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Évindító interjú  
a polgármesterrel
5. oldal

Bemutatjuk  
a könyvtár  

munkatársait  
18. oldal

Az iskolában is  
folytatódik a tót  
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Mandur László képeiből nyílt 
kiállítás a művelődési házban.

A IV. Winter Classicon, azaz a hokitornán idén 
16 csapat versenyzett a befagyott csömöri tavon.

Közel ötszázan álltak rajthoz  
az évzáró terepfutó versenyen.

A SZAK által az időseknek szervezett karácsonyi ünnepi 
műsorban  a Vox Animi Vegyeskar, a Báló Lipót Népdalkör, 
az általános iskola tanulói, valamint a Furmicska  Néptánc 
Egyesület  előadását tekinthették meg a résztvevők.

Hamisítatlan téli hangulat: a  Csömöri Civil Egyesület 
forró teával és zsíros kenyérrel várta a korizókat.

„Az én édes kis falum”. A Csömöri Tót  
Hagyományaink Háza lelkes csapatának   
szervezésében mézeskalácsfalu épült a könyvtárban.
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Piruett
 

Órákig ült a fekete-fehér képernyő előtt, csodálattal nézte a táncoló párokat.   
Egy törékeny, szőke lány, gyönyörű, csillogó ruhában siklott a jégen, a fiú elegánsan 
emelte a feje fölé. Lélegzetét visszafojtva nézte, ahogy a dallamos zenére táncolt a pár. 

Mikor már iskolás volt, a tó jegén önfeledten korcsolyáztak a barátai.  
Óvatosan lépdelt a csúszós pályán, s eszébe jutott a régi emlék, arról a mesebeli 
párról, akiket a tévében látott. Szorgalmasan próbálkozott, hátha neki is sikerül 
a piruett, de csak ügyetlenül botorkált a jégen. Éjszakánként azonban, amikor 
álmodott, csillogó ruhában, egyik lábát magasra emelve siklott a jégen.

Telt-múlt az idő, talán már el is felejtette a régi álmot, mikor  
egy télen ismét befagyott a tó. Minden bátorságát összeszedve lépett a jégre.  
Arra gondolt, most talán sikerülni fog.  Esetlenül botorkált a gyorsan sikló  
emberek között, mikor egy magas fiatalember lépett mellé. Kézen fogta,  
és megpörgette, újra meg újra. Hallotta az ismerős zenét, felemelte az egyik 
lábát, magasba tartotta a kezét, és csak pörgött, forgott a tó jegén…

Kinyitotta a szemét. A kisfia állt előtte, pizsamában, sálban, sapkában,  
korcsolyáját a vállára vetve mondta: – Ébredj, mama, mennünk kell,  
azt ígérted, megtanítasz korcsolyázni, mostanra már biztosan befagyott a tó… 

Idén, mikor sok év után a fagyos tél újra jégpályát adott a falunak,  
elsétált a tóhoz. Boldogan nézte az embereket, akik kacagva táncoltak a jégen.  
A távolban   egy törékeny, szőke lányra lett figyelmes, akit egy magas fiatalember 
pörgetett, a lány felemelte az egyik lábát, és magasra tartotta a kezét…

                                                                                                                                             Miklós Daniella
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2017. február 18.
 termelői piac a Hősök terén 

Ami az éléskamrából 
hiányzik

szombat
800-1300 óra

Rendőri fogadóóra
Minden hónap első hétfőjén  
1000-1200 óráig a Rákóczi út 4.-ben 
a körzeti megbízott irodájában

Olcsón jót!
Bolhapiac 

a művelődési ház 
nagytermében
február 18.   

szombat  
800-1300 óra 

Mivel a terem befogadóképessége korláto-
zott, ezért előzetes regisztráció szükséges!

Regisztrálni a művelődési házban  
személyesen vagy az  

iroda@muvhazcsomor.hu  
e-mail címen lehet.

Szelektív hulladékszállítás
Február 23-án csütörtökön a műanyag-  
és fémhulladékot, 
február 24-én pénteken a papírhulladékot  
kell kitenni a szelektív zsákokban.
További információ a hulladékszállításról a  
www.csomorhulladek.hu weboldalon olvasható!
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Települési  
krónika
 
December -jén közmeghallgatást 
tartott a képviselő-testület a Petőfi 
Sándor Művelődési Házban, melyen 
az egészségház terveinek bemutatása, 
illetve a jövő évi költségvetés - fej-
lesztési tervek volt a két legfontosabb 
napirendi pont.  (i 6. oldal)

December -. között az erdélyi 
Torockó polgármesterének, Szőcs 
Ferencnek a meghívására Fábri 
István polgármester, Tihanyi 
Ferenc, Pásztor Sándor kép-
viselők és Bátvoszky János, az 
általános iskola igazgatója utazott 
Torockóra. A magyarországi testvérte-
lepülések ajándékát, valamint a közö-
sen összeállított Mikulás-csomagokat 
és a csömöri iskolások adományait 
vitték ki a torockói óvodások és isko-
lások részére.   

December -án az Éless-Szín premi-
er előadását „A nagy ékszerész” címmel 
tekinthette meg a közönség a Petőfi 
Sándor Művelődési Házban. 

December -én gyújtották meg az 
advent második gyertyáját a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Csömör 
szervezésében, melyen a református 
egyházközség énekkara, az Amantis 
Kamarakórus, valamint a német nem-
zetiségi osztályok tanulói énekeltek. 
Adventi gondolatokat Esztergály 
Előd Gábor református lelkipásztor 
mondott. 

