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Ezzel a Margitán készült derűs, téli panorámával zárjuk 
visszaemlékezésünket a 2010-es évekre, és indítjuk útjára 

2020. első lapszámát. 
Míg a fotó egyre növekvő város képét mutatja Veresegyházról, 
a valóság mást tükröz, hiszen a lakosság lélekszáma csökkent 

a tavalyi évhez képest. 
Valami átrendeződik, átalakul, máshová helyeződik a 

hangsúly, és az élet kicsit más mederben megy tovább, ahogyan 
a változásokat összefoglaló írásunkból is kiderül a 9. oldalon. 



Közélet

Veresegyházon, a térség központjában régóta hagyomány, hogy az elköszönő esztendőtől 
együtt vesznek búcsút a város intézményeinek, civil szervezeteinek képviselői december 
31-én. Ez az esemény az eltelt év eredményei összegzésének és következő évi tervek meg-
fogalmazásának ideje is, amit, mint minden alkalommal, Pásztor Bélától, a város polgár-
mesterétől hallhattak a résztvevők. A beszédben meglepő tények, és igazi újdonságok is 
elhangzottak…

2.5 milliárd hitelért folyamodott az önkormányzat 2019-ben, amelyet azonban a kormány 
nem hagyott jóvá, így nehezített körülmények között kell tervezni az elkövetkező fejlesztése-
ket. Hihetetlennek tűnik, de az elmúlt esztendőben a város állandó 
lakosságának száma csökkent! A jelenség okát keresi a város ve-
zetése, a tények szerint azonban az állandó lakosok száma 19.641, 
az ideiglenesen bejelentettek száma 1783, így összesen 21.424 la-
kója van Veresegyháznak, ami 255 fővel kevesebb, mint egy évvel 
ezelőtt. 
A város kiadásai 9.85 milliárd forintra rúgtak, melyből beruházá-
sokra 4.1 milliárdot fordítottak. Termőföldeket, ingatlanokat vá-
sárolt főleg az önkormányzat jövőbeni fejlesztési célokra, illetve 
fordítottak például csapadékvíz elvezetésre, az oroszlánok szá-
mára készített kifutóra a Medveotthonban. 2019-ben megépült a 
katolikus gimnázium, a kosárlabda munkacsarnok, elkezdődött 
a kézilabdacsarnok építése, a katolikus temető kerítésének rend-
betétele, a tájház felújítása a Luther utcában, az Esély Szociális 
Alapellátási Központ kialakítása a régi mozi épületében. Kiépült a 
Ráday utca, a Honvéd utca, a Köves utca és parkolóhelyek épültek 
a Lévai utcai GE számára, valamint 60 parkolóhellyel bővült a vasútállomásnál lévő parkoló.
A hitelállomány 2019 végére 2.3 milliárd volt, köszönhetően annak, hogy év végére 150 mil-
lióval sikerült csökkenteni az összeget.

3.55 milliárd adóbevétel folyt be 2019-ben a város kasszájába, ami az előző évben érkezett 
összegnél 600 millió forinttal magasabb.  A városban 2500 diák tanul a helyi oktatási intéz-
ményekben, 940 gyerek jár óvodába, és 130 a bölcsődések száma. Minden gyermekintéz-
ményben elegendő férőhelyet tudnak biztosítani az itt élő gyerekek számára.
Az új évben állami beruházásban 24 tantermes új általános iskola épül, helyszíne a kosárlab-
dacsarnok melletti volt tsz-tanya.
A 2020-ban megvalósítandó fejlesztési tervek között a polgármester elsőként az új termálfür-
dő megépítését említette, hozzátéve, hogy erre ugyan nincs pénz, de ennek megvalósítása 
pillanatnyilag a város legfontosabb célja. Elkezdődik a vasútállomás felújítása, és a főútról 

körforgalmon keresztül érhető majd el, az egész Állomás utca megújításával. A bölcsőde és 
a Széchenyi téri óvoda mellett a Praxis ház kapacitását is bővíteni szeretné az önkormányzat 
– pályázati illetve kormányzati támogatás igénybevételével -, és a Csonkás városközpontja 
is kiépül, folytatódik a Mézesvölgy területének kialakítása, sor kerül a régi katolikus temp-
lom belső rekonstrukciójára, megépül a jégpálya,  és mindenképpen elkezdik a Fő úton az új 
városi könyvtár megépítését.
A tervek között szerepel a hitelállomány legalább 500 millió forinttal való csökkentése is.
A városi évzáró ünnepségen Pro Urbe díjat kaptak munkásságuk elismeréseként: dr Mohai 
Imre, Rakácsné Hering Mária, és Leviczki Tamás (posztumusz).
Vankó István Kisközösségek Létrehozásáért Díjat vehetett át: Kiss Gusztáv, Gulyás-Kovács 
Ilona.
Bellai János Testnevelési és Sportdíjat kaptak: Beszédes Zoltán, Breitenbach Zoltán. Az év 
edzője lett: Ilyés Gyula, az Év sportolója: Kerstner Róbert.

Vácegres Község Önkormányzati 
Hivatal

pályázatot hirdet  
titkársági munkatárs  
munkakör betöltésére! 

Foglalkoztatás jellege: Határozatlan idejű 
közszolgálati jogviszony, teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Polgármesteri Hivatal 
2184 Vácegres, Szabadság u. 45.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Titkársági feladatok, szervezés, közfeladatot 
ellátó dolgozók munkájának adminisztrálása, 
tevékenységük irányítása, polgármester által 
kiadott feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 2012. évi XXXIII. törvény 20/A. § ren-
delkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 - Középiskola/gimnázium;
 - Magyar állampolgárság, cselekvőképes- 
  ség, büntetlen előélet;
 - Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
 - Felhasználói szintű számítógépes ismere- 
  tek (MS Office).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Közigazgatásban szerzett, legalább 1-3 év 
szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:
 - A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1.   
  melléklete szerint elkészített szakmai   
  önélet rajz;
 - Motivációs levél;
 - Iskolai végzettséget, szakképzettséget  
  igazoló okiratok másolata;
 - Legkésőbb a munkakör betöltéséig a  
  büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem  
  régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 - A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályá- 
 zatát a pályázati eljárásban résztvevők  
 megismerhetik és a személyes adatainak a  
 pályázati eljárással összefüggésben szüksé- 
 ges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje, módja:                       
2020. február 14.

A pályázati anyag Dudás Jánosné polgármester 
részére elektronikus úton a polghivvacegres@
freemail.hu e-mail címre küldhető meg vagy 
hivatali időben a Vácegres Község Önkor-
mányzati Hivatalban (2184 Vácegres, Szabad-
ság u. 45.) személyesen adható át.  

A pályázat elbírálásának határideje, módja:                   
2020. február 21.

Évbúcsúztató Veresegyházon

A polgármester úr 
évértékelő beszéde

Kitörő taps fogadta dr Mohai 
Imre díjazását

Rakácsné Hering Mária 
óvodapedagógus a díjazottak 
között.

G. Kovács Ilona munkáját 
kitüntetéssel ismerte el a 
város.



3
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VERESEGYHÁZI  KISTÉRSÉG 
IDŐSEK  OTTHONA
2112 Veresegyház, Fő út 106.
Tel.: (28) 386-200
Intézményvezető: Tóth Gáborné

SZENT PIÓ IDŐSEK KLUBJA
2112 Veresegyház, Fő út 93.
Tel.: (28) 631 - 064

VERESEGYHÁZ KISTÉRSÉG  
ESÉLY SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSI  
KÖZPONT
Székhely: 2113 Erdőkertes, Fő út  51.
Tel.: (28) 595 - 051
E-mail: esely@eselykisterseg.hu 
PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
2112 Veresegyház, Kálvin u. 6.
Tel.: (30) 494 -7430 v. (30) 494 -7640
Nyitva: hétfő-csütörtök: 8-15.30-ig
            péntek: 8-14-ig 
VERESEGYHÁZI EGYSÉGES  
GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZER-
TANI INTÉZMÉNY
Székhely: 2112 Veresegyház, 
Új iskola u. 15. Tel.: (28) 594-170 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
GÖDÖLLŐI JÁRÁSI HIVATAL   
VERESEGYHÁZI KORMÁNYABLAK
2112 Veresegyház, Fő út 45-47. 
Szabadidős és Gazdasági Innovációs 
Központ

 E-mail: godollo.okmanyiroda@pest.gov.hu 
 Tel.: 1818 (0-24 órában elérhető)  
 Illetékesség országos
 Félfogadás :

  Hétfő:    7:00 – 17:00  
  Kedd:    8:00 – 16:00  
  Szerda:  12:00 – 20:00  
  Csütörtök:    8:00 – 16:00  
  Péntek:    8:00 – 14:00
Sorszám kiadására legkésőbb az ügyfélfoga-
dási idő vége előtt 30 perccel van lehetőség. 
  
JÁRÁSI GYÁMHIVATAL
2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3. 2. em. 
Tel.: (28) 532-394 
Félfogadás:
 Hétfő:  8:00 – 16:00
 Szerda: 8:00 – 16:00 
 Péntek:  8:00 – 12:00
valamint munkaidőben, az ügyféllel előzetesen 
egyeztetett egyéb időpontban.

FONTOS TELEFONSZÁMOK:
Misszió orvosi ügyelet: (20) 922 0082

A Kistérség A Veresegyházi Többcélú Kistérségi   
Társulás havi lapja  n Terjesztve: Csomád, 

Erdőkertes,  Galgamácsa, Vácegres,  
Váckisújfalu, Vácrátót, Veresegyház,  

 Csörög, Váchartyán 
n Alapító főszerkesztő: Kacsur Annamária 

n Munkatárs: Katona Ágnes 
n  Fotók és címlap: Lethenyei László 

  n  ISSN 1788-1404  
n  Információs telefon: + 06 30 477 3786, 

+ 36 30 468 66 86,  +36 (28) 388-605    
n E-mail: akisterseg@freemail.hu   
n Honlap: www.vkisterseg.hu  n 

 A kistérségi lakosság számára ingyenes!   

