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A hónap híre 
Hűlt helye a 

csomádi községházának!

Ugye, milyen gyorsan elröppent ez a nyár is? 
A megérdemelt pihenés és az örömteli  szünidő 
mindenki számára a végéhez közeledik, és hát, 

valljuk be, van dolgunk bőven. 
Erre emlékeztetett az országalapítás ünnepe 

alkalmából augusztus 20-án elhangzott megannyi 
beszéd, és ezt jelzi a naptár is, ami azt mutatja, 

hogy októberben újra felelős és megfontolt 
döntést kell majd hoznunk az önkormányzati 

választások tekintetében. 
Haladni kell, hiszen semmi sem örök, talán csak a 
hit és a szépség, amit a vácrátóti templom tornya 

áraszt… 

(Írásaink a közeljövő feladatairól a 4-5. oldalon 
olvashatók.)



Színesen

Országünnep –csupa jó emberrel

Az államalapítás ünnepe, augusztus 20. ha-
gyományosan jó alkalom arra, hogy az adott 
közösségben kiemelkedő munkát végzettek 
tevékenységét díjakkal, oklevelekkel ismer-
jék el. Veresegyház Önkormányzata idén két 
olyan embernek adományozott díszpolgári 
címet, akiknek ez – a megjelentek egyöntetű 
véleménye szerint – már régen „esedékes” 
volt. Jobban Eszternek, aki több mint másfél 
évtizede irányítja magabiztosan a Misszió 
munkáját, változó körülmények és feltéte-
lek mellett is biztosítva az elérhető legjobb 
ellátást a betegek számára, és Janicsák 
Istvánnak, akinek pályája és zenei karrierje 
szorosan összefonódott a várossal, és már 
tíz éve, egy, a Kistérség Magazinnak adott 
interjúban is azt mondta, hogy bár nem él 
a városban, de igazi veresegyházinak érzi 
magát. 

A bekeretezett oklevél átvételekor magától 
értetődően hívta a mikrofon elé a Veresegy-
házi Asszonykórus jelen lévő tagjait, hang-
súlyozva, hogy ezt a sikert is velük együtt 
érte el, ez a cím, amit most átvett, valójában 
mindegyiküknek szól. Köszönetet mondott 
az elismerésért, és hosszú évek alatt kiala-
kult véleményét is megosztotta a jelenlé-
vőkkel: „Sokfelé jártam már a világban, a fő-
városban élek, de annyi jó és okos embert, 
mint Veresegyházon, sehol sem láttam még. 
Rájöttem, miért ilyen jó itt lenni: mert itt csu-
pa jó ember él. És a jó emberek jó dolgokat 
hoznak létre. Hogy olyan polgármesterük 
van, aki előreviszi a várost, az is az emberek 
érdeme, mert ők gondolkodnak jól, amikor 
megválasztják. Csodálatos ez a város, mert 
ilyen jó emberek lakják.”

A Mézesvölgyi Általános iskola aulájában 
megrendezett ünnepségen további díjakat 
és elismeréseket kaptak az önkormányzat 
döntése értelmében:

JAKAB JUDIT, tanár – 
  Fabríczius József Közoktatási Díj
LUKÁCSNÉ DEBRECZENI BOGLÁRKA,  
 óvónő – Fabríczius József Közoktatási Díj
JAKAB CSONGOR,  zenepedagógus  
 – Lisznyai Szabó Gábor Zene és   
 Előadóművészeti Díj

SZÉKELY ILONA, körzeti nővér – Szotáczky 
 József Szociális és Egészségügyi Díj
ÚJVÁRINÉ TOMKA EDIT, szociális gondozó  
 - Szotáczky József Szociális és Egészség- 
 ügyi Díj
BÖJTE HORVÁTH ISTVÁN, szobrász –  
 Takács József Képző-és Iparművészeti Díj
KONKOLY GYÖRGY, szobrász -  
 Takács József Képző-és Iparművészeti Díj
NAGY JÓZSEF ATTILA, igazgató, GAMESZ 
  – Darányi József Közszolgálati Díj

NÉMETH ISTVÁNNÉ, technikai munkatárs -  
 Darányi József Közszolgálati Díj
SZABÓNÉ BALIKA RÓZSA, technikai  
 munkatárs - Darányi József Közszolgálati Díj
VARGA IMRÉNÉ, boltvezető – Darányi  
 József Közszolgálati Díj Posztumusz
GARAI TAMÁS, jegyző – Darányi József  
 Közszolgálati Díj

Polgármesteri elismerésben részesültek:
FUKÁSZ LÁSZLÓNÉ, iskolaigazgató, és a 
  Veresegyházi Fúvószenekar négy tagja.

Az ünnepség záróakkordjaként a Nyugdíjas-
klubok Országos Szövetsége Pest megyei 
vezetője és a veresegyházi Aranyeső Nyug-
díjasklub a Kistérségi Idősügyi Tanács és az 
összes, a térségben működő nyugdíjasklub 
javaslata alapján „Idősbarát Polgármester” 
címmel tüntette ki Pásztor Bélát, Veresegy-
ház polgármesterét.

Janicsák István maga mellé hívta ünnepelni azokat, 
akiknek a sikereit köszönheti - a legendás Asszonykórus 
tagjait

Veresegyház Díszpolgára lett Jobban Eszter, a Misszió 
igazgatója

Böjte Horváth István szobrász a nyaralását szakította 
meg, hogy átvehesse az elismerést

Jakab Judit pedagógus frappáns beszédben mondott 
köszönetet

A Polgármester Úr és díja
Díjazottak a Veresegyházi Fúvószenekar tagjai és Dörge

Pásztor Béla a nyugdíjas szervezetek elismerését kapta 
meg augusztus 20-án
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 A kistérségi lakosság számára ingyenes!   

Ebben az évben Csomád Község Önkormányzata, 
a Csomádi Művelődési Ház és Veresegyház Kis-
térség Idősügyi Tanácsának szervezésében került 
megrendezésre a találkozó, 2019. július 27-én, a 
csomádi sportpályán.
A Kistérséghez tartozó településekről mintegy 
260 fő vett részt az immáron hagyománynak szá-
mító rendezvényen.
Az érkezőket üdvözlő pálinkával, pogácsával, sós 
süteményekkel kínálták a helybéli nyugdíjasok. A 
rendezvény Klement János Polgármester Úr ün-
nepi beszédével kezdődött.
Köszöntötte a megjelenteket, a polgármestereket, 
a meghívott vendégeket, majd röviden ismertette 
Csomád fejlődését, az elért eredményeket, ame-
lyekhez ezúton is csak gratulálni lehet.
Az Idősügyi Tanács nevében köszöntöttem a 
résztvevőket, köszönetet mondtam a Polgármes-
ter Úrnak, az önkormányzatnak, és valamennyi 
segítőnek a szervezésért. Ezt követően Lajtos Já-
nos evangelikus lelkész mondott köszöntőt, melyet 
sajnos félbeszakított egy hirtelen jött, özönvízszerű 
eső. Nagy hasznát vettük a mindenkit befogadó, ha-
talmas sátornak, így senki sem ázott meg.
A lelkész úr beszéde után Salamonné Sinkó Ma-
rika, a művelődési ház vezetője ismertette a ren-
dezvény további programját, és egy-két technikai 
dolgot.
Nagyon kedves, terjedelmes köszöntő verset 
mondott Salamon Zalán és Lipták Mariann, nagy 
taps lett a jutalmuk!
Örökzöld dallamokkal folytatódott az ünnepség: 
„Délben az omnibusz tetején” címmel adtak mű-
sort Mádi Piroska, Scheer Lívia, Szkórits-Tala 
Gábor és Ozsgyáni Mihály. Az ismert dalokat a 
közönség is énekelte, az előadók pedig lejöttek a 