December -én a római katolikus 
templomban a XVII. Adventi hangver-
senyen fellépő Budapesti Monteverdi 

Kórust Kollár Éva karnagy vezé-
nyelte. A vendégeket és a közönséget 
Görbe József plébános és Szántóné 
Hermányos Mária, a Népjóléti és 
Kulturális Bizottság elnökhelyettese 
köszöntötték. Az eseményen az ön-
kormányzat részéről részt vett Kadók 
Ferencné képviselő is.

December -án a Szociális 
Alapszolgáltatási Központban, a Tót 
Hagyományok Házában, valamint a 
Petőfi Sándor Művelődési Házban is 
Mikulás-napi rendezvényekkel várták a 
gyerekeket, egész délután „telt házzal” 
közlekedett a Mikulás-vonat.

December -án a Polgármesteri 
Hivatalban Fábri István polgár-
mester és a Csikó-Hal Úszósport 
Alapítvány által működtetett Maugli 
magánbölcsődébe járó gyerekek szülei 
tárgyaltak a működtető által bejelen-
tett végleges bezárás  miatt kialakult 
helyzetről. Ezt követően, december 
-én az Alapítvány képviselőivel és a 
bölcsődének helyt adó ingatlan tulaj-
donosával is egyeztetésre került sor.

December -én hagyományteremtő 
jelleggel rendezték meg az első Mikulás-
túrát a Csömöri Körtúra útvonalán. 
A Pest Megyei Természetbarát 
Szövetség és Csömör Nagyközség 

Önkormányzata által közösen szer-
vezett esemény fő szervezője Sipos 
Tamás volt.  (i 10. oldal)

December -én a harmadik adventi 
gyertyagyújtást tartották a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Csömör 
szervezésében. Adventi gondolatokat 
mondott Eszes Zoltán baptista 
lelkész, valamint Dunavölgyi Illés 
Sándorné a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Csömör elnöke. Az 
eseményen fellépett a Báló Lipót 
Kulturális Egyesület, valamint a helyi 
Freunddeskreis – Sváb Baráti Kör 
énekkara. 

December -én nagy sikere volt a 
SZAK és a művelődési ház közös 
szervezésű szeretetünnepének és a 
Mindenki karácsonya rendezvénynek. 
A program  részeként a Hősök terén  
helyi civil csoportok vendégelték meg 
az ünneplő közönséget.

December  -én Futapest évzáró 
terepfutó versenyt tartottak a sport-
csarnoknál. (i 24. oldal)

Január -én Mandur László al-
kotásaiból nyílt kiállítás a művelődési 
házban.

Lapzárta után
Január -én  az Erdélyi esten táncház-
zal és táncbemutatóval várták az ér-
deklődőket a művelődési házban.

Január -én  német nyelvű szentmi-
sével, koszorúzással és kiállításmeg-
nyitóval  emlékeztek a malenkij robot 
áldozataira.

Január -. között ökumenikus ima-
hetet tartottak.

Január -án rendezték meg a sport-
bált a sportcsarnokban.
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Fókuszban
Évindító interjú  
Fábri István polgármesterrel

Az új év első hetei az elmúlt 
évre való visszatekintéssel és 
az előttünk álló esztendő  
megtervezésével telnek. 
Fábri István polgármestert 
a tavalyi eredményekről és 
2017 terveiről kérdeztük.

 �Az új év új lehetőség is egyben. Mit 
hoz 2017 a település számára, mire 
építkezhetünk idén?

 A 2015-ös évre úgy tekinthetünk, mint 
egy előkészítő évre, 2016-ban már a ter-
vek megvalósítása kezdődött el, és ez még 
hangsúlyosabban folytatódik az idén.

 �Két nagy projekt előkészítése is 
zajlott az elmúlt években, a szennyvíz-
tisztító telep korszerűsítése és az 
egészségház . Hogy halad ez a két 
jelentős beruházás?

A szennyvíztisztító-telep kivitelezése 
elkezdődik az idén, az egészségház 
előkészítése háromnegyed évet csúszott, 
de az elkövetkező hónapokban sor kerül 
a közbeszerzés kiírására, és várhatóan 
felgyorsul a folyamat. 

 �Vannak egyéb kilátásban levő 
beruházások?

A Procter and Gamble bővülése min-
denképp örömhír, hiszen több száz új 
munkahely teremtését vonja maga után, 
és növeli a település adóbevételét.  A Laky 
sarkon egy közepes méretű szupermarket 
fogja megkezdeni működését ősszel, ami 
a településrész színvonalas kiszolgálását 
fogja szolgálni. Szerencsére megnyílt 
néhány pályázati lehetőség is, ám ezeknek 
esélyeivel kapcsolatban a régiónkra jutó 
rendkívül kis keret miatt óvatosan nyilat-
koznék. Szakmailag mindent megtettünk, 
hogy az elbírálásnál megálljuk a helyün-
ket: ezekkel a pályázatokkal bölcsőde-
építésre, intézményeink, az óvoda, az 
iskola, a sportcsarnok, a zeneiskola és a 
családsegítő intézményünk felújítására és 
energetikai korszerűsítésre, a bekötőutak 
kerékpárútjainak kiépítésére kapnánk 
lehetőséget.

