és Habarics Nóra 
4. osztályos tanulók 
szavalatai után a le-
endő elsősök egy dal-
lal köszöntötték az is-
kolát. Minden szem 
az legkisebbekre sze-
geződött, mikor egy 
gyönyörűen díszített 
jelképes kapun belép-
tek az iskola világába.
 Hagyománnyá 
vált, hogy a leendő 1. 
osztályosok a tanító 
néniktől megkapják 
az iskola kulcsát, és 
ezen a napon büsz-
kén viselhetik. Az 
1.a osztályosok Fá-
biánné Balajti Anikó-
tól, az 1.b osztályosok 
Kovács Krisztinától, 
az 1.c osztályosok 
Orczi-Tóth Enikőtől 
kapták meg a kulcsot. 
A 4. osztályosok vi-
dám tanévet köszöntő 
dala után Veszprémi 
Klára intézményve-
zető asszony elmond-
ta ünnepi beszédét és 
megnyitotta a 2021–
2022-es tanévet. 

Benkes Andrea

A Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskolában 
szep tember első napján, kora reggel tartottuk 

a tanévnyitót. A leendő első osztályosok egy részét 
a Bálint Ágnes Óvodából az óvó nénik kísérték át.  

Az intézményben végzett kiemelkedő te-
hetséggondozó munka eredményeképp 
ezüst minősítésű elismerésben részesítet-
te a Nemzeti Tehetség Központ a Vecsési 
Andrássy Gyula Általános Iskolát. 
 Az Ezüst Minősítésű Tehetséggondozó 
Központ címet és az ezzel járó oklevelet 
azért ítélték oda az Andrássynak, mert az 
iskola tanárai több diák előmenetelét se-
gítik a Tudásbajnokság országos tanul-
mányi versenyén – tájékoztatta lapunkat 
Veszprémi Klára intézményvezető.  

Kiemelkedő tehetség-
gondozó munka folyik 
az Andrássyban 

Tanévnyitó az Andrássyban 

Hetvenkét elsős kezdte meg az 
új tanévet az Andrássy iskolában

Hagyománnyá vált, hogy a leendő 
elsősök a tanító néniktől megkapják 
az iskola kulcsát

Lehotai Márton verssel 
köszöntötte az elsősöket

Volt, aki szomorúan fogadta az új korszak kezdetét

 Veszprémi Klára intézményvezető nyitotta 
meg a 2021–2022-es tanévet
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A legnagyobb volumenű beruházás idén 
az iskola teljes fűtésrendszerének és 
a hálózati melegvízrendszernek a fel-

újítása volt. A munkálatok során a kivitelező 
a régi kazánokat vadonatúj, távolról is vezé-
relhető Viessmann kondenzációs kazánokra 
cserélte. A radiátorokat leszerelték, átmos-
ták, és a nagyon rossz állapotban lévőket ki 
is cserélték. Minden radiátor termoszelepet 
kapott. Teljesen megújultak az iskola kazán-
házai, új vízlágyító készülékek kerültek be-
építésre. Almérő felszerelésével mérhetővé 
vált a tornaterem gázfogyasztása is. Az el-
végzett korszerűsítéssel sokkal komforto-
sabbá, pontosabban szabályozhatóvá vált 
a hőmérséklet az iskola különböző helyisé-
geiben. Az elvégzett korszerűsítés várható-
an a fogyasztásra is jótékony hatással lesz. 

A munkálatok teljes költsége 77 500 000 fo-
rint volt, melyből 50 millió forint kormány-
zati támogatás, körülbelül 850 000 forint a 
városi önkormányzat támogatása volt. Az 
iskola saját forrásaiból 26 650 000 forintot 
biztosított a munkálatokra.
 Másik évek óta húzódó probléma volt az in-
tézmény aulájának beázása, melyet idén szin-
tén sikerült orvosolni. A tetőfedés teljes cse-

réje történt meg álló korcos síklemezfedéssel. 
A gerincvonali bevilágító üvegek, ablakok 
cseréje is a munkálatok részét képezték. A 
felújítás összegét, 16   300    000 forintot az is-
kola saját költségvetéséből biztosította.
 A nyári időszakban tisztasági festéseket 
végeztettünk hat tanteremben, két folyosó-
szakaszon, valamint a mellékhelyiségekben.
 Sajnos, egy olyan nem várt meghibá-
sodás is bekövetkezett, aminek javítása 
1 750     000 forintot emésztett fel. Az épület 
tűzivízhálózatában csőtörés történt, ennek 
következtében feltárást, a vezetékszakasz 
javítását, a mellette futó ivóvízhálózat sza-
kaszának cseréjét, a burkolatok helyreállítá-
sát és az elázott berendezések pótlását kel-
lett elvégeztetni.
 Sikerült beszerezni két interaktív táblát, 
egy interaktív kijelzőt, valamint nyolc lap-
topot, melyeket reméljük, örömmel vesznek 
birtokba a diákok és a pedagógusok.
 A Német Nemzetiségi Önkormányzat és 
az iskola a jövőben is minden pályázati le-
hetőséget meg kíván ragadni, hogy az épü-
let állagát megőrizzük, korszerűsítsük, va-
lamint, hogy az itt folyó munkát a lehető 
legkorszerűbb eszközökkel segíthessük.

Frühwirthné Halász Melinda, NNÖK

Jelentős felújítások a Grassalkovich 
Antal általános iskolában

BECSÖNGETTEK…

A Német Nemzetiségi Önkormányzat (NNÖK) fenntartásában 
működő Grassalkovich iskolában idén nyáron is jelentős kor sze-
rűsítéseket tudott megvalósítani az NNÖK és az iskolavezetés 
a kormány által nyújtott támogatásoknak köszönhetően.

A vecsési iskolák közül a Vecsési Andrássy Gyula Általános 
Iskola és a Halmi Telepi Általános Iskola tartozik a monori 
tankerület fenntartásába. Az Andrássyban összesen 482 ta-
nuló, a Halmi iskolában pedig 438 tanuló számára kezdődött 
el a tanév szeptember 1-jén – tudtuk meg a Monori Tankerüle-
ti Központ Igazgatójától, dr. Hrutkáné Molnár Monikától.
 

A koronavírus-járvány 
szempontjából nyu-
godtan telt a nyár, sze-

rencsére nem kellett attól tar-
tani, hogy tanévkezdésre 
berobban a negyedik hullám. 
A tankerület igazgatója elmond-
ta, hogy az oktatás jelenléti for-
mában zajlik az iskolákban, és 
fertőtlenítő takarítással, illetve 
a szükséges elővigyázatosság-
gal igyekeznek megakadályozni a 
vírus terjedését az intézmények-
ben. Hozzátette, hogy a korona-
vírus elleni oltás a gyermek 12. 
életévévének betöltését követően elérhető, és 
minden diák megkapta, akinek a szülei je-
lezték az erre vonatkozó igényüket. Az ol-
tottak számáról a tankerületnek nincs pontos 

információja, mert a 
diákok egyénileg is 
felvehették az oltást. 
 – Mi mindenkit 
arra bíztatunk, hogy 
éljen a védőoltás le-
hetőségével, aki még 
nem tette meg eddig 
– mondta.  
 A Monori Tanke-
rületi Központ fenn-
tartásába összesen 47 
oktatási intézmény 
tartozik, melyekben 
jelentős beruházások 

is történtek a nyári szünetben.  
 – A nyári időszakban 170 millió forintból 
szereztünk be elsősorban informatikai esz-
közöket, a többi között projektorokat, SSD 

