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Williams Televízió - Vecsési Magazin   

A Vecsési Magazin 2001 óta a Williams Televízió egyik meghatározó 

magazinműsora, mely hétről-hétre hírt ad a városban zajló közéleti, 

kulturális és sporteseményekről.  

A műsor kábelrendszeren több mint 50 település, 57.000 háztartásában mintegy 

160.000 nézőhöz jut el. Minden pénteken 18 órától 60 percben új adással 

jelentkezik; az ismétlések vasárnap és kedden 18 órától, szerdánként 21 órától 

tekinthetők meg. 2021 folyamán 52 adást láthattak a nézők. A műsor Vecsés 

Város Önkormányzatának támogatásával készül. 

          

A Williams Televízió (WTV) sugárzási lefedettsége széleskörű: a DIGI 

Távközlési és Szolgáltató Kft. mellett a UPC Magyarország Kft. hálózatán is 

látható digitálisan az adás. Ugyanakkor figyelembe véve a WTV és a VM nézői 

igényeit, szokásait, analóg üzemmódban a továbbiakban is elérhetőek a televízió 

műsorai. Ezekkel a műszaki megoldásokkal a WTV nem csak, hogy meg tudta 

tartani a régebbi nézőit, de újabb otthonokba is eljutott, s már több mint 50-re 

tehető a televízió által elérhető települések száma.  

 

A térségi televíziók, rádiók, újságok és internetes felületek ma már kiemelt 

szerepet kapnak egy település híráramában. Míg az országos médiumokból 

elsősorban a bel- és külpolitikai, valamint a bulvár hírek birtokába juthatnak a 

nézők, addig a helyi médiából a közvetlen környezetükben zajló, az őket is direkt 

módon érintő eseményekről, változásokról, s az általuk személyesen ismert 

közszereplőkkel (vagy akár civilekkel) kapcsolatos információkról kapnak 

tájékoztatást. A COVID-19 idején a helyi tájékoztatás ismét kiemelt figyelmet 

kapott. 
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A műsorkészítésről általában 

A műsorkészítés során alapelvünk a legfrissebb hírek, események napi, heti 

szinten történő gyors begyűjtése és feldolgozása a mielőbbi közlés céljából. 

Annak ellenére, hogy a Vecsési Magazin csak heti rendszerességgel jelentkezik, 

aktualitását tekintve az internetes oldalakat követően, Vecsésen az egyik 

leggyorsabb hírforrás. Mivel mi, a magazin készítői helyi lakosok vagyunk, a 

város híreiről, a lakókat érdeklő, érintő eseményekről napi szinten felkészültek 

lehetünk. A műsor szerkesztését illetően változatlanul a sokoldalú, tényszerű 

tájékoztatásra törekszünk.  

 

A riportalanyok diszponálása általában hétfőnként történik, majd a keddi-szerdai 

napokon kerül sor az interjúk túlnyomó részének felvételére. A szkriptelés, vágás 

folyamatosan e két napon, illetőleg csütörtökönként zajlik. A technikai 

lehetőségekből és a stáb tagjainak rugalmasságából adódóan, a műsor egészen az 

adásba kerülés napjáig változtatható, amennyiben nem várt vagy fontos esemény 

történik a városban.  

A Williams Televízió tulajdonosa: Kortye Vilmos, a Vecsési Magazin 

műsorvezetője, operatőre és vágója: ifj. Kortye Vilmos, felelős szerkesztője 

pedig: Szappanos Krisztina. 

              

A műsor a főcímmel indul, majd a műsorvezető ismerteti a magazin tartalmát. A 

hírblokkot követően a vezető anyag kerül elsőként adásba. A szerkesztés íve az 

adott hét témáinak hírértékét követi.  
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Városi televízió és magazin lévén, a szerkesztés során általában prioritással 

bírnak a képviselő-testületi ülésekről szóló beszámolók, hiszen a testület által 

hozott határozatok, rendeletek alakíthatják, befolyásolhatják a lakosság életét. 

Szintén többnyire az adás első szegmensében kap helyet a „Vecsési aktuális” 

című rovat. Ezt elsősorban a város vezetése és a képviselők számára hoztuk létre, 

hogy külön blokk keretében foglalhassák össze a település aktuális híreit.  

 

  

A Vecsési Magazin második felében láthatóak a különböző magazinműfajok (pl. 

Névjegy, Nemzetiségi percek, Múltidéző, illetve a kulturális eseményekről szóló 

bővebb beszámolók). A műsor végén a sporthírek blokkban értesülhetnek a nézők 

Vecsés legfontosabb aktuális sporteseményeiről, itt is aszerint szerkesztve, 

melyik sportág éppen milyen hírértékű történéssel bírt az adott héten. 

A 2021-es év „dióhéjban”  

2021-ben még nem történt meg a felocsúdás. A koronavírus-

járvány okozta 2020-as esztendőt ért globális sokkhatás továbbra 

is hatással volt mind az egyének, mind pedig a közösségek 

életére.  

Az, hogy egy „világjárvány” fogalmával és annak minden vonzatával együtt kell 

élnie a jelen nemzedéknek, a döbbenet tudatosulása után, fokozatosan elkezdte 

alkalmazkodóbbá tenni az embereket. A kezdeti pánikhangulat valamelyest alább 

hagyott, a kényszerű bezárkózás részben nyitottabbá vált, ugyanakkor az újabb 

és újabb járványhullámok miatt hozott korlátozó intézkedések szisztematikusan 

lenyesegették a tömegrendezvények szervezőinek kezdeményező kedvét...  
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Vecsésen sem volt ez másként. A legnagyobb közösségi rendezvényeket - bár a 

szervezők lelkiismeretesen, bizonytalan optimizmussal előkészítették -, 2021-ben 

sem lehetett (a korábbival azonos színvonalon) felelősséggel megtartani (pl.: 

Bálint Ágnes Mesefesztivál, Vecsési Káposztafeszt). Kisebb helyi események is 

elmaradtak, és ez a kényszerű passzivitás csak az év vége felé kezdett feloldódni. 

A Mindenki karácsonyát decemberben már megrendezték, bár az akkori 

kormányrendelet értelmében csak az oltási igazolvánnyal rendelkezők számára 

volt látogatható.  

A tényeket nézve kijelenthető, hogy a társasági élet a 2020-21’-es évben egy-két 

kivételtől eltekintve elmaradt, és a közösség dinamizmusa csak nagyon-nagyon 

lassan tér vissza a régi kerékvágásba... 

 

Műsorkészítőként, a közösségi események okozta témahiányt javarészt 

kompenzálták a városban zajló egyéb események, fejlesztések. A lakosság 

számára fontos információk többsége – témaköreikből fakadóan - 2021-ben 

Szlahó Csaba polgármestertől, Mohainé Jakab Anikó jegyzőtől, valamint Dr. 

Szarvas Tibor igazgató-főorvostól származtak.  

   

A Vecsési Egészségügyi Szolgálat vezetője két-három heti rendszerességgel 

adott tájékoztatást az oltópont működéséről, a COVID-elleni oltással kapcsolatos 

tudnivalókról, továbbá a szakrendelések híreiről. A polgármester folyamatos 

tájékoztatást nyújtott az aktuális rendelkezésekről, korlátozásokról, valamint a 

városban zajló beruházásokról. Mohainé Jakab Anikó pedig többek között a 

2021. évi népszámlálásról nyilatkozott a Vecsési Magazin számára, melyet végül 

a járványhelyzet miatt 2022 őszére halasztottak.  
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Műsoraink vezérfonalai 

A Vecsési Magazin 2021-es adásaiba összesen hozzávetőlegesen 470 db anyag 

készült különböző műfajokban: képes hír, interjú, riport, tudósítás, portré, stb. 

Adásainkban igyekeztünk beszámolni minden olyan eseményről, amely a város 

területén belül történt. 

A témák feldolgozása során a műsor készítői minden esetben együttműködő 

partnerre leltek az adott területek illetékeseiben, érintettjeiben. 

Megkeresésünkkor készséggel nyilatkoztak a képviselő-testület tagjai és az 

önkormányzati fenntartású intézmények vezetői is. 

 

A műsor egyik legfőbb információs szegmense a „Vecsési aktuális” című rovat, 

melyben többnyire Szlahó Csaba polgármesterrel, Frühwirthné Halász 

Melinda alpolgármesterrel, Alattyányi Istvánnal, a Gazdasági Bizottság 

elnökével és az önkormányzati képviselőkkel készítünk interjút a városban zajló 

és tervezett beruházásokról, fejlesztésekről.  

Az Önkormányzat Bizottságainak vezetői is rendszeresen tájékoztatták a 

lakosságot a területükkel kapcsolatos információkról.  

Alattyányi István, a Gazdasági Bizottság elnöke többek között a zárszámadásról, 

a költségvetésről, valamint az aktuális beruházásokról, útépítésekről nyilatkozott. 
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Várszegi Csaba, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke rendszeresen beszámolt 

a nézőknek a városban zajló faápolási munkálatokról, fásítási programokról. 

 

Czibolya Zoltán, a Sport Bizottság és a Vecsési Futball Club vezetőjeként 

folyamatosan tájékoztatott a VFC legfrissebb híreiről és a sportberuházásokról.  