 �  Az élhető, szépülő település a 
legfontosabb célkitűzések egyike.  
Megvalósulni látszik, amit elképzeltek?

Úgy gondolom, hogy igen. A falu-
központ megújulása és azon központi 

utak felújítása után, 
amik már elhanya-
goltságuk és rossz 
állapotuk miatt nem 
tűrhettek halasztást, 
szép sorban újulnak 
meg a településré-
szek egyéb forgalma-
sabb útjai. Nemrég 
például az Árpád 
utca–Deák Ferenc 
utca, az Erkel Ferenc 
utca első fele, vagy 
az Ulicska jelentős 
része a HÉV-vel 
közlekedők számára. 
Ezek mind önkor-
mányzati önerős 
beruházások, amit 
mindenképp hang-
súlyozni kell, hiszen 
útépítésre nem nagyon volt az utóbbi 
években pályázati lehetőség a térségben.  
Mint az összes beruházásunknál, ezeknél 
is érvényesül a szempont, hogy komoly 
szakmai kritériumok mentén verse-
nyeztetjük a kivitelezőket, ezzel tudjuk 
biztosítani, hogy ideális ár-érték arányban 
jussunk magas minőségű kivitelezéshez. 
Praktikus, életszerű megoldásokra tö-
rekszünk, és fontos, hogy érvényesüljön 
az a szempont, hogy Csömör nem csak 
az autósoké, figyelnünk kell az egyre na-
gyobb számú kerékpárosra, gyalogosokra, 
kisgyerekkel közlekedőkre. Megemlíte-
ném még a Formás utca első részének 
az aszfaltozását, ahol jelentős lakossági 
költségvállalással sikerült komfortosabb 
lakókörülményeket teremtenünk.

 �A folyamatosan szépülő külső és 
kényelmünket szolgáló fejlesztések 
mellett az önkormányzat szemléletében 
fontos szerepet játszik a rekreáció, 
az itt élők életminőségének javítása, 
az aktív szabadidő eltöltésének, a 
sportolásnak, a minőségi közösségi 
együttlétnek a motiválása.

Az elkészült és nagy kihasználtságnak 
örvendő szabadtéri sportközpont újabb 
egységekkel bővült a felmerülő igényeknek 
megfelelően és a speciális támogatásnak, 
az ún. TAO-s pályázatnak köszönhetően. 
A sportcsarnok felújítása is a tervek sze-
rint tud haladni. Számos további, hasonló 
célt szolgáló fejlesztés valósult meg, pl. 
végre az Ófalunak is lett játszótere az 
Árpád utcában, ami a római katolikus 
egyház és egy színvonalas kertészet közös 
együttműködésének eredménye. Itt egy 
egyházi emlékeket, intézményeket be-
mutató információs tábla is kihelyezésre 
került. Külön kiemelném a 2016 őszén 
felavatott, az országban egyedülálló Csö-
möri Körtúrát, amely máris sok itt élőnek 

és ideérkezőnek adott nagy élményt. Ez 
ráadásul egy igazi lokálpatrióta program 
is egyben, ami sokoldalúan mutatja 
be Csömör helytörténeti, kulturális és 
természeti értékeit. Sok fiatal, illetve 
természetjáró álma az a kilátó, amelynek 
megépítése szorosan kapcsolódik majd 
ehhez a projekthez.

 �A lokálpatriotizmus, a közösségi 
élet, közösségi terek továbbra is 
kulcsszavak maradnak. Milyen tervek 
vannak még ezeken a területeken?

Fontos, hogy az itt élők, az ideköltőzök, 
találjanak „gyökereket”, amikbe kapasz-
kodni tudnak, közösségeket, amelyekhez 
csatlakozni lehet. Az önkormányzat ezért 
is térségi összehasonlításban kiemelkedő 
nagyságrendben igyekszik támogatni a 
helyi közösségeket, civil szervezeteket, 
egyházakat.  Tavaly a település első okle-
veles említésének 880 éves évfordulóját és 
300 éves újratelepítését ünnepeltük egy 
talán nem annyira látványos, de mégis 
rendkívül jelentős, a kötődést erősítő, a 
helyismeretet bővítő programsorozattal. 
Kiemelném, hogy a református gyüleke-
zeti ház építéséhez újabb 5 millió forinttal 
sikerült hozzájárulnunk.  2017-ben sze-
retnénk hangsúlyt fektetni a hosszú évek 
óta elhanyagolt, fontos helytörténeti és 
építészeti jelentőséggel bíró önkormány-
zati ingatlanok kifejezetten közösségi 
célú kihasználására, az ezt célul kitűző 
programoknak letenni az alapjait. Ezek 
a tervek új színt, különleges perspektívát 
jelentenek majd mindannyiunk számára, 
akik szeretnénk a jelen korban úgy meg-
őrizni az értékeinket, hogy azok a ma 
emberének, az itt élő csömörieknek is 
gazdag közösségi tereket, együttlétet és 
kikapcsolódást nyújthassanak.