háttértárakat, asztali számítógépeket, moni-
torokat, laptopokat és egyéb oktatási segéd-
anyagokat vásároltunk. A beszerzéseknek 
köszönhetően két teljesértékű nyelvi labort 
is kialakítottunk. Mindezeken túl tanter-
mi és irodai bútorzatot, öltözőszekrénye-
ket, nagyértékű takarítógépet is vásároltunk. 
A hangszercsere programban több mint 16 
millió forintból új hangszereket szereztünk 
be zeneiskoláink részére. Iskoláink nyári 
karbantartására 35 millió forintot költöttünk. 
Több helyen felújítottuk a padlózatot, tanter-
meket, tornatermet festettük ki, esőcsatornát 
javíttattunk, a fűtés karbantartását is elvégez-
tük, az esetleges érintésvédelmi hibákat ja-
vítottuk. Nagyberuházásokra közel 80 mil-
lió forintot költött el a tankerületi központ. 
A monori József Attila Gimnázium épületé-
nek balesetveszélyes lépcsőfordulóit és előte-
rét újra burkoltattuk közel 15 millió forintból. 
Pilisen, a Gubányi Károly Általános Iskola 
Széchenyi udvar rekonstrukcióját több mint 22 
millió forintból végeztük el, valamint a Pán-
di Általános Iskola teljes tetőzetét felújítottuk 
több mint 42 millió forintból. A BMSK beru-
házásában Dabason a Gyóni Géza Általános 
Iskola 5 tanteremmel bővült, Pándon az ön-
kormányzat projektjeként az általános isko-
lában a tornaterem újult meg – foglalta össze 
a fejlesztéseket dr. Hrutkáné Molnár Monika, 
hozzátéve, hogy a későbbiekben több iskola 
bővítése várható a térségben.   VN
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  Szeptember 26-án, vasárnap 13 órától a BÁKK előtti Fő téren jóté-
konysági gasztro eseményt szervezünk, ahol Fördős Zé műsorvezeté-
sével összeszokott vecsési főzőcsapatok készítenek fi nomabbnál-fi no-
mabb ételeket, mindezt a közönség szeme láttára látványkonyhákkal. 
Az ínycsiklandozó falnivalókat közönségünk is megkóstolhatja támo-
gatói jegy megváltásával, mely felajánlásával hozzájárulhatnak egy 
vecsési óvoda szabadtéri játékainak felújításához, amiben együttmű-
ködő partnerünk a MesterCenter.
 
RÉSZLETES PROGRAM:
   12.00-15.00: Jótékonysági főzés // Látványkonyha
   13.30-14.30: BÁKK Szerencsekerék
– Gasztro Kvíz Fördős Zével

   14.30-15.30: Magyar Pálinka Lovagrend programja
– III. Vecsési Pálinka- és Párlat verseny eredményhirdetése

   15:00-tól Támogatójegyek beváltása, elkészült ételek kóstolása
   16.00-17.00: Térzene koncert: Cimbaliband „Szabadon” című 

műsora 
   17.00-19.00: Mydros Zenekar élőzenés táncmulatsága (BÁKK 

színházterem, kizárólag védettségi igazolvánnyal látogatható)
   17.30-18.00: Jótékonysági főzés eredményhirdetése
 
Az esemény ideje alatt gasztro témájú kézműves 
foglalkozás gyerekeknek, felnőtteknek.
 
Az eseményen a részvétel ingyenes, előzetes regisztrációhoz kötött, 
és 500 főben limitált. Regisztrálni a www.kulturba.hu oldalon le-
het. A BÁKK-ban megvalósuló programra a belépés kizárólag vé-
dettségi igazolvánnyal lehetséges, és érkezési sorrendben történik 
majd. A BÁKK előtti téren szervezett programok védettségi igazol-
vány nélkül is látogathatóak.

PROGRAMAJÁNLÓ

Időpont: 2021. október 20. 19 óra • Jegyár: 5 000 Ft

A RÁTONYI RÓBERT SZÍNHÁZ BEMUTATJA: 

CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ
NAGYOPERETT

Időpont: október 22. Kapunyitás: 20 óra
Jegyek hamarosan!

ANNA AND THE BARBIES

További információkért kövessenek minket a Facebookon, vagy webol-
dalunkon. A megfelelő óvintézkedések mellett várunk mindenkit szere-
tettel programjainkra 2021 őszén is!
 Kérjük, olvassák el a www.kulturba.hu oldalon járványügyi tájékoz-
tatónkat!
 A programváltoztatás jogát fenntartjuk, az egyes programokról és a 
jegyértékesítésről weboldalunkon és a Facebookon (facebook.com/
kulturba) értesülhetnek leggyorsabban. Az őszi évadunkra a jegyek on-
line a www.kulturba.hu oldalon, valamint nyitvatartási időben jegy-
pénztárunkban válthatóak.

A DANIEL SPEER BRASS 
HANGSZERBEMUTATÓS HANGVERSENYE
Időpont: 2021. október 10. 10 óra • Jegyár: 1 000 Ft

AZ ESEMÉNY PARTNERE
A CIB BANK VECSÉSI FIÓKJA
Időpont: 2021. szeptember 26. 12 óra

Zenés Családi vasárnap:
OPERÁLT OPERÁK

BÁKK GASZTROSOKK
+ FÖRDŐS ZÉVEL

A z új gyülekezeti komp-
lexumban templomtér, 
iroda, gyülekezeti te-

rem, mosdók és konyha is he-
lyet kapott. Sok emberi adakozás 
(11,3 millió forintot a gyüleke-
zeti tagok adtak és gyűjtöttek 
össze), áldozatos emberi munka 
(tizennégy állami és egyházi pá-
lyázat megírása és elszámolása, 
szeretetteljes tervezés és pénzt 
nem számoló kivitelezés) és ön-
kormányzati segítség (járda és 
parkoló megépítése – ennek ér-
téke 6 millió forint) révén való-
sult meg 88,8 millió forintból.
 A gyülekezet – ahogyan azt 
prédikációjában dr. Fabiny Ta-
más elnök-püspök is kiemelte –
méltán lehet büszke nemcsak 
a végső formát nyert épületre, 
hanem annak a küzdelemnek a 
megvívására is, melynek eredmé-
nyeképpen elérkezhetett a szen-
telés ideje. Az Északi Egyházke-
rület vezetője Jákób álma (1Móz 

28,10–17) kapcsán úgy fogalma-
zott, a templom is egyfajta létra, 
hiszen a mennyei Isten és a föl-
di ember közötti kapcsolat meg-
teremtését teszi lehetővé. „Azért 
jövünk ide, hogy bűneinket lete-
gyük, Isten közelében megszente-
lődjünk, és átéljük, amit Jákób is 
átélhetett: Isten háza és a menny 
kapuja ez a hely.”
 Fontos, hogy jól érezzük ma-
gunkat a templomban, hogy kö-
zösségek kovácsolódjanak benne 
össze, de az első számú felada-

ta természetesen Isten igéjének 
megszólaltatása – emlékeztetett 
Fabiny Tamás, majd arra báto-
rította a jelenlévőket, szeressék 
ezt a helyet, ahogyan eddig, úgy 
a jövőben is tegyenek érte sokat, 
és hívogassanak ide másokat is, 
mert akkor a legszebb a temp-
lom, amikor tele van. 
 – Biztos vagyok benne, hogy 
Istennek tetsző dolgot cseleked-
tünk, amikor neki akartunk házat 
építeni, amikor olyan épületért 
dolgoztunk együtt, amelyikben 
a gyülekezet tagjai, kicsik és na-
gyok, idősek és fi atalok lelki ott-
honra találhatnak – fogalmazott 
Heineman Ildikó, aki az ünnepi 
közgyűlésen különösen is há-
rom embernek mondott köszö-
netet. Schliszka Csaba építész-
mérnök, Halgas Csaba kivitelező 

KÖZÖSSÉG

A TEMPLOM IS LÉTRA

Templomszentelésre gyűltek össze szeptember 
5-én, vasárnap a vecsési evangélikusok. Ti-
zenegy évvel az első tervek után, és öt évvel 
az alapkőletételt követően a gyülekezet egy 
nagy álom megvalósulásáért adhatott hálát.