 

Skribekné Komár Ágnes, a Szociális Bizottság elnöke például a napközis 

táborról, a nyári gyermekétkeztetésről és a karácsonyi csomagosztásról beszélt.  

 

Dr. Lugosi Mária, a Kulturális Bizottság vezetője az önkormányzati 

pályázatokra hívta fel az érintettek figyelmét.   
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Oláh László képviselő pedig - egyebek mellett - a „Motoros Mikulás” 

felvonulásra invitálta a nézőket. Tavasszal a „Motoros Nyulak” rendezvény a 

járványhelyzet miatt elmaradt.  

 

Vecsés Város Önkormányzatának intézményvezetői is rendszeresen 

tájékoztatták a nézőket az adott intézmény legfontosabb híreiről. A Vecsés és 

Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ részéről Tárnokiné Dr. 

Törő Krisztina, a Vecsési Gondozási Központtól Pereginé Vodila Terézia, a 

Bálint Ágnes Kulturális Központból többnyire Kis Tóth János igazgató, a Róder 

Imre Városi Könyvtár részéről pedig általában Vadászi Mária nyilatkozott.  

 

Stúdióbeszélgetések formájában hosszabb interjúkat készítettünk Szlahó Csaba 

polgármesterrel és Alattyányi Istvánnal, a Gazdasági Bizottság elnökével a 

városban zajló és tervezett beruházásokról. Az év végén a közreműködésükkel 

összefoglaltuk a 2020-2021-es esztendő főbb történéseit is.  
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Frühwirthné Halász Melinda alpolgármesterként év végi interjújában 

kielemezte, értékelte 2021 legfontosabb eseményeit. Nemzetiségi képviselőként 

számos Német Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos rendezvényről 

tájékoztatott, továbbá rendszeresen nyilatkozott a Kispatak Természetvédő 

Egyesület és Hulladékkommandóval közös köztisztasági akciókról. 

 

Tartalmas összefoglalóval beszámoltunk minden Önkormányzat által szervezett 

helyi rendezvényről és a korlátozó intézkedések mellett megvalósulhatott egyéb 

eseményekről.  

  

A városi rendezvényeken szinte kivétel nélkül megjelent Dr. Szűcs Lajos 

országgyűlési képviselő is. 
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Tallózás a Vecsési Magazin 2021-es adásaiból  

Január 

• A kormány 2021. február 1-jéig meghosszabbította a koronavírus-járvány 

miatt elrendelt korlátozó intézkedéseket. A vecsési intézmények 

működéséről és az aktuális hírekről Szlahó Csaba polgármestert kérdeztük. 

 

• A járványhelyzet a város működésére is jelentős hatást gyakorol, 

ugyanakkor a nehéz helyzet ellenére is történtek fejlesztések Vecsésen. 

Górcső alá vettük az aktuális beruházásokat. 

• A MÁV Zrt. több olyan bejelentést is tett, amely – más települések mellett 

– Vecsést is érinti. Sorra vettük a rendelkezésre álló információkat. 

• A február 1-jéig meghosszabbított korlátozó intézkedések értelmében, a 

középiskolákban továbbra is maradt a tantermen kívüli, digitális oktatás. A 

tapasztalatokról, valamint a központi írásbeli felvételiről a Petőfi iskola 

igazgatónőjét kérdeztük.  

        

• A Halmy-telep fejlesztéséről Czibolya Zoltán képviselő tájékoztatott.  

• A Vecsési Zeneiskolában a járványhelyzet miatt a diákok rendhagyó 

módon tettek évközi vizsgát.  

• Ősszel adta át a stafétabotot Magó László a Vecsési Honismereti Kör 

vezetésében. Az utód, Kiss Gábor, az Andrássy Gyula Általános Iskola 

pedagógusa korábban már több helytörténeti kutatást végzett. A 

Honismereti Kört illetően is számos ötlete van.  
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• A magyar kultúra napjához szorosan kapcsolódik a könyvolvasás szeretete. 

Az olvasói szokásokról és az új könyvek beszerzéséről a Róder Imre Városi 

Könyvtár vezetőjét kérdeztük. 

• Vecsés kulturális-, zenei- és közéleti életében is tevékenyen részt vesz 

Kortye Vilmos, akinek nevéhez fűződik a WAT-Társulat, a Dinoszaurusz 

Band, a Shadows Band, a HaveRock zenekar és a Williams Televízió is. A 

magyar kultúra napja alkalmából arról kérdeztük, hogy mit jelent számára 

a kultúra közvetítése és ápolása. 

• Január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját. A járványhelyzet miatt a 

hagyományos ünnepség elmaradt, de a Bálint Ágnes Kulturális Központ 

egy újdonsággal készült a jeles napra.  

 

• Téli hidegügyeletet tart hétvégenként a Vecsés és Környéke Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Központ. Az intézmény télen azokra a 

rászorulókra is fokozottan figyel, akik az otthonukban vannak 

veszélyeztetett helyzetben. 

• Járványhelyzet és téli depresszió. A Vecsés és Környéke Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Központ felkereshető lelki segítségnyújtásért 

is. A részleteket az intézmény vezetője, Tárnokiné Dr. Törő Krisztina 

gyermekpszichológus ismertette.  

• A téli hidegben fokozott figyelmet igényelnek a háziállataink. Dr. Sahin-

Tóth Tibor állatorvos adott hasznos tanácsokat a gazdiknak. 
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• Január 23-án lezajlottak a középfokú központi írásbeli felvételi vizsgák a 

Monori Tankerülethez tartozó három gimnáziumban: Ócsán, Dabason és 

Monoron. Számos végzős vecsési diák is ezen intézmények 

valamelyikében adott számot tudásáról. A felvételi eljárásról a Monori 

Tankerületi Központ vezetője nyilatkozott. 

• A Német Nemzetiségi Önkormányzat a fenntartója a Grassalkovich Antal 

Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskolának. Az önkormányzat 

számára is plusz kiadásokat jelent a járványhelyzet kezelése.  

• Farsangi hulladékgyűjtő akciót tartott január 24-én a Kispatak 

Természetvédő Egyesület és Hulladékkommandó. A résztvevők a kis 

létszám ellenére nagy mennyiségű szemetet szedtek össze.  

• A belföldi versenyeket korlátozott számban tudják megrendezni, míg a 

nemzetközi megmérettetések teljes egészében elmaradnak a vecsési 

ökölvívók számára. A sportolók edzéseiről és lehetőségeiről, valamint az 

évkezdésről a szakosztályvezető tájékoztatott.  

Február 

➢ Vecsésre látogatott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszer, aki a 

Soós Tészta Kft. támogatásátadó ünnepségén vett részt február 5-én.  

 
➢ A város költségvetésének kialakításánál, az intézményrendszer 

biztonságos működtetése mellett, az önkormányzat kiemelt figyelmet 

fordít a tervezett beruházásokra is. Ennek részleteit Szlahó Csaba 

polgármester ismertette.  

➢ A koronavírus-járvány miatt a jövő évre halasztotta a kormány az idei 

népszámlálást. Az adatfelvételt 2022. október 1-je és november 20. között 

tartják majd meg – tájékoztatta a lakosságot Mohainé Jakab Anikó jegyző. 

➢ A járványügyi előírások további betartására hívta fel a figyelmet a város 

polgármestere. Szlahó Csaba polgármester arról is tájékoztatott, hogy 

jelenleg mely intézményt érinti a COVID-19 fertőzés.  
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➢ Vecsésen is megkezdődött a COVID-19 elleni oltások beadása. Erről, 

valamint az új csontsűrűségmérő készülék beüzemeléséről Dr. Szarvas 

Tibor, a Vecsési Egészségügyi Szolgálat igazgató-főorvosa nyilatkozott.  

➢ Január 23-ától Bosznayné Waldner Erika a Halmi Telepi Általános Iskola 

igazgatója. Az új intézményvezető ezelőtt 16 évig az iskola 

igazgatóhelyetteseként is tevékenykedett.  

➢ 2020 második felében úgynevezett „szombatfélévre” ment Dömötör 

Norbert, református lelkész. 2021 januárban azonban visszatért és újult 

erővel folytatja a munkát a gyülekezetben.  

➢ A járványhelyzet miatt a legtöbb közösségi esemény elmarad. Nem volt 

Rétesevés sem a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű 

Általános Iskolában. Felidéztük a tavalyi esemény hangulatát. 

➢ 50 millió forint állami támogatást kapott a Grassalkovich Antal Német 

Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola a fűtés korszerűsítésére. A 

támogatás hírét Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Szlahó Csaba 

polgármester és Tófalvi Mónika, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke jelentette be. 

➢ Februárban megkezdte a háztartási vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 

edények ellenőrzését a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. Az erre 

vonatkozó tudnivalókat a cég ügyvezetője foglalta össze.  

 
➢ Országszerte megkezdődött a koronavírus-járvány elleni vakcinák 

beadása. Arról, hogy Vecsésen miként zajlik a lakosság oltása, az 

Egészségügyi Szolgálat igazgató-főorvosát, Dr. Szarvas Tibort kérdeztük. 