         Kucsinka Gabriella

A tavaly  felavatott Csömöri Körtúra  egy igazi  
lokálpatrióta program is, mely Csömör helytörténeti, 
kulturális és természeti értékeit mutatja be sokoldalúan.
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Közmeghallgatást  
tartottak decemberben

Az önkormányzat  2016. december 1-jén   
megtartott közmeghallgatása első napiren-
di pontjaként Eigler Tamás, a Pénzügyi, 
Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke 
ismertette az önkormányzat pénzügyi 
helyzetét. Mint elmondta, az állami tá-
mogatások folyamatos csökkenése mellett 
a helyi adóbevételek jelentik a település 
legnagyobb bevételi forrását. Ezek között 
a gépjárműadó helyben maradó része is 
egyre kisebb, az utak karbantartására sem 
elég. Az iparűzési adóbevétel azonban 
magas, különösen néhány nagy cégnek kö-
szönhetően. A jelenlegi fő adózó, a Procter 
& Gamble gyár bővítése a település életé-
ben nagy jelentőséggel bír, ami várhatóan 
az iparűzési adóbevételekben 2018-tól is 
jelentkezni fog. A gondos gazdálkodásnak 
köszönhetően az önkormányzat továbbra 
sem szorult hitelfelvételre, sőt, 800 millió 
forintos pénzmaradványt tud átvinni a 
következő évre, aminek már megvan a 
helye. A település anyagi biztonságának 
köszönhetően most van lehetőség jelentő-
sebb fejlesztésekre is.

Ismertették az idei fejlesztési terveket
Fábri István polgármester elmondta, 

a 2017. évi tervek  között  út- és járdaépí-
tések, valamint kerékpárút és -sáv építése 
is szerepel. A fejlesztési prioritásokat a 
Csömöri Civil Egyesület választási prog-
ramjában foglaltak határozzák meg, az 
önkormányzat ennek teljesítésére törek-
szik elsősorban. A polgármester jelezte, 
hogy 2017 tavaszán újra településrészi 
fórumok szervezését tervezik, hogy fel-
mérjék a helyi igényeket.

A beruházások közül a legjelentő-
sebbnek a polgármester azokat a kiemelt 
fejlesztéseket ítélte, amelyek hosszú időre 
határozzák majd meg a település életét és 
arculatát.

Ezek között is kiemeltnek számít az új 
egészségház 2017‒18-as évekre tervezett 
kivitelezése, amely teljes mértékben 
önerőből valósul meg, és jelenleg már 
engedélyes tervvel rendelkezik.

A fejlesztések között a polgármester 
kiemelte azokat, amelyek nem közpénz-
ből valósultak meg, de a település életére 
nagy hatással lesznek a közeljövőben. 
Ezek között említést érdemel a Procter 
& Gamble bővítése, amely az ország egyik 
legnagyobb beruházása volt, és a mun-
kalehetőségek bővülése mellett a település 
adóbevételeit is növeli majd. 

Szupermarketet terveznek a Laky-sarokra
A közeljövőben pedig várható egy szu-

permarket építése a Laky-sarkon, amelyet 
a lakosság jelentős része támogatott. 
Fábri István hangsúlyozta, hogy a beru-
házás nem károsítja a szomszédos erdőt, 
sőt, védettség alá kívánják helyeztetni 
azt. A szupermarket helyszínéül szolgáló, 
nemrégiben értékesített ingatlanból szár-
mazó bevételt pedig az önkormányzat az 
adott településrész célzott fejlesztésére 
kívánja fordítani.

A nagyberuházások között említést ér-
demel a szennyvíztisztító-telep bővítése, 
amely a régóta túlterhelt, környezetvédel-
mi szempontból is aggályos régi szenny-
víztisztító problémáit hivatott megoldani 
uniós és állami forrásokból.

A polgármester beszámolt továbbá ar-
ról, hogy jelenleg négy pályázat elbírálása 
van folyamatban. Ezek olyan beruházá-
sok, amelyek mind illeszkednek az önkor-
mányzat fejlesztési terveibe, és a pályázati 
források elnyerésétől függetlenül minden-
képpen megvalósítani kívánják ezeket.

Ilyen beruházások a Laky-sarokra 
tervezett bölcsőde, az önkormányzati 
intézmények épület-energetikai fejleszté-
se, kerékpárút és -sávépítés, valamint két 
sportpark létrehozása (a Laky-sarkon és a 
Corvina téren).

Bár hivatalos döntés még nem született, 
az önkormányzat információi szerint 
valamennyi pályázatot pozitívan bírálták 
el és támogatásra méltónak találták, kér-
dés azonban, hogy van-e rájuk elegendő 
támogatási keret.

A lakosság véleményét kérik majd egy 
esetleges csendrendelet megalkotásához

Pásztor Sándor az Ügyrendi, Sport- 
és Közbiztonsági Bizottság elnökeként 
beszámolt arról, hogy a polgármesteri 
hivatalhoz évek óta egyre több panasz ér-
kezik a szomszédok zajos tevékenységére. 
Jellemzően a kertépítéssel, fenntartással 
(különösen motoros fűnyírás, motoros 
lombgyűjtés, gépi fakivágás, kerti traktor-
működtetés), építkezéssel, felújítással, ja-

vítással, karbantartással, illetve háztartási 
munkavégzésekkel kapcsolatos zajkeltő 
tevékenységekre panaszkodnak, de ide 
tartoznak még a mobil hangosító beren-
dezések (hirdető jármű), vagy az általá-
nosnál jelentősen hangosabban használt 
elektronikai eszközök, valamint a kerti 
összejövetelek, amelyek gyakran messzire 
hallatszó zajjal járnak. A panaszosoknak 
jelenleg birtokvédelmi eljárás keretében 
van lehetőségük eljárni, vagy (ritkább 
esetben) a gödöllői járási hivatalnál 
tesznek feljelentést. Sokan nem vállalják 
a feljelentéssel járó kötelezettségeket (il-
letékfizetés, tárgyalás, szembesítés). 