EGY ÁLOM VALÓSULT MEG VECSÉSEN

és Halgasné Takács Mónika felü-
gyelő-helyettes rengeteget tettek 
az álom megvalósulásáért; ben-
nük Isten elkötelezett és hűsé-
ges munkatársakkal ajándékoz-
ta meg a lelkésznőt.
 A gyülekezet lelkipásztora be-
szédében arról szólt, hogy ami-
kor Jézus megtisztítja a temp-
lomot (Jn 2,13–21), akkor a 
tanítványoknak a 69. zsoltár-
ban megírtak jutottak az eszük-
be: „A te házad iránti féltő sze-
retet emészt engem.” (Jn 2,17) 
Az „emészt engem” azt jelenti, 
hogy templom iránt olyan sze-
retet, olyan féltés, olyan aggó-
dás éled a szívünkben, ami nem 
hagy nyugodni minket. 
 – Tudom, hogy a munkatár-
saimnak, a közösségünk né-
hány tagjának, és nekem is olyan 
ügyem a templom, az evangé-
lium hirdetése akár szavak-
kal, akár énekkel, akár tettek-
kel, ami minket éltet, lelkesít, 
örömmel és olykor még aggo-
dalommal is eltölt – vallott ér-
zéseiről Heinemann Ildikó. 
 – Olyan jó lenne, ha át tud-
nánk adni, ha más is megérez-
né, hogy jó itt lennünk, hogy az 
istentisztelet feltöltő erő, hogy a 
közösség ereje, az imádság gyó-
gyít és megtart.” A gyülekezet 
énekkara, a Vecsernye kórus ar-
ról az Úrról énekelt, aki olyan 
hatalmas, hogy fel sem foghat-
juk nagyságát, aki mégis ott ül 
a mi csónakunkban, és irányít-
ja életünket és közösségünket.   

H. I. – V. J.

  A nyári szünet után újra akci-
óba léptek a vecsési környezet-
védők. Szeptember első hétvé-
géjén 49-en szedték a szemetet 
Vecsés legforgalmasabb bel-
területi útszakaszai mentén. 

TÖBB VAGY HA ADSZ – szemétszedés 
Vecsésen kompromisszumok nélkül

Krojher Gabriella, a Kispatak 
Természetvédő Egyesület és 
Hulladékkommandó vezetője 
elmondta, hogy ez volt idén a 
legnagyobb létszámú szemét-
szedő akció a városban, az pe-

dig külön örömre ad 
okot, hogy kevesebb 
szemét gyűlt össze, 
mint a korábbi sze-
métszedések alkal-
mával. (Azt már ki-
csit szomorúbban 
tette hozzá, hogy a 
tanévkezdést követő-

en újra egyre több eldobált sze-
metet lehet látni az iskolák és az 
óvodák környékén.) A követke-
ző szemétgyűjtő akció a Több 
vagy, ha adsz elnevezésű prog-
ram keretében lesz, október 8. 
és 10. között. 
 – Negyedszer csatlakozunk a 
történelmi egyházak által szerve-
zett Több vagy, ha adsz nevű or-
szágos kezdeményezéshez, amely 
egy 72 órán át tartó jótékonysá-
gi akció, és a fi atalokat hívja kö-
zös összefogásra, hogy együtt 
tegyünk másokért, a környeze-

tünkért. A program keretében mi 
általában pénteken és szomba-
ton szoktunk szemetet gyűjteni, 
így lesz ez idén is. Bízunk ab-
ban, hogy a járványhelyzet nem 
húzza keresztül a terveinket, az 
akcióra várjuk fi atalok, iskolás 
osztályok, helyi intézmények je-
lentkezését. A részletes progra-
mot és a szemétszedések hely-
színét szeptember végén, vagy 
október első napjaiban tesszük 
közzé a Kispatak Természetvé-
dő Egyesület Facebook-oldalán 
– mondta Krojher Gabriella.  V. 
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Októberben érdekesnek ígérkező kiállítás helyszíne lesz a Bálint Ágnes 
Kulturális Központ könyvtára. A koronavírus-járvány miatt 2020 

áprilisáról elhalasztott kiállításon Vörös Eszter Anna saját készítésű 
tárgyait és képeit lehet megtekinteni. Eszter autodidakta módon 

tanult meg festeni, különleges látványvilágú képeit ma már ékszerekre 
és fakorongokra is festi. Gödöllőn egy alkotói közösségi teret is 

létrehozott, ahol más alkotóknak is lehetőséget ad a bemutatkozásra.

Hobbiból kezdett rajzolni, 
ma már Amerikát ostromolja 

a műveivel, és most Vecsésre jön

KIÁLLÍTÁS

A ki látta már Vörös Esz-
ter Annát, tudja, hogy 
egy szép hölgyről van 

szó, aki ismeri a műveit, azt is 
tudja, hogy egy roppant tehet-
séges művész. 
 – Kiskorom óta érdekel a raj-
zolás, már az óvodában is küld-
tek versenyekre, és a legtöbb-
ször helyezéssel jöttem haza. 
A természet témájú rajzok vol-
tak a kedvenceim, fák, állatok, 
de volt időszak, amikor dínókat 

szerettem rajzolni – mondta 
Eszter a kezdetekről.
 Szerencsésnek tartja magát, hi-
szen a szenvedélye a munkája, a 
rajzolásból, amely hobbinak indult, 
egészen különleges dolog nőtte ki 
magát az elmúlt hat évben. 
 – A családomban elég so-
kan voltak a különböző művé-
szeti ágak képviselői, festő is 
volt, de édesanyám például kó-
rusban énekel – mondta a buda-
pesti születésű, de kétéves kora 
óta Gödöllőn élő művész. 
 – 2014 januárjában készült az 
első rajzom egy álom hatására, 
és ez a szürreális vonal azóta 
is adott. 2017 óta csinálom hi-
vatásszerűen, és 2018 óta van 
galériám Gödöllőn, ami az-
óta már kétszer bővült. Ez 
egy álommunka, sokan fel-
keresnek, és mostanra már 
nem csak belföldre adok 
el, a második legnagyobb 
piac már Amerika szá-
momra – mondta pá-
lyájáról Eszter, akit 
mindig is érdekelt a 
spiritualitás, a meg-
foghatatlan jelensé-

Eszter galériája Gödöllő központjában 
más alkotóknak is teret ad a bemutatkozásra

Gyakran visszaköszönnek 
alkotásain a spirituális, 
megfoghatatlan jelenségek

Hatással vannak rá a fantasy 
műfaj fi lmes élményei

gek, és mindig is szerette a fantasy 
műfajt, sok fi lmes élmény is ha-
tással volt és van napjainkban az 
alkotásaira. 
 Augusztusban ünnepelte har-
madik születésnapját Eszter ga-
lériája Gödöllő központjában, a 
 Művészetek Háza szomszéd-
ságában. Az „EYCIIR” mo-
zaikszó az angol szállóige, az 
„Everything You Can Imagine Is 
Real” (Minden, amit elképzelsz, 
valóságos) rövidítése, ami egy 
Picassonak tulajdonított mondás.
 – Igazából egyedül vagyok min-
denre, én vagyok a marketinges, a 
kapcsolattartó és az alkotó is, emel-
lett kiállítóként is helyt kell állnom 
– mondta, ennek ellenére hihetet-
len lelkesedéssel csinálja. Úgy véli, 
az alkotás, amellett, hogy önma-
ga kiteljesedése, fontos társadalmi 
szerepvállalás is. Egyfajta közös-
ségépítés, ezért nagy felelősséget 
is jelent számára.
 Amellett, hogy a saját mun-

kái, ékszerei, kiegészítői 
állandó jelleggel meg-

találhatók a galériájá-
ban, rendszeresen fo-
gad vendégkiállítókat 
is, valamint különfé-
le kulturális esemé-
nyeknek, rendezvé-
nyeknek, de kreatív 
workshopoknak is 
otthont ad a helyszín. 
 Szeretne saját kiál-
lításaival is minél több 
településen megjelenni. 

Célja, hogy bebizonyítsa: 
kiállításokra, megnyitók-

ra járni igenis jó dolog, és 
emberközeli élménnyé tehető 

minden generáció számára. Ok-
tóberben éppen Vecsésen. Sz.Gy.
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Vörös Eszter Anna szeren-
csésnek tartja magát, hiszen 
a hobbija egyben a munkája is
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Mikor a vecsési 48-asok után nyomozok, néha egy-egy 
aradi vértanú neve bukkan fel az eseményeknél. Ez 
adta az ötletet. Mi lenne, ha az idei október 6-ára 

összegyűjtenék 13 olyan történetet, ahol az egyik szereplő 
egy aradi vértanú, a másik pedig egy vecsési hős? 