színpadról, és a közönség között énekeltek, nagy-
nagy sikerrel.
Szűnni nem akaró tapssal jutalmaztuk a fergete-
ges előadást.
Őket a Csomádi Fialka Hagyományőrző Egye-
sület táncosai követték, akik gyönyörű népvise-
letben adták elő műsorukat, gondoskodva a ha-
gyomány ápolásáról – négy aranyos kislány is 
csatlakozott a táncosokhoz.
Az ebédet a Bagyánszki Rendezvényház készítet-
te, csak dicsérni lehetett a marhapörköltet tarho-
nyával. Desszertként a csomádi asszonyok által 
készített, finom süteményeket szolgálták fel, és 
nem hiányzott az asztalról a jófajta bor sem. Volt 
ásványvíz, üdítő, vagyis minden, ami szem-száj-
nak ingere. 
Ebéd után a Veresegyházi Senior Tánckar bemu-
tatóját láthattuk, a siker nem maradt el. 
A tánckar után Földvári Sándor énekes műsorát 
hallhattuk, aki minden alkalommal, ha teheti, 
részt vesz a nyugdíjas rendezvényeken, ahol min-

dig nagy sikert könyvelhet el magának. 
Az egész csodálatos nap levezetéseként Weisz Já-
nos zenéjére táncolhattunk – már akinek a lábai 
ezt lehetővé tették.
Tartalmas, kellemes napot töltöttünk Csomádon!
Valamennyiünk nevében ezúton is köszönetet 
mondok Csomád Önkormányzatának, Klement 
János Polgármester Úrnak, a művelődési ház 
vezetőjének, Salamonné Sinkó Marikának, Zim-
mermanné Anikónak, Jakabné Marikának, mint a 
nyugdíjasok vezetőinek, akik fáradhatatlanul jár-
tak a vendégek kedvében. Köszönet a szervezők-
nek és a segítőknek, mindenkinek, aki hozzájárult 
egy sikeres, kellemes nap közös eltöltéséhez.

Nagy Miklós
az Idősügyi Tanács Elnöke

Idősek nyári találkozója Csomádon

Örökzöldek, operettdalok

Klement János, Csomád polgármestere is köszöntötte 
az időseket

Köszönet a szervezésért

A csomádi néptáncosok műsora nagy sikert aratott
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Egy korszak vége

Csomád életében látványosan lezárult egy 
korszak – a már jó ideje üresen álló régi köz-
ségháza épületének lebontásával -, mégsem 
szomorkodik senki, hiszen, ahogyan Klement 
János polgármester megfogalmazta, itt az ideje 
továbblépni.
A község az elmúlt évtizedben óriási fejlődé-
sen ment át: teljes egészében csatornázott, új 
lakóövezetek épültek ki, új általános iskolát, 
óvodát, később bölcsődét is építettek, megújult 
a sportpálya épülete, új utak készültek el, és 
színvonalas, új szolgáltató épületbe költözhe-
tett az orvosi rendelő és a posta. Ebben az új, 
a település központjában álló házban kapott új 
irodákat a községi önkormányzat hivatala, a 
sok évtizeden át községházaként szolgáló régi, 
rossz állapotú építményt pedig július végén le-
bontották.
A helyére egyelőre parkoló épül, hiszen a köz-
ség központjában található intézmények miatt 
ez most a legfontosabb. Az óvodához, iskolá-
hoz érkező szülők, a rendelőbe, vagy ügyinté-
zésre igyekvők számára elegendő parkolóhely 
áll majd rendelkezésre, mi pedig nézzük meg 
utoljára némi nosztalgiával a bontás utolsó pil-
lanatait…

A hónap híreMONDD, TE MIT VÁLASZTANÁL?
Bár az önkormányzati választások szabályzata lehetővé teszi, hogy pártok képviselői 
is bekerüljenek a testületekbe, szinte biztos, hogy a választópolgárok legtöbbje nem 
pártállás szerint szavaz egyik vagy másik jelöltre. Abban az esetben ugyanis, ha az 
embereknek arról kell dönteniük, milyen körülményeket biztosítsanak saját maguk 
és családjaik részére, ha a lakóhelyük jövője, fejlődésének iránya a tét, inkább azt 
tartják szem előtt, melyik képviselő- vagy polgármesterjelölt programjában szerepel-
nek a számukra fontos dolgok, melyikük elképzelései állnak a legközelebb hozzájuk.

Augusztus végén még nem indult be igazán a kampányidőszak, így mielőtt a jelöltek programjaival 
megismertetnénk olvasóinkat (Ezt a szeptemberi lapszámban tervezzük. A szerk.), megkérdeztünk né-
hány ismerőst, felidéztük a közelmúlt közmeghallgatásainak eseményeit, hogy megtudjuk, mi az, ami a 
térségben élők számára tényleg fontos lenne. Nem meglepő módon az átlagos kistérségi polgár keveset 
törődik a lakóhelye pozitív pénzügyi mérlegével vagy éppen adósságállományával, törvényi előírások-
kal és azok teljesítésével, formai szabályokkal, és így tovább: elvárja viszont a települési vezetőktől, 
hogy jó legyen a közbiztonság, az orvosi ellátás, legyen férőhely az iskolában, az óvodában, jó utakon 
közlekedhessen, és ha problémája támad, segítőkészen álljanak hozzá a hivatalban. Nagyjából ennyi 
kell az elégedettséghez. Vagy mégsem?

Megtelt?

Tibor szerint, aki betelepülő ugyan, de már két évtizede él Veresegyházon, ki kellene tenni a város 
szélére a „Megtelt” táblát. „Nem kellene még több embert idecsalogatni, így is túl sokan vagyunk már. 
Elég csak megnézni a reggeli csúcsforgalmat, az iskolák, óvodák környékét, délután a boltokat, és lát-
juk, hogy olyan tömegjelenetek zajlanak mindenhol, mintha Pesten lennénk. Mi a családommal annak 
idején azért jöttünk ide, hogy szép természeti környezetben éljünk, jó levegőn, hát, ez már odavan!”

Ági, a szomszédja kicsit másképp látja, szerinte nem a magas lélekszám a zsúfoltság oka, hanem a 
közlekedés: ha lenne elkerülő útja a városnak, ha a fontosabb utak szélesebbek lennének, fel se tűnne, 
hogy sokkal többen autóznak itt, mint mondjuk, tíz évvel ezelőtt. „Az emberek jönnek-mennek, nem 
egyszerűen csak ideköltöznek és ülnek a lakásban, hanem élik az életüket. És ez azzal jár, hogy kimoz-
dulnak: munkába járnak, óvodába viszik a gyerekeket, bevásárolnak, és talán néha még szórakozni is 
szeretnének. Ezek mindegyikéhez közlekedniük kell valahogyan.”

András hivatása szerint is elsősorban az oktatás területén lát még mindig hiányosságokat. Elismeri ter-
mészetesen, hogy a város iskolái szépek, nívósak, de azt is hozzáteszi, hogy már érezhetően zsúfoltak, 
és a sorra megjelenő magániskolák nem jelentenek tényleges alternatívát azoknak a családoknak, akik 
nem tudják megfizetni őket. És bár örvendetesnek tartja, hogy van már nappali gimnáziumi oktatás is 
a városban, véleménye szerint az is csupán egy bizonyos réteg igényeit elégíti ki. Mi van azokkal a 
gyerekekkel, akik nem gimnáziumban tanulnának tovább, hanem valamilyen szakmát szeretnének? 
–veti fel. Miért nincs egyetlen szakképző intézmény sem a városban, ahol ilyen neves nagyvállalatok 
működnek, amelyek folyamatosan igényelnék a szakembereket? A kereslettel összehangolt szakképzés 
lehetővé tenné, hogy a fiatalok jövője, munkalehetősége hosszú távon biztosítva legyen.

Ha középkorú vagy nyugdíjas veresegyháziak véleményét kértük arról, mi hiányzik szerintük a város-
ból, szinte kivétel nélkül egy szebb, színvonalasabb új termálfürdőt említettek, amely az idegenforgal-
mat is növelné, és több munkalehetőséget is jelentene az ittenieknek. A fiatalok, a tizen-vagy huszon-
évesek viszont szinte kivétel nélkül azt hiányolják, hogy nincs olyan szórakozóhely, ahová hétvégéken 
bulizni járhatnának. A termálfürdő projekt tulajdonképpen évek óta napirenden van, talán csak nem 
mindenki tud róla, hogy megvan erre a szándék, és a terv, aminek megvalósítása pénzügyi megfonto-
lások miatt vár a sorára. 