Segíteni folyamatosan kell és érdemes
Tavaly októberben számoltunk be Berki Brigitta családsegítő tevékenységéről „Neked felesleges, ne-
kik ajándék” címmel. Akkor még folyamatban volt alapítványuk bejegyeztetése, amely 2020. január 
16-án megtörtént, Nekikajándék Alapítvány néven. 

Az Alapítvány többcélú, első sorban szociális, ezzel összefüggésben másodsorban oktatási és gyermek-, 
illetve ifjúságvédelmi, esélyegyenlőségi, illetve közösség-építési célokat valósít meg. Az alapítvány 
célja a Magyarországon, szociálisan vagy társadalmi helyzetüknél fogva rászoruló, első sorban mély 
szegénységben élő családok, illetve a családokon belül is főként gyermekek támogatása az alapítvány 
által gyűjtött adományokból, és az alapítvány vagyonából, változatos tevékenységek révén, ezzel elő-
segítve a rászoruló családok és gyermekek szociális biztonságát, felzárkózását, képességeik fejlesztését 
és a társadalomba való beilleszkedését.

Brigitta fontosnak tartja, hogy az elért eredményekről, a felajánlások felhasználásról beszámoljon, iga-
zolva ezzel az adományozók felé, hogy ajándékaik eljutottak a rászorulókhoz.
Október óta önkénteseivel folyamatosan dolgoztak, hogy minél több családnak, beteg embernek, egye-
dülálló idősnek kellemes ünnepeket szerezzenek. 
Az ősz folyamán elültettek 36 db gyümölcsfát, mert a környezetvédelem mellett fontos hogy azok ter-
méséből pár év múlva már enni tudnak, akik egyébként lehet, nem jutnak gyümölcshöz.
Novemberben a tervezett 1000 mikuláscsomag helyett több mint 1300 - hála a nagylelkű adományo-
zóknak – kiosztására volt lehetőség. Volt például, aki a jógaórái teljes bevételét ajánlotta fel, a FonalLak 
web áruház gála estet szervezett, valamint Szadán a bolhapiacon gyűjtést szerveztek az önkéntesek. A 
mikuláscsomagok eljutottak a környező falvakban élőkhöz is, többek közt az Erdőkertesen működő 
anyaotthonba, ahol 26 gyermeknek szereztek ezzel örömet. A Váci Jávorszky Ödön Városi Kórház 
gyermek osztályának kis betegei is részesültek az ajándékokból. Meglepetéssel készültek még az egyik 
Szadán található idősek otthonában lakóknak, egy gödöllői, budapesti és vácegresi szociális otthonnak, 
veresegyházi Misszió rehabilitációs osztályán dolgozóknak is. Igyekeznek együttműködni hasonló cél-
lal működő alapítványokkal, ezért egy, a környezetünkben lévő alapítványt is segítettek adományokhoz 
juttatni.  Verpeléten egy rászoruló óvodát örökbe fogadtak, ott is közel 200 rászoruló gyermek jutott 
felajánlásaikhoz. Emellett kb. 40 családhoz juttattak el élelmiszercsomagokat, karácsonyi ajándékokat, 
melyhez egy Veresegyházi iskola diákjai, tanárai is nagyban hozzájárultak.

Brigitta továbbra is fontosnak tartja, hogy olyan családokat támogassanak, ahol mindenképp rendezett 
körülmények közt élnek, a gyermekek rendszeresen iskolába járnak, tanulnak. Szerinte ez a legfon-
tosabb, és az egyetlen kitörési lehetőség a mélyszegénység állapotából. A jó tanulmányi eredmények 
elismeréseként néhány gyermek értékesebb ajándékot kaphatott, laptopot, telefont, vagy egy kulturális 
élményt.

Részt vettek Veresegyház nagyszabású rendezvényén is, a Mindenki karácsonyán, ahol megköszönve 
a támogatók felajánlásait több ezer ajándékot, cégnevekkel ellátott karácsonyfagömböt, édességet osz-
tottak szét. 
Jelenleg, közel 100 cég támogatja lehetőségéhez mérten céljaik megvalósítását. Feladatuk bőven akad, 
hiszen nagyon sok családban fordul elő, hogy a téli hónapokban nincs tüzelő, nincs elég élelmiszer, 
vagy épp meleg ruha.  Nagyon sok tervük van erre az évre is, gyermekek nyaraltatása, kertek elsősorban 
gyümölcsfákkal történő beültetése, iskolákban informatika termek bővítése. A szép tervek megvalósítá-
sát segíti az alapítványi formában való működés, hiszen így lehetőség nyílik pályázati és egyéb források 
megszerzésére.

A weboldaluk még fejlesztés alatt áll, de addig Facebookon elérhetőek a Neked felesleges, nekik aján-
dék oldalon, valamint telefonon a 06705474457-es számon. 
Az alapítvány adatai: 
Nekikajándék Alapítvány
Kuratórium elnöke: Berki Brigitta
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Visszatekintő

2015.

Az önkormányzati választások után voltunk, 
és bemutattuk az új önkormányzati vezetőket, 
ismertettük a ciklusra szóló elképzeléseket. 
Veresegyház polgármestere épp fél évszázada 
irányította a települést, és az egyedülálló re-
kordról a TÖOSZ is megemlékezett.  

Ebben az évben nyílt meg a Medveotthon mel-
lett a Barátkozoo Bankó László vezetésével, 
aki azóta sajnos már nincs közöttünk, Váckis-
újfaluban pedig újszerű kulturális programok 
indultak útjukra.

Adventi vásár Erdőkertesen 2015-ben

ááá

Igazi DJ diktálja az ütemet  
Vácrátóton

Táncoltunk a zenéire, láttuk a tévében, tapsoltunk 
a sikereinek, és most közéleti személyiségként is 
megismerhetjük majd Vácrátót tavaly megválasz-
tott új polgármesterét, Spigiboyt, azaz bocsánat, 
Spiegelhalter Lászlót. A jól ismert DJ üzletem-
berként sikeres zenei kiadókat működtet, és fi-
gyelemre méltó menedzseri képességeit ezentúl 
lakóhelye szolgálatába állítja. 

Honnan jött az ötlet, hogy közéleti pályára  
lépjen?
A jelöltállítás időszakában többen is megkerestek 
azzal, hogy induljak a polgármesteri címért: füg-
getlenként vettem részt a választáson, de a Fidesz 
is biztosított támogatásáról. Akik biztattak, úgy 
gondolták, hogy a községnek másfajta szemléle-
tű, menedzser-típusú vezetőre lenne inkább szük-
sége.  Vácrátóton már szinte minden megvan az 
előző önkormányzatok munkájának köszönhető-
en, itt az ideje, hogy ezeket a helyeket, létesítmé-
nyeket megtöltsük élettel!

ááá

Fejlődőben a Barátkozoo!

Alig pár hete nyitotta meg kapuit a Medveott-
hon és Állatkert legújabb egysége, a kisállat-si-
mogató, ám máris nagy népszerűségnek örvend 
a kisgyermekes családok körében. Hiszen épül, 
szépül, gyarapodik…. nemrég például három 
kismalac érkezett új lakónak az intézménybe. 
- A mesebeli három kismalac egyelőre még névte-

len – mondja Bankó László, az intézmény vezető-
je -, ám már nem maradnak sokáig azok. Az állat-
barát gyerekek körében névpályázatot hirdettünk, 
amely a Facebook oldalunkon zajlik. A legtöbb 
szavazatot kapott elnevezések közül választjuk 
majd a ki a győzteseket, akiket október 24-én, 
délután 3 órakor, a névadó ceremónián jutalma-
zunk majd meg,,,  

A kisállatsimogató sztárjai lettek a lámák 2015-ben

ááá

A MÚZSÁK ÖLELÉSÉBEN -  
IMMÁR NEGYEDSZER 

Egyedülálló kulturális ünnepre kerül sor Vác-
kisújfalun minden év októberében, amikor kép-
zőművészek, költők és zenészek randevúznak 
egymással és egy térben alkotva hoznak létre 
vadonatúj műveket. Az „ölelés” immár Pécstől 
Dányig, Sződligettől Veresegyházon át Budapes-
tig fogja át e művészeket és a művészetek rajon-
góit. „A tehetségnek és a közös alkotásnak olyan 
– szinte tapintható – aurája borítja be ilyenkor a 
közösségi klubot, amelyet elmondani nem, csak 
helyben érezni lehet.” – mondta el lapunknak dr. 
Sajó Gyula polgármester úr. 
A teremtés természetesen vidáman zajlik, részt-
vevők „hasznos” tanácsokkal „segítik” egymást, 
folyamatosak az ugratások, a nevetés. Idén zenei 
egyesülésre is sorkerült, a Béchame mucho és a 
Maros Ottó- Karacs Erika duó Karamucho pro-
jekt-név alatt próbált össze és adott elő együtt 
még soha nem játszott dalokat. A találkozó végén 
felolvasásra, illetve bemutatásra kerülnek a mű-
vek, új barátok cserélnek e-mail címeket és tele-
fonszámokat, s a résztvevők egy hangulatos este 
élményével szívükben indulnak haza.

ááá

Elismerés a megyei településektől

Váckisújfalu Díszpolgári címet adományozott a rekorder 
polgármesternek 2015-ben

2015-ben volt éppen ötven éve, hogy Pásztor Béla 
Veresegyház élére került. Az egyedülálló évfor-
duló alkalmából számos írás jelent meg a helyi és 
országos sajtóban, dokumentumfilmek készültek, 
a város pedig meghitt, szeretetteljes ünnepségen 
emlékezett meg rekorder polgármesteréről.

ááá

Ünnepeltek a rendőrök

Az egy évig tartó felújítási munkálatokat követő-
en december 3-án adták át hivatalosan a Gödöllői 
Rendőrkapitányság épületét az itt dolgozóknak, 
illetve az illetékességi területhez tartozó önkor-
mányzatoknak és társadalmi szervezeteknek.