HELYTÖRTÉNET

AZ ARADI VÉRTANÚK és Vecsés

I gen ám, de 13 történet az nagyon sok. 
Mire fűzzem fel, mi legyen a vezérfo-
nál? A jegyzetelések közben megszü-

letett a megoldás. A vezérfonál az idő lesz. 
Ahogy az 1848–1849-es forradalom és sza-
badságharc eseményei haladnak, úgy jön-
nek elénk a vértanúk és a vecsési 48-asok. 
Következzen hát apró képekben az emléke-
zetes másfél év!

Nemzetőrök a tilosban
Az 1848. március 15-ei forradalom április 11-
én vált törvényessé, mikor V. Ferdinánd király 
szentesítette az első magyar kormány törvé-
nyeit. Úgy tűnt, Magyarország alkotmányos 
királysággá vált! Valójában a Habsburg ha-
talom csak időt szeretett volna nyerni, a hát-
térben már készülődött az ellenforradalom. 
Már császárhű kémek szállították a fegyvert, 
az ígéreteket és az eszmét a délvidéki szer-
beknek, akik aztán ezekkel a fegyverekkel 
a törvényes magyar kormányra támadtak. 
A nyílt támadás 1848 szeptemberében tör-
tént, amikor V. Ferdinánd király – elárulva 
saját törvényeit – a horvát Jellasicsot küldte 
Magyarország ellen. Jellasics elindult „Bu-
dapest” felé. Ide kötődik az első történetünk.
 Lázár Vilmos ezredest elsők között végezték 
ki Aradon. Ebben az időben az volt a feladata, 
hogy a Balatonnál fi gyelje Jellasics mozgását. 
Híre jött egy nap, hogy magyar nemzetőrök Ba-
latonakarattyán egy szőlőben illegálisan szüre-
telnek. Lázár segédtisztjét, a 21 éves Andrássy
Aladárt küldte a fosztogatók megfékezésére, 
melyet ő sikeresen teljesített. A történet számot 
ad arról, hogy a nem hivatásos katonákból álló 
nemzetőrség megszervezése nem volt köny-
nyű feladat, sőt, egyes csapatok akár gondot is 
okozhattak. Andrássy negyedszázaddal az ese-
mények után a Vecsés melletti Ha lomegyháza 
birtokosa lett, nevét az Andrássy-telep őrzi. 
A halomegyházi éveket akár Lázár Vilmos is 
megérhette volna, hiszen fi atal, 31 éves ember 
volt, mikor felségsértésért és fegyveres láza-
dásért kivégezték.

Kossuth első tábornoka
1848 szeptemberében a magyar honvéd-
sereg legyőzte Jellasics seregét. Megkez-
dődött a szabadságharc és megkezdőd-

tek a honvédtábornoki kinevezések is. 
Az első, aki ezt a rangot megkapta, Kiss 
Ernő volt. Az ő kinevezését és az őt kö-
vető kinevezéseket a Kossuth vezette Or-
szágos Honvédelmi Bizottmány (OHB) 
bonyolította le. Az OHB katonai irodájá-
ban dolgozott Szontágh Samu, aki az 1860-
as, 70-es években Vecsés-Ferihegy bir-
tokosa lett. Rengeteg újítást vezetett be. 
A vecsésiek például csodájára jártak az éj-
jel is dolgozó, világító gőzekéinek. Ezt az 
ötletét még londoni emigráns korából hoz-
ta, mikor Kossuthtal együtt ők is csodájára 
jártak ennek a találmánynak. Kiss Ernő eze-
ket az időket már nem érte meg, az előzőek-
ben említett Lázár Vilmossal együtt vértanú-
halált halt a hazáért és a haladásért. Például 
azért, hogy gőzerővel szánthasson a vállal-
kozó vecsési földjén.

A történetek folytatása
Sajnos, az újság befogadóképessége miatt 
itt most meg kell állnunk, de a történet 2021. 
október 7-én a könyvtárban, illetve a WTV 
Időkép című műsorában folytatódik. Majd-
nem sikerül majd bevenni a honvédoknak 
Bécset, ahol egy későbbi vecsési földbirto-
kos lesz a futár a csapatok között. Lahner 
György fegyvergyárat szervez, amelyhez óri-
ási segítséget ad egy vecsési földbérlő uno-
katestvére. Feltűnik több csatában is legen-

dás vasúti pénztárosunk és első orvosunk. 
A dicsőséges tavaszi hadjáratnál áruló ké-
ményseprőt gyóntat, majd ünnepi misét ce-
lebrál régi plébánosunk. Ez a hadjárat aztán 
magát Vecsést is érinti, rengeteg értékes kis 
eseménnyel. Aztán jön az orosz gőzhenger 
és a rettenetes kivégzések. A tragédia után 
lesz, aki megbocsájt, és lesz, aki soha. Az 
események egy vértanú naplójával záródnak, 
amely nem jelenhetett volna meg egy olyan 
történész nélkül, aki sógora volt a tizenki-
lencedik század egyik legsikeresebb vecsé-
si kereskedőjének.

A tanár tábornok
Az időrendbe egy vértanút nem sikerült beil-
leszteni, vele fejezem be ezt a kis elmélkedést. 
Volt egy aradi tábornok, akinek az édesap-
ja uradalmi kasznár 
volt a Vecsést alapító 
Grassalkovich Antal 
gödöllői birtokán. Ez 
a vértanú ott, a bir-
tokon született. Ő az 
egyetlen olyan „ara-
di tábornok”, aki a 
mai Magyarország 
területén látta meg 
a napvilágot. Szakmáját nézve „kolléga”, 
ő is tanár volt. Hadi mérnöki tudományo-
kat oktatott Bécsben, tanította Görgeit és 
Klapkát is. Másodikként akasztották fel a 
szabad, demokratikus hazáról szőtt álmai 
miatt… Tanáremberként, hazafi ként és hu-
manistaként a gödöllői Török Ignác Gimná-
zium ma is őrzi a nevét!

Kiss Gábor, Andrássy iskola

Andrássy Aladár

Az aradi Szabadság szobor részlete

A gödöllői iskola

Októberi emlékek   
Lassan őszbe borul a természet feje, ahogy írta Arany 

János. Őszi kön töst vesz fel a természet, amely immár az 
elmúlást idézi. Ha vesszük a fáradságot és végiglapozzuk a 

történelemkönyveket, megállapíthat juk, hogy történelmünk 
tulajdonképpen két hónapban csúcsosodik ki: márciusban és 

októberben. Most, mivel október közeledik, ennek a hónapnak 
az eseményeire, történéseire kell nagyobb fi gyelmet szentelni. 

Két olyan dátumra, amely történelmünk szempontjából 
egyszerre gyászos, és egyben felemelő: október 6. és október 23.