➢ Február elején több egészségügyi szakrendelés a Dózsa György úti 

Alapellátási Központba költözött. A szakrendelések az intézmény első 

emeletén kaptak helyet. 

➢ Február 12-én beköszöntött a kínai holdújév és megkezdődött a Bivaly éve, 

amely 2022. január 31-ig tart. Ez alkalomból a Magyar-Kínai Kulturális 

Egyesület hagyományos lampion és fotókiállítást tartott a Bálint Ágnes 

Kulturális Központ előtti téren. Az egyesület alelnökével a kiállítás előtt 

beszélgettünk. 
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➢ Különleges segítője van a Halmy Telepi Gyógyszertárnak. Munkabírása, 

precizitása lenyűgöző, gyors és mindig pontosan teljesíti a feladatát. Ő 

Olivér, a gyógyszeradagoló robot, akit Ekésné Dr. Kretovics Júlia, a patika 

vezetője mutat be a nézőknek.  

 
➢ A járványhelyzet miatt ebben az évben az oktatási-nevelési 

intézményekben csak szigorú korlátozások mellett tarthatták meg a 

gyermekeknek a farsangot. A magazin egy 2020-as farsangi mulatságot 

idézett fel, amelyet a Tipegők Bölcsődében tartottak.  

➢ Eseménydúsan telnek a napok a Mosolyország Óvodában. A farsang után 

a gyerekek már a tél elűzésére és egy újabb rajzpályázatra készülnek.  

➢ A járványhelyzet miatt kisebb-nagyobb szünetekkel megkezdődött a 

bajnokság a Vecsési Futball Club számára. A csapat eddigi mérkőzéséről 

és a soron következő összecsapásokról a vezetőedző, Vincze Gábor 

nyilatkozott. 

➢ Újabb sikerekkel gazdagodott a Vecsési Ökölvívó Szakosztály. Szűcs 

Szabina ezüstérmes lett a 65. Bocskai István nemzetközi ökölvívó 

emlékversenyen. 

 
➢ Nehéz évet zárt a Vecsés Települési Polgárőr Egyesület 2020-ban. Az 

egyesület tagjai több mint 4 ezer szolgálati órát teljesítettek társadalmi 

munkában a tavalyi évben.  

➢ Szlahó Csaba polgármester és Dr. Szarvas Tibor, az Egészségügyi 

Szolgálat igazgató-főorvosa február 24-én ünnepélyesen átadta a 

mammográfiai és a csontsűrűségmérő berendezéseket Vecsésen.  
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➢ A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat idén már a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal látja el. Erről, és a közeljövőben befizetendő adókról 

a Vecsési Polgármesteri Hivatal Adóosztályának vezetője tájékoztatott.  

 
➢ 2011-ben ünnepeltük a Vecsési Futball Club 100-ik születésnapját. A 

centenáriumi eseményre a Sportpályán került sor, ahol az ünnepélyes 

megnyitó után zene, tánc, és egy gólokban gazdag labdarúgó-mérkőzés 

várta a vendégeket. Felidéztük a 10 évvel ezelőtti emlékezetes napot.  
 

  

március 

▪ Február 27-én ismét hulladékgyűjtő akciót tartott a Kispatak 

Természetvédő Egyesület és Hulladékkommandó.  

▪ Az Önkormányzat számára is rendkívül fontos a település tisztasága és a 

környezetünk megóvása. A szombati hulladékgyűjtő akcióban részt vett – 

családjával együtt - Szlahó Csaba polgármester, Frühwirthné Halász 

Melinda alpolgármester, Várszegi Csaba, a Környezetvédelmi Bizottság 

elnöke, valamint Kovács Márton képviselő is.  

▪ Régóta ismert és alkalmazott módszer a kertművelésben a komposztálás. 

Hogy miként érdemes használni a komposztáló edényeket, ahhoz ad 

hasznos tanácsokat a Hulladékkommandó vezetője.  

▪ Az önkormányzat 40 darab japán akác facsemetét ültet el szakemberek 

segítségével március folyamán a Fő út mentén. A részletekről Várszegi 

Csabát, a Környezetvédelmi Bizottság elnökét kérdeztük. 
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▪ Húsz évvel ezelőtt került adásba a Williams Televízió első Vecsési 

Magazinja. Ennek kapcsán a WTV leporolja a régi szalagokat és ismét 

adásba szerkeszti az elmúlt két évtized adásait.  

 
▪ Március 8-án életbe léptek a március 22-ig tartó szigorított védelmi 

intézkedések. Ennek részleteiről, valamint Vecsés jelenlegi egészségügyi 

helyzetéről Szlahó Csaba polgármester tájékoztatott március 9-én.  

▪ Március 15-én ünnepeljük az 1848-as forradalom és szabadságharc 

kitörésének 173. évfordulóját. Vecsés 48’-as hőseiről Kiss Gábor, a 

Honismereti Kör vezetője beszélt.     

 
▪ A járványhelyzet miatt országszerte elmaradnak a közösségi események. 

Felidéztük azt a megemlékezést, amelyet 2019-ben tartott az Orbán Balázs 

Erdélyi Kör és a Megmaradunk 3000 Alapítvány a vecsési vasútállomáson. 

A résztvevők Bobich János ezredesre emlékeztek. 

▪ A március 22-ig érvényben lévő járványügyi korlátozások értelmében, a 

vecsési önkormányzat sem tartotta meg hagyományos, március 15-i 

ünnepségét. A forradalom évfordulója alkalmából március 12-én 

koszorúzást tartottak a Petőfi szobornál.  

▪ Vecsés és környékének gazdag madárvilágát védelmezik a Vecsési 

Madárles csoport tagjai. Közösségi oldalukon fotókkal és videókkal be is 

mutatják városunk természeti értékeit.  
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▪ Hosszan tartó súlyos betegség után, március 10-én elhunyt Tábori Ferenc, 

Vecsés Város alpolgármestere. Emléke előtt tisztelegve, megismételtük a 

vele készült, 2020 májusában rögzített beszélgetést.  

  

▪ Tábori Ferenc alpolgármestert március 23-án helyezték örök nyugalomra. 

Búcsúztatását a római katolikus egyház szertartása szerint tartották. 

▪ Április 4-én és 5-én lesz húsvét. Az ünnep üzenetéről Dr. Huszka Mihály 

plébános, Heinemann Ildikó evangélikus és Dömötör Norbert református 

lelkész mondta el gondolatait.  

április 

❖ Április 6-án megkezdődött a Vecsés-Üllő-Monor közötti vasúti pálya 

felújítása.  

 

❖ A járványhelyzet miatt idén sem indulnak útnak a Motoros Nyulak húsvét 

alkalmából. Az elmaradó esemény régi hagyomány Vecsésen. 

❖ Népszerű hagyomány Vecsésen a tojásfutás, ami a járvány miatt idén is 

elmarad. De felidézzük 2016-ot, amikor a Falusi Óvoda a vidám eseményre 

meghívta a Mosolyország Óvoda gyermekeit is.  

❖ Befejeződött a Szent Kereszt Templom felújítása. A rekonstrukció hosszas 

előkészítő munkálat révén, számos önkéntes segítő részvételével jött létre.  
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❖ Mentálisan is megviselheti a gyermekeket a koronavírus-járvány. A 

digitális oktatás, a karantén vagy épp a közösségi események hiánya akár 

szorongáshoz is vezethet. Hogy mikor kell szakemberhez fordulni, arról a 

gyermekpszichológust kérdeztük. 

 
❖ Rengeteg állat vár új gazdira a Gyömrői Kutyamentsvár Állatmenhelyen. 

A kutyák, macskák mellett többek között tengerimalacok, emuk és lovak 

is örökbefogadhatók különböző feltételekkel.  

 
❖ Április 11-én ünnepeljük a Magyar Költészet Napján. Ennek alkalmából, 

Múltidéző című rovatunkban 2002-be tekintünk vissza. Stábunk G. 

Ferenczy Hanna író és festőművész otthonában járt. Majd Hrachovina 

Lajos előadásában hallgathatjuk meg a költőnő egyik versét.  

❖ A koronavírus-járvány miatt immár a második éve elmaradnak áprilisban 

a közösségi események. 2019-ben hatodik alkalommal rendezték meg 

Vecsésen a „Kerek a káposzta, csipkés a levele” elnevezésű népzenei 

találkozót. A Bálint Ágnes Kulturális Központban tartott eseményt a 

„Megmaradunk 3000” Alapítvány Labdarózsa Népdalköre és 

Citerazenekara szervezte. Visszatekintünk erre a hangulatos eseményre. 

❖ Továbbra is működik a járóbeteg ellátás a Szakorvosi Rendelőintézetben. 

A szakrendelések mellett az egynapos sebészet is üzemel. 
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❖ Felújítja a MÁV a vecsési vasúti gyalogos felüljárót. Az augusztus végéig 

tartó munkálatok ideje alatt a vashidat lezárták a személyi forgalom elől.  

  
❖ Regionális szolgáltatóközpontot hoz létre Vecsésen a Bosch, 

Magyarország legnagyobb ipari vállalata. A hatmilliárd forintos 

fejlesztéssel 225 új munkahely jön létre. A hírt Szijjártó Péter külgazdasági 

és külügyminiszter jelentette be hétfőn Budapesten. Az eseményen részt 

vett Szlahó Csaba, Vecsés polgármestere is. 