A kapitányság előtti parkolóban felsorakozott ál-
lomány és a meghívott vendégek előtt dr Gémesi 
György, a város polgármestere mondott beszédet, 
felidézve a közel 300 millió forintos fejlesztés 
részleteit. A rendelkezésre álló, részben uniós for-
rásból „az eleve adott betontömbszerű épületből 
sikerült kihozni a legjobbat,” hiszen megújult és 
korszerű lett a rendőrség belseje, míg kívülről 
szigetelést, és a városképhez is jobban illeszkedő, 
szebb megjelenést kapott.

A városi önkormányzat az alkalomból ajándékot 
is átnyújtott a rendőröknek: egy új, Dacia típusú 
járőrkocsival bővült a kapitányság gépjármű-ál-
lománya Gödöllő jóvoltából. Adomány érkezett 
Gödöllő holland testvérvárosától is: két, rendőr-
ségi színekben pompázó minőségi kerékpár, ame-
lyek a nyári időszakban a parkok és a sétálóutcák 
védelmében segítik majd a rendőröket.

2016.

Ebben az évben lett 10 éves a Kistérség  
Magazin. Nem nagyon ünnepeltünk, körülnéz-
tünk inkább a Misszió Egészségügyi Központ-
ban, és hírül adtuk az új csomádi Egészségház 
megnyitását. Sok év várakozás után felcsillant 
a remény, hogy saját nappali középiskolája le-
gyen a térségnek, hiszen lerakták a katolikus 
gimnázium alapkövét. 
Elmentünk Gödöllőre, hogy megnézzük, mi-
vel pályáznak az Európa Kulturális Fővárosa 
2023. címre, és olyan kistérségi kötődésű pél-
daképeket mutattunk be, mint például Takács 
Mária, súlyemelő.

2016-ban, Pünkösdkor avatták fel Veresegyház új 
katolikus templomát

Búcsú az évtizedtől

A múlt hónapban áttekintettük, milyen témákról, fontos eseményekről írtunk az évtized 
első 5 évében – most folytatjuk a visszatekintést a tavalyi évvel bezárólag. A 2010-es 
évek a Kistérség Magazin első lezárt, teljes évtizede, ezért megint belelapozunk a ma-
gunk mögött hagyott tíz esztendő lapszámaiba…
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Juniális Váckisújfalun, 2016-ban

ááá

Folyton változó körülmények – 
megőrzött értékek

Tíz évvel ezelőtt, a Kistérség Újság legelső szá-
mának címlapján a Misszió fotóját láthatták az ol-
vasók. A képhez kapcsolódó cikkben akkor arról 
írtunk, hogy a város önkormányzata megvásárolta 
az épület egészének tulajdonjogát, így formálisan 
is saját egészségügyi intézménye lett, amely ak-
koriban jelentős hatékonysággal is működött a 
kísérleti jelleggel bevezetett betegirányítási rend-
szer (Misszió-modell) sikerének köszönhetően. 
Egy évtized alatt többször is jártunk itt, hiszen 
számos említésre méltó esemény történt, hírt ad-
tunk újdonságokról és nehézségekről, az intéz-
mény körüli viharokról és a megoldásokról. 
Most újra beszélgetésre kértük Jobban Esztert, a 
Misszió megbízott igazgatóját, hogy összefoglal-
ja az elmúlt évek történéséit, és elmondja nekünk, 
hol tart ma a térség legfontosabb egészségügyi 
intézménye.

Ugyanabban az irodában ülünk, ahol annak 
idején, idefelé jövet számos ismerős arcot lát-
tam a dolgozók között, és ma is Te ülsz a vezetői 
székben. Délelőtt lévén a fogadótér tele van be-
tegekkel, zajlanak a rendelések… szóval látszó-
lag minden olyan, mint tíz éve volt. Csalóka ez 
a kép?
Bizony az, mert bár a lehető legjobban igyekszünk 
gondoskodni a betegeink ellátásáról, folyamato-
san arra kényszerülünk, hogy alkalmazkodjunk 
a gyakran változó külső körülményekhez, úgy, 
hogy közben a betegellátás színvonala megma-
radjon. Ez a mutatvány sokszor rengeteg plusz-
munkát, erőfeszítést igényel a munkatársainktól, 
de itt vagyunk, dolgozunk, és ahogy látod, rend-
ben működik az intézmény, bár az orvoshiánnyal, 
a túl kevés rendelési óraszámmal és az alacsony 
kvótával meg kell küzdenünk. Ezt utóbbi a szak-
orvoshiány mellett a legnagyobb fejtörést okozza, 
hiszen a térség lélekszáma a tíz év alatt jelentősen 
megnőtt, ám az OEP nem emelte azóta sem a fej-
kvótát.

ááá

Elkészült az új egészségház

Csomádon június 10-én adták át a község lakó-
inak az új egészségházat, amely a polgármesteri 
hivatal mögött, az óvodával és az iskolával egy 
vonalban kirajzolódó modern településközpont 
legújabb eleme. 
Az átadás helyszínére igyekezve leginkább az 
tűnt fel, hogy mennyire nem hiányzik a régi, 
szinte már romos épület, ahol korábban az orvosi 
rendelők kaptak helyet, és milyen jól illik már az 
új, szemre is modern intézmény a község utóbbi 
években kialakított arculatához.  Ezúttal is szép 

számban összegyűltek a helybéliek, hogy együtt 
örüljenek az új létesítménynek, és az elsők között 
bejárhassák, megismerhessék. 
Klement János polgármester avató beszédében 
hangsúlyozta, hogy milyen örömmel és büszke-
séggel adja át az egészségházat, ami már valóban 
minden igényt kielégít. A földszintjén 2 felnőtt 
háziorvosi és egy gyerekorvosi rendelő, védőnői 
helyiség és kiszolgáló egységei kaptak helyet, egy 
fiókgyógyszertárral, és a átmenetileg a községi 
postahivatallal kiegészülve.  A tetőtérben két na-
gyobb méretű szolgálati lakást alakítottak ki, ám 
hamarosan a polgármesteri hivatal helyezi át oda 
ideiglenes működését.”

ááá

Elhelyezték a katolikus gimnázium 
alapkövét

Dr. Beer Miklós váci püspök és Pásztor Béla az alapkő-
letételnél

Az idei tanév első napján,szeptember 1-jén került 
sor Veresegyházon a várva várt első középfokú 
tanintézmény alapkövének ünnepélyes letételére. 
A helyszín a korábbi elképzelésekkel szem-
ben nem az általános iskolák környékén ki-
alakulóban lévő „oktatási negyed”, nem is az 
új katolikus templom szomszédsága, hanem 
attól kissé távolabb, a Fő út 119. szám alatt ta-
lálható, ahol az önkormányzat az utóbbi idő-
ben több ingatlant is megvásárolt erre a célra.  
A beruházás keretében a jövő év szeptemberére az 
iskola első üteme készül el.

ááá

Európa Kulturális Fővárosa címre 
pályázik Gödöllő

Gödöllő megpályázza az Európa Kulturális Fővá-
rosa címet 2023-ban. A képviselő-testület szept-
emberben egyhangúlag felhatalmazta Gémesi 
György polgármestert a pályázat megjelenése 
után annak beadására. Az Európai Bizottság prog-
ramterve alapján 2023-ban Magyarország egyik 
települése lehet Európa kulturális fővárosa.

Gödöllő az ország egyik legismertebb 50 ezer 
fő alatti települése, amely jelentősen támogatja 
a kulturális életet, azok szereplőit. A kultúra ma 
a város egyik húzó ereje. Értéket őriz és jövőjét 
építve értéket teremt. A település gazdag történel-
me mellett méltán lehet büszke a kulturális éle-
tére.

ááá

Száz évesen száz kilót emelni…

A Takács-lányokat, Erikát és Máriát a magyar női 
súlyemelés úttörői között tartják számon. Pálya-
futásukat a veresegyházi edzőteremben kezdték. 
Édesapjuk, Takács István irányítása alatt annyi 
érmet gyűjtöttek világversenyeken, hogy abból 
egy nemesfém-lerakatot lehetne létrehozni. Fájó, 
hogy sikereiket akkor érték el, amikor a női súly-
emelés még nem szerepelt az olimpiai játékok 
programjában. (www.presztizs.com)

Takács Mária családanya, a Magyar Súlyemelő 
Szövetség főtitkára, nemzetközileg elismert ver-
senyző. Mi a fontossági sorrend?
- Mikor melyik! Időnként átrangsoroljuk, ha kell, 
naponta. Mint aktív korban lévőnek, a munkahe-
lyem számomra nagyon fontos. Édesanyám itt él 
Veresegyházon, és az egészségi állapota megkí-
vánja, hogy hetente párszor meglátogassam. A 
fiam tíz éves, kezd önállósodni, de még igényli a 
szülői támogatást, odafigyelést.

A legutóbbi VB-n is a csúcson!

2017.

Az évet a kistérség úthálózatának feltérképezé-
sével kezdtük, majd hosszú cikket szenteltünk 
térség legszebb tavának, és az azt gondozó 
horgászegyesületnek. Bemutattuk az őrboty-
tyáni Csendítő Néptáncegyüttest, ahogyan a 
járásközpont, Gödöllő polgármesterét is meg-
interjúvoltuk politikai pártalapító ambícióiról. 
Közben ott voltunk a falunapokon, örömmel 
megírtuk, hogy Csörögön katolikus iskola 
épül – amiből máig semmi sem lett, és érdek-
lődtünk, mennyiből gazdálkodnak a térségi 
családok. 

 

Évnyitó és iskolaavató is volt 2017. augusztus 29-én az 
EGYMI új, veresegyházi intézményében
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ááá

Kistérségi kátyúlesen
Sokkal rosszabbra számítottam, amikor útra kel-
tem, hogy a kistérségi utak állapotát szemügyre 
vegyem. A Veresegyház - Csomád – Erdőkertes – 
Galgamácsa – Vácegres – Vácrátót – Veresegyház 
körben autóztam, úgy ötven kilométert, úthibák 
után kutatva. Utam során érintettem a 2102, 2104, 
2103, 2105 utakat. 