HELYTÖRTÉNET

O któber 6-án emlékezünk 
azokra a vértanúkra, aki-
ket csak az aradi 13-ak-

ként szoktunk emlegetni, akik 
életüket adták a magyar sza-
badságért, akik halálukig hűek 
maradtak esküjükhöz, akik be-
bizonyították, hogy nehéz körül-
mények között is meg lehet és 
meg kell tartani az Alkotmány-
ra tett esküjüket, és ehhez életük 
feláldozásával mutattak példát az 
utókórnak. Vecsésen szinte a kez-
detektől megemlékeztek vértanúinkról külön-
böző helyszíneken. A rendszerváltás előtt az 
iskolákban esetleg osztályfőnöki óra kereté-
ben adódott erre lehetőség. A rendszerváltás 
után a cserkészek elevenítették fel települé-
si szinten az emlékezést, amelynek helyszí-
ne az I. világháborús emlékmű volt, majd 
1999-ben a Magyar Demokrata Fórum kérte 
az önkormányzatot, hogy kopjafát és emlék-
táblát állíthasson az aradi vértanú kivégzé-
sének 150. évfordulója alkalmából. Nagyon 
sok ember összefogásából sikerült a tervet 
végrehajtani és 1999. október 6-án felavat-
ni, megszentelni, megáldani. Azóta itt tör-
ténik a megemlékezés. A másik kopjafát az 

önkormányzat állíttatta a Bocskai-, Rákó-
czi-szabadságharc emlékére. 
 Visszatérve az aradi vértanúk tiszteletére 
állított kopjafához, a Vecsési Andrássy Gyu-
la Általános Iskola tanulói látványos műsort 
adtak, amely megragadta a jelenlévő Deák 
István festőművészt, és csodálatos képeket 
festett a vértanúkról, amelyből tablót készí-
tettem és az iskolának ajándékoztam. A tab-
ló sokáig díszítette az aulát, majd az akko-
ri igazgató nem engedélyezte visszatételét. 
A tablóról a Vecsési Honismereti Egyesület 
1000 darab 70 x 100 centiméteres tablót ké-
szíttetett. Ebből Pest Megye Önkormányza-
ta 300 darabot igényelt, a többi az ország kü-

lönböző iskoláiban látható. Vecsésen csak 
egyben láttam. A tablóból van az USA-ban, 
Kanadában, Felvidéken, Erdélyben, Német-
országban. Visszatérve a megemlékezések-
re, az Andrássy-telepi iskolások, tanáraik 
vezetésével minden alkalommal színvona-
las műsorral emlékeznek nemzeti gyászna-
punkról, amiért köszönetemet fejezem ki 
sok-sok ember nevében. A költő szavaival 
élve: „Ők élni fognak, élni mindörökkön.”
 A másik októberi nap október 23. Ez a 
nap hazánk XX. századi történelmének 
legdicsőségesebb napja. Ez az a nap, ami-
kor a nép fellázadt az idegen megszállók 
és hazai kiszolgálóik ellen. Szembeszállt 
az akkori világ leghatalmasabb hadseregé-
vel, s 13 szabad nap adatott meg hazánknak. 
Az ország szinte egy emberként állt a forra-
dalom mellé. Ami országos szinten végbe-
ment, az szinte Vecsésen is lejátszódott. Meg-
alakult a Nemzeti Bizottság Bende László, a 
Nemzetőrség Szarka Géza vezetésével. A te-
lepülésen rend uralkodott, mindenki boldog 
volt, de jött a gyászos emlékű november 4., 
s a házakkal együtt elhamvadtak a szebb em-
beri álmok is. A szovjet hadsereg, kiegészülve 
hazai árulókkal, vérbe fojtotta szabadsághar-
cunkat. Százakat végeztek ki, ezreket ítéltek 
súlyos börtönbüntetésre, százezrek hagy-
ták el az országot félve a megtorlástól. Ve-
csés három halottat áldozott – Csűrös Zoltán, 
Havalda László, Simon Béláné – a szabadsá-
gért. Bende Lászlót internálták, állásából el-
bocsátották, Kozalik Miklóst, a Nemzetőrség 
helyettes parancsnokát elbocsátották állásá-
ból, Szarka Géza fegyelmit kapott és meg-
fosztották katonai rangjától. Késői elégtétel, 
hogy 11 évi levelezés és más vecsési segítsé-
gével a forradalom 60. évfordulóján vissza-
állították katonai rangját és katonai halottá 
nyilvánították. Köszönet a segítőknek! Gon-
doljunk erre is októberben! Gál István

17 múlt, 71 lesz – A Kisspista 
Színház és Varsa Mátyás

  Kiállítás a BÁKK aulájában. 
Megnyitó: 2021. október 1-jén 
18 órakor.  
 A kiállítás megtekinthető ok-
tóber 1. és 8. között,  nyitvatar-
tási időben. 
 A képen Carlo Goldoni: A ha -
zug című előadásából látható 
részlet. A színdarabot a Kisspista Színház 
mutatta be 2016-ban a Bálint Ágnes Kultu-

A Monori Bridzsklub 
10 alkalmas kezdő 
bridzstanfolyamot 
indít Vecsésen
Helyszín: Bálint Ágnes Kulturális Köz-
pont (Telepi út 43.). Oktató: Tatár Dóra 
(klubvezető). Időpont: október 5-étől 
december 7-éig, keddenként 17 óra 
30-tól 19 óra 30-éig. A TANFOLYAM 
INGYENES! 
 Jelentkezni és érdeklődni október 
4-ig lehet Onestyák Líviánál! 
Tel.: 06-30/999-4609, e-mail: onestyak.
livia@gmail.com. 
 Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

rális Központban. A felvételt készítette: Kál-
lai-Tóth Anett.  VT info
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Lapzártánk előtt, öt forduló után a 11. helyen áll a Vecsés 
FC labdarúgócsapata Pest Megye I. osztályában. Ez talán 
sokakat meglep a tavalyi kiemelkedő, bajnoki címet hozó 
szezon után, de Vincze Gábor, az együttes vezetőedzője 
szerint ez várható volt a nyári történések után.

VINCZE GÁBOR: Idén már a 
dobogó is hatalmas bravúr lenne

Maglód-HelloParks–Vecsési FC
Szeptember 25. 16 óra
Kertész Károly Sporttelep, Maglód

Vecsési FC–Felsőpakonyi KSE
Október 2. 15 óra 
Vecsés Városi Sporttelep

Fémalk-Dunavarsány–Vecsési FC
Október 9. 15 óra
Dunavarsányi TE Sporttelep

VSK Tököl–Vecsési FC
Október 16. 14 óra
Tököl VSE Sporttelep

Vecsési FC–Pereg SE
Október 24. 13 óra 30
Vecsés Városi Sporttelep

Taksony SE–Vecsési FC
Október 30. 13 óra 30
Taksonyi SE Fő utcai sportpálya

Egyéni: 1. Bram Chardon (holland) 
164,88 hibapont, 2. Ijsbrand Chardon 
(holland) 169,57, 3. Michael Brauchle 
(német) 169,62, ...9. Dobrovitz József 
183,77, ...16. Lázár Zoltán 191,64, ...19. 
ifj . Dobrovitz József 197,58, ...24. Sza-
kács Róbert 209,78, …25. ifj . Galbács Fe-
renc 222,20, ...28. Galbács Ferenc 224,67, 
...30. Papp János 227,64, ...34. Váczi István 
255,97, …35. Vida József 259,99. 

Csapat: 1. Hollandia (Bram Chardon, 
Ijsbrand Chardon, Koos de Ronde) 332,7 
hibapont, 2. Németország (Mareike 
Harm, Georg von Stein, Michael Brauchle) 
339,3, 3. Belgium (Dries Degrieck, Glenn 
Geerts, Sam Gees) 353,3, ...5. Magyaror-
szág (Lázár Zoltán, Dobrovitz József, ifj . 
Dobrovitz József) 370,8. 

MÉRKŐZÉSEK
Négyesfogathajtó 
Eb, végeredmény

U gyanazt tudom mondani, mint ta-
valy nyáron, jelenleg csapatépítés 
folyik. Négy-öt meghatározó játé-

kos elment a nyáron, akik jöttek, 
azoknak még időre van szüksé-
gük, és sajnos, nem is azt a szin-
tet képviselik, mint a távozók. 
Ennek az átalakulásnak is kö-
szönhető, hogy akik itt maradtak, 
még ők sem azt a teljesítményt 
nyújtják, amit várnánk tőlük – 
mondta a szakember
 Elárulta, amikor kezet fog-
tak az átigazolási időszak előtt, 
mindenki azt ígérte, marad a 
csapatnál. De nyáron ez általá-
nos probléma, július 10-e kör-
nyékén elkezdik a felkészülést 
az augusztus közepén kezdődő 
bajnokságra, de a játékosok jú-
lius 20-ig eligazolhatnak. Így ha 
valaki az első edzésen mégis azt 
mondja, hogy elmegy, csak tíz 
nap marad új játékost szerezni.