A fentiek tehát valós problémák, ame-
lyek gyakran nem kerülnek felszínre, de 
létező konfliktusok, amelyek a szomszé-
dok között feszültséget kelthetnek.

A megkeresések miatt az önkormány-
zat fontolóra vette csendrendelet meg-
alkotásának lehetőségét, amely ezeket a 
helyzeteket egyértelműen rendezné. A 
helyben történő szabályozás meghatároz-
ná, hogy a fentiekben felsorolt zajjal járó 
tevékenységeket mely napokon, milyen 
időszakban szabad végezni – ilyenkor azt 
másoknak el kell viselni. Azok esetében, 
akik a tiltott időszakokban végeznek 
zajkeltő tevékenységüket, szankcionálni 
lehetne.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
társadalmi vitára bocsátja a kérdést, mely-
nek első lépése a közmeghallgatás, ahol a 
jelenlévők elmondhatják véleményüket a 
kérdésben.

A megjelentek részéről többen hoz-
zászóltak a témához, ám egyértelműen 
szinte senki nem foglalt állást, csupán 
különböző mérlegelendő szempontokat 
vetettek fel. Többen hangsúlyozták, hogy 
vidéki lakókörnyezetben a kerti munka 
természetes, ugyanakkor az „alvó telepü-
lés” jellege miatt is speciális helyzetben 
van Csömör. Többen felvetették, hogy 
amennyiben az önkormányzat a csend-
rendelet megalkotása mellett dönt, akkor 
annak betartására különös gondot kell 
fordítani.

Fábri István polgármester hangsú-
lyozta, hogy a témában további lehetősé-
geket kívánnak biztosítani a lakosságnak 
a véleménynyilvánításra.

A közmeghallgatás végén lakossági 
kérések, javaslatok hangzottak el, melyek 
egy részét helyben válaszolták meg az 
illetékesek, a kifejtést, utánajárást igénylő 
kérdések esetében pedig írásos választ 
ígértek.

Elsőként egy szülő jelezte, hogy egy, a 
településen működő magánbölcsődében 
éppen az elmúlt órákban jelentették be, 
hogy az intézmény januártól befejezi mű-

A közmeghallgatáson  
többek között dr. Katona Péter  
jegyző válaszolt a kérdésekre
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ködését, ami lehetetlen helyzetbe hozta 
a szülőket, akik az önkormányzat segít-
ségét kérik. Fábri István biztosította 
a szülőket arról, hogy az önkormányzat 
együttműködik a megoldáskeresésben.

Egy hozzászóló a Széchenyi utca és Rét 
utca vízelvezetési problémáira hívta fel a 
figyelmet, amire Benkó Gábor műszaki 
osztályvezető adott választ.

Kérdések merültek fel a hulladék-
gazdálkodás, valamint a kéményseprési 
szolgáltatások átszervezésével kapcso-
latban, amelyeket az illetékesek helyben 
megválaszoltak.

Egy hozzászóló a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélkapcsolati munkájáról 
fogalmazott meg kritikát. Mind Fábri 
István polgármester, mind dr. Katona 
Péter jegyző megfogalmazták, hogy bár 
a panaszok egy része bizonyára jogos, 
jellemzően azok az ügyfelek panaszkod-
nak, akiknek az ügyét nem sikerült az 
elképzeléseiknek megfelelően kezelni. A 
jegyző hangsúlyozta, hogy a hivatal fel-
adatköre nagyrészt hatósági jellegű, ami 
értelemszerűen elégedetlen ügyfelek sorát 
eredményezi.

Csömör Nagyközség  
Önkormányzata 2017. évi 
bizottsági és képviselő- 
testületi üléseinek  időpontjai
 
2017. január 10.  Településfejlesztési és  

Környezetvédelmi Bizottság 
2017. január 12. Népjóléti és Kulturális Bizottság 
2017. január 16.  Pénzügyi - Ellenőrző és  

Vállakozói Bizottság 
2017. január 17.  Ügyrendi, Sport- és  

Közbiztonsági Bizottság 
2017. január 26. Képviselő-testületi ülés
2017. január 30. Pénzügyi - Ellenőrző és  

Vállakozói Bizottság 

2017. február 2. Népjóléti és Kulturális Bizottság 
2017. február 9. Képviselő-testületi ülés
2017. február 14. Településfejlesztési és  

Környezetvédelmi Bizottság 
2017. február 16. Népjóléti és Kulturális Bizottság 
2017. február 20. Pénzügyi - Ellenőrző és  

Vállakozói Bizottság 
2017. február 21. Ügyrendi, Sport- és  

Közbiztonsági Bizottság 

2017. március 2. Képviselő-testületi ülés
2017. március 9.  Népjóléti és Kulturális Bizottság 
2017. március 14. Településfejlesztési és  

Környezetvédelmi Bizottság 
2017. március 20. Pénzügyi - Ellenőrző és  

Vállakozói Bizottság 
2017. március 21. Ügyrendi, Sport- és  

Közbiztonsági Bizottság 
2017. március 23. Népjóléti és Kulturális Bizottság 
2017. március 30. Képviselő-testületi ülés