A települések belterületén átvezető, de állami ke-
zelésben lévő utakat a legtöbb helységben kielégí-
tő állapotban találtam. Lendületesen autózva sem 
volt olyan érzésem, hogy lassabban kéne halad-
nom, mert az úti egyenetlenségek, gödrök lezúz-
zák a vesekövemet. Csak Galgamácsa belterüle-
tén, illetve Vácegres térségében kényszerültem a 
sebesség mérséklésére. Itt figyelmes haladás mel-
lett, szlalomozva kerülgettem a gödröket, a frászt 
hoztam a szemben közeledőkre. Talán hússzal, ha 
mentem, de „tele volt mindkét kezem” az autóval. 
Őrbottyán felé közeledve egyre szaporodnak a 
friss, fekete foltok az úton. Egy útkanyarulatból 
kihajtva megpillantom a narancssárga kisteherau-
tót, egy irányba haladunk. Az utánfutón lapátok 
zörögnek, nyilván munkában vannak. Nem siet-
nek: a rájuk váró, útellenőr feliratú autó megvárja 
őket.

ááá

Vizeinkről, a Világnapon
A tó, ahol a vonat megáll

Szélesítik az Árpád utat, tán még a járdának is jut 
hely, és a kismamák biztonságban tolhatják majd 
a babakocsit, és könnyebb lesz a Pamut-tóhoz 
jutni. Micsoda szerencsénk van ezekkel a tavak-
kal! A város középétől nem több mint tízperces 
séta, és már a víz partján vagyunk. Még a vonat is 
megáll itt. Horgásztó, itt nincs lubickolás. Eszem-
be jut az a fülledt nyári éjszaka, amikor itt, az 
erdő szélén álló kispolszki hátulján nyerte vissza 
egyensúlyát a már nem szomjas barátunk, a tóba 
gurítva ezzel a csöpp autót, mindannyiunk nem 
kis ijedelmére... 

De térjünk vissza a vizekhez, halakhoz! Kalau-
zom Kiss Gusztáv, Magyar Pamutipari Horgász-
egyesület elnöke. Csak „szárazedzést” tartunk, 
csípőprotézis műtétje után lábadozik otthon. Ká-
vét főz, beszélgetünk, illetve inkább csak ő mesél.  
Ahogy kisüt a nap, mindenki horgászni akar, ke-
vés a havi két fogadónap a horgászjegyek eladá-
sára. Igaz, ami igaz, sokáig borította jég a vizet, 
kiéheztek a pecások. Kétszázötven kilónyi, három 
nyaras pontyot telepítettek, még csukát is sike-
rült szerezni. Szépen telelt a tó is, meg a lakói is. 
Meglepetésként a pecásoknak huszonnyolc darab 
nyolc-tíz kilós ponty is költözött a Pamut-tóba.

ááá

Csabi nadrágja jó lesz rá…!  

- A Csendítő Néptáncegyüttes  
hétköznapjai

Pénzközpontúvá vált világunkban üdítő látni, 
hogy még mindig szép számmal akadnak olyan 
művészeti vagy egyéb csoportosulások, melyek 
tagjait jó célok, a közösségért való tenni akarás 
motiválják. Nem sajnálják a szabadidejüket, sőt, 
akár még anyagi áldozatot is hajlandóak hozni 

ennek érdekében. Ismerkedjünk meg most egy 
ilyen, fiatalokból álló tánccsoporttal, melynek 
tagjai a térségből verbuválódtak, és még tart ben-
nük a lelkesedés!

Győzködöm a városi népeket, hogy a falusi kocs-
ma nem ivó, hanem „meeting point”, szerver, a 
hírek gyűjtőhelye, csakúgy, mint a Kisbolt, vagy 
a „Fodrászmárti” üzlete.  Tudom például, hogy 
druszám, aki napi munkájában a nyárfák alatt 
ücsörgő szomjas népet itatja, szabad idejében 
népi táncol Veresegyházon. Ám kiderült, hogy 
az együttes feloszlott (feloszlatták?), de ő tovább 
ropja Őrbottyánban. Hamar összetelefonálok egy 
találkozót Csizik Zsófiával és párjával, Hangai 
Csabával. Két lelkes fiatal fogad a könyvtárban, 
majd azt mondtam: aranyosak. Felváltva sorolják 
az elmúlt év eseményeit:…

A Csendítők nyerő párosa 2017-ben

ááá

Szociális érzékenység,  
szabadságvágy és némi  

konzervativizmus

A rendszerváltás időszakában aktív politikusként, 
majd több mint húsz éve Gödöllő polgármestere-
ként ismerhetjük dr. Gémesi Györgyöt, aki nem-
régiben újabb nagy lépésre szánta el magát. Már-
cius 15-én ünnepi beszédében jelentette be, hogy 
új politikai pártot alapít, melynek sokatmondó 
neve: Új Kezdet.

A pártalapítás nem is annyira meglepő járásköz-
pontunk első emberétől, hiszen mindig is kivette 
a részét a politikai vitákból, és bátran képviselt a 
hivatalostól eltérő álláspontot. Így volt ez mind-
végig, miközben irányításával Gödöllő mindenki 
számára jól érezhető fejlődésen ment át, vissza-
nyerte régi presztízsét, és újra a művészetek, ha-
gyományok és a történelmi emlékek egyik felleg-
vára lett. Érdemes-e vajon ezt feladni, és megint 
bizonytalan politikai játszmák részesévé válni? 
Gödöllő polgármesterével beszélgettünk múltról 
és lehetséges jövőről…

-Megvolt az oka annak idején, hogy felhagytam 
a politikával – jegyzi meg, de ezt a régi történetet 
nem vesszük most elő. Hiszen, mint mondja, az 
MDF-ben betöltött szerepet felváltotta a város-
vezetés, ami lekötötte az energiáit és új célokat 
hozott az életébe.

ááá

Mozgalmas nyár

Június 24-én rendezték Csomádon az idei Faluna-
pot. Az eseménnyel egybekötve zajlott ezúttal is 
a nemzetközi harcművészeti fesztivál és verseny 
is, számos egyéb programmal együtt színesítve az 
egész napos programot. Volt bajvívás és nyilazás, 
kispályás foci, főzőverseny, családi és gyermek-
programok, és a délután folyamán Klement János 
polgármester az önkormányzat kitüntetéseit, dí-
jait adta át. A Falunap sztárvendége Szűcs Judith 
volt, majd mulatsággal és tűzijátékkal zárult az 
idei rendezvény.

ááá

Jövőre újra megszólal  
az iskolacsengő

Hosszú évek hiábavaló próbálkozásai után végre 
örülhetnek a Csörögben élő családok: a katolikus 
egyház jóvoltából hamarosan iskola épül a telepü-
lésen. A jó hírt Hegedűsné Kripák Ildikó, a község 
polgármestere osztotta meg velünk.

A tervek szerint 2018. szeptember 1-jén 
Csörögben is megszólal az iskolacsengő. Sokak 
vágyát váltja valóra ezzel a katolikus egyház: 
van templomunk, van óvodánk és lesz iskolánk! 
Így elmondhatjuk, hogy olyan település leszünk 
2018-ban, amit községnek, és remélem, nemso-
kára közösségnek is lehet nevezni. Ahogy Tibor 
atya a Váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Fő-
igazgatója mondta: „a Jó Isten elkezdte munkáját 
a településen.

ááá

Húsz év múlva élünk majd olyan jól, 
mint harminc évvel ezelőtt

Hajdan nagyobb hangsúlyt kapott a Takarékos-
sági Világnap, amiről mindig október 31-én em-
lékezünk meg. Persze, ez akkor volt, amikor kí-
vülről fújtuk A tücsök és a hangya történetét, és 
levonva a mese tanulságát, hittünk abban, hogy 
szerényen élni és szorgosan gyűjtögetni érde-
mes. A magyarok többsége ma már nem tesz fél-
re, de a lakosság felének erre esélye sem lenne, 
ugyanis hó végére egyetlen fillérje sem marad a 
rezsiköltségek és a hiteltörlesztések miatt.

A pénz beszél?

Közeli község, kismamák a gyermekorvosi rende-
lő várójában. A meszelt falon farácsos hirdetőtáb-
la, tele odatűzött gyógyszer, kötszer szórólapok-
kal.  Kevesebb figyelmet igényel a csöppségek 
fegyelmezése, mert a „rosszcsontkodást” bizony 
fékezi a betegségük. Míg sorukra várnak, a rab-
vallató kemény székeken ülve beszélgetnek. Most 
a legtöbb szó a pénz a megélhetés körül forog. 
Szinte egymás szavába vágnak, a takarékosság, 
pénzbeosztás témája, bizony érzékeny. Nem tur-
kálok mások zsebében, de nem is kell, szinte ma-
guktól fordítják ki…

2018.

Ez az év a hulladékszállítást és -kezelést vég-
ző szolgáltató, a Zöld Híd Nonprofit Kft., pénz-
ügyi, majd üzemeltetési problémáitól volt han-
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gos. Munkatársaink minden ezzel kapcsolatos 
fórumon megjelentek, és minden érintettől in-
formációt szereztek, hogy hónapokon át tud-
juk tájékoztatni önöket a fejleményekről. Be-
mutattunk egy családot, ahol senki sem termel 
hulladékot, és egy másikat is megismertünk, 
amely autista gyermeket nevelve boldogul az 
életben. Felhívtuk a figyelmet az álhírek veszé-
lyeire és a helyes magatartásra a közösségi ol-
dalakon, ismertettünk jó kezdeményezéseket 
és egyedülálló sportteljesítményről is beszá-
moltunk.