 – Nekem a nyáron volt egy tavalyról befi -
zetett nyaralásom, de nem gondoltam, hogy 
mire visszajövök, szétesik a játékoskeret. Há-

rom meghatározó játékos eligazolt, ment a 
kapkodás, hiszen június 20-a után már csak 
olyan labdarúgót lehet igazolni, akit a klub-
juk pénzért engedett el. Nem mi akartuk így, 
volt, aki magánéleti probléma miatt távozott, 
másnak változásra volt szüksége – összeg-
zett Vincze.
 – A célkitűzésünk így is az első 5-6-ba 

kerülés, úgy érzem, hogy idén 
a dobogós helyezés óriási bra-
vúr lenne. Nagyon bízom ben-
ne, hogy az őszi szezon végére 
nem fogunk jelentős lemaradás-
ban lenni az élmezőnytől. Bőven 
van lehetőség javítani, kell egy 
jó széria, hinni kell egymásban 
– mondta a tervekről, célokról a 
korábbi válogatott játékos.
 A vezetőedző dolgát külön 
nehezíti, hogy a tavalyi szezon-
ban remeklő kapusa, Komora 
László komoly sérüléssel bajló-
dik. Két és fél hónapja edzeni se 
tud, így kapusposzton is jelentős 
változás történt. Két 20 éves he-
lyi nevelésű fi atal véd, akiknek 
még nincs sok tapasztalata a fel-
nőtt mezőnyben. 

SzgY

Pest megyei I. osztály (Forrás: MLSZ adatbank)

H. Csapat M. Gy. D. V. LG. KG. GK. P.
1. Gödöllői SK 5 4 0 1 15 4 11 12

2. Dunaharaszti MTK 5 3 2 0 13 2 11 11

3. Nagykáta SE 5 3 1 1 12 7 5 10

4. Viadukt SE-Biatorbágy 5 3 1 1 11 6 5 10

5. Pilisi LK-Legenda Sport 5 3 1 1 5 3 2 10

6. Veresegyház VSK 4 3 0 1 8 6 2 9

7. Fémalk-Dunavarsány 5 2 3 0 10 6 4 9

8. Taksony SE 5 2 0 3 8 13 -5 6

9. Pereg SE 5 1 3 1 5 5 0 6

10. CSO-KI Sport 4 1 1 2 7 8 -1 4

11. Vecsési FC 5 1 1 3 7 9 -2 4

12. VSK Tököl 4 1 1 2 6 10 -4 4

13. UFC Gyömrő 3 1 0 2 8 9 -1 3

14. Budakalászi MSE 4 0 2 2 4 7 -3 2

15. Maglód-HelloParks 5 0 2 3 4 13 -9 2

16. Felsőpakonyi KSE 5 0 0 5 2 17 -15 0

A 4. fordulóban a Pilisi LK-Legenda Sport hazai pályán lepte meg a Vecsési FC-t. 
A mérkőzés a vendégek 2-1-es győzelmével zárult 
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Az ötvenéves jubileum okán érmeket várt Lázár Vilmos, a 
Magyar Lovassport Szövetség elnöke a hazai versenyzőktől 
csapatban és egyéniben, a Kincsem Parkban szeptember kö-
zepén megrendezett négyesfogathajtó Európa-bajnokságon.

A szeptemberben megrendezett tokiói paralimpián a menekültek 
csapatával együtt 163 küldött ség rekordnak számító 4403 – 2550 férfi  
és 1853 női – sportolója 
versenyzett 22 sport-
ágban. A 37, illetve a 
látássérült kerékpáros 
guidejával együtt 38 
fős magyar csapat hét 
arany-, öt ezüst- és négy 
bronzéremmel fejezte 
be a tokiói paralimpiát.

Ezúttal nem jött össze az 
érem a vecsési fogathajtóknak

A kajakos Varga Katalin 
BRONZÉRMET NYERT 
K1 200 MÉTEREN A TOKIÓI PARALIMPIÁN

P énteken a díjhajtásban másodikként 
hajtott Dobrovitz József, aki kifeje-
zetten jól szerepelt, 46,38 hibapont-

jával az ötödik helyet szerezte meg a nyi-
tószámban. 
 A szombati maratonhajtásban a magya-
rok közül ifj. Dobrovitz József szerepelt a 
legjobban. A vecsési hajtó tizedik lett, de 
gyengébb díjhajtása miatt így is csak 17. 
pozícióból várta a folytatást. Apja, a 2004-
ben csapatban világbajnok Dobrovitz Jó-
zsef 16. helyével két pozíciót rontott, azon-
ban hetedikként így is ő állt a legelőkelőbb 
helyen összetettben. A sportág népsze-
rűségét jól mutatja, hogy a leglátványo-
sabb számot több mint tízezer ember kö-
vette a helyszínen. Ezt emelte ki az ifjabb 

Dobrovitz is, aki szerint a közönség fan-
tasztikus volt, hatalmas doppingot adtak 
számára.
 A magyar csapattagok közül senkinek 
nem sikerült igazán jól az akadályhajtás, 
Dobrovitz Józsefnek és a kilencszeres vb-
aranyérmes Lázár Zoltánnak is volt egy-egy 
verőhibája a több mint 10 másodperces idő-
túllépésen túl. Ifj. Dobrovitz József pedig két 
labdát is levert, és a tempója sem volt meg-
felelő. Ez azt eredményezte, hogy a csapat 
a negyedikről visszaesett az ötödik helyre, 
egyéniben pedig Dobrovitz 9., Lázár 16., ifj. 
Dobrovitz 19. lett.
 Összesítésben a holland Bram Chardon 
végül megvédte címét, míg csapatban favo-
rit honfi társaival diadalmaskodott. SZGY

A vecsési illetőségű Var-
ga Katalin a kajakosok 
KL2-es kategóriájában 

volt érdekelt. Már a csütörtöki előfutamában is 
jól szerepelt, de másodikként célba érve közép-
futamra kényszerült. Abban szombaton még 

úgy is simán nyert, hogy a végén kiengedett. 
A bő egy órával későbbi döntőben jól raj-
tolt, jó volt az utazó tempója, így nem is 

az volt igazán a kérdés, meglesz-e neki a 
bronzérem, hanem hogy esetleg megfog-
ja-e az élen lapátoló két brit közül a las-
sabbat. Végül stabil harmadik helyen ért 
célba 52.622 másodperccel. Győzött Char-
lotte Henshaw (50.760), másodikként pe-
dig Emma Wiggs (51.409) végzett. Varga 
Katalin az első női magyar paralimpiai ér-
mese a sportágnak.
 A balesetes gerincsérült, 35 éves ma-
gyar kajakos, aki öt éve ötödik volt a riói 
paralimpián, idén pedig ezüstöt nyert az Eu-
rópa-bajnokságon, a magyar küldöttség 16. 
érmét – a negyedik bronzot – szerezte.
 – Pontosan ezért a bronzéremért jöttem, 
minden úgy alakult, ahogy elképzeltem. Ez 
kiérkezéskor még nem teljesen volt így, ne-
héz volt magamat felpörgetni, valószínűleg 
azért, mert túl higgadtan álltam hozzá a ver-
senyhez. Már két napja Metallicát hallgatok, 
hogy felpörgessem magam. Pont erre a nap-
ra tök jól alakult minden – mondta a fantasz-
tikus sportoló az MTI-nek.
 Arra a kérdésre, hogy látott-e menet köz-
ben esélyt a második hely megszerzésére, azt 
felelte, hogy igen, de bevallotta, hogy a futa-
mok végére általában „el szokott fogyni”, de 
ezen a későbbiekben javítani kell. A terveit il-
letően azt mondta, a párizsi paralimpián sze-
retné fényesíteni ezt az érmet, és az a munka, 
amit pár hónapja elkezdett, elég jó, úgyhogy 
ezt folytatja majd. Sz.Gy.
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CSALÁDI 
FOGÁSZAT

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

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

Vassné Csorba Zsuzsa,  
Vass Péter – fogtechnika

V é C b Z

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter

Dr. Csorba Zoltán
Dr. Ádám Ágnes• Szájsebészet

• Implantáció
• Fogpótlások

• Fogfehérítés
• Panoráma rtg
• Fogtechnika

GRUND INVEST  
Ingatlaniroda

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

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

2220 Vecsés, Fő u.   
Lakótelepi üzletsor

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

Sitt, szemét,   
szállítás és gépi földmunka 

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

MÁRTA ERVIN
Tel.: 06-20/984 9242

KONTÉNER 
SZÁLLÍTÁS

Lajos - kertészet
Zöldterület-kezelés
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• REDŐNYJAVÍTÁS
• ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
• SZÚNYOGHÁLÓ
• NYÍLÁSZÁRÓCSERE

Tel.: 06-70/622-21-12
E-mail: info@reginagarden.hu
Bemutató terem: Vecsés, Telepi út 50.