❖ A Vecsési Ipartestület tapasztalata szerint egyre kevesebb diák jelentkezik 

szakképzésre. Ebben szeretnének pozitív változást elérni különböző 

kezdeményezéseikkel.  

❖ Az elmúlt időszakban változások történtek a felnőttképzés területén is. A 

kereslet-kínálat jelenlegi helyzetéről a Vecsési Ipartestület elnöke 

nyilatkozott. 

 
❖ Egy hónap kényszerű szünet után ismét lehet könyveket kölcsönözni a 

Róder Imre Városi Könyvtárban.  

❖ Önkéntes hétre készül a Kispatak Természetvédő Egyesület és 

Hulladékkommandó. A szemétszedő akciók és a madáretetők kihelyezése 

mellett egy interaktív tábla létrehozását is tervezi az egyesület.  

❖ Egy arany- és egy ezüstéremmel gazdagodott a Dobrovitz család 

éremtáblája. Ifjabb Dobrovitz József első-, édesapja, Dobrovitz József 

pedig második helyen végzett Szilvásváradon. 
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❖ Új, gumiburkolatú pálya épül a Halmi Telepi Általános Iskola udvarán, a 

régi aszfaltos pálya helyén. Ennek részleteiről, valamint a Halmy-telep 

fejlesztési terveiről Czibolya Zoltán képviselő, a Sport Bizottság elnöke 

nyilatkozott. 

❖ Április 15-16-án lezajlottak az általános iskolai beiratkozások. A felvételi 

eljárás további menetéről a Monori Tankerületi Központ vezetőjét, dr. 

Hrutkáné Molnár Monikát kérdeztük.  

❖ Jelenleg is online oktatás zajlik a Vecsési Zenei Alapfokú Művészeti 

Iskolában. Bár a járványhelyzet miatt a koncertek egy ideje elmaradnak, az 

iskola tanárai kreatív megoldást találtak a hangszeres előadásra.  

❖ Közös fákat ültettek az Andrássy Gyula Általános Iskola végzős, 

nyolcadikos osztályai a Kispatak mentén. A rendhagyó eseményt aktívan 

támogatta Kovács Márton és Várszegi Csaba önkormányzati képviselő is.  

 
❖ Új sportszakosztály kialakulása körvonalazódik Vecsésen. A teqball 

magyar találmány és a labdarúgás, valamint az asztalitenisz elemeinek 

kombinálásával jött létre.  

❖  
❖ Folyamatosan zajlik az oltás a háziorvosoknál. Vecsés ez idáig mind az 

ötfajta vakcinából kapott és hétről-hétre nő a beoltottak száma.  

❖ Bár a nyitási időpont még bizonytalan, készül már a közönség fogadására 

a Bálint Ágnes Kulturális Központ.  

❖ Bár már jóideje nem halljuk és látjuk őket, azért még léteznek és működnek 

a helyi művészeti csoportok. Felkerestük a Balla Péter Népdalkör, a 

Wetschescher Nachtigallen Kórus, a Vecsési Hagyományőrző 

Zeneegyesület, valamint a Dinoszaurusz Band és a Shadows Band 

vezetőjét is, hogy mondják el: miként zajlanak a próbák a korlátozó 

intézkedések mellett.  
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❖ Felszentelésének 100-ik évfordulóját ünnepelte vasárnap a Jézus Szíve 

Templom. A centenáriumon részt vett Marton Zsolt püspök és Szlahó 

Csaba, Vecsés polgármestere is. Az eseményről Dr. Huszka Mihály 

plébános számol be a híveknek. 

  
❖ Április utolsó vasárnapján ünnepeljük a Testvérvárosok Világnapját. A 

jeles nap alkalmából 2020 áprilisában felhívtuk telefonon egyik 

testvérvárosunk, Gyergyószárhegy polgármesterét. Danguly Ervint a két 

település kapcsolatáról, valamint az aktuális élethelyzetről is kérdeztük.  

május 

• Április 30-án rendhagyó módon zajlott a végzős gimnazisták búcsúztatása 

a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban. 

• Lezajlottak a felvételi vizsgák, a diákok már megkapták az értesítőket 

arról, melyik intézménybe nyertek felvételt. A Petőfi Sándor Római 

Katolikus Általános Iskola és Gimnázium legfontosabb tudnivalóit az 

intézmény igazgatónője ismertette. 

• Az www.eeszt.gov.hu oldalon már a Vecsési Egészségügyi Szolgálatba is 

lehet időpontot kérni COVID-elleni oltásra. A vakcina beadása a Dózsa 

György úti Alapellátási Központban zajlik.  

• Két változásra is felhívja a lakosság figyelmét a Vecsési Városgondnok 

Nonprofit Kft. ügyvezetője. Tuba Zoltán az NHKV új, vecsési 

ügyfélszolgálatáról és a sárga zsákok vásárlásának június 1-től érvényes 

módjáról tájékoztatott. 

 
• 100 éves a Jézus Szíve Templom, melynek tetőszerkezete már felújításra 

szorul. A centenáriumi ünnepségen Szlahó Csaba polgármester személyes 

támogatást ajánlott fel a munkálatok megkezdéséhez.  
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• Május 13-án lenne 95 éves G. Ferenczy Hanna vecsési író, költő, 

festőművész. A nevét viselő Irodalmi Kör vezetője is megemlékezik erről 

a jeles évfordulóról.  

• Mindent elsöprő, 9:1-es győzelmet aratott a Vecsési Futball Club csapata 

a Százhalombattai LK ellen. Az I. osztályú felnőtt bajnokság 19-ik 

fordulójában a mérkőzés félidejében már 4:0-ra vezettünk.   

• A koronavírus-járvány miatt idén elmarad a Bálint Ágnes Mesefesztivál. 

Múltidéző című rovatunkban felidézzük a legelső rendezvény hangulatát.  

 
• Április 19-én először az alsósok, majd május 10-én a felsősök és a 

középiskolások térhettek vissza az iskolapadba. Az előkészületekről és a 

tapasztalatokról a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű 

Általános Iskola igazgatónőjét kérdeztük. 

• Egy új tábor megvalósításában közreműködik a Vecsés és Környéke 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ. A tábor tervezett 

helyszíne: Balatonboglár.  

• Védettségi igazolvány felmutatásával május 6-tól ismét látogatható a 

Róder Imre Városi Könyvtár. A részleteket a könyvtár vezetője ismertette. 

• Egy memóriatáblával gazdagodott a Kispatak tanösvény. Erről, valamint a 

Kispatak Természetvédő Egyesület és Hulladékkommandó közelgő 

eseményeiről az egyesület vezetője nyilatkozott. 

 
• 2020 november 1-jétől Jánka Zsolt a Vecsési Kézilabda Szakosztály új 

vezetője. A stafétabot átvételéről, valamint a kézilabdások jelenlegi 

eredményeiről kérdeztük.  

• Pünkösd üzenetéről Dr. Huszka Mihály plébános beszél a híveknek.  
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• Április 19-től újranyitottak az óvodák és az általános iskolák. A 

Mosolyország Óvodába azonban koronavírus érintettség miatt csak egy 

héttel később térhettek vissza a gyerekek. Azóta viszont számos 

programban volt részük.  

 
• Megemlékezést tartottak május 15-én a Szent Kereszt templomban. A 

szentmisén azokra a vecsésiekre emlékeztek, akiket 1946 májusában 

fosztottak meg szülőföldjüktől. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 

aktuális híreiről Tófalvi Mónikát kérdeztük. 

 
• Lezajlottak az érettségik és engedélyezettek a ballagások, 

osztálykirándulások, táborok is az iskoláknak. A részleteket a Monori 

Tankerületi Központ vezetője, Dr. Hrutkáné Molnár Mónika ismertette.  

• A korlátozások fokozatos feloldásához igazodva, lejárt a kutyák kötelező, 

veszettség elleni oltására adott türelmi idő. A veszettség elleni oltásról és 

a kötelező chipezésről az állatorvos tájékoztat. 

június 

➢ Elkészült és elfogadásra került az önkormányzat 2020-ik évi 

zárszámadása.  

➢ Befejeződött Vecsés legrégebbi épületének belső felújítása.  

➢ Tisztújító közgyűlést tartott az Ipartestületek Pest Megyei Szövetsége és a 

Vecsési Ipartestület. Ez utóbbi ismét Skribek Pált választotta meg 

elnökének, aki immáron 50 éve vezeti a Vecsési Ipartestületet.  

➢ Bajnok lett a Vecsési Futball Club. A Dunaharaszti MTK ellen elért 1:1-es 

döntetlennel az utolsó előtti fordulóban a VFC megnyerte a Pest Megyei I. 

osztályú bajnokságot. A csapat 69 ponttal végzett az élen. 
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➢ Lezajlottak az érettségik és engedélyezettek a ballagások, 

osztálykirándulások, táborok is az iskoláknak. A részleteket a Monori 

Tankerületi Központ vezetője, Dr. Hrutkáné Molnár Mónika ismertette.  