2018 tavaszán Deutsch Tibor írt nekünk Kilimanjaro 
túrájáról és afrikai utazásáról

2018-ban volt 20 éves az erdőkertesi Ifjúsági tábor

ááá

Egy háztartás, ahol nincs hulladék

Tóth Andrea családanya: dolgozik, háztartást 
vezet, rohan, mint a legtöbben közülünk. Vajon 
mi vette rá az életmódváltásra, és arra, hogy el-
indítsa ezt a blogot?

2016. január 1-jén olvastam egy cikket a zero 
waste életformáról, és ekkor döbbentem rá, hogy 
korábban szinte semmit nem tettem a környeze-
tért, és csak áltattam magam a sok bio termék 
megvásárlásával. Rájöttem, hogy ezt sokkal job-
ban is lehet és kell csinálni, mert a környezetvéde-
lem egyik legfontosabb eleme a szemét kezelése. 

Akkor változtattam meg drasztikusan a háztar-
tás vezetését: a cél a nulla hulladék elérése volt. 
Hittem, hogy a környezetért sokkal többet tehe-
tek, ha a szemét mennyiségét csökkentem, mint 
ha szimplán természetes alapanyagú dolgokat 
használok. 2 év távlatából már tudom, hogy vá-
rosi környezetben szinte kivitelezhetetlen a 100% 
hulladékmentesség, de nagyon jól meg lehet kö-
zelíteni.

ááá

Áldott vagyok, hogy az ő anyukája 
lehetek!

Anyának lenni mindig óriási lehetőség, szere-
tetteli és kihívásokkal, felelősséggel komollyá 
tett, örök erejű kapcsolat. Az Anyák napja és a 
Gyermeknap hónapjában, májusi lapszámunkban 
rendhagyó módon járjuk ezt a témát körbe.
 Rita egyedül neveli 12 éves, autizmus spektrum-
zavarral élő fiát. A mindennapjaikról, a különleges  
gyerekekkel való együttműködésről kérdeztük. 
Hogyan kezdődött a megváltozott életed anyuka-
ként? 
- A kisfiamnál 3 éves korában kezdett kirajzolód-
ni, hogy másként működik, mint a kortárs gyere-
kek. Ekkor elkezdtünk vizsgálatokra járni, és azt 
hamar visszaigazolták, hogy beszédértési zavarai 
vannak. Eleinte nem lehetett egyértelműen eldön-
teni, mi is a helyzet. Ugyanakkor nálam is egy fo-
lyamat volt megismerni az ő másságát, elfogadni, 
amilyen: de nem tudok mást mondani, áldott va-
gyok, hogy az ő anyukája lehetek…

ááá

Hiszem is meg nem is! – amit a fake 
newsról tudni kell

Régóta tartja magát az a hiedelem, hogy június-
tól szeptemberig „uborkaszezon” van a sajtóban. 
Az emberek nyaralnak, az élet lelassul, olvasha-
tó tartalmat viszont valahogyan produkálni kell. 
Ilyenkor jönnek elő – kifejezetten az internetes 
portálokon - a „brit tudósok bebizonyították…”, 
„megtalálták a rák ellenszerét…”, „hatalmas 
veszély fenyeget mindenkit” kezdetű maszla-
gok. Ha az olvasó gyanútlan, könnyen belesétál 
a csapdába, elhiszi, amit írnak, sőt, a közösségi 
oldalakon is terjeszti, hagy tudják meg mások is. 
A hamis hírt, a kattintásvadász fake newst nem 
mindig könnyű kiszúrni az információhalmaz-
ból, mi azonban megmutatunk néhány csalhatat-
lan módszert, amelyek abban is segítenek, hogy 
megalapozott véleményt alakíthassunk ki a világ 
dolgairól.

ááá

Szebb és olcsóbb is

Az „Épületenergetikai fejlesztés és napelemes 
rendszer kialakítása Csörög községben” elneve-
zésű pályázat keretében hazai és uniós források-
ból újultak meg a közelmúltban Csörög közintéz-
ményei.
A pályázat révén több mint 50 millió forintos 
beruházást hajtottak végre, amely nem igényelt 
önrészt, és amelynek révén korszerű és energiata-
karékos módon szigetelést és napelemeket kaptak 
a középületek.

ááá

A gyermekek és a jövő

Október 10-én ismét átadóünnepségre voltunk 
hivatalosak Csomádra: a község folyamatosan 
fejlődő gyermekintézményei ezúttal sportléte-
sítménnyel gyarapodtak. A frissen felavatott, 
biztonságos, fedett kis sportpálya az ovisok szá-
mára készült, és az újtelepi bölcsőde és a tavaly 
átadott új játszótér szomszédságában áll. Megépí-
tésére, amely mintegy 13 millió forintba került, 
3.850.000 forint önrészt adott az önkormányzat, 
míg a fennmaradó összeget a befolyt társasági 
adóból biztosította a célra létrehozott Ovisport 
Közhasznú Alapítvány.

ááá

Egy spártai hős Veresen

Vannak közöttünk, akik mindig újabb és újabb 
kihívásokra vágynak, feszegetik a saját teljesí-
tőképességük határait és megpróbálják azokat a 
határokat kijjebb tolni. Ilyen sportember a fele-
ségével és kislányával Veresegyházon élő Szűcs 
Lajos (44), a Veresegyházi futókör tagja. Lajos 
2007-ben kezdett futni, 2010-ben teljesítette 
az első maratonját. Az azóta eltelt időben egyre 
hosszabb és nehezebb versenyeken indult. Idén 
szeptember végén pedig teljesítette a 247 km 
hosszú Spartathlon ultramaraton futóversenyt. 
A verseny nevéhez és a történelmi emlékekhez 
méltóan Athén és Spárta között zajlik, változatos 
terep-, és időjárásiviszonyok között…

ááá

Amikor egy ember is sokat tehet

A segítő civil szervezetek tagjai minden elisme-
rést megérdemelnek, ám tény, hogy nem minden 
segítőkész, jószándékú ember tud csatlakozni 
hozzájuk. Főként sokan nem engedhetik meg ma-
guknak az adakozást, hiszen örülnek, ha maguk is 
megélnek valahogy. Az emberi együttérzés és az 
ebből fakadó támogató, segítő hozzáállás azonban 
belőlük sem hiányzik, és hogy ez mennyire igaz, 
vagyis a hétköznapi jó cselekedetek mennyire je-
len vannak rohanó világunkban, arra szerencsére 
számtalan példát találhatunk.
Gabi régóta egyedül neveli a lányát, és éppen csak 
annyit keres, amiből szerény, nem hivalkodó mó-
don, de gondosan és beosztóan megélnek. Reg-
geltől estig rohan, de havi rendszerességgel szakít 
rá időt, hogy vért adjon. 

2019.

Tavaly többet foglalkoztunk talán a gyökere-
inkkel, a hagyományainkkal, és azokkal, akik 
vállalták, hogy fenntartják ezeket. Utak épültek 
szerte a térségben, és szeptemberben átadták 
a diákoknak a VERKA új épületét. Hírt adtunk 
a veresi kosárlabdacsarnok és az Autista fej-
lesztőközpont átadásáról, valamint a példaér-
tékű összefogásról Gödöllő és Veresegyház 
között. Az év mégis szomorúsággal ért véget: 
december elején fiatalon elhunyt Leviczki 
Tomi, az ÉVÖGY alapítója és vezetője, a Ka-
tonai Hagyományőrző Egyesület huszárja, a 
veresegyházi küzdősportok motorja, a nyári 
horgásztáborok szervezője. Emlékét a Kistér-
ség Magazin számos írása is megőrzi. 

2019-ben mentett oroszlánok költöztek a veresegyházi 
Medveotthonba
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2019-ben 20 éves lett a Misszió. Az alkalomból Veres- 
egyház Önkormányzata Elismerő oklevelet adományo-
zott Jobban Eszter igazgatónak

ááá

Gyere, pajtás, katonának….

Az 1948-as Forradalom és Szabadságharc 170. 
évfordulójának programjaira készülnek a Veres-
egyházi Katonai Hagyományőrző Egyesület tag-
jai, de ezen túl is egyre több már a hagyományőr-
ző, megemlékező rendezvény Európa-szerte, ahol 
számítanak a részvételükre. Maga az Egyesület 
is több mint tíz éves múltra tekinthet vissza, ami 
alatt megismerték és elismerték őket, megszerez-
ték a megfelelő felszereléseket és egyenruhákat, 
programjaik, kezdeményezéseik széles körben is-
mertek lettek. Ennek ellenére alig van utánpótlás, 
hiányoznak a fiatalok, akiknek mindezt átadhatnák ….

A Katonai Hagyományőrző Egyesület huszárjai Fóton

ááá

Akinek fontosak a hagyományok…

Ventura Péter (45) második generációs veresegy-
házi lakos, feleségével két gyermek boldog szülei. 
2001 óta a GE Aviation dolgozója. Lokálpatrióta, 
a Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesü-
let tagja. Az egyesületben a honfoglaláskori íjá-
szat művelője és ma már oktatója is.
A Kistérség Magazin kérésére beszélt arról ho-
gyan lehet a hagyományokat a napjainkban meg-
élni. Ahogy az egyesület mottója is mondja, 
„A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg, 
nem is őrizni, mert nem rab. Hagyományaink 
csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket” 
(Sebő Ferenc)
- Ahogy minden fiút, úgy engem is érdekelt gye-
rekkoromban az íjászat. Fűzfából és nádból ké-
szítettem íjat és nyílvesszőt. De mégis a téma 
iránti érdeklődésem eredete az édesanyámig nyú-
lik vissza, akiből nagyon erős hazaszeretet áradt, 
amit szinte már az anyatejjel szívtam magamba. 
Nagyon sokat beszélgettünk a magyar történe-
lemről, múltunkról és hagyományainkról, mondá-
inkról, a pusztákban élő íjfeszítőkről. Ez mélyen 
gyökerezik bennem.