2017. április 10. Pénzügyi - Ellenőrző és  
Vállakozói Bizottság 

2017. április 11. Településfejlesztési és  
Környezetvédelmi Bizottság 

2017. április 18. Ügyrendi, Sport- és  
Közbiztonsági Bizottság 

2017. április 20.  Népjóléti és Kulturális Bizottság 
2017. április 27. Képviselő-testületi ülés

2017. május 9. Településfejlesztési és  
Környezetvédelmi Bizottság 

2017. május 11.  Népjóléti és Kulturális Bizottság 
2017. május 15. Pénzügyi - Ellenőrző és  

Vállakozói Bizottság 
2017. május 16. Ügyrendi, Sport- és  

Közbiztonsági Bizottság 
2017. május 25. Képviselő-testületi ülés

2017. június 13. Településfejlesztési és  
Környezetvédelmi Bizottság 

2017. június 15. Népjóléti és Kulturális Bizottság 
2017. június 19. Pénzügyi - Ellenőrző és  

Vállakozói Bizottság 
2017. június 20. Ügyrendi, Sport- és  

Közbiztonsági Bizottság 
2017. június 29. Képviselő-testületi ülés

2017. július 6. Népjóléti és Kulturális Bizottság 
2017. július 24. - 
2017. augusztus 4.:  HIVATALI SZÜNET

2017. augusztus 31. Népjóléti és Kulturális Bizottság 

2017. szeptember 5.  Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság 

2017. szeptember 7.  Képviselő-testületi ülés

2017. szeptember 11.  Pénzügyi - Ellenőrző és 
Vállakozói Bizottság 

2017. szeptember 12.  Ügyrendi, Sport- és  
Közbiztonsági Bizottság 

2017. szeptember 14.  Népjóléti és Kulturális Bizottság 
2017. szeptember 21. Képviselő-testületi ülés

2017. október 3.  Településfejlesztési és  
Környezetvédelmi Bizottság 

2017. október 5. Népjóléti és Kulturális Bizottság 
2017. október 9.  Pénzügyi - Ellenőrző és  

Vállakozói Bizottság 
2017. október 10.  Ügyrendi, Sport- és  

Közbiztonsági Bizottság 
2017. október 19.  Képviselő-testületi ülés
2017. október 31.  Településfejlesztési és  

Környezetvédelmi Bizottság 

2017. november 2. Népjóléti és Kulturális Bizottság 
2017. november 6.  Pénzügyi - Ellenőrző és  

Vállakozói Bizottság 
2017. november 7.  Ügyrendi, Sport- és  

Közbiztonsági Bizottság 
2017. november 16.  Képviselő-testületi ülés
2017. november 23. Népjóléti és Kulturális Bizottság 
2017. november 28.  Településfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság 
2017. november 30. Közmeghallgatás 

2017. december 4. Pénzügyi - Ellenőrző és  
Vállakozói Bizottság 

2017. december 5. Ügyrendi, Sport- és  
Közbiztonsági Bizottság 

2017. december 7. Népjóléti és Kulturális Bizottság 
2017. december 14. Képviselő-testületi ülés
2017. december 20. - 2018. január -1.:  

HIVATALI SZÜNET

Középiskolai ösztöndíjpályázat

A Csömöri Kulturális Közalapítvány kiírta a középiskolások számára, a 2016/17. 
II. félévére szóló ösztöndíjpályázatot. A pályázati kiírás a www.csomor.hu oldalon 
olvasható.

Kötelező az ingatlanok előtti 
járdaszakaszok jégmentesítése

A helyi környezetvédelemről szóló 22/2015. 
(IX.25) önkormányzati rendelet értelmében az 
ingatlan előtti, melletti és mögötti járdaszakasz 
tisztítása (síkosságmentesítése) az ingatlan tulaj-
donosának, vagy használójának a kötelezettsége. 

Kérjük, hogy a balesetek elkerülésének érde-
kében az ingatlanhoz tartozó járdaszakaszon a 
síkosság mentesítését mindenki végezze el!

Aki a kötelezettségének nem tesz eleget, a közös-
ségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmu-
lasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2013 
(II.27) önkormányzati rendelet alapján 50.000 
forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki, vagy 
feljelentési jogosultság a Polgármesteri Hivatalnál.
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 Törődjünk egymással!

Kérjük a csömöri lakosokat, hogy 
amennyiben tudomásuk van ve-
szélyeztetett idős vagy elhagyatott 
személyekről, családokról, értesítsék 
intézményünket!

Veszélyeztetett az, akinek nincs 
megoldva a fűtése (nincs tűzifája, vagy 
kikapcsolták a fűtésszolgáltatást), 
illetve fizikai, anyagi okok miatt nem 
tudja otthonát melegen tartani, étke-
zéséről gondoskodni.

Ön is segíthet abban, hogy támoga-
táshoz jussanak mindazok, akik eddig 
még nem kerültek látóterünkbe.

Intézményünk szakemberek segít-
ségével és természetbeni támogatások 
közvetítésével várja a rászorulókat, 
valamint segítséget is nyújt.

Bejelentést  tehetnek:
28/544-060, 28/544-062
Mindenféle meleg ruhát, takarót, 

illetve tartós élelmiszer-felajánlást 
köszönettel fogadunk a  SZAK-ban, 
a Kossuth L. u. 71. sz. alatt hétfőtől 
csütörtökig 7:30‒16:00 óráig, pénte-
ken 8:00‒13:30 óráig.