Mindenkinek megvan a maga baja

A Kistérség kisebb települései szinte mindegyikének megvan a maga baja. A kiváló utakkal és új okta-
tási és egészségügyi intézményekkel büszkélkedhető Csomádon például időről időre a Fővárosi Csa-
tornázási Művek telepe miatti bűzre panaszkodnak a lakók, illetve problémát jelent, hogy a forgalmas 
főút mellett lévő újtelepi rész megközelítése gyalogosan vagy kerékpárral veszélyes. 
A Csörögön élők az egyes településrészeken, kifejezetten a vasútállomás közelében a közbiztonságot 
és a település utcáin történő száguldozást kifogásolják, a vácrátótiak pedig egyetlen kis bolttal kell, 
hogy beérjék. 
Váckisújfalun évekkel ezelőtt le kellett bontani a már veszélyessé vált régi művelődési házat, és azóta 
az önkormányzati hivatal épületében lévő kisebb klubhelyiség tud csak helyet adni a kulturális rendez-
vényeknek. Vajon hány olyan falu van az országban, ahol nincs művelődési ház?! –vetik fel a kérdést, 
teljesen jogosan. Hiszen van a településnek nívós néptáncegyüttese, élnek itt művészek, zenészek, és 
művészetkedvelő emberek is. 
Még nagyobb gond a közlekedés, a településről való eljutás, mert az erre átmenő távolsági buszok 
meglehetősen ritkán közlekednek. Hogy a legtöbb településen még mindig vannak aszfaltozatlan utak, 
amik megnehezítik az ott lakók életét, már meg sem említjük…

Az októberben esedékes önkormányzati választás nem orvosolja ugyan ezeket a kisebb-nagyobb gon-
dokat, de az új ciklus mindig megnyit egy újabb lehetőséget az előrelépésre. A szavazással ennek az 
irányát szabhatjuk majd meg.

Klement János polgármester hajdani munkahelye előtt 
- a polgármesteri hivatal jó ideje már a háttérben látható 
modern szolgáltatóházban működik

Amikor még állt az utolsó fal...

A régi községháza hűlt helye
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A hónap témája

TÁJÉKOZTATÓ
A 2019. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról

A Magyar Köztársasági Elnöke úr a 2019. évi önkormányzati választást 2019. október 13. napjára 
tűzte ki. A szavazás 6.00-tól 19.00 óráig tart a települések kijelölt szavazóhelyein. Az önkormányza-
ti választáson 1 polgármestert és önkormányzati képviselőt választhatnak. A polgármesteri választás 
egyfordulós, jelöltté váláshoz jogszabályokban megszabott számú ajánlás kell: a 10 000 vagy annál 
kevesebb lakosú településeken a választópolgárok legalább 3%-ától, a 10 000 lakost meghaladó, de 
100 000 vagy annál kevesebb lakosú település esetén legalább 300 választópolgártól kell a jelöltté 
váláshoz ajánlást szerezni. A polgármester a legtöbb szavazatot kapó jelölt lesz. 

A 10.000 lakosnál kevesebbet számláló települések mindegyike egy választókerületet alkot. Kép-
viselő-jelölt az lehet, akit a választók legalább 1%-a ajánlott. Szavazáskor az összes jelölt neve egy 
közös szavazólapon szerepel, a választópolgár pedig legfeljebb annyi jelöltre szavaz, mint ahány fős 
a képviselő-testület. A képviselők a legtöbb szavazatot kapó jelöltek lesznek. A 10.000 fős lélekszá-
mot meghaladó településeket egyéni választókerületekre osztották fel (számukat törvény határozza 
meg), a körzetben – ahol a jelöltséghez a lakosság 1%-ának ajánlása szükséges – a legtöbb szava-
zatot kapó jelölt lesz a képviselő. A képviselővé nem vált jelöltek szavazatait pártonként összeadják 
(feltéve, hogy a párt a körzetek legalább felében állított jelöltet), és így osztják ki a törvényben 
meghatározott mandátumszámot. Csak az a lista kaphat mandátumot, amelyik a kompenzációs sza-
vazatok számának (csak a listát állító pártokét összeadva) az 5%-át elérte. Az 5%-os küszöb két 
jelölő szervezet közös listájánál 10%-ra, három vagy több esetén pedig 15%-ra nő. A képviselőket 
és a polgármestereket öt évre választják.

A választópolgárok részére az önkormányzati választással összefüggő értesítőt 2019. augusztus 23. 
napjáig postázta ki a Nemzeti Választási Iroda, mely értesítő tartalmazza a választással kapcsolatos 
tájékoztatást, továbbá azt, hogy a választópolgár melyik szavazókörben szavazhat.

Ha valaki a jelzett határnapig nem kapta meg az értesítőt, a Helyi Választási Irodától személyesen 
igényelheti.
A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában gátolt választópolgár mozgóurna iránti kérel-
mét a helyi választási irodánál az alábbi módon és határidőig nyújthatja be:
 a. levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október  
   9-én (szerda) 16.00 óráig,
 b. személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október  
   11-én (péntek) 16.00 óráig, vagy
 c. 2019. október 11. (péntek) 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus  
   úton legkésőbb 2019. október 13-án (vasárnap) 12.00 óráig.

Mozgóurna iránt kérelmet lehet továbbá benyújtani a szavazás napján az illetékes szavazatszámláló 
bizottsághoz 2019. október 13-án (vasárnap) legkésőbb 12.00 óráig.

Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthat be, aki a választás kitűzését megelő-
ző harmincadik napon (2019. június 26.) és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyan-
azon tartózkodási hellyel rendelkezett és tartózkodási helyének érvényessége legalább a választás 
napjáig (2019. október 13.) tart. A kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én (szerda) 16.00 óráig 
kell megérkeznie a helyi választási irodához. Átjelentkezés esetén a választópolgár a tartózkodási 
helye szerinti jelöltekre szavazhat.

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket 2019. augusztus 8-tól lehet benyújtani. Elekt-
ronikus úton történő benyújtásra a www.valasztas.hu oldalon van lehetősége, a „Választópolgárok-
nak” menüpont alatt.

Amennyiben Ön polgármester- vagy képviselőjelölt kíván lenni, a jelöltséghez szükséges ajánlások 
gyűjtésére szolgáló ajánlóívet a Helyi Választási Irodától igényelhet.

Polgármester- és képviselőjelölt bejelentésére 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig van lehetőség.

A 2019/2020-as tanév rendje

Mire ez a lapszám eljut az olvasókhoz, már 
csak pár nap lesz hátra az iskolakezdésig. 
Akár kicsi, akár kamasz már a gyerek, a tan-
könyvek hazaszállítva, a füzetek becsomagol-
va, a tollak, vonalzók, körzők beszerezve vár-
ják már találkozásukat az új iskolatáskával és 
az elkövetkező sok hónap kihívásaival. 

Hogy kicsit könnyebbé tegyük az iskolakez-
dést, összeszedtük, mikor lesz a következő 
szünet, hány napot kell az iskolákban tölteni, 
és egyáltalán, hogyan alakul a soron következő 
tanév rendje.

A 2019/2020. tanévben a tanítási év első taní-
tási napja 2019. szeptember 2. (hétfő) és utolsó 
tanítási napja 2020. június 15. (hétfő).

A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A 
nappali oktatás munkarendje szerint működő 
szakgimnáziumban százhetvennyolc, gimnázi-
umban, szakközépiskolában és szakiskolában 
százhetvenkilenc nap a tanítási napok száma.

A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart. 
Az iskolák 2020. január 31-ig értesítik a tanu-
lókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első 
félévben elért tanulmányi eredményekről.