ááá

Megújult a játszótér

Erdőkertes Önkormányzata június 19-én délután 

adta át leendő felhasználóinak a szépen felújított 
és átalakított Bacsó Béla utcai játszóteret.  A já-
tékok mellé sporteszközök is kerültek, így a park 
egy része sportparkként funkcionálhat tovább. 
Az eredetileg még a nyolcvanas években épített 
játszótéren is új, korszerű eszközök várják a ki-
csiket, míg a nagyobbak mászófalon próbálkoz-
hatnak, a szülők pedig a település első és egyetlen 
ingyenes sportparkjában edzhetik izmaikat és te-
hetik próbára állóképességüket.

ááá

Megújuló utak Galgamácsán

A Galgamácsán a közelmúltban több, már régóta 
várt útfelújítás zajlott. A program keretében első 
körben teljes hosszában megújult a Váci utca és 
a Gyógyszertár utcában, illetve a Petőfi utca a 
művelődési házig. A következő ütemben a Vasút 
utcai járda került sorra a posta és az óvoda közötti 
szakaszon, és a Posta utcát és a Hétház utcát is új 
burkolattal látták el.

ááá

Méltó helyszín a tudásnak

Nap mint nap figyeltük, láttuk, ahogy a szinte gi-
gászi méretű épület egyre magasabbra emelkedik 
Veresegyház egyik fontos közlekedési csomó-
pontjában, és ahogyan az építkezés előrehaladt, 
egyértelművé vált, hogy a város képét meghatáro-
zó építmény születik. A beruházás mérete ellené-
re a terveknek megfelelően az idei tanévkezdésre 
szó szerint az utolsó fűszál is helyére került, és 
szeptember elsején már itt gyűltek össze a tan-
évnyitóra a Veresegyházi Katolikus Gimnázium 
diákjai, ami egyben az új létesítmény ünnepélyes 
átadását jelentette.
Az iskola hatalmas, belső udvara zsúfolásig meg-
telt, és jelen volt mindenki, akinek köze volt a 
jelentős állami támogatással létrejött épület meg-
valósításához és az itt zajló szellemi tevékenység 
meghatározásához.

A Veresegyházi Katolikus Gimnázium új épületének 
átadásán

ááá

Fejlesztési program indulhat 
Csörögön

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a magyar kor-
mány „Felzárkózó települések” programja kere-
tében fejlesztési programot indít –további 30 te-
lepüléssel együtt - Csörög községben. A program 
során a Magyar Máltai Szeretetszolgálat felkérést 
kapott, hogy Csörög településen közösségi teret 
alakítson ki a már jelen lévő alapszolgáltatásokat 
kiegészítve, és azokkal összehangoltan komplex 
szociális szolgáltatásokat nyújtson, kiszélesítve a 
kora gyermekkori szolgáltatásokat és tovább fej-
lesztve  a gyermekjóléti alapellátásokat.

ááá

Modell épülhet

Példa értékű, de eddig példátlan megállapodást 
kötött egymással Gödöllő és Veresegyház önkor-
mányzata szeptember 20-án. A két szomszédos 
város vezetői együttműködési megállapodást ír-
tak alá, amely elképzeléseik szerint a települések 
és az egész térség harmonikus, összehangolt fej-
lődését alapozza meg a jövőben.
Az együttműködés ötletét dr. Gémesi György 
vetette fel egy gödöllői találkozó alkalmával. A 
kezdeményezést nagyon szívesen fogadták Veres-
egyházon, hiszen, mint Pásztor Béla, Veresegyház 
polgármestere kifejtette, minden nagyon fontos a 
város számára, amivel kiterjeszthetik az együtt-
működést, amely az emberek közötti kapcsola-
tokat erősíti. A szorosabb kapcsolatot indokolja a 
két település közelsége, és számos vonatkozásban 
hasonló érdekei és elképzelései, melyek elérésé-
ben az összefogás révén erősíthetik egymást és 
egységesen léphetnek fel.
A két város képviselő-testülete előzetesen meg-
tárgyalta és elfogadta a megállapodást, melyet a 
két polgármester aláírásával érvényesített szept-
ember 20-án, a veresegyházi Városházán.

ááá

Autómentesen

A szeptember 16. és 22. között zajlott Európai 
Mobilitási Hét és a szeptember 22-ére meghir-
detett Autómentes Nap céljai egyértelműek: a 
környezetbarát és fenntartható városi közleke-
dés érdekében elengedhetetlen az utazási szoká-
saink megváltoztatása. Az idei téma a gyaloglás 
és a nem motorizált közlekedés, a mottó pedig a 
„Sétálj velünk!” volt a több helyszínen szervezett 
eseményeken. A rendezvények mellett az akció-
hoz csatlakozott a MÁV is, melynek jóvoltából 
ezen a héten ingyen lehetett kerékpárt szállítani 
a vonatokon, sőt, szeptember 22-én azok a gép-
jármű-tulajdonosok és -üzembentartók, akik a 
forgalmi engedélyüket felmutatták, díjmentesen 
utazhattak másodosztályon a belföldi forgalom-
ban a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. ma-
gyarországi vonalain.

ááá

Kosárlabdacsarnok születésnapra

Bár két évtized nem kevés idő, és számos intéz-
mény és a város hírnevét öregbítő épület jött létre 
ezalatt, egy égetően fontos építmény még hiány-
zott innen: nem volt sportcsarnoka Veresegyház-
nak. A 20. évfordulón azonban ezt a hiányosságot 
is kipipálhattuk, hiszen ünnepélyes keretek között 
sor került a Kosárlabdacsarnok ünnepélyes átadá-
sára, és egyben kipróbálására is, a megnyitót szí-
nesítő ének-és táncműsor előadásával.

ááá

Autista fejlesztő központ  
Veresegyházon

Október 4-én, pénteken vették birtokba szülők, 
gyerekek és fejlesztő pedagógusok a Veresegyhá-
zi EGYMI Autista Fejlesztő Házát.  Az épületet 
speciálisan az autista gyerekek szükségleteinek 
megfelelően alakították ki, annak érdekében, 
hogy otthonosan és biztonságban érezzék magu-
kat a tanulás folyamán. Az EGYMI-hez kapcsoló-
dó intézményben képzett szakemberek foglalkoz-
nak a speciális fejlesztést igénylő gyerekekkel…
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A hónap témája
HOGYAN VÁLTOZIK AZ ÉLETÜNK 2020 JANUÁRJÁTÓL?

Már megszokhattuk, hogy január elseje nem csak egy új év első napja, de jelentős jogszabályi változások is életbe lép-
nek ilyenkor. Cikkünk a mindennapjainkban érzékelhető változásokat gyűjtötte csokorba.

Munkabér és egyéb juttatások

-Január elsejétől 8-8 százalékkal emelkedik a 
minimálbér bruttó összege, illetve a garan-
tált bérminimum: mostantól 161 000, illetve 
210 600 forint, ezzel együtt több juttatás is, ami 
a minimálbér összegéhez igazodik is nőnek. 

- A legfrissebb juttatás, a nagyszülői GYED, 
mely által a még nem nyugdíjas nagyszülők is 
jogosulttá válhatnak gyermekgondozási díjra 
(GYED), ha vállalják, hogy részt vesznek uno-
kájuk gondozásában, nevelésében, amíg a szülők 
dolgoznak. Egyszerre csak az egyik nagyszülő, 
de akár több unoka után is felveheti a juttatást. A 
nagyszülői GYED összege legfeljebb havonta a 
mindenkori minimálbér kétszeresének 70 száza-
léka, tehát 2020-ban 225 288 forint lehet.
 
-A gyed a szülő korábbi jövedelmének 70 szá-
zaléka, de maximális összege a minimálbérhez 
igazodik (plafonja a minimálbér kétszeresének 
70 százaléka). A minimálbér emelkedésével janu-
ár 1-től 225 288 forintra nő a gyermekgondozá-
si díj (gyed) maximális összege. A gyed mellett 
bármilyen jogviszonyban, korlátlan időtartamban 
lehet munkát végezni. Testvér születése esetén 
más családtámogatási ellátásokkal (csecsemő-
gondozás díj - CSED -, gyermekgondozási segély  
 
- GYES) együtt is igénybe vehető, tehát az ellátás 
nem szűnik meg újabb gyermek születése esetén. 
Az ellátásra a csecsemőgondozási díj után jogo-
sult a szülő egészen addig, amíg a gyermek be 
nem tölti a második életévét, illetve ikrek esetén 
a hároméves kort. Gyermekgondozási díjat, azaz 
a diplomás gyedet a felsőoktatási intézmények 
hallgatói is igényelhetnek. Január elsejétől az az 
anya, aki diplomás gyedben részesül, és az ellátás 
folyósítása alatt, vagy annak megszűnését követő 
egy éven belül gyermeket vállal, ismét jogosult 
lesz a diplomás gyedre. A diplomás gyed össze-
ge 2020-ban alapképzés esetén 112 644 forintra, 
mesterképzés esetén 147 420 forintra emelkedik.
 
- Bizonyos betegségekben szenvedő munka-
vállalók a minimálbér 5 százalékának megfelelő 
mértékű adókedvezményre jogosultak. A ked-
vezmény közel 700 betegség, többek között a 
laktózintolerancia, a cukorbetegség egyes esetei, 
vagy a cöliákia esetén is jár, így mindent egybe-
vetve akár az ország lakosságának 35 százaléka is 
érintett lehet. Ennek összege havonta a minimál-
bér 5 százalékával megegyező, 8050 forint, tehát 
éves szinten 2020-ban összesen 96 600 forint.
 
- A táppénz alatt a napi átlagkereset 60 százalé-
ka jár (kórházban töltött idő alatt 50%), ám ebből 
még levonásra kerül a személyi jövedelemadó. 
A táppénz napi összege maximalizálva van, ez 
2020-ban a minimálbér kétszeresének 30-ad ré-
sze, azaz legfeljebb napi 10 728 forint lehet.
 
- Az év elejével búcsút veszünk a régi tízezre-
sektől, ezekkel a bankjegyekkel már nem lehet 
fizetni. 2019. december 31-ével pedig az Erzsébet 
utalványok is érvényület vesztették.