         Szociális Alapszolgáltatási Központ

Növények, amelyeket  
nem tehetünk a házunk elé

Az önkormányzat  képviselő-testülete 
módosította a helyi környezetvédelemről 
szóló 22/2015 (IX. 25) önkormányzati 
rendeletet. E szerint a belterületen és a 
külterületi üdülőterületen lévő, a nem 
közterületi ingatlanon belül előforduló 
– a fás szárú növények védelméről szóló 
346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. 
mellékletében meghatározott inváziós 
fajú fás szárú – növényeket a tulajdonos-
nak vagy a használónak haladéktalanul 
el kell távolítania.  Ha ennek nem tesz 
eleget, akkor a jegyző fogja őt erre kö-
telezni. A közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 10/2013. 
(II. 27.) önkormányzati rendelete szerint, 
aki ennek a kötelezettségének nem tesz 
eleget, akár százötvenezer forintig terjedő 
bírsággal sújtható.

Inváziós fajú fás szárú növénynek 
számít a fehér akác, az amerikai kőris, 
a mirigyes bálványfa (ecetfa), a cserjés 
gyalogakác, a kései meggy és a zöld 
juhar. 

A rendelet módosítása azért vált szük-
ségessé, mert ezek a növények agresszíven 
terjeszkednek, és számos problémát 
okoznak az önkormányzatnak mind a 
közterületen, mind a többi tulajdonosnak 
vagy használónak. 

Kérem, hogy a tavaszi hónapokban 
mérjék fel az ingatlanokon a növényállo-
mányt, és amennyiben kell, tegyék meg a 
szükséges intézkedéseket.    

Kérdéseiket, bejelentéseiket, észrevé-
teleiket személyesen, illetve e-mailben a 
kornyezetvedelem@csomor.hu címen, 
telefonon a 28/544-034 számon, és pos-
tai úton a 2141 Csömör, Szabadság út 5. 
tehetik meg.          

Dr. Katona Péter
    jegyző

A fűtési szezonban is 
tilos az egészségre káros 
anyagok égetése!

A hideg beálltával egyre többen fűte-
nek fa, szén és vegyes tüzelésű kályhával 
vagy kazánnal. Ezekbe csak kezeletlen 
fát, szenet, brikettet, pelletet szabad 
berakni. 

Tilos elégetni kezelt fát, kommu-
nális hulladékot, műanyagot, gumit, 
PET palackot, textilt, veszélyes hul-
ladékot (pl. elemet stb.). Aki ezekkel 
biztosítja az ingatlan fűtését, az 
megszegi a hatályos jogszabályokat, 
szennyezi a levegőt, és károsítja a 
környéken lakók egészségét. 

A szabálysértőkkel szemben a járási 

Elszállítják az utcán 
hagyott,  használaton 
kívüli gépjárműveket 

Csömör Nagyköz-
ség Önkormányza-
tának Képviselő-tes-
tülete módosította a 
közterületek hasz-
nálatáról és rendjéről 
szóló 9/2011 (IV. 
29) önkormányzati 
rendeletet. 

E szerint a hatósági jelzéssel (rend-
számmal) ellátott üzemképtelen vagy 
közúti közlekedésre alkalmatlan törött 
gépjárművet a közterületen 30 napig 
szabad tárolni. Amennyiben a 30 napot 
meghaladó tárolás után a gépjárművet a 
tulajdonos vagy az üzembentartó a közte-
rület-felügyelői, illetve a rendőri felszólítás 
ellenére nem távolítja el a közterületről, 
azt az önkormányzat a tulajdonos vagy 
az üzembentartó költségére és veszélyére 
elszállítathatja. A módosítás 2017. január 
1-jén lépett hatályba.

A rendelet módosítása azért vált szük-
ségessé, mert a településen egyre több 
ilyen jellegű gépjárművet tárolnak a köz-
területen, sok esetben akár hónapokig is, 
mellyel károsítják környezetünket. 

A rendszámmal nem rendelkező 
gépkocsit a KRESZ előírása szerint a 
főútvonalról azonnal, a mellékútvonalról 
10 napon belül kell eltávolítani. 

Kérdéseiket, bejelentéseiket, észrevé-
teleiket személyesen, illetve e-mailben  a 
kornyezetvedelem@csomor.hu címre, te-
lefonon a 28/544-034 számon, és postai 
úton a 2141 Csömör, Szabadság út 5. sz. 
alatti címre tehetik meg.          
 Dr. Katona Péter
    jegyző

hivatal eljárást indít, és több százezer 
forint pénzbírságot is kiszabhat.     

Kérjük, amennyiben a környezeté-
ben rendellenesen füstölő kéményt 
lát, tegyen bejelentést e-mailben a 
kortnyezetvedelem@csomor.hu címre, 
telefonon a 28/544-034 számra, vagy 
postai úton a 2141 Csömör, Szabadság 
út 5. sz. alatti címre.         
  Dr. Katona Péter
 jegyző
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A csömöri Vox Animi Vegyeskar  
hálásan köszöni támogatóinak az anya-
gi segítséget, melyet adójuk 1%-ának 
felajánlásával adtak. A támogatásból 
csapatépítő programjainkat és egyenru-
hánk fejlesztését tudtuk megvalósítani.

Ezúton kérjük, hogy ebben az évben 
is támogassák a Csömöri Vox Animi 
Vegyeskar Egyesületet adójuk 1%-ának 
felajánlásával.

Adószámunk: 18710711-1-13.