TANÍTÁSI SZÜNETEK

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. 
október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítá-
si nap 2019. november 4. (hétfő).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. 
december 20. (péntek), a szünet utáni első taní-
tási nap 2020. január 6. (hétfő).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első ta-
nítási nap 2020. április 15. (szerda)

Jó tanulást, eredményes iskolaévet kívánunk!

A Kistérség legújabb oktatási intézménye, a 
Veresegyházi Katolikus Gimnázium vadonat-
új épületének ünnepélyes átadása szeptember 
1-jén lesz. Az új tanévet már itt kezdhetik meg 
a diákok…

A hónap híre

Szeptembertől az új épületben várja tanulóit a 
Veresegyházi Katolikus Gimnázium (Lethenyei László 
felvétele)
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Gazdaság

Megújul a veresegyházi vasútállomás

A Veresegyházi Önkormányzat képviseletében 
Cserháti Ferenc alpolgármester úr és Jovanović 
Dragutin műszaki osztályvezető úr 2019. augusz-
tus 8-án véleményezési, lakossági fórum kereté-
ben nyújtott tájékoztatást a veresi vasútállomás 
és környezetében várható változásokkal kapcso-
latban.

A veresegyházi vasútállomás rövid története 

Az 1911-ben átadott épület a magyarországi első 
villamosvasúti hálózat része volt. Itt egy delta 
csomópontban találkozott a Rákospalota-Újpest-
Veresegyház-Gödöllő és a Veresegyház-Vác vas-
úti közlekedési vonal.

1921-ben a delta csomópontot elbontották, a vil-
lamos vezetékeket megszüntették, így a katonai 
szállítások – sem a helyi adottságok miatt, sem a 
vasúti sínek alacsony teherbírása miatt – nem ter-
helték a vonalat, ezért nem volt a háború sújtotta 
területek része. A villamos hálózat újraépítésére 
és a delta csomópont ismételt kialakítására 1938-
ban került sor. Ez elsősorban az akkor visszacsa-
tolt Felvidékkel kapcsolatos áruforgalomban volt 
igen hasznos.

1944-ben a német csapatok egy talpfa szaggató 
géppel felszerelt gőzmozdonyt küldtek a vasútvo-
nal megsemmisítésére, hogy semmilyen utánpót-
lás szállítására ne legyen alkalmas. Ezt követően 
még a szovjet csapatok iránymutatásával újraépí-
tették a vasútvonalat, de mivel a tervezett őrna-
szádok (Gödöllőről Vácra, ahol a Dunára helyez-
ték őket) szállítása során a villamos vezetékek 
akadályozták a magas és széles szállítmány fuva-
rozását, a villamos vezetékek tartóoszlopait ismét 
lebontották. Ezzel zárult a vasútvonal 33 éves vil-
lamosított időszaka. A háború okozta károk olyan 
jelentősek voltak, hogy a teljes felújításra sokáig 
nem volt lehetőség.
A vasúti sínek helyreállítását követően 1945-től 
gőzmozdonyok által vontatott szerelvények álltak 
a közlekedés szolgálatába, majd a 70-es évektől 
1999-ig dízelmozdony vontatással bonyolították a 
vasúti forgalmat. 1970-ben végleg megszüntették 
a delta elágazás Veresegyház-Gödöllő ágát, a tel-
jes utasforgalmat a közutakra terelték.
A vasútállomás épülete mai formájában 1930-ban 
készült el, ekkor került az Utasellátó és a forga-
lomirányító rész hozzáépítésre.
A Budapest-Veresegyház vonal történetében je-
lentős esemény volt 1992-ben Ivacs megállóhely 
kialakítása. Az átadásra május elsején, ünnepélyes 
keretek között került sor. A megvalósítás a helyi 
városvezetés saját forrásaival, saját gépeivel, a 
lakosság segítségével történt. A MÁV szakembe-
rei készségesen fogadták és segítették a megálló 
létesítését, amelyet az azóta eltelt idő igazolt. A 
megálló azóta is nem csak az üdülőtulajdonosok, 
hanem a környék állandó lakói kényelmét is szol-
gálja. 

A veresegyházi vasúti közlekedés fejlesztése

A lakossági fórumon elhangzott tájékoztató sze-
rint a MÁV kiemelt fontosságúnak tartja az elő-
városi közlekedés fejlesztését. Ennek érdekében 
korszerűsítik a Budapest-Veresegyház-Vác vasúti 
pályáját és ezzel együtt infrastruktúráját.
A vasúti infrastruktúra fejlesztésének kiemelt 
stratégiai célja a városi és elővárosi közösségi 
közlekedés szolgáltatásainak javítása, szerepének 

növelése Budapest és agglomerációjának kapcso-
latában. Szükség van egyrészt a meglévő vonalak 
és létesítmények korszerűsítésére és bővítésére, 
másrészt a környező létesítmények (P+R, B+R 
parkoló stb.) kialakítására, fejlesztésére. Az utas-
forgalmi helyeken korszerű, a járművek padló-
szintjével megegyező magasságú peronok épül-
nek szintbeni megközelítéssel. Az utasforgalmi 
létesítmények akadálymentes kivitelben készül-
nek, az utastájékoztatást teljeskörűen kiépítik. A 
vasúti utasforgalmi helyek jobb megközelíthe-
tősége érdekében az állomásokon és megállóhe-
lyeken új P+R parkolókat és kerékpártárolókat, 
egyes helyeken autóbuszmegállókat, illetve busz-
fordulókat hoznak létre. A fejlesztés következ-
tében javulnak a közösségi közlekedés feltételei 
ezzel is elősegítve a közutakra nehezedő terhelést 
és a környezetszennyezés káros hatásait.

A beruházások részét képezi például a veresegy-
házi vasútállomás épületének felújítása, XXI. 
századi elvárások szerinti kiszolgáló egységekkel 
történő üzemeltetésének biztosítása. 
Az előkészítő munkálatok során ez év márciu-
sában a MÁV megkereste Veresegyház Önkor-
mányzatát azzal, hogy a korszerűsítés során sze-
retné elérni a vasútállomás külső homlokzatának 
megtartását, miközben a belső kiszolgáló és üze-
meltetési egységeket felújítaná. Az épület Veres-
egyház egyik legrégebbi épülete, így a városnak 
is érdeke a több, mint 100 éves épület látványának 
megőrzése. 
A Településkép védelméről szóló helyi rendelet 
tartalmazza azon épületeket, amelyek kiemelt 
jelentőségűek a város életében. A rendelet mó-
dosításának, az épület helyi védelem alá vonásá-
nak feltétele a lakosság megfelelő tájékoztatása, 
amelyre a város lakossági fórum keretében, vala-
mint honlapján való megjelenítéssel tesz eleget. 
A döntést megelőzően elkészített tanulmány alá-
támasztja a városi vezetők véleményét, miszerint 
a vasútállomás épület homlokzatának helyi véde-
lem alá vonása növeli a város kulturális, turiszti-
kai értékét.

Mikor és milyen változásokra számíthatunk?

A Budapest-Veresegyház-Vác közötti vasúti sínek 
korszerűsítése részletekben történik, és néhány 
éven belül eléri Veresegyház térségét is. Erre 
sajnos pontos információval nem rendelkezünk, 
azonban Veresegyház 2013-ban készült Szabá-
lyozási terve már tartalmazza azokat a szükséges 
átalakításokat, amelyek a 2012-ben elfogadott 
Elővárosi közlekedés fejlesztésére vonatkozó 
kormányhatározat tartalmaz.

A vasútállomás épületének felújítására és kor-
szerűsítésére várhatóan 2020-ban sor kerül, az 
ígéretek szerint a közlekedésben komolyabb 
fennakadásokat nem fog okozni. Az épület hom-
lokzata megtartja arculatát az összes díszítő ele-
mével, a belső átalakítás pedig egy XXI századi 
követelményeknek megfelelő vasútállomást fog 
eredményezni. Az épület felújításával egyidőben 
a környezet rendezése is meg fog történni. A par-
kosítás, a tereprendezés egészen a Fő útig, a so-
rompóig szépíti majd környezetünket. 