A családokat érintő változások

- A személyi jövedelemadó mértéke nem változik, 
de a négy gyermeket (saját és örökbe fogadott) 
felnevelő nők életük végéig mentesülnek annak 
megfizetése alól a nem önálló tevékenységből – 

munkából szerzett jövedelmükből - származó be-
vételeik után. 
 
- Ingyenessé válnak a meddőségkezelésben 
használt gyógyszerek és beavatkozások, ugyanis 
a kormány, összhangban a családvédelmi akció-
tervvel, államosította a meddőségi központokat.
 
-Kedvezményes kamatozású lakáshitelt vehet 
fel, ha környezetbarát energiabesorolású lakást 
tervez venni. A jegybank tőkekövetelmény-ked-
vezményt hirdet a magyarországi székhelyű hi-
telintézeteknek a 2020-2023 között kihelyezett 
zöld lakáscélú hitelei után a klímabarát pénzügyi 
termékek terjesztése.
 
-A falusi CSOK keretében a preferált kistelepü-
léseken 2020. január 1-jétől áfa-visszatérítési 
támogatás vehető igénybe 5 millió forint összeg-
határig lakóingatlan építése mellett már bővítésre 
és felújításra is.

A vállalkozásokat érintő változások

- Megszűnik az Egyszerűsített Vállalkozói Adó, 
az EVA, így a korábban EVA hatálya alá tarto-
zó vállalkozásoknak át kell térniük a KIVA, vagy 
KATA adózási formára. Ennek következtében 
minden vállalkozásnak legalább bevételi nyilván-
tartást kell vezetnie.
 
- A Kisvállalati adó mértéke 13 %-ról 12 %-ra 
csökken.
 
- 18%-ról 5%-ra csökken a szálláshelyadás áfa 
kulcsa, de közben ebben a szolgáltatási körben 
is meg kell fizetni a 4 %-os turisztikai fejlesztési 
hozzájárulást.
 
- A vállalkozások számára sok fejtörést okozott 
az év végi Társasági adó előleg feltöltési köte-
lezettség. Nehéz volt előre megmondani, mennyi 
lesz az év végi bevétel. 2020. január 1-től meg-
szűnik a feltöltési kötelezettség. A helyi adók te-
kintetében viszont a helyi előírások szerint kell 
továbbra is eljárni.
 
- Bővülnek a NAV szolgáltatásai, mely szerint 
a helyi iparűzési adóbevallásokat automatikusan 
továbbítják – hibátlan nyomtatványkitöltés esetén 
– az illetékes önkormányzat felé.
 
- Már 2019 július 1-től csökkent a szociális hoz-
zájárulási adó mértéke, 19,5 %-ról 17,5 %-ra, 
viszont az egészségügyi szolgáltatási járulék ösz-
szege január 1-től 7 500 Ft-ról 7 710 Ft-ra nő.
 
- Fontos változás, hogy szigorú feltételek alapján, 
de csökkenthető a megfizetendő ÁFA összege a 
behajthatatlan követelés ÁFA összegével. Erre 
különösen figyelni kell már a beszedési eljárás le-
folytatása során.
 
- 2022. december 31-ig a Reklámadó mértéke  
0 % lesz mind a közzé tevő, mind a megrendelő 
részére. 
- Bizonyos esetekben csökken, illetve megszűnik 
a csekkes befizetések és a kincstári befizetések 
után fizetendő tranzakciós jutalék.
 
- A beruházások ösztönzése egyik eszközeként az 
elkövetkező három évben fokozatosan csökken a 
fejlesztési adókedvezmény értékhatára, és 2020 

január 1-től megszűnik a fejlesztésekhez kapcso-
lódó létszám- és bérköltség feltétel.
 
- Adómentes az osztatlan közös tulajdonban lévő 
földterület tulajdonostárs részére történő átruhá-
zása.

Egyéb fontos figyelni valók

- Egy Európai Uniós irányelv alapján – a környe-
zetvédelmi célok megvalósítása érdekében - vál-
tozik a 95-ös oktánszámú E10-es üzemanyag 
összetétele. A 10 évnél régebben gyártott autók 
tulajdonosainak célszerű az interneten, vagy sze-
relőjüknél tájékozódni, használhatják-e ezt az 
üzemanyagot gépjármű komolyabb károsodása 
nélkül. 
 
- Drágább lesz a szerencsejáték. Az ötös, hatos és 
skandináv lottó ára 300 Ft-ra emelkedik, viszont 
az ígéretek szerint nagyobb lesz a nyerhető összeg 
is.
 
- A Posta tájékoztatása szerint egyszerűsödik a 
levélfeladás tarifarendszere, és ennek következté-
ben változik a levélfeladás ára. Egyes esetekben 
csökken (50 gramm alatti levelek esetében), más 
esetekben pedig növekszik. A növekedés mértéke 
15-20%.
 
- 2020. július 1-je után munkaerőpiaci ellátásokra 
való jogosultságot szerezhetnek majd az ősterme-
lők és a megbízási jogviszonyban dolgozók is. 
 
- 2020. január 1-től illetékmentessé válik a 20 
ezer forint alatti postai csekkes befizetés, e felett 
pedig az illeték 3 ezrelékes mértéke 6 ezer forint-
ban lett maximalizálva. Ezentúl mentességet kap-
nak a Magyar Államkincstárnál vezetett számlák 
terhére történő fizetési műveletek, csakúgy, mint a 
magánszemélyek befizetései a kincstári állampa-
pír-forgalmazás érdekében vezetett számlára akár 
bankszámláról, akár postai csekkel.
 
- Kedvezőbbé vált a gyermekek után járó csalá-
di kedvezmény igénybevétele, mert a teljes 18,5 
százalékos társadalombiztosítási járulék terhére 
érvényesíthető lesz a kedvezmény.
 
- Az egészségügyi ellátás javítása érdekében a 
kormány szigorítást vezet be az egészségügyi 
szolgáltatási járulékkal kapcsolatban. A járulék-
fizetés nem teljesítése esetén, ha a tartozás meg-
haladja a havi járuléktétel háromszorosát, akkor 
az ingyenes orvosi ellátás – kivéve az életmentő 
beavatkozásokat – nem vehető igénybe a tartozás 
rendezéséig. Az egészségügyi szolgáltatási járu-
lék havi összege 7 500 forintról (napi 250 forint) 
7 710 forintra (napi 257 forint) nő 2020. január 
1-jétől. Az adóhatóság 8 napon belül értesíti a ma-
gánszemélyt, ha biztosítási jogviszonyának vagy 
az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságá-
nak megszűnése miatt egészségügyi szolgáltatási 
járulékfizetési kötelezettsége keletkezik. 

Júliustól változik majd:
 
- 2020. július 1-től egykulcsos, 18,5 százalékos 
lesz az egységes, új társadalombiztosítási járulék 
mértéke, mely a nyugdíjjárulékot, a természetbeni 
és a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, vala-
mint a munkaerőpiaci járulékot vonja majd össze.

(folytatás a 10 oldalon...)
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A hónap témája

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 

- 2020. július 1-től általános járulékmentesség il-
leti meg a saját jogú nyugdíjasokat, függetlenül a 
foglalkoztatás formájától, de a 15 százalékos sze-
mélyi jövedelemadót - egyedül - továbbra is meg 
kell majd fi zetniük. 

A járulékmentesség azt jelenti, hogy nem csak a 
munkaviszonyban állókra terjed ki, hanem a más 
jogviszonyban (pl. megbízás keretében) munkát 
végzőkre is. 

- A megbízási jogviszonyban dolgozók, a nem 
főfoglalkozású társas és egyéni vállalkozók, vala-
mint a biztosított mezőgazdasági őstermelők tár-

sadalombiztosítási járulékfi zetési kötelezettsége a 
beolvadó munkaerő-piaci járulék mértékével, 17 
százalékról 18,5 százalékra nő. Cserébe 2020. jú-
lius 1-je után ezek a személyek is jogosultak lesz-
nek az álláskeresési ellátásokra.

- 2020. július 1-étől már nem csak a 100 ezer fo-
rintos áfatartalmat elérő, hanem minden egyes, 
belföldi adóalany közötti ügyletről adatot kell 
szolgáltatni a NAV felé, még az áfamentes vagy 
fordított adóval kiállított számlákról is.

Katona Ágnes, munkatárs

Minden szombaton szállítunk!

ML  PB NET KFT
LAKOSSÁGI PB GÁZ 

ÉS 11 KG-OS PROPÁN GÁZ
házhoz  rendelésre 

VERESEGYHÁZON

Rendelésfelvétel: 
06-20-382-3268

E-mail:
rendelés@gázszállítás.hu

FAVÁGÁS zöldterület gondozás

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

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

INGATLAN

Salgótarján melletti kistelepülésen, 
fenyveserdő mellett, csodálatos természeti 
környezetben 50 nm-es, komfortos, felújí-
tandó ház eladó 400 négyszögöles telekkel.
Részletre is. Irányár: 2.2 millió Ft. 
Érd.: +36 30 4686686

ÁLLÁS
Gyakorlott és képzett CNC-gépkezelők jelent-
kezését várjuk magas kereseti lehetőséget 
biztosító, nívós nemzetközi vállalat budapesti 
telephelyére. Érdeklődni, jelentkezni a szer-
kesztőség elérhetőségein lehet, önéletrajz 
mellékelésével: akisterseg@freemail.hu.

APRÓHIRDETÉS

Vácegres Község Önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet faluházzal kapcsolatos feladatok ellátására

4 órás munkakör betöltésére!

Foglalkoztatás jellege: Határozatlan idejű jog-
 viszony, 4 órás munkaidő.