 
➢ Vidám videót tett közzé Pedagógusnap alkalmából a Monori Tankerületi 

Központ. Munkatársai ezzel köszöntik a pedagógusokat és a pedagógiai 

munkát közvetlenül segítő kollégáikat a jeles nap alkalmából.  

➢ Közeledik a tanév vége a Vecsési Zeneiskolában is. Az évzáró vizsgákról 

és a bizonyítványosztásról az intézmény vezetője tájékoztatott. 

 
➢ A polgármester szerint kiállta a próbát a város intézményrendszere a 

járványhelyzet idején. Szlahó Csabát a fokozatos újrakezdésről, a 

közösségi eseményekről és az ismét aktuálissá vált szúnyoggyérítésről 

kérdeztük.  

➢ Június 6-án volt az úrnapi körmenet. Ezen a napon „Krisztus titokzatos 

testét”, az oltáriszentséget ünnepli az egyház. Vecsésen ezen a napon 

tartották a felújított Szent Kereszt templom átadását is. 

➢ A Szent Kereszt templom belső felújításában jelentős szerepet vállalt a 

Fehér János Alapítvány. A részletekről László Endrét, az alapítvány 

kuratóriumának elnökét kérdeztük.  

➢ Múlt héten rendezték meg a Dobrovitz Lovasfarmon a XXV. Fogathajtó 

Vecsés Kupát. A nemzeti és nemzetközi fogathajtó viadalon a 

versenyszámok között szerepelt a díjhajtás, a maraton és az akadályhajtás. 

A színvonalas eseményt hosszas előkészítő munka előzte meg. 

➢ Nagy érdeklődésre tartott számot és jó hangulatban telt szombaton BÁKK 

Manó Mesés napja. Az esemény két helyszínére előzetes regisztráció 

alapján lehetett belépni.  
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➢ Mosoly napra invitálta a gyermekeket a Looney Riders Motoros Klub. A 

klub tagjainak egyik fő összetartóereje a jótékonykodás.  

➢ Az Orbán Balázs Erdélyi Kör és Vecsés Város Önkormányzata 

szervezésében megemlékezést tartottak június 4-én a Megmaradás 

Emlékműnél a Trianoni Békediktátum 101. évfordulóján.  

 
➢ Június 14-én ünnepeltük Vecsés újratelepítésének 235. évfordulóját. A 

veszélyhelyzetre való tekintettel, a jelenlegi rendelkezések értelmében a 

városi ünnepség az idei évben is elmaradt. Vecsés Város Önkormányzata 

június 14-én, 14 órakor az évforduló alkalmából koszorúzást tartott a Szent 

István téren.  

➢  
➢ Június 14-től visszatérhettek a szépkorúak a Gondozási Központ Klubjába. 

Bár a közös kirándulás ebben az évben elmaradt, számos közösségi élmény 

várja a klub jelenlegi és jövendő tagjait.   

➢ Június 15-én véget ért a 2020/21-es tanév. A Halmi Telepi Általános 

Iskolában év közben igazgatóváltás is történt.  
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➢ Hol volt, hol nem volt jelenléti oktatás ebben a tanévben az oktatási 

intézményekben. A digitális és a személyes oktatás váltakozása az 

Andrássy Gyula Általános Iskolában is komoly feladatokat rótt a tanárokra, 

diákokra egyaránt.  

 
➢ Jól alkalmazkodott a változékony körülményekhez a Grassalkovich Antal 

Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola is. A 2020/21-es tanévet 

Sárdi Krisztina igazgatónő értékeli.  

 
➢ Június 15-én elballagtak a végzős diákok a Grassalkovich Antal Német 

Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskolából. Az eseményen átadták a 

2012-ben alapított Grassalkovich-díjat is. 

➢ Június 12-én Vecsés is bekapcsolódott a Kézművesek Világnapja 

alkalmából szervezett programsorozatba. A Magyar Kézműves Szövetség 

égisze alatt az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával: közel 

30 településen, több mint 60 manufaktúra és mintegy 20 mesterség 

mutatkozott be. Az esemény fővédnöke dr. Vitályos Eszter, a két vecsési 

házigazda pedig Dezső Ildikó és Viha Lajos volt.  

  
➢ Rendkívüli testületi ülést tartottak június 17-én Vecsés Város 

Önkormányzatának képviselői. A határozatokról Szlahó Csaba 

polgármestert kérdeztük.  
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➢ Folyamatosan zajlanak az edzések a Mini Talent Sportegyesületnél, ahol 

minden gyermek megtalálhatja a számára legkedvesebb labdajátékot. Az 

egyesületnél kiemelt figyelmet fordítanak a tehetséggondozásra is.  

  

➢ Idén is lesz ingyenes nyári gyermekétkeztetés a rászorulók számára, az 

önkormányzat támogatásával. A részletekről a Szociális Bizottság elnöke, 

Skribekné Komár Ágnes tájékoztatott.    

 
➢ Nem mindenki szeretne vagy tud elmenni a vakáció idején táborba, illetve 

nyaralni. Azoknak, akik otthon maradnak, hasznos tanácsokat nyújt a 

gyermekpszichológus.  

➢ Elballagtak a diákok a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és 

Gimnáziumban is. Az ünnepséget a Jézus Szíve Templomban tartották.  

➢ Halmy Józsefről és családjáról írt könyvet Kiss Gábor, a Vecsési 

Honismereti Kör vezetője. A könyv kiadása a nyár folyamán várható. 

július 

▪ 22. alkalommal tartották meg a Semmelweis-napot a Vecsési Szakorvosi 

Rendelőintézetben.  

▪ Vecsés Város Önkormányzatának hosszas előkészítő munkája 

eredményeként, hamarosan megkezdődhet a vecsési tanuszoda és a 

kézilabda munkacsarnok megépítése. Az erről szóló kormányhatározatok 

már megjelentek a Magyar Közlönyben is. 

▪ Két nyári táborra és egy retro partira készül a Bálint Ágnes Kulturális 

Központ. A részleteket az intézmény egyik munkatársa, Kovács-Takács 

Bettina ismertette.   
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▪ Megkezdődött a nyári napközis tábor a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat szervezésében, az önkormányzat támogatásával. Hetente 

mintegy 85 diák töltheti el a vakációt a programokban bővelkedő 

Grassalkovich Iskolában.  

 
▪ Öt héten át várja a gyermekeket a Ferihegy Sportakadémia nyári 

focitábora. A labdarúgást kedvelő fiúk és lányok változatos programokkal 

tölthetik el a vakáció egy részét a vecsési sportpályán.  

 
▪ Névjegy című rovatunk mai vendégét szinte mindenki ismeri Vecsésen. 

Több mint 20 éven át ő szervezte a Kiállítóterem tárlatait, festményeket és 

szobrokat készít, de zenél is, mert ahhoz is van affinitása. Néhány évvel 

ezelőtt Görög Bélánál jártunk. 

 
▪ Az elmúlt időszakban változások történtek a Vecsési Városgondnok 

Nonprofit Kft. néhány szolgáltatásában. A részletekről Tuba Zoltánt, a cég 

ügyvezetőjét kérdeztük. 

▪ Új üzemeltetője lett a Bálint Ágnes Kulturális Központ melletti 

étteremnek. Erről, valamint a város tisztaságához hozzájárulóknak szánt 

köszönőkártyáról a polgármester tájékoztatott.  
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▪ Július 9-én volt Halmy Deutsch József és felesége, Wolfner Lili 

újratemetése a Vecsési Temetőben, Vecsés Város Önkormányzata és a 

Vecsési Honismereti Kör szervezésében.  

  
▪ A nyári szünetben is segíti a rászorulókat a Vecsés és Környéke Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Központ. Mind pszichológiai esetekben, mind 

pedig szociális segítségnyújtásban állnak az érintettek rendelkezésére. 

▪ Nem csak kellemetlenek, de veszélyesek is a háziállataink számára a 

szúnyogok és a kullancsok, melyek számos betegség forrásai lehetnek. A 

részletekről Dr. Sahin-Tóth Tibor állatorvos tájékoztatta a gazdikat. 

augusztus 

❖ Lakossági faültetési akció, illegális hulladéklerakás, közterületi fák 

permetezése és biológiai szúnyoggyérítés. A város aktuális „zöld híreit” 

Várszegi Csaba, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke foglalja össze.  

❖ Elkészült a gumiburkolatú pálya a Halmi Telepi Általános Iskola udvarán 

és folyamatosan fejlesztik a Sándor-tanyán lévő sporttelepet is. A 

részletekről a Sportbizottság elnöke, Czibolya Zoltán nyilatkozott. 

❖ Július 23 és augusztus 1 között rendezik meg az ország legnagyobb 

összművészeti fesztiválját, a XXX. Művészetek Völgyét. Július 30-án, a 

programsorozat vendége lesz Vecsés; városunk Taliándörögdön 

mutatkozik be az érdeklődőknek. 

❖ Augusztus 28-án, szombaton lesz a IX. Vecsési Murcifeszt. Az 

előkészületekről és a tervezett programokról, valamint magáról a murciról 

a szervezőt, Fazekas Józsefet kérdeztük. 
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❖ Július 24-én Vecsésre érkezett a Széchenyi Kupa. Gróf Széchenyi István 

születésének 230. évfordulója alkalmából megrendezett országos kispályás 

labdarúgótorna vecsési eseményén részt vett gróf Széchenyi Tímea is.  