Még ebben az évben, ősszel megvalósulhat a P+R 
parkoló bővítése, a tervek szerint további 70-80 
autó kulturált elhelyezésére lesz lehetőség, így a 
megálló mindkét oldalán biztonságosan elhelyez-
hetik az utasok autójukat. Kibővül a fedett kerék-
pártároló befogadó képessége is. Ezzel egyidőben 
sor kerül az épület környezetében járdák, zöld sá-
vok kialakítására kerül sor.

További beruházásokra is sor kerül. Ivacs és 
Revetek megállóknál az utasok kényelmét szolgá-
ló fedett beálló, kerékpártároló, és utastájékoztató, 
valamint jegykiadó automata létesítésére kerül sor.
A legfontosabb kérdés, mibe kerül ez a városnak? 
Jó hír, hogy az épület és környezetének megújítá-
sa a MÁV finanszírozásában valósul meg.
Természetesen a továbbiakban is beszámolunk a 
beruházás menetéről, a tervek megvalósulásáról.

Katona Ágnes

Nosztalgikus hangulat a veresegyházi állomáson - a lehetséges megújulás témája foglalkoztatja most a várost
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Innen-onnan

Jó hír az autósoknak
Az M3-as autópálya Mogyoród melletti sza-
kaszán átadták a HE-DO Kft., a Penta Általá-
nos Építőipari Kft., valamint a KM Építő Kft. 
által kivitelezett új autópálya-csomópontot. A 
2017 októberében elkezdett fejlesztésnek kö-
szönhetően Fót és Mogyoród irányába köny-
nyebb az eljutás, illetve a felhajtás, és az új 
csomópont mérsékeli majd a Forma 1 futam 
idején a Hungaroring felé tartó forgalmat is. 
 A nettó értéken számítva 4,99 milliárd forin-
tos beruházásában egy autópálya feletti híd 
és további két körforgalom is épült. Utóbbi 
két körforgalom az új bekötő úton épült ki. 
A csomóponthoz két felüljáró, továbbá 473 
méternyi zajárnyékoló fal is készült.

Újabb sportpálya
Elkészült a Fabriczius Iskola udvarán a szabad-
téri kézilabdapálya, így az új tanévben birtokba 
vehetik mind az iskolások, mind pedig a spor-
tolók. Idén nyáron nagyot fejlődött Veresegyház 
a sportlétesítmények területén: átadták a kosár-
labda csarnokot, és ezt az új kézilabdapályát is, 
készülőben újabb városi street workout pálya, 
használható túrázásra az új, szívbarát tanösvény 
a tónál. A haladás nem áll meg, hiszen várhatóan 
elkészül az új jégpálya, és a régóta várt kézilab-
da-munkacsarnok is hamarosan a sportolók ren-
delkezésére áll majd. 

A hónap híre

Motofest a biztonságért
2019. szeptember 1-jén ötödik alkalommal ve-
hetnek részt a motorosok a biztonságos motoro-
zás érdekében szervezett ingyenes vezetéstech-
nikai tréningen és ingyenes pályamotorozáson 
a Hungaroringen. A pályamotorozás feltétele az 
előzetesen elvégzett vezetéstechnikai tréning.

Programok:
7:30  - Kapunyitás,
8:00  - Helyszíni regisztráció kezdete
9:00 – 18.00 
 Ingyenes pályamotorozás a Hungaroring  
 Formula 1 pályacsíkján
09.00-17.00 
 Rendőrmotoros ügyességi pálya 
 Hungaroring Motoros Akadémia  
 vezetéstechnikai pálya
 Gyerek ügyességi pálya
10:00-12:00 és 14:00-16:00 
 Kaszkadőr bajnokság
18:00  -  A rendezvény zárása

Folyamatos programok:
 •  Gyerek műhely
 • Kerékcsere szimulátor
 • Kiállítások

Az Országos Rendőr-főkapitányság Országos 
Baleset-megelőzési Bizottsága ezzel a ren-
dezvénnyel is csökkenteni szeretné a motoros 
balesetek számát és szeretné elősegíteni a biz-

tonságosabb, tudatosabb közlekedést a magyar 
utakon. Statisztikai adatok alapján idén eddig 
már több mint 30 motoros vesztette életét köz-
úti közeledési balesetben Magyarországon…

RÉTESBŐL ÖTVEN

Számos érdekes és ízletes program színesí-
ti majd az idei vácrátóti szüretet szeptember 
14-én. A hagyományos szüreti felvonulás mel-
lett a Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő 
Egyesület szervezésében főzőverseny is lesz 
ezen a napon, amelyre szeptember 10-ig várják 
a nevezéseket hagyományos, magyaros étel, és 
reform étel kategóriákban. A nevezés feltétele 
mindössze annyi, hogy a versenyző 10 tál ételt 
felajánjon a közönség számára. A hozzávalók-
ról és a tüzelőről is minden versenyző saját 
maga kell, hogy gondoskodjon. 

Nem ez lesz az egyetlen jóízű program a szü-
ret során: rétessütő versenyen is összemérhetik 
tudásukat a háziasszonyok. Nem is akármi a 
verseny tétje: Guinness rekordkísérlet van ké-
szülőben, a rátótiak a világon a legtöbb féle 
ízesítésű rétest szeretnék letenni az asztalra 
ezen a napon. A rekordkísérletben és egyben 
versenyen a résztvevők minimum egy darab, 
50 cm hosszú rétessel vehetnek részt, az íze-
sítésnek pedig csak a fantázia szabhat határo-
kat… A sikeres teljesítéshez legalább ötven 
féle rétes megsütésére lesz szükség.

A rétessütés jótékony célt is szolgál: az eladott 
rétesek árából a vácrátóti általános iskolások 
kapnak majd népviseleti ruhákat.

A szüreti programok és versenyek egész napon 
át tartanak majd.

Emlékkoncert
Erzsébet királyné halálának emlékére koncer-
tet ad szeptember 9-én, 19 órától a Tomkins 
Énekegyüttes. A koncert helyszíne a gödöllői 
Grassalkovich kastély kápolnája.

Ügyek-bajok
Közmeghallgatás tart Őrbottyán Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 2019. szeptem-
ber 13-án (pénteken) 18:00 órai kezdettel a 
helyi általános iskola épületében.

Napirendek:
 1. A közszolgáltatást nyújtó szervezetek   
  beszámolója.
 2. A képviselő-testület tagjainak  
  beszámolója.
 3. Tájékoztató a képviselő-testület 2019.   
  évi munkájáról, a településen megkez- 
  dett fejlesztések, beruházások állásáról, 
  a várható fejlesztésekről.
 4. Lakossági kérdések, észrevételek, 
   javaslatok.

A pontos válaszadás érdekében történő felké-
szüléshez a testület azt kéri az érdekeltektől, 
hogy kérdéseiket, javaslataikat és felvetéseiket 
szeptember 6-ig írásban juttassák el a polgár-
mesteri hivatalnak.

Új sportpálya az iskola udvarán
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Kultúra
 AZ ERDŐKERTESI FALUHÁZ SZEPTEMBERI PROGRAMJAI 

3-án (kedd)  9.00-11.00 vásár

12-én (csütörtök) SZENIOR AKADÉMIA – Idős-
kori pszichológiai és pszichiátriai problémák – 
előadó: dr. Jászberényi József

14-én (szombat) 18.00 Helyi Értéktár – értékeink 
Erdőkertesen – fotókiállítás megnyitója
Megnyitja: dr. Pásztor László polgármester

20-21-22. A Kulturális Örökség Napjai (a részle-
tes programok a honlapon és plakátokon)
 
28-án (szombat) Ulti Klub 
29-én (vasárnap)  17.00 Nosztalgia Klub

30-án az Országos Könyvtári Napok rendezvé-
nyeinek kezdőnapja

***

2019. OKTÓBERI  ELŐZETES

szept. 30-tól október 6-ig az Országos Könyvtári 
 Napok rendezvényei: 
2-án a Barátság Nyugdíjas Klub vetélkedője 
  „zöld-témában”
2-án 17.00 Köszönjük a Szépkorúakat! - műsor az 
 Idősek Világnapján
3-án 10.00 a Baba-Mama Klub „mini-túrája” - 
 hordozós Baba-Mama túra
3-án a Meridián Klub és a Kati-torna résztvevő- 
 inek gyógynövénytúrája – a BioPont klub 
 tagjaival közös rendezvénye
okt. 4-én 16.00 az Ifjúsági és Gyermekkönyvtár- 
 részleg avatója
17.00 Grecsó Krisztián: Vera c. könyvének bemu- 
 tatója – dedikálással 
5-én „Családi Nap a természetben” túra a  
 Rám-völgybe
6-án 17.00 Megemlékezés, mécsesgyújtás az  
 Aradi Vértanúk emlékére (a programokról 
 részletesen olvashatnak a honlapon és plaká- 
 tokon)

FELHÍVÁS!