A munkavégzés helye: Faluház, 2184 Vácegres,
 Szabadság u. 27.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:   
Faluház nyitva tartásának biztosítása (múze-

 um, könyvtár, informatikai részleg), szer-
 vezés, polgármester által kiadott feladatok 
 ellátása.
Pályázat betölthető pl. aktív, friss nyugdíjas-
ként, aktív kismamaként is.
Jogállás, illetmény és juttatások: a Munka 
 törvénykönyve (2012. évi I. tv) alapján, a
 minimálbérhez viszonyítottan, annak 50 %-a.
Pályázati feltételek:
  - Magyar állampolgárság, cselekvőképesség,  
    büntetlen előélet;
 - Felhasználói szintű számítógépes ismeretek  
   (MS Offi  ce).
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Helyismeret, jó kommunikációs készség,   
 középiskola/gimnázium.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:
 - Szakmai önéletrajz;
  - Motivációs levél;
  - Iskolai végzettséget, szakképzettséget 
    igazoló okiratok másolata;
  - Legkésőbb a munkakör betöltéséig a bün-
   tetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem
   régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 - A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályá-
   zatát a pályázati eljárásban résztvevők meg-
    ismerhetik és a személyes adatainak a 
   pályázati eljárással összefüggésben szüksé- 
   ges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje, módja:                        
  2020. február 14.
A pályázati anyag Dudás Jánosné polgármester 
részére elektronikus úton a polghivvacegres@
freemail.hu e-mail címre küldhető meg vagy 
hivatali időben a Vácegres Község Önkormány-
zati Hivatalban (2184 Vácegres, Szabadság u. 
45.) személyesen adható át.  
A pályázat elbírálásának határideje, módja:                   
2020. február 21.



Kultúra

A Magyar Északi Vasút pesti pályaudvara

Az 1867-es kiegyezés előtt Pesten és Budán 
mindössze két nagyobb pályaudvar volt 
üzemben két vasúttársaság kezelésében: a 
pesti indóház ekkor már az osztrák állam-
vaspálya Társulathoz, a budai indóház a 
Déli Vasúthoz tartozott. Az újabb pályaudvar 
létesítését az 1863-ban megalapított Pest-
Salgótarjáni-Losoncz-Besztercebányai Vas-
út és Kőszénbánya Társulat tervezte. A tár-
saság nagyszabású városrendezési tervvel 
próbálta összehangolni a pályaudvar kiala-
kítását, remélve a főváros hathatós segítsé-
gét a telek kisajátítások ügyében.

A Pest-Hatvan-Salgótarján vonal „Loson-
czi”-nak nevezett pesti pályaudvarának 
(később Józsefvárosi pályaudvar)  építését 
a társulat 1865-re tervezte befejezni. A pénz-
ügyi nehézségek miatt 1865. július 11-én 
csődöt mondott társaság 1866. november 
3-án állami támogatással újra megkezdte 
működését Magyar Északi Vasút Társaság 
néven. A pályaudvar építésére is rányomta 
bélyegét a vasúttársaság folyamatos pénz-
ügyi gondja. Ennek ellenére 1865-re a fonto-
sabb épületek már tető alatt voltak, de ezek-
ről a Centrall Blatt a következőket írta: „nem 
különösen díszesek, hanem arra szánák, hogy 
a czélnak minden tekintetben megfeleljenek.”

A pályaudvar szerény megjelenésű, oldalsó 
helyzetű felvételi épülete, eltérően a vonali 
épületek szigorú tömegkompoziciójától, 
erősen tagolt volt. 
A pályaudvar üzemi épületei és létesítmé-
nyei közül meg kell említeni a mozdonyszínt 
a fordítókoronggal és ennek közelében a 
vízházat és kocsijavító műhelyt, valamint 
az anyagraktárt. Az egykori tudósítás írta a 
Pest-Hatvan-Salgótarján vonalról: „E vas-
útvonal virágzásának reményét leginkább a 
nyers termények szállításába fekteti.(…)”
Ennek megfelelően a pályaudvaron a leg-
fontosabb berendezés a széncsúszda volt. 
A szén – mint elsődleges kereskedelmi áru 
– rányomta bélyegét a pályaudvar egész 
üzemére.

Az előbbieken kívül volt még a pályaudva-
ron többek között vágányhídmérleg, élőál-
lat- rakodó és áruraktár. 

A MÁV 1868. évi megalakulásával a Pest-
Hatvan-Salgótarján vonallal együtt a pálya-
udvart is átvette. A pályaudvar a személy- és 
teherforgalmának gyors ütemű növekedése 
miatt a feladatának mind nehezebben tudott 
megfelelni. 
Az 1869. április 20-ra hirdetett országgyűlés 
képviselőházának irományai között volt: 
„az Indoklása m.kir.államvasút pesti indó-
házának kizárólagos árupályaudvarra leen-
dő átalakítása tárgyában beadott törvény-
javaslathoz”. című előterjesztés, amelyre 
1872-ben született törvényjavaslat. 
A pest-losonczi vaspálya régi temető helyén 
szándékozok indóházat építeni. Megvalljuk, 
hogy e tervezett helykijelölés a legszerencsé-
sebb, mert ez által oly városrész díszíttetik s 
emeltetik anyagilag, melyet a sors mostoha-
sága ez ideig a legelhanyagoltabb állapotban 
hagyott.
A pest-losonczi társulat Pest határában 180 
hold földet szándékozik az indóház és egyéb 
felszerelésekre kisajátítani Pest városától és 
pedig a város oly határának részeiben, hol a 
futóhomok uralkodik szerteszét…
Ezen kopár, terméketlen futóhomoktól elözön-
lött földdarabon akar a pest-losonczi társulat 
indóházat építeni és pedig olyan kikötéssel, 
hogy a szomszédos Dunaparton az indóházi 
helyiségeknek megfelelően 300 folyó öl hosz-
szában partszabályozást veend folyamatba, s 
a mostani szemétdombokat a legszebb quai- 
(rakpart)fogja átvarázsolni” – írja a
Pesti Napló1863. augusztus 26-án.

     Baranyai 
János Vasútbarát és Modellező Klub

Pöttyös
Kakaós tej
300 ml, 830 Ft/l

Delikát
ételízesítő
Standard, 75 g,
2920 Ft/kg

Magyar tejföl
20%, 330 g, 
876 Ft/kg

289 Ft Rama margarin
Kis tégla
250 g, 996 Ft/kg

Danone Actimel
élőflórás joghurtital
Vegyes gyümölcs ízű
4 x 100 g, 1123 Ft/kg

Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár 
februári programjai

Február 1. (szombat)  
 15.00) „Isten hozott!” - a polgármester  
 köszönti a 2019-ben Erdőkertesre  
 költözőket
    13.00-20.00 Társasjáték klub
8-án (szombat) A Ki Akarok Nyílni Óvoda 
 SZMK jótékonysági bálja
5-én  (szerda) 18.00 Lakossági Fórum
6-án (csütörtök) 18.00-20.00  
 TÁRSASJÁTÉK KLUB
12-én (kedd) 18.00 Vállalkozók klubja –  
 szervezi: Boldizsár József képviselő
14-15-16 (péntek-szombat-vasárnap)  
 Kultúrházak Éjjel-Nappal – benne:  
 III. Országos Mikrokontroller   Napok
15-én (szombat) KOCSONYAFESZTIVÁL 
 (a Szent István parkban)
22-én (szombat) 15.00-18.00  
 Farsangi táncház
 Belépődíj: 500.-Ft/ fő; Családi belépő  
 ( 2 + 2 fő): 1.000.-Ft
23-án (vasárnap)  17.00 Nosztalgia Klub
29-én (szombat) 13.00 Ulti Klub

***

2020. MÁRCIUSI  ELŐZETES:

6-án (péntek) 18.00  
 KÖSZÖNTJÜK A NŐKET!
13án (péntek) 10.00 és 11.00  
 A Neumann János Ált. Isk. ünnepsége
14-én (szombat) SPORTBÁL
15-én 10.00 - Községi ünnepség, az 1848-  
 49-es Forradalom és Szabadságharc  
 168. évfordulóján

FELHÍVÁS!

Helytörténeti kutatásokkal foglalkozó klub 
létrehozását tervezzük, melyhez várjuk 
mindazon érdeklődők jelentkezését, akik 
elhivatottságot éreznek a település múltjá-
nak kutatására, az itt kezdetekben megte-
lepedett családok életének, sorsának felde-
rítésére.



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

 Szerviznapok 08-12 óráig

Február 05. szerda
Március 04. szerda
Április 01. szerda

Hallássérültek fi gyelmébe!
Minden hónap első szerdáján a

veresegyházi városháza üzletsorán
HALLÓKÉSZÜLÉK

SZERVIZ
 - Ingyenes állapot felmérés
- Szakszerű karbantartás
- Tanácsadás

Hallássérültek figyelmébe!

Minden szerdán 8-12 óráig, a 
veresegyházi városháza üzletsorán

HALLÓKÉSZÜLÉK  SZERVIZ 

Opera Halláscentrum
Tel.: (28)-631-812, (20)-662-4821
2112 Veresegyház, Fő ut 35.

-Ingyenes állapot felmérés
-Szakszerű karbantartás
-Tanácsadás

Hozza be régi készülékét is!
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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 

Soó-DER PROFIT KFT
Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások könyvelése

TB és APEH ügyintézés, bérszámfejtés

Soós Szilvia
Regisztrált mérlegképes könyvelő

Cím:
Őrbottyán,
Dózsa Gy. út 150.

T.: 28/361-356
30/952-1950
30/606-8261

A McDonald’s hálózat legújabb, gödöllői étterme a város 
fő közlekedés útvonala, 

a Dózsa György út mellett nyílt meg. 
A gödöllői egység az ország 90. McDonald’s étterme, és 
a tizenegyedik, amelyben a „Jövő Élménye” fogadja a 

betérő vendégeket. Az új étterem és McDrive kívül-belül a 
legújabb trendek szerinti McDonald’s-megjelenést kapta. 

Az ünnepélyes megnyitóra 2020. január 22-én délelőtt 
került sor.

A HÓNAP HÍRE
Megnyílt a 

gödöllői „Meki”