  
❖ Tokióba készül Varga Katalin, vecsési parasportoló. Kata 21 éves volt, 

amikor egy autóbaleset következtében kerekesszékbe kényszerült. 

Sportja a kajakozás lett, amiben számos kiemelkedő eredménnyel 

büszkélkedhet. 

 
❖ Augusztus 19-én, délután Szent István napja alkalmából városi ünnepséget 

tartottak a Vecsési Polgármesteri Hivatal dísztermében. Az eseményen 

részt vett többek között Szűcs Lajos országgyűlési képviselő és Szlahó 

Csaba polgármester is. 

 
❖ Az elmúlt időszakban is számos út- és járdafelújítás zajlott a városban, 

valamint új parkolók kialakítása is folyamatban van. Hamarosan 

befejeződik a Grassalkovich Iskola fűtés-korszerűsítése és új helyre 

költözik a Családsegítő Szolgálat is. Mind erről, valamint a már lezajlott 

MÁV felújításokról a polgármester nyilatkozott. 

❖ Országszerte folyamatosan zajlanak a koronavírus-elleni oltakozások. Pest 

megyei oltópontokra is lehet időpontot foglalni. Az első, második és már a 

harmadik vakcinák beadásáról, valamint az eddigi tapasztalatokról Dr. 

Horváth János háziorvost kérdeztük.  
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❖ „Vecsés történelme a kezdetektől napjainkig” címmel írt könyvet Gál 

István helytörténész. A kiadvány Vecsés várossá nyilvánításának 20. 

évfordulója alkalmából jelent meg. 

   
❖ A Kispatak Természetvédő Egyesület és Hulladékkommandó szerint még 

mindig sok a közterületen eldobott hulladék. Önkéntes hulladékgyűjtőként, 

akár az 50 óra közösségi szolgálat keretében, az iskolások is 

bekapcsolódhatnak a környezet megtisztításába. 

❖ Névjegy című rovatunk vendége különleges tortákat és tortadíszeket 

készít. Számos versenyen indult már szép eredménnyel. Oláh Emese torta 

designer és festőművészt ismerhetik meg a nézők. 

❖ Elindult a bajnokság a Vecsési Futball Club számára. A vezetés azonban 

ismét csapatot épít. Ennek okairól a klub elnökét kérdeztük. 

❖ Nyári felújítási munkálatokat tartottak a Grassalkovich Antal Német 

Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskolában. De nem csak az épület, a 

pedagógusok is készen állnak már a diákok szeptember 1-jei fogadására.  

❖ Szeptember 1-jén becsöngetnek az iskolákban és megkezdődik a 2021/22-

es tanév. Addig is mind a gyerekeknek, mind pedig a szülőknek érdemes 

ráhangolódniuk az elkövetkezendő időszakra.  

❖ Templomszentelésre és a nyitott templomok éjszakájára várja az 

érdeklődőket szeptemberben a vecsési evangélikus gyülekezet. A 

részletekről Heinemann Ildikó lelkész tájékoztatott. 

  
❖ Szeptember végétől új helyen várja ügyfeleit a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat. A költözés folyamatban van, addig is a Telepi 

úton és a Károly utcában, a megszokott épületekben fogadják az 

érintetteket. 
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❖ Jelenleg is tart az Önkormányzat lakossági faültetési akciója. Az igényeket 

a Polgármesteri Hivatal Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztályán 

személyesen vagy e-mail-ben lehet jelezni.   

❖ Lelkészi tevékenysége mellett, új szakterületen is segítséget nyújt a 

továbbiakban Heinemann Ildikó. Tevékenységének eszköze az irodalom.  

szeptember 

• Szeptember 28-án rendezték meg a IX. Vecsési Murcifesztet. A 

rendezvény idén jó hangulatban telt, és a szokásokhoz híven, egy reggeli 

ébresztővel kezdődött. 

• Új igazgatóval kezdődött meg az új tanév a Petőfi Sándor Római Katolikus 

Általános Iskola és Gimnáziumban. Megbízatásáról és az intézmény 

aktuális híreiről - szeptember 1-jén - Osikoviczné Csendesi Máriát 

kérdeztük. 

 
• Szeptember 1-jén becsöngettek az Andrássy Gyula Általános Iskolában is. 

Az intézményben évről-évre növekszik a tanulói létszám. 

• Az előzőhöz képest megnövekedett diák létszámmal kezdte meg a tanévet 

a Halmi Telepi Általános Iskola. Az intézmény tantervében egy új tematika 

is szerepel.  

 
• Megkezdődött a nevelési év az óvodákban is, ahol a szeptember mindig a 

gyermekek beszoktatásának időszaka.  

• Hétvégén tartották az evangélikus templom felszentelését. Az eseményen 

részt vett Fabinyi Tamás püspök és Szlahó Csaba polgármester is.  

• Aktívan telt a nyár a Vecsési Zenei Alapfokú Művészeti Iskola számára. 

Bár a tanév kisebb zökkenőkkel indult, az oktatás így is folyamatos az 

intézménynél.  



2021. évi tartalmi beszámoló                                      készítette: Szappanos Krisztina - felelős szerkesztő 

 

32 

 

• Varga Katalin kajak 200 méteren bronzérmet szerzett a tokiói paralimpián. 

Ő a sportág első női magyar paralimpiai érmese.  Japánból való hazatérése 

után, Vecsés Város Önkormányzata nevében Szlahó Csaba polgármester, 

Mohainé Jakab Anikó jegyző, valamint Oláh László és Nagy Károly 

képviselő gratulált neki a Városháza dísztermében.  

  
• Nyári felújítási munkálatok zajlottak a Grassalkovich Antal Német 

Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskolában.  

• Szeptember 4-én ismét aratóbál volt Vecsésen. Bár az eseményen minden 

eddiginél kevesebben vettek részt, a hangulat ezúttal is jó hangulatban telt.  

  
• Augusztus 20-án, 89 éves korában elhunyt Dr. Nagy Lajos, aki 20 évig volt 

a település körzeti orvosa és 2002-ben megkapta a Pro Urbe elismerést. Rá 

emlékezve, felidézzük a tavaly februárban vele készült beszélgetést. 

 

• Új, gumiburkolatú sportpályát adtak át a Halmi Telepi Általános Iskola 

udvarán.  
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• Maglód, Vecsés, Ecser, Gyömrő és Üllő közösen arról döntött korábban, 

hogy a jövőben egymással összehangoltan oldja meg az öt településen 

fellépő, fejlesztésekkel, infrastrukturális kérdésekkel kapcsolatos 

problémákat. Az eddigi tapasztalatokról Szlahó Csaba polgármestert 

kérdeztük.  

 
• Szombaton ünnepelte meg a Bálint Ágnes Emlékház Frakk 50-ik és az 

Elvarázsolt egérkisasszony 80-ik születésnapját. Az Emlékházban a 

számos más program mellett Magos Judit, a népszerű vizsla, Demény 

gazdája is részt vett.   

 
• A járványhelyzet tavasszal jelentősen megnehezítette a kulturális 

csoportok életét. A Balla Péter Népdalkör sem tudott hónapokig próbálni, 

de a nyár már számos fellépést hozott a tagok számára.  

• Szeptember 18-ától ismét használható a vashíd. A műszaki átadás-átvétel 

megtörtént, a gyalogosok már használhatják a hidat, de a kerékpár 

átvezetését segítő sín kialakítása csak október folyamán várható.  

  
• Október 1-jén ünnepeljük az Idősek Világnapját. A Vecsési Gondozási 

Központ is megemlékezik erről a napról, és egy jeles jubileummal 

egybekötve, nagyszabású ünnepséget tervez októberben. 



2021. évi tartalmi beszámoló                                      készítette: Szappanos Krisztina - felelős szerkesztő 

 

34 

 

• Terményáldó szentmisét tartanak szeptember 26-án, vasárnap 11 órakor a 

Szent Kereszt templomban. A részleteket Dr. Huszka Mihály katolikus 

plébános ismertette. 

• Fordított Káposzta-kupát rendezett vasárnap a Williams Televízió. A 

rendezvény egyszeri esemény volt, NEM hagyományteremtő szándékkal 

jött létre.   

 
• Magyarországon rendezték meg az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszust, melynek zárómiséjét Ferenc pápa celebrálta. Az eseményen 

részt vett Dr. Huszka Mihály katolikus plébános, valamint 13 vecsési 

elsőáldozó is.  

• Októberben ismét lesz lehetőség a veszélyes hulladékok leadására a 

Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft-nél. A részleteket a cég ügyvezetője 

ismertette.  

október 

❖ Szeptember 26-án átadták a német nyelvű utcanévtáblát a Jókai Mór 

utcában, majd a Tájházban bemutatták Doróné Zemmel Katalin: 20 éves a 

Káposztafeszt, a vecsési savanyú káposzta ünnepe című könyvét. A 

Williams Televízió pedig erre az alkalomra az eddigi Káposztafesztekből 

készített egy hangulatos kisfilmet, amelynek narrátora Szlahó Csaba 

polgármester volt. 
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❖ Hetedik alkalommal adták át az „Az év Széchenyi vállalkozása” díjat a 

Magyar Nemzeti Múzeumban. A díjátadáson elismerésben részesült a 

vecsési Sauer Savanyúság Kft., valamint a Bau-Styl Kft. is.  