 Kedves Szülők! Kedves Gyerekek! Kedves 
Mindenki!

! MAGYAR NÉPTÁNC !
Néptánccsoport indul az erdőkertesi faluházban! 
Szeptember 17-től minden kedden és csütörtö-
kön 16:00-17:00-ig lesznek a táncpróbák, ahova 
nagy szeretettel várunk minden alsó tagozatos 
gyermeket, aki szeret játszani, táncolni, énekel-
ni, és szívesen megismerkedne a Kárpát-me-
dence népi kulturájával, hagyományaival. Az is 
jöjjön el, aki még nem szeret, itt megszereti  
A jó hangulatért Utasi Péter és felesége, Utasi 
Viktória a felelős. (Ha idősebb vagy, de ked-
vet érzel a néptánchoz gyere el és nagyobb ér-
deklődés esetén több korcsoportot is indítunk.)  
A részvételi díj havi 3.500.-Ft.
Bővebb információ a Faluház elérhetőségein, és 
az  utasipepe@gmail.com vagy 0670-515-32-81 
számon.
Találkozunk 2019. szeptember 17-én!

***

BŐRMÍVES TANFOLYAM indul ismét ősztől 
(megfelelő számú jelentkező esetén) a Faluház-
ban,  vezeti Havas Péter. A foglalkozások heti egy 

alkalommal, pénteken 17.00-19.00 óráig lesznek, 
a  minimum létszám 4 fő, és a maximum 6 fő.
Tervezett foglalkozások száma: 4 
A foglalkozásokon bőr ékszereket és amuletteket 
készíthetnek a résztvevők, féldrágakövekkel és 
tűzzománccal kombinálva.
A díja alkalmanként 2.000.-Ft, mely az eszköz-
használatot, a felhasznált bőr és a festék árát is 
tartalmazza. Az egyéb kiegészítő kellék-anyagok 
ára (ásványok, tűzzománc, csatok, stb.), melyet 
az elkészített ékszerhez felhasználnak, külön fi-
zetendő. 

***

ALAPFOKÚ GOMBAISMERETI TANFO-
LYAM indul Erdőkertesen ősszel, folyamatos 
csatlakozási lehetőséggel. A tanfolyam kettő idő-
szakos: ősszel és tavasszal 6-6 elméleti foglalko-
zással (minden 2. csütörtökön) és 6-6 terepgya-
korlattal (hétvégén kb. 2-3 órás elfoglaltsággal).
Több, mint 110 gombafaj megismerésére nyílik 
lehetőség. Foglalkozunk a gombagyűjtés szabá-
lyaival, a gomba termőtest felépítésével, határozó 
bélyegeivel, a mérgezésekkel, a felhasználással és 
tartósítással, a gyógyhatású gombákkal. Elektro-
nikus tananyagot és jegyzetet is kapnak a részve-
vők.  
Érdeklődni és jelentkezni lehet Kis Szidó-
nia gomba szakellenőrnél (tel.: 30-293-0359, 
szidoniakis@gmail.com), valamint a Faluház 
elérhetőségein.

***

Megfelelő számú jelentkező esetén újból indítjuk 
a KOSÁRFONÓ ÉS A NEMEZELŐS TAN-
FOLYAMOT, továbbá a patchwork (foltvarró) 
klubot. Várjuk az érdeklődők jelentkezését!

***

MEDITÁCIÓ BUBÁN ANDIVAL pénteken-
ként 18.00 órától az Erdőkertesi Faluház és 
Könyvtárban.
Szeretettel invitál péntek esténként 1-2 órára egy 
közös, vezetett meditációra, előzetes bejelentke-
zés szükséges.  A PROGRAM INGYENES.

Hazai színház sikere Erdélyben
  
Tartalmas és értékes turnét zárt a Veszprémi 
Petőfi Színház Erdélyben. Július 22-én 19:00 
órától Nóti Károly–Fényes Szabolcs–Szenes 
Iván: Nyitott ablak című zenés játékát lát-
hatta a közönség a csíkszeredai Művelődési 
Házban. Novotny bonyodalmakkal teli, szóra-
koztató története felejthetetlen kikapcsolódást 
nyújtott a nézők számára, akik álló tapssal és 
megható ünnepléssel köszönték meg a pro-
dukciót. Július 23-án 18:00 órától a veszprémi 
társulat a XXX. Bálványosi Szabadegyetem és 
Diáktábor keretében, a Magyar Teátrum Szín-
házi Sátorban, a Magyar Teátrum Színpadon 
mutatta be az előadás keresztmetszetét, ame-
lyet közönségtalálkozó és kötetlen beszélgetés 
követett. 

Az előadások mellett ismét szakítottak időt 
jótékony látogatásra is, visszatérő vendég-
ként a Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a  
Dévai Szent Ferenc Alapítvány megalapítója 
által létrehozott gyermekotthonba vittek játé-
kokat a hálás gyermekeknek, akiknek – a szín-
ház meglepetés vendégeként – Lufibohóc is 
mosolyt csalt az arcára.

A Veszprémi Petőfi Színház társulata továbbra 
sem pihen, hiszen július 28-tól indult CARPE 
DIEM! ifjúsági táboruk második turnusa a Ba-
latonalmádiban található Magtár Rendezvény-
központban, a Kerényi-program részeként, és 
folytatódik a színház nyári programsorozata is.

Nyitott ablak

Gasztronómiai versenyt hirdet a GKRTE

A Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület (GKRTE) – 
a Budapesti Gazdasági Egyetem közreműködésével – 2019-ben is 
megrendezi a dr. Ketter Lászlónak emléket állító hagyományőrző 
gasztronómiai versenyét. A szakmai évadzáró konferenciával egy-
bekötött esemény december 7-én, szombaton 8 órakor kezdődik 
Dányban, a Gyöngyvirág Vendéglőben.

Az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend képviselője, Garaczi János szakmai irányításával véle-
ményt formáló zsűri ezúttal disznótoros tematikájú ételek (levesek, előételek, főételek, valamint 
befejező fogások) minősítését, értékelését végzi, ami alapján odaítéli az „Első Magyar Fehérasztal 
Lovagrend” vándordíját, illetve a verseny támogatói által felajánlott díjakat.

A versenyre három kategóriában jelentkezhetnek a 3-5 fős csapatok: a hagyományőrzők (civil szer-
vezetek, önkormányzatok, intézmények képviselői), a szakemberek (éttermek, vendéglők, szállo-
dák szakemberei) és vendéglátó-ipari szakmunkás-, szakközépiskolai tanulók, főiskolai- és egyete-
mi hallgatók külön-külön elbírálásban részesülnek.