REDŐNY • SZÚNYOGHÁLÓ 
ÁRNYÉKOLÁS • AJTÓ–ABLAK „A VECSÉSI SZOLGÁLTATÓ”

KÉRJE INGYENES FELMÉRÉSÜNKET  
ÉS ÁRAJÁNLATUNKAT!

VECSÉSEN  
10  % EXTRA 
KEDVEZMÉNYT 
BIZTOSÍTUNK!

50% os  
ÁLLAMI VISSZATÉRÍTÉS  
3 MILLIÓ FORINTIG! *
* az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti otthonfelújítási támogatás

REKLÁM

50 éven felülieknek indul 

a Bálint Ágnes Kulturális Központban.

elkezdheti gyakorolni 
és élvezheti annak 

közérzetre gyakorolt 
jótékony hatását.

 Bajkó Erika – 06-30/280-9625

(lakás, konyha, gardrob, iroda)

Mobil: 

Web: 

Cím:  

SZOMSZÉDUNK, A REPÜLŐTÉR

KÉT ÉV ALATT 
70 milliárdos fejlesztés a repülőtéren

A Budapest Airport, vagyis a repülőteret üzemeltető vállalat 2019-ben nagyszabású 
fejlesztéssorozatot indított el, amely gyakorlatilag azóta is folyamatosan zajlik. Aki utazott 

az elmúlt hónapokban a repülőtérről, számtalan újdonsággal, új épületekkel és felújított 
épületrészekkel találkozhatott, illetve olyan digitális újításokkal is, amelyek megkönnyítik és 

gyorsabbá teszik az utazásunkat. 30 hónap alatt a Budapest Airport összesen 70 milliárd forintot 
invesztált a fejlesztésekbe, amely átlagosan félmilliárd forintnyi beruházást jelent hetente. 

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 
megszépült, kibővült, és a sok mun-
ka, a számtalan beruházás meghoz-

ta gyümölcsét elégedettségben és díjakban 
egyaránt. Volt pedig bőven kihívás az el-
múlt időszakban, hiszen a járvány a repü-
lőteret nagyon mélyen érintette, több olyan 
hónap is volt 2020-ban, hogy az utasszám a 
2019-es forgalom 5 százalékát sem érte el. 
Mégis, a Budapest Airport a drasztikusan 
visszaeső utasforgalom és bevételek ellené-
re úgy döntött, hogy nem állítja le a fejlesz-
téseket, sőt, bizonyos fejlesztéseket előrébb 
is hozott az alacsony utasforgalmi időszak-
ra, amelyek így gyorsabban és egyszerűb-
ben kivitelezhetővé váltak.
 Az elmúlt két és fél év alatt a repülőtér üze-
meltetője közel 200 millió eurót – azaz 70 
milliárd forintot – fordított infrastruktúra-
fejlesztésre, kapacitásbővítésre, digitalizálás-
ra és egyéb háttérfejlesztésekre, amelyeknek 
köszönhetően nagymértékben nőtt a repülő-
téren elérhető szolgáltatások köre és színvo-
nala, ezáltal a repülőtér regionális jelentősége. 
Az elégedettségi felmérésekben folyamato-
san nagyon jól teljesít a repülőtér, és az idén 
– egymás után nyolcadjára is – megnyerte a 
régió legjobb repülőtere címet.
 

A három óriásberuházás: BUD Cargo 
City, 1. utasmóló, poggyászosztályozó

2019 végén a Budapest Airport ünnepélyes 
keretek között átadta a BUD Cargo City névre 
keresztelt légiáru-kezelő komplexumot, 2020 

januárjában pedig felszállt innen az első de-
dikált cargo járat. Az ünneplésre alapos oka 
volt az üzemeltetőnek; míg a légi teheráru-
szállítási iparág számára professzionális kör-
nyezetet és versenyképességet, a Budapest 
Airport és a magyar gazdaság számára régiós 
iparági vezető szerepet jelenthet a légi teher-
áru-kezelő központ. Nem beszélve a Cargo 
City befektetésösztönző, vállalkozásokat tá-
mogató és nem utolsó sorban munkahelyte-
remtő erejéről: csak a cargo több mint 1800 
munkahelyet teremt, amely a további beru-
házásokkal arányban jelentősen növekedhet, 
munkalehetőséget kínálva a környékben élő 
lakosok számára. A Cargo City nemzetgaz-
dasági jelentősége 2020-ban látványosan 
megmutatkozott, a rengeteg egészségügyi 
szállítmány, amely a járvány elleni védeke-
zéshez szükséges volt, beleértve a vakciná-
kat is, szinte kivétel nélkül légi úton érkezett. 
 De nem ez volt az egyetlen nagyberuházás 
a repülőtéren. A Budapest Airport tavaly au-
gusztusban adta át az új 1. mólót. A kivitele-
zés rekordidő alatt befejeződött; a 33 millió 
euróból megvalósult új épületrész több ezer 
négyzetméterrel növeli meg a terminál ka-
pacitását, minden elvárást kielégítő, kényel-
mes várakozást biztosítva az utasok számára. 
A 2A Terminál és az 1. móló közötti ösz-
szeköttetés klimatizált folyosón keresztül, 
mozgólépcsővel és liftekkel valósul meg. 
A móló tágas terei egyidejűleg akár 5000 utas be-
fogadására alkalmasak, a váróterületeken pedig 
2500 ülőhely biztosítja a kényelmes várakozást.
 2020. szeptember végén teljes egészében 

befejeződött a külső poggyász-
osztályozó csarnok és a hozzá 
kapcsolódó csomagrendszer ki-
építése. Az új létesítménynek és 
a legmodernebb berendezések-
nek köszönhetően 50 %-kal bő-
vült a teljes poggyászrendszer 
kapacitása; így már összesen 2,8 
kilométeren utaznak a bőröndök 
a feladópultoktól az átvilágító 
rendszeren át az osztályozócsar-
nokig. Az utasbiztonsági ellen-

őrzés felgyorsulása az új csatornák mellett a 
fejlettebb átvilágító rendszernek is köszön-
hető; az utasok nagyobb elektronikai eszkö-
zei a táskában maradhatnak.

Kapacitásbővítés, megújult környezet

A Budapest Airport tavaly júniusban két új 
biztonsági ellenőrző folyosót adott át, ezzel 
összesen 18-ra növelte a terminálokon rendel-
kezésre álló utasbiztonsági csatornák számát; 
így az ellenőrzést megelőző várakozási idő 
normál utasforgalom idején, a legforgalma-
sabb időszakokban is 15 perc alatt maradhat.
 Június végén elkészült a B oldali utasmólón 
kialakított új mozgólépcső. Ezzel egyidőben 
a terminálokon található liftek modernizálá-
sa is befejeződött azzal, hogy a 2A Terminál 
indulási és érkezési szintjét összekötő máso-
dik felvonó is megújult. 
 Két év alatt 70 %-kal nőtt a mosdók kapacitá-
sa; a terminálokon így már 28 mosdóblokk áll 
rendelkezésre, továbbá a repülőtér-üzemeltető 
11 új ivókutat is kiépített az utasok kényelmének 
növelése mellett – a megvásárolt műanyagpa-
lackok számának visszaszorításával – környe-
zetvédelmi szempontokat is fi gyelembe véve.
 A következő hetekben adják át a repülőtér 
megközelítését megkönnyítő új főportát, ami 
440 négyzetméteres épülettel és a korábbi-
nál két és félszer nagyobb kapacitással vár-
ja majd a repülőtér üzemi területére belépő 
munkavállalókat, bérlőket és partnereket.
 Chris Dinsdale, a Budapest Airport ve-
zérigazgatója kifejtette: „Az elmúlt évek si-
keres gazdálkodása megteremtette a lehető-
ségét, hogy a 2020-tól, a járvány hatására 
tapasztalt forgalomkiesés ellenére is stabi-
lan tudjunk működni, sőt, a tervezett fejleszté-
sek szinte mindegyikét meg tudjuk valósítani. 
A tulajdonosok és a vezetőség egyaránt úgy 
gondolja, hogy a repülőtéri szolgáltatások fo-
lyamatos fejlesztése régiós viszonylatban is 
feljebb pozícionálja a budapesti repülőteret 
az utasélmény és a növekedés tekintetében 
egyaránt. A fejlesztések az idei évben tovább 
folytatódnak, megerősítve helyünket ebben 
a régiós versenyben.” (x)
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Közérdekű információk 