❖ GasztroSokkot szervezett a Bálint Ágnes Kulturális Központ szeptember 

26-án, a főtéren. A jótékonysági főzőverseny vendége, zsűrije és 

műsorvezetője Fördős Zé volt, aki a készülő, finom ételek mellett egy kis 

játékra is hívta az érdeklődőket.  

 
❖ Az aradi vértanúk kivégzésének 172. évfordulója alkalmából, nemzeti 

gyásznapi megemlékezést tartottak október 6-án az Andrássy Gyula 

Általános Iskolában.  

❖ A Róder Imre Városi Könyvtár is csatlakozott az Országos Könyvtári 

napok című rendezvénysorozathoz.  

 
❖ Jubileumi ünnepséget tartott a Vecsési Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. 

Október 4-én, a Zene Világnapjával egybekötve, nagyszabású koncertet 

adtak a Bálint Ágnes Kulturális Központban. Az előadás sikeréről a 

zeneiskola igazgatóját, Rainer-Micsinyei Lászlót kérdeztük.  

❖ „17 múlt – 71 lesz” címmel kiállítás nyílt október 1-jén a Bálint Ágnes 

Kulturális Központban. A tárlaton a KissPista Színház, valamint Varsa 

Mátyás színész-rendező munkásságát tekinthették meg az érdeklődők.  
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❖ Szüreti mulatságot tartottak Vecsésen. A hagyományos esemény idén is 

rendkívül jó hangulatban telt. 

 
❖ Ősszel sokan szenvednek valamilyen felső-légúti megbetegedésben. 

Ennek a tünetegyüttesnek jelenleg számos oka lehet. Dr. Horváth János 

háziorvost kérdeztük. 

 
❖ Október 10-én, vasárnap a vecsési Szent Kereszt templomban az egykori 

hadifoglyokért és az elhurcoltakért szólt a szentmise. Korábban hadifogoly 

találkozó is kapcsolódott ehhez az eseményhez, ám az érintettek száma az 

évek folyamán sajnálatos módon, jelentősen csökkent. 

 
❖ 25 év – 25 könyv címmel kiállítás nyílt október 8-án a Róder Imre 

Könyvtárban. Gál István helytörténeti kutató kiadványai a hónap végéig 

tekinthetők meg.  

 
❖ A járványhelyzet több szakmára is rányomta a bélyegét és sokan vannak, 

akik szakmaváltásra kényszerültek. Mindeközben zajlanak a lakásfelújítási 

programok, melyek hatására még több jó iparosra lenne szükség. A Vecsési 

Ipartestület mindkét esetre javasol megoldást.  
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❖ Uitz Papa csapata is részt vett egyik testvérvárosunk, Gyergyószárhegy 

káposztafesztjén. A 7 fős vecsési főzőcsapat több mint 300 adag ételt 

készített el. 

❖ A járványhelyzetben is segíti a tagjait, valamint a tanácsot kérőket a 

Siketek és Hallássérültek Vecsési Klubja. A jelenlegi klubéletről Kiss 

Gábort, a klub vezetőjét kérdeztük. 

 
❖ Vecsés is részt vett a Te szedd országos szemétgyűjtő akcióban. Ezen a 

héten az iskolák is bekapcsolódtak a programba, melynek során rengeteg 

szemetet szedtek össze a város területéről. 

 
❖ Hétvégén rendezték meg Vecsésen a Szomszédolás folklór fesztivált. A 

számos népzenei előadó mellett, kiállítás is várta az érdeklődőket.  

  
❖ Október 16-án rendezték meg városunkban a Vecsés Kupa ökölvívó 

versenyt. A Grassalkovich Iskola tornatermében tartott megmérettetésre 

közel 80 főt neveztek be.  

❖ Számos megvalósult, folyamatban lévő és tervezett út- és járdaépítés van a 

városban. A részletekről a Gazdasági Bizottság elnökét kérdeztük. 

❖ A járványhelyzet jelentősen befolyásolta a tervezett beruházásokat 

Vecsésen is. Ennek részleteiről, valamint a vasúti átjáró előtti 

kanyarodósáv kialakításáról és a 202-es megépítéséről Alattyányi István 

nyilatkozott.   
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❖ A Szent István téren tartották meg az 1956. október 23-i forradalom és 

szabadságharc kitörésének 65. évfordulója alkalmából rendezett városi 

ünnepséget.  

  

❖ A Vecsési Gondozási Központ fennállásának 50. évfordulóját, valamint az 

Idősek Világnapját ünnepelték október 25-én a Bálint Ágnes Kulturális 

Központban. Részletes összefoglalót láthattak az eseményről. 

  
❖ Mindenszentek és Halottak napján meghosszabbított nyitva tartással várja 

a látogatókat a Vecsési Temető. Az elhunyt szeretteiket meglátogatókat 

arra kérik, hogy körültekintően használják a gyertyákat és mécseseket a 

megemlékezés óráiban.  

november 

▪ Ünnepélyes keretek között november 3-án lerakták a vecsési tanuszoda 

alapkövét. Az eseményen részt vett többek között Dr. Juhász Roland állami 

vagyongazdálkodásért felelős államtitkár, Dr. Szűcs Lajos országgyűlési 

képviselő és Szlahó Csaba polgármester is.  

    
▪ November 16-tól 18-ig Vecsésen folytatódik a „Hangszert a kézbe” 

programsorozat. A Bálint Ágnes Kulturális Központban több mint 120 

hangszerrel ismerkedhetnek meg a gyerekek. Arról, hogy milyen 

élményekre számíthatnak az érdeklődők, a főszervezőt kérdeztük. 
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▪ November 10-én letették a Halmi telepen az újonnan épülő kézilabda 

munkacsarnok alapkövét. A város a beruházáshoz közel másfél milliárd 

forint állami támogatásban részesült.  

  
▪ Ünnepélyes keretek között november 11-én átadták a Vecsés és Környéke 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ új épületét. Az intézmény 

a továbbiakban a Vágóhíd utca 9 szám alatt várja ügyfeleit.  

  
▪ Megjelent a Halmy József és családja című helytörténeti könyv. A 

kiadványról a könyv szerzője, a Honismereti Kör vezetője, Kiss Gábor 

nyilatkozott. 

▪ Számos változás történt az elmúlt időszakban a Vecsési Kézilabda 

Szakosztálynál. Erről, valamint a kézilabda csapatok jelenlegi 

eredményeiről a szakosztályvezető tájékoztatott.  

  
▪ Jelentős, mintegy 4 és fél milliárd Forint pályázati forráshoz jutott Vecsés 

a TOP Plusz program keretében. A pályázat részleteiről Dr. Szűcs Lajos 

országgyűlési képviselőt és Szlahó Csaba polgármestert kérdeztük.  

▪ November 21-e a televíziózás világnapja. Ebből az alkalomból felidézünk 

egy rendhagyó tárlatot, melyet a Williams Televízió tulajdonosa, Kortye 

Vilmos mutatott be 2016-ban a Vecsési Kiállítóteremben.  



2021. évi tartalmi beszámoló                                      készítette: Szappanos Krisztina - felelős szerkesztő 

 

40 

 

▪ November 16-án könyvbemutatót tartottak a könyvtárban. Kiss Gábor 

legújabb helytörténeti kiadványát: a „Halmy József és családja” című 

könyvet ismertette az érdeklődőknek. 

▪ November 14-én volt a Diabétesz Világnapja. A cukorbetegség ma már 

népbetegség. A kialakulásáról, megelőzéséről és kezeléséről kérdeztük a 

Vecsési Szakorvosi Rendelőintézetben Dr. Papp Zsolt belgyógyász, 

diabetológust. 

▪ Nyolcszoros magyar bajnok lett Szűcs Szabina, a Vecsési Ökölvívó 

Szakosztály sportolója. A szakosztály versenyzői eredményes időszakot 

zártak, de egyelőre nem teszik le a boksz-kesztyűt, mivel decemberben is 

ringbe lépnek még.  

  
▪ November 25-én közmeghallgatást tartott Vecsés Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bálint Ágnes Kulturális 

Központban.  

▪ November 22-28 között oltási akcióhetet tartanak az ország számos 

kórházában és egészségügyi intézményében. Vecsésen csak regisztrált, 

időpontra érkező betegeket tudnak beoltani. Dr. Szarvas Tibor igazgató-

főorvos tájékoztatása szerint: mindeközben a Vecsési Szakorvosi 

Rendelőintézetben és az Alapellátási Központban zavartalanul történik a 

betegek ellátása.  

  
▪ A lakossági faültetési akció keretén belül, 5,4 millió forint értékben több 

mint 270 fát osztott ki az önkormányzat az elmúlt időszakban. A 

részletekről a Környezetvédelmi Bizottság elnöke tájékoztatott.  

▪ Ingyenes adventi programsorozatot kínál az elkövetkezendő hetekre az 

Evangélikus Gyülekezet. A kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló 

események helyszíne a Károly utca 24 szám alatt lévő evangélikus 

templom. 