Jelentkezni legkésőbb szeptember 30-ig (hétfő) lehet, postai úton a Gödöllő Környéki Regionális 
Turisztikai Egyesület 2100 Gödöllő, Patak tér 7. címén, illetve az egyesület email elérhetőségén. 
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Visszatekintő

VASÚT A VÍZEN ÁT

A múlt század ipari-technikai forradalma nyomán 
létrejött alkotásokból a magyar mérnökök is kivet-
ték a részüket. Ezek közé tartozik Rondy Márton 
vasúti mérnök, aki 1868-ban olyan műszaki tervet 
készített és valósított meg, amelyre akkor Euró-
pa mérnökei is okkal felfigyeltek. Ma már csak a 
vasút műszaki dokumentációjának archivumában 
lelhető fel az a szenzációs alkotás, amely Gombos 
és Erdőd /ma a jugoszláviai Bogojevo és Erdut/ 
között, a Duna két partján híd nélkül biztosította  
a vasúti összeköttetést. 

Az 1867-es kiegyezéssel  nagy lendületet vett a 
gazdasági élet Magyarországon. Hosszú évtize-
dek mulasztásait kellett bepótolni. Mindennek 
az alapja azonban a jó közlekedés megteremtése, 
vagyis a vasút volt. Gróf Széchenyi István még az 
1848. január 25-i országgyűlésen kifejtette a ma-
gyarországi vasútépítés alapelveit, amely szerint 
a vonalaknak az ország fővárosából kell kiindul-
niuk a tenger és a nemzetiségi vidékek felé. En-
nek az elgondolásnak a jegyében indult meg lázas 
tempóban a kiegyezés után a vasútépítés, azonban 
súlyos akadály volt a hidak hiánya. Ilyen prob-
léma elé került az 1868-ban megépült Szeged-
Szabadka-Zombor vasútvonal is.

Ennek a vasútnak a folytatását Apatin-Eszék-
Vinkovci irányában tervezték azzal a céllal, hogy 
a vonalat később a tengerig tovább építik. Azon-
ban a vasút építése híd hiányában Apatinnál meg-
akadt, mert Gombosnál útját állta a Duna széles 
medre. Rondy Márton azt javasolta, hogy híd hi-
ányában gőzkompon vezessék át a vasútvonalat a 
Duna túlsó partjára. Elgondolása az volt, hogy ha 
már hidat nem építhet, akkor olyan megoldást ta-
lál, amely a hidat teljes mértékben pótolja. Ennek 
jegyében készítette el a kitünő tervet, a legapróbb 
részletekig kidolgozva.  Gőzkompot tervezett, 
amelyre síneket rögzítenek, s a vonat a partról 
ezekre rágördülve jut át a másik oldalra, ahol is-
mét szárazföldi síneken folytatja útját. 

Rondy tervezetét elfogadták, és 1869-ben meg is 
valósították. Ezzel megszületett Magyarországon 
a vasút folyón át való továbbítása híd nélkül.
Rondy gőzkompja 63 méter hosszú és 9 méter 
széles volt, amelyen hosszában a síneket, oldalán 
pedig a gőzgépet helyezték el. Víz alatti légtartá-

lyokat szereltek a komphajó testére, hogy a nagy 
terhet biztonságosan megtarthassa. A gombosi 
oldalon a komp méretének megfelelő hosszúságú 
szabályos dokkot építettek, a Duna folyására me-
rőlegesen. Pontosan a dokk peremén vasúti sínpár 
húzódott. A szemben lévő erdődi részen nem volt 
dokkra alkalmas hely, ezért itt 70 méter sínpárt 
a víz alatt rögzítettek, s így a kompról legördülő 
vonat  csaknem térdig érő vízben jutott fel végül a 
töltésre, a szárazföldre. 

A Duna két oldala között három acélsodronyból 
készült kötelet feszítettek ki. Két 35 centiméter 
vastagságú és 1300 méter hosszúságú acélsod-

rony a folyó fenekén feküdt, s ez biztosította a 
komp haladását. 

A gőzkomp két oldalán ugyanis hatalmas dobok 
helyezkedtek el, és ezekre csavarodott fel, majd 
tekeredett le a sínül szolgáló és a mélyben fekvő 
két acélkötél.  A harmadik acélkötél 65 milliméte-
res volt és vezérkötélként szolgált, amely az irányt 
és lényegében a kompot tartotta. A Duna két part-
ján egyenként hattonnás nehezék egyensúlyozta a 

köteleket. A kompra egyszerre hét vagon fért fel 
mozdony nélkül, mert a túloldalon már a másik 
mozdony várta a szerelvényt. Hosszabb szerelvé-
nyek érkezése esetén a kompnak többször is meg 
kellett fordulnia, amíg valamennyi kocsit átvitte a 
Dunán. Egy menet mindössze 11 percig tartott. A 
legforgalmasabb napokon sűrűn fordult a komp a 
két part között, s volt olyan idő, amikor huszon-
négy óra alatt negyven vonatot vitt át. 

A MÁV eme különleges gőzkompja 42 éven át 
biztosította Délnyugat-Magyarország és Horvát-
ország keleti részének zavartalan vasúti közleke-
dését. Működése 1911-ben szünt meg, ugyanis 
átadták azt a nyolcmillió aranykorona költséggel 
épült hatívű és 600 méter hosszú vasúti hidat, 
amely az akkori Magyarországon a Dunát átívelő 
hetedik vasúti híd volt.

A gőzkompot elvontatták és más célra alkalmaz-
ták. A második világháború kitörésekor a Buda-
pest feletti Duna-szakaszon úszó csónakháznak 
használták, majd a háború ezt is elpusztította. 
Ugyanerre a sorsra jutott a komp helyébe épített 
híd is, azt a visszavonuló németek robbantották 
fel. A két part között harmincöt évig szünetelt a 
vasúti összeköttetés, mert nem akadt olyan mér-
nök, aki Rondy múlt századi ötletét felújította 
volna. 

Közben a jugoszláv állam új híd építésébe kez-
dett, amelyet 1980 májusában adtak át rendelteté-
sének. Az új híd 68 méterrel hosszabb a réginél és 
11,70 méter széles. Ezzel helyreállt a zavartalan 
összeköttetés Horvátország és a Vajdaság között. 

A Gombos-Erdőd közötti múlt századi vasúti 
gőzkomp nem maradt egyedüli a közlekedésben, 

mert a világ különböző pontjain ma is működnek 
ilyenek. A legismertebb és  a legnevezetesebb 
valamennyi között a francia és az angol partokat 
összekötő, a La Manche-csatornát átszelő  Calais-
Dover, valamint a Dánia és Svédország közötti 
járat. 

Kelenváry János
Baranyai János Vasútbarát és Modellező Klub

Erdődről Gombosra érkező vasúti komp

Az Alföld-Fiumei vasút gőzkompja
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Felhívás
Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán

INTÉZMÉNYVEZETŐ POZÍCIÓ 
betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 9.

Őrbottyán Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán intézményvezető (ma-
gasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2019. október 1. napjától 
2024. szeptember 30. nap-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 48.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: művelődésszer-
vezői feladatok ellátása, kulturális értékek közvetítése, rendezvények szervezése, lebonyolítása, he-
lyi közösségek, civil szervezetek munkájának segítése. A Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán 
igazgatói feladatainak ellátása során a többcélú (integrált) intézmény (közművelődési és könyvtár) 
szakszerű és törvényes működtetése, szakmai munkájának irányítása, összehangolása, az intézmény 
képviselete, takarékos gazdálkodás biztosítása, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az 
intézmény működtetésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. Illetmény és juttatások:
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: 
 • Felsőfokú képesítés, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végre 
  hajtására kiadott 150/1992. (XI.20.) számú Kormányrendelet 6/A. §. szerint,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • részletes szakmai önéletrajz
 • képesítést és szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program bemutatása a szakmai helyzetelemzésre épülő  
  fejlesztési elképzeléssel együtt
 • nyilatkozat arról, hogy amennyiben nem rendelekzik a közalkalmazottak jogállásáról szóló  
  1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról kiadott 150/1992. (XI.20.) számú Korm. rendelet
   6/G. §-ában megjelölt tanfolyammal, azt két éven belül elvégzi
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától 
  tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 9.
  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kmetty Károly polgármester nyújt, a 
  06-28/360-044/0 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyán Város Önkormányzata címére történő megküldésével 
  (2162 Őrbottyán, Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
  azonosító számot: 4121/2019 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Humánügyi Bizottság véleményezését követően 
  Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A kiíró fenntartja magának a jogot 
  a pályázati eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.orbottyan.hu - 2019. július 30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.orbottyan.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.