Közbiztonság

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Kulturális intézmények

Szolgáltatás

Szociális intézmények

Oktatási intézmények

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – szeptember 27-ével,  
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – október 4-ével, 
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – október 11-ével, 
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – október 18-ával 
PatikaPlus (Market Central +36-29/557 820) – október 25-ével,  
kezdődő héten ügyeletes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Egészségügyi intézmények
Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet: 

2220 Vecsés, Telepi út 68., +36-29/551-450; www.vecsesiszakrendelo.hu 
Éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet: Vecsés, Dózsa György út 50., +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
Dr. Székely Lilla – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753-421

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

Felelős kiadó: Harazin István ügyvezető • Szerkesztőség: 2220 Vecsés, Károly u. 2. 
Szerkesztőségi órák: kedd: 14-16, csütörtök: 10-12 , info@vecsesitajekoztato.hu
Főszerkesztő: Varga Norbert +36-20/366-8228, varga.norbert@vvft.hu
Szerkesztőségi munkatárs: Szalontai János, +36-20/466-5950, szajan@a-vecses.hu 
Hirdetési és értékesítési vezető: +36-30/698-3976;  hirdetes@vecsesitajekoztato.hu
Grafi kai tervezés, nyomdai előkészítés: Juhász András • Címlapfotó: MTI/Bruzák Noémi
Nyomda: Pharma Press Nyomdaipari Kft., Budapest. 
Nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója.
Megjelenik havonta 7900 példányban.

A terjesztéssel kapcsolatos esetleges észrevételeket kérjük jelezze a szerkesztőség felé! A kéziratokat és a fotókat 
nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat szerkesztett 
formában közölje. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

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

Tájékoztató

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

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
ÜGYFÉLFOGADÁSA
Szlahó Csaba polgármester (2. vk.) 

Tel.: 06-29/555-211, 06-29/555-206; 

e-mail: polgarmester@vecses.hu

Páratlan héten csütörtök 9-12-ig 

(egyeztetés szükséges).

Mohainé Jakab Anikó jegyző 
Tel.: 06-29/555-211, 06-29/555-206; 

e-mail: jegyzo@vecses.hu

Minden csütörtök 9-12-ig. 

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: kovacs.marton@smartszovet.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. 



30 2021. szeptember
Tájékoztató

EGYEDI BÚTOROK OTTHONÁBAN! 
Bútor készítést, összeszerelést vállalok rövid 
határidővel! Tóth Gábor: +36-30/579-2959

ELADÓ GHOST EBS PRO 29 kerékpár (2014-es 
modell)! Vázméret: L (alumínium). Teleszkóp: 

Rock Shox XC 32 TK 29 Air, kormányról zárható, 
100mm rugóúttal. Fékek: elöl-hátul Shimano 
BR-M395 hidraulikus tárcsafékek. Váltók: 
Shimano Deore XT (30 sebesség). Váltókarok: 
Shimano Deore XT SL Rapidfi re Plus. Nyeregcső: 
RaceFace karbon. Kerékagyak: Shimano Deore. 
Felnik: Rigida Taurus. Ár: 185 000 Ft. 
Érdeklődj a 06-20/366-8228 telefonszámon. 

REKLÁM

A Geis Logistics Hungary Kft. munkatársakat keres a fenti pozíciókba azonnali kezdéssel.

Jelentkezni önéletrajz beküldésével lehet, az aniko.gombos@geis-group.hu e-mail címre.  

További felvilágosítást az egyes munkakörökről a fenti e-mail címen kaphatsz.

KEZDD EL MÁR MA A HOLNAPOD!

2220 VECSÉS, ECSERI ÚT 11.
(a temető főbejáratával szemben)

Sírhelymegváltás ügyintézése helyben

Iroda: +36 29 350 357
+36 30 494 2336  és +36 30 461 8848

ELHUNYT SZÁLLÍTÁS 0-24-ig:  
+36 30 919 7165

KIEMELT AKCIÓINK 

Több mint 50 féle hús kedvenceink örömére. Óriási választék tápokból, konzervekből, fel-

szerelésekből kutyáknak és cicáknak. Rágcsáló, hal, madár, hüllő eleségek széles kínálata.

BARF ÉTREND

b i 50 fél hús kedvenceink örömére Óriási választék tápokból, konzervekből, fel-ll

ÁLLATELEDEL ÉS VEGYIÁRU SZAKÜZLET

Ó l ék tá kból konzervekb
VECSÉS, Mária u. 19. • Nyitvatartás: H-P: 9-19, Szo: 8-13

KÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG

Rágcsáló, hal, madár, hüllő eleségek s
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INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS 

VECSÉSEN részletek: www.cupak.hu

PB 
PALACK

COCCOLINO

930  Ft/db

BÁRÁNYOS  
KUTYATÁP 20 Kg
11  300  Ft

TAVI HALTÁP 
2,5Kg

1860  Ft

CSIRKE 
SZÁRNYVÉG 

160  Ft/kg

SZARVAS NYESI

899  Ft

CIRMI 
MACSKA 
ALOM -15  %

LIBA-
TEPERTŐS 
TÉSZTA 12 kg

NYÚLTÁP

2 999  Ft/20 kg

3100  Ft

LEMEZES 
HALTÁP 120 ml

290  Ft

TENGERI-
MALAC 
ELESÉG 1 kg
980  Ft/kg

NAGYPAPAGÁJ 
KEVERÉK

250  Ft/kg

ARIEL 4,55 l

3 499  Ft

ÁLLÁSLEHETŐSÉG! 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
Kálnai Gábor, 

tel.: 06-30/ 9618-860

18. kerületi varrodában 
VARRÓNŐK 

jelentkezését várják!  

Apróhirdetés



•   Kiszállítás hétköznapokon 24 órán belül!
•   5 000 Ft felett ingyenes házhozszállítás Vecsésen belül!
• 
• 

LAKOSSÁGI ÉLELMISZER  
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS VECSÉSEN

SHOP.JEGTRADE.HU

CSATLAKOZZ A JÉGTRADE Kft. CSAPATÁHOZ!
Aktuális álláshirdetéseinket a 

 oldalon éred el!

• GÉPKOCSIVEZETŐ
• RAKTÁROS

Küldje el önéletrajzát a karrier@jegtrade.hu e-mail címre, és felvesszük Önnel a kapcsolatot!

LEPÉNYHAL FILÉ

PADLIZSÁNKRÉM
Ft/

BÁGYI PALACSINTA
Ft/

RÁNOTT  
GOMBAFEJEK

Ft/

PANÍROZOTT 
HAGYMAKARIKA

Ft

Gyorsfagyasztott 
egész, belezett  

PISZTRÁNG
Ft/

Dixi gyorsfagyasztott 

csirkeszárny
Ft/

Dixi gyors- 
fagyasztott Kentucky 

csirkemell falatok
Ft/

MOZZARELLA 
RUDAK

Ft

VARGÁNYÁS  
ERDEI GOMBA MIX

DEBIC  
CUKROZOTT TEJSZÍN

állati)

Ft/

)
Ft/ 

FAGYASZTOTT 
GESZTENYEPÜRÉ

JALAPENO 
SAJTKRÉM 
FALATOK

Ft
/

Ft/

CAMEMBERT 
FALATOK

3 Ft