2021. évi tartalmi beszámoló                                      készítette: Szappanos Krisztina - felelős szerkesztő 

 

41 

 

▪ 25 éves a Wetschescher Nachtigallen Kórus. A vecsési csalogányok nívós 

elismerésben részesültek a hétvégén az Észak-magyarországi Német 

Önkormányzatok Szövetségének rendezvényén.  

  
▪ Közeledik a karácsony. Vasárnap meggyújtjuk az első gyertyát az adventi 

koszorún, amelyet van, aki készen szeret megvásárolni, míg mások maguk 

készítik el otthon. De hogy mi mindent érdemes beszerezni hozzá és 

hogyan kell összeállítani, ehhez ad hasznos tanácsokat egy vecsési 

virágkötő.  

▪ Hamarosan megnyílik a jégpálya a Bálint Ágnes Kulturális Központ előtti 

téren. A helyszín ebben az évben újdonságokat is tartogat az érdeklődők 

számára.  

december 

➢ Közmeghallgatást tartott november 30-án a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat. Az idei év legfontosabb nemzetiségi eseményeit az 

önkormányzat elnöke, Tófalvi Mónika foglalta össze. 

➢ December 5-én ismét útnak indulnak a Motoros Mikulások. A Mikulás- és 

krampuszjelmezes vecsési és gyáli motorosok útvonala a régi, az indulási 

helyszín azonban idén megváltozott.  

 
➢ Idén is szervezett karácsonyi csomagosztást az önkormányzat a 

rászorulóknak. Az érintetteket elsősorban a Gondozási Központ, a 

Családsegítő Szolgálat és a Szociális Bizottság ajánlása alapján 

választották ki.   

➢ „Manó csoportot” hozott létre a Vecsési Ökölvívó Szakosztály a 

legkisebbek foglalkoztatására. A gyermekek edzője: Szűcs Szabina, 

nyolcszoros magyar bajnok.  
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➢ Évértékelés: Az elmúlt két évet az élet minden területén megnehezítette a 

koronavírus-járvány. Vecsés gazdálkodására és közösségi életére is 

jelentős hatással volt. A 2020-as és a 2021-es év legfontosabb 

eseményeiről Szappanos Krisztina kérdezte Szlahó Csaba polgármestert és 

Alattyányi Istvánt, a Gazdasági Bizottság elnökét. 

  
➢ 2020. január 28. óta Frühwirthné Halász Melinda Vecsés Város 

Önkormányzatának alpolgármestere. Az elmúlt két évet 

alpolgármesterként, valamint képviselőként is górcső alá vette.  

 
➢ November 1-je óta új szolgáltatás segíti a szenvedélybetegeket Vecsésen. 

Az „Új Esély Központ” a Baptista Tevékeny Szeretetmisszió keretében, 

felekezettől függetlenül, a Temető utca 14 szám alatt várja azokat, akik úgy 

érzik, segítségre van szükségük. 

 
➢ A koronavírus-járvány ellenére, több versenyen is megmérették magukat a 

Vecsési Ökölvívó Szakosztály sportolói. Az idei év legfontosabb 

eseményeit Seres Attila szakosztályvezető foglalja össze.  

➢ December 10-én tartották a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános 

Iskola és Gimnázium gimnazista végzőseinek szalagavató bálját. A 

rendezvénynek a Bálint Ágnes Kulturális Központ adott otthont.  

➢ December 12-én ismét megrendezték a Mindenki karácsonyát a főtéren. 
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➢ Karácsonyi ünnepséget tartottak december 14-én a Vecsési Gondozási 

Központban.  

➢ December 19-én, immáron harmadik alkalommal rendezték meg a Vecsési 

Angyal napot, amelyen közel 100 gyermek karácsonyi kívánságát 

teljesítették azok, akik „angyalnak” jelentkeztek. A különleges eseményt 

ezúttal a régi művelődési ház épületében tartották meg.  

  
➢ Újabb elismerésben részesült a Williams Televízió. Ezúttal a Pest Megyei 

Önkormányzat díjazta szerkesztőségünk húszéves tevékenységét.  

 
➢ December 18-án karácsonyi koncertet adott a Vecsési Hagyományőrző 

Zeneegyesület Fúvószenekara a Bálint Ágnes Kulturális Központban.  

 
➢ Karácsony alkalmából a történelmi egyházak képviselői üzentek a 

híveknek.  

➢ A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör egyik oszlopos tagját kértük fel, ossza 

meg velünk egyik karácsonyi versét.  

➢ Nehéz évet zárt, de fejlesztéseket is tartogatott 2021 a Williams Televízió 

számára. A részletekről a televízió tulajdonosa, Kortye Vilmos 

tájékoztatott.  

➢ 2021. december 31-i műsorunkban Szlahó Csaba, Vecsés polgármestere 

kívánt békés, boldog új évet a város valamennyi lakosának. 
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Jelenlét a digitális térben 

A Vecsési Magazin – akárcsak a Williams Televízió többi műsora - a 

www.williams.hu oldalon élőben, online is megtekinthető. Az adás után a WTV 

a műsor riportjait a www.youtube-ra is feltölti és külön-külön anyagonként a 

közösségi oldalán közzé teszi. Ezek a riportok megtekinthetők Vecsés Város 

honlapján (www.vecses.hu) és facebook oldalán is.  

A facebook-on való közzététel számos előnnyel bír: egyrészt 

nagyobb nézettséget generál egy-egy riportunknak, s azok is 

megtekintik a forgatott anyagot, akik a teljes Vecsési Magazin 

60 percét nem követik figyelemmel. Másrészt a műsorkészítők 

számára visszajelzés, hogy mely témák érdeklik leginkább a 

célközönségünket – azaz Vecsés teljes lakosságát. A youtube-

on és a közösségi oldalakon való megosztás azok körében is népszerű, akik nem 

televízión keresztül szeretnek tájékozódni városunk (vagy a világ) eseményeiről.  

Különböző tanulmányok szerint az úgynevezett Z-generáció (1996-2012 között 

születettek) tartalomfogyasztása jelentősen eltér az Y-generáció (1981-1995) 

szokásaitól. A Z-generáció tagjai sokkal inkább „netfüggők” és folyamatosan 

kapcsolódnak a digitális világhoz. Így hozzászoktak ahhoz, hogy olyan tartalmat 

fogyasszanak, amit kívánnak, nem pedig amit szolgáltatnak nekik. Számukra a 

közösségi oldalakon megosztott tartalom az elsődleges elérési mód, a 

„minőségjelzőjük” a like-ok száma és az ismerőseik ajánlása nagyobb 

meggyőzőerővel bír, mint egy fizetett reklámhirdetés. Az Y-generáció tagjai is 

aktív internet felhasználók, ám ők a közösségi csatornák mellett hiteles forrásnak 

tekintik az általuk preferált televízióadót is. Az X-generáció (1965-1980) tagjai 

még többnyire előnyben részesítik a tradicionális médiát. Közülük számos 

statisztika szerint kétszer annyian tájékozódnak hagyományos felületekről, mint 

a fiatalabbak. A helyi hírek felértékelődése miatt, a térségi televíziózásnak tehát 

a mai napig van létjogosultsága, de a különböző generációkhoz a saját igényük 

szerint kell az információt eljuttatni.  

 

(kép: infopapa.hu) 

http://www.williams.hu/
http://www.vecses.hu/
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2021 A jubileumok éve – 50/40/33/20/10 

Stábunk számára is különleges év volt a 2021-es esztendő. Exkluzivitása okán 

engedtessék meg egy kis szubjektív kitekintés: 

50 éve zenél színpadon a WTV tulajdonosa: Kortye Vilmos 

40. születésnapját ünnepelte ifj. Kortye Vilmos 

33 munkával töltött év az írott- és elektronikus médiában: Szappanos Krisztina 

20 éves volt 2021-ben a Williams Televízió 

10 éve vagyok a Vecsési Magazin felelős szerkesztője 

 

Tervek 2022-re 

A jövőre vonatkozó terveink kialakításánál a tavalyi évhez képest már nem csak 

optimistábbak, de tapasztaltabbak is vagyunk. 2020-ban, a koronavírus-járvány 

magyarországi megjelenésekor gyorsan le kellett reagálnunk a naponta változó 

eseményeket. 2021-ben viszont már számítottunk a pandémia folytatódására és 

annak minden közösséget érintő hozadékára. Így a műsorkészítésnél előre 

tekintőbbek tudtunk lenni.  2022-ben a társasági események remélhetőleg 

fokozatosan visszatérnek majd az emberek életébe, így a műsor számára is 

nagyobb lesz a témakínálat. A Vecsési Magazin „magazin jellege” ismét nagyobb 

hangsúlyt kap majd az adás második felében, és a most jellemző „gyorsreagálású 

hírszolgálatot” kiegészíthetik majd az eseménydús városi életről szóló, 

hangulatos összefoglalók. 

              

 

           

Írta:      Szappanos Krisztina             átvette:    Kortye Vilmos 

Vecsési Magazin - felelős szerkesztő            Williams Televízió - tulajdonos 

    

Vecsés, 2021. december 31.   