FAVÁGÁS zöldterület gondozás

• veszélyes fák bontása
• fakivágás
• gallyazás
• bozótirtás
• fűkaszálás

Tel.: 06 20 284 4051
Cégeknek és magánszemélyeknek 
egyaránt!

Kövesse a térség híreit, szóljon hozzá az eseményekhez az
újság Facebook oldalán is!

Kövesse a térség híreit, szóljon hozzá az eseményekhez az
újság Facebook oldalán is!

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:
•

Kacsur Annamária (Veresegyház és környéke)
tel.: 30 /468 6686, akisterseg@freemail.hu

•
Katona Ágnes (munkatárs) 

akisterseg.veresegyhaz@gmail.com, 
+36 30 992 4142

Apróhirdetés felvétel: 
Veresegyház, Innovációs Központ B porta, 

sportrészleg
www. vkisterseg.hu,   

E-mail: akisterseg@freemail.hu

Közlendője van?
 Szeretné, ha népszerűbb lenne? 

Bővítené ügyfélkörét? Nem akar a 
tömegbe olvadni? Vagy egyszerűen 

csak keres valamit?
Személyre szabott ajánlatokkal áll 
rendelkezésére a Kistérség Újság!

LEGYEN AZ 
ISMERŐSÜNK!

Kistérség Veresegyházi 

Szeptember 15. és 22.  
Magánkézből magánkézbe, közösségi vásár 

Veresegyházon a Városháza mellett 8 és 14 óra között! 

Aktuális információk a facebook oldalon: Veresi Bolhapiac 

Kereskedők nem vehetnek részt a börzén!  
Alkalmi árusoknak a részvétel minden esetben regisztrációhoz kötött:  

veresibolhapiac@gmail.com 
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Művészek egymás közt
Úgy alakult, hogy számos fiatal, tehetséges 
képzőművész kapott szárnyra ebben a tér-
ségben, akik három évvel ezelőtt úgy gon-
dolták, érdemes közösséggé alakítaniuk a 
művészi ismeretséget, munkakapcsolatot.

Nyári művésztábort hirdettek Veresegyhá-
zon, a Gyermekliget területén, és a tábor 
végzetével rögtönzött kiállításon mutatták be 
az érdeklődőknek, milyen műveket inspirál-

tak az együtt töltött napok. A kezdeményezés 
jól sikerült, az alkotótábort azóta évről évre 
megszervezik és egyre több fiatal, feltörekvő 
alkotó csatlakozik a hozzájuk.
Az idei művésztábor kiállítását augusztus 17-
én, az ünnepi hétvége délutánján nyitották 
meg az Innovációs Központ előtti téren. 

Kiállító művészek:

Böjte Horváth István, szobrász 
Dankó Bernadett - festőművész

Kállai András - szobrászművész
Kállai Henrik - festőművész
Kozma Anita - szobrászművész
Kun Éva - keramikusművész
Kunhegyesi Ferenc - festőművész
Maróti Dénes - grafikusművész
Révész Ákos - festőművész
Sárai Lajos - grafikusművész
Sörös Iván - fotóművész
Tejeda Erika Anna - festőművész
Zelena Veronika – festőművész

Persil mosószer
Color mosógél, 1 l
Regular mosópor 18 mosás, 
1,17 kg, 1025 Ft/kg
- Discs Color box, 11 mosás,
11 db, 109 Ft/db

1199 Ft

Pöttyös
Óriás Túró Rudi natúr 51 g, 
2725 Ft/kg - Óriás Túró Rudi 
gesztenye,  - Óriás Túró Rudi 
tejbevonóval, 51 g, 2725 Ft/kg,
- Fitt Pöttyös Túró Rudi málnás-
müzlis, joghurtos bevonóval 38 g

Pulykaszárny

Pápai extra sonka

NÉGY ÉVES A PÁLMAHÁZ KERTÉSZET ÉS HERBÁRIUM
CSALÁDI HÉTVÉGE KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK

Örömmel tudatjuk, hogy a gödöllői Pálmaház 
Kertészet és Herbárium már 4 éve várja 
kedves látogatóit és vásárlóit. Légy részese 
az ünneplésnek 2019. augusztus 31-én és 
szeptember 1-én! Szeretettel hívunk, hogy 
velünk ünnepeld ezt a jeles eseményt.

Élményekben gazdag, sokszínű családi 
hétvégével szeretnénk kedveskedni Neked 
és családodnak, ahol nem csak a felnőttek, 
hanem a gyerekek is jól érzik majd magukat. 
Szombat reggel 9 órától egészen este 6-ig, 
vasárnap reggel 9 órától délután 4-ig várunk 
titeket ingyenes programjainkra.

A kisebbeknek népi játékokkal, körhintával, 
kalandparkkal, arcfestéssel és kabalakő 
készítéssel szeretnénk örömet okozni. Amíg a 
gyerekek felhőtlenül szórakoznak, a felnőttek 
különböző gasztronómiai programokkal 
tölthetik a napjukat.

Ebédidőben beizzítjuk a Mediterrán minta-
kertünkben a grillsütőnket.

Grillhúsokkal, grill zöldségekkel és saj-
tokkal várjuk kedves vendégeinket. Grill 
ételeink a Fűszerész egyedi és különleges 
fűszerkeverékeivel készülnek.

9:00-16:00 óra között minden kedves látogató 
vendégünk lesz egy csésze ízletes Herbárium 
teára, egy különleges ízű házi készítésű szörpre 
valamint egy egészségvédő homoktövislére. 
Ezenkívül herbáriumunk termékeivel is lesz 
lehetőséged megismerkedni.

Ha megtaláltad kedvenc, szeretett növényed, 
akkor készíts vele egy SZELFI-T, és 
posztolj a Pálmaház Kertészet facebook 
oldalra. Hidd el megéri, hiszen a legtöbb 
like-ot kapó fotó tulajdonosa 10.000Ft-os 
ajándékutalványban részesül.

Megéri tehát ellátogatni hozzánk, garantáltan 
jól fogod magad érezni családoddal együtt 
nálunk! Változatos programok, óriási 
kedvezmények és kihagyhatatlan akciók 
várnak.

(X)
                                          cím: 2100 Gödöllő,  

Martinovics  Ignác u. 2/a. 

Nyitva tartás:     H-SZ: 8-18, 
       V: 9-16

mobil: 06 20 415 00 63

e-mail:  info@palmahazkerteszet.hu 

Web: www.palmahazkerteszet.hu

Social: www.facebook.com/
   palmahazkerteszet

Itt készült

A kiállítást Csécsyné dr Drótos Edina, a művelődési ház 
igazgatója nyitotta meg

A művésztábor kiállításának részlete



Az újságot keresse a Facebook-on! Mindig friss tartalom a Kistérség híreiből, videók, fotók, izgalmas információk, első kézből- közösségből!

!

A váckisújfalui  eg�csopor�os 
Kisvakond Óvoda

 óvodapedagóg�st keres azonnali 
belépéssel. 

A Váckisújfalui KISVAKOND ÓVODA

ÓVODAPEDAGÓGUST KERES !

Érdeklődni Mar�on Zsuzsanna intézmény�ezetőnél 
a 06/70-666-6270-es telefonszámon lehet.

13 év� ek
lettünk! KISTÉRSÉGI MAGAZIN

ALAPÍTVA 2006.MÁJUS 1.

g

Kövesse a térség híreit, szóljon hozzá az eseményekhez az
újság Facebook oldalán is!

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:
•

Kacsur Annamária (Veresegyház és környéke)
tel.: 30 /468 6686, akisterseg@freemail.hu

•
Katona Ágnes (munkatárs) 

akisterseg.veresegyhaz@gmail.com, 
+36 30 9924142

LEGYEN AZ ISMERŐSÜNK!
Kistérség Veresegyházi 