Köszönjük!
Takács László elnök

Felhívás

Kérjük a lakosokat, hogy  
azokat a közutak mellett  
elhelyezett tárgyakat, amelyek  
a közúti közlekedés biztonságára 
veszélyesek (kő, betondarab, oszlop, 
karók stb.), távolítsák el  
a közterületről, valamint kérjük, 
hogy rendszeresen végezzék el   
a járdák és az út űrszelvényébe  
belógó fák és bokrok ágainak 
metszését!

Közterületfelügyelet

új, 27%-ról 5%-ra csökkentett lakásépítési 
áfát és az áfavisszatérítés lehetőségét is.

Az új év számos pozitív változást, 
adócsökkentést és béremelést hozott. A 
nyugdíjemelés 1,6 százalékos mértéke 
garantálja, hogy a nyugdíjak vásárlóérté-
két ebben az évben is megőrizzük, ahogy 
2010 óta minden évben.  Emellett a 
legfontosabb élelmiszerek áfájának csök-
kentése is a családokat és a nyugdíjasokat 
segíti a legnagyobb mértékben. A boltok-
ban ma már csak 5 %-os áfa terheli a friss 
tejet, a tojást, a baromfihúst. 

Új bölcsődetípusok jönnek létre, 
ami óriási segítség lesz a napközbeni 
gyermekelhelyezésben, sokoldalúbb és 
rugalmasabb lesz a rendszer, végre az 
állam igazodik a szülők igényeihez, és 
nem fordítva. Jelentős eredmény, hogy 
míg öt éve 92 ezer kisgyermek kapott napi 
többszöri ingyenes étkezést, ma már 318 
ezren, vagyis több mint háromszorosára 
bővítettük a jogosultak körét. 

15%-os szja-kulcs marad 2017-ben is, 
melynek bevallása tovább egyszerűsödik: 
aki március 15-ig kéri, annak a szja-beval-
lását az adóhatóság készíti el. 

A katonák, rendőrök, vagyis a rendvé-
delmi dolgozók béremelése is folytatódik 
2017-ben. A tavalyi 30%-os és az idei 
5%-os béremelés után 2017-ben és 2018-
ban újabb 5-5%-os béremelés következik. 
Összesen átlagosan 50%-os béremelés 
valósul meg. 

Újabb 12%-kal nő az egészségügyi szak-
dolgozók, vagyis a kórházi ápolók bére, és 
nő a szakorvosok és rezidensek bére is. 

A pedagógusok béremelési programja 
idén az ötödik évéhez ér. 2013-2017 
között összesen átlagosan 50%-kal emel-
kedik. Folytatódik a felsőoktatási, a szoci-
ális, a kulturális, megyei kormányhivatali 
dolgozók béremelése is. 

Tuzson Bence,  
Csömör országgyűlési képviselője

Mit hoz a 2017-es év  
a családok számára?

A kormány 2017-ben is folytatja  
az adócsökkentéseket és a béremelé-
seket – tájékoztatta olvasóinkat  
a legfontosabb változásokról Tuzson 
Bence országgyűlési képviselő.

2010 óta minden esztendőben, így 
2017-ben is tovább bővülnek a családi 
kedvezmények, január 1-jétől 350 ezer 
kétgyerekes család adókedvezménye 
emelkedik 30 ezer forintra. Ez a legjobban 
célzott családtámogatás, melyet szinte 
minden érintett igénybe tud venni. Janu-
ártól még többen élhetnek az első házasok 
adókedvezményével is, mert az esküvőt 
követő két éven át érvényesíthető lesz még 
akkor is, ha a feleség egyben kismamává is 
válik, vagyis a családi adókedvezménnyel 
együtt is igénybe vehető lesz.

2017-ben többen tudnak új otthont 
építeni vagy vásárolni, mert a családok 
otthonteremtésének a támogatására soha 
nem fordítottak még annyi pénzt (211 
mrd Ft-ot), mint amennyit a következő 
évben fogunk. 2017-ben is biztosítjuk az 

Csömöri Polgármesteri Hivatal  
A "Közszolgálati tisztviselőkről szóló"  

2011. évi CXCIX. törvény 45. §  
(1) bekezdése alapján pályázatot hirdet  

adóügyi ügyintéző munkakör  
betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:  
határozatlan idejű 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye:  
Pest megye, 2141 Csömör, Szabadság út 5.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:  
az adóalanyokkal kapcsolatos önkormányzati 
adóhatósági feladatok ellátása a helyi iparűzési adó, 
késedelmi pótlék, bírság, államigazgatási eljárási illeték 
tekintetében.
Illetmény és juttatások: a "Közszolgálati  
tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény alapján
Pályázati feltételek: 
• magyar állampolgárság, 
• cselekvőképesség, 
• büntetlen előélet, 
• felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszol-

gálati, műszaki menedzser, gazdasági, agrármérnöki, 
jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, 
informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve 
mérlegképes könyvelő szakképesítés, 

• adóügyi területen szerzett, legalább 1-3 éves szakmai 
tapasztalat,

• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.
A pályázat részeként benyújtandó  
iratok, igazolások:
• A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 

szerinti részletes szakmai önéletrajz.
• Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, 

szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) 
másolata. 

• 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány vagy 
annak megkéréséről szóló igazolás a büntetlen előélet 
igazolására.

• Annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé.

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati 
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. március 16.
A munkakör betölthetőségének időpontja:  
2017. április 03.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
dr. Katona Péter jegyző nyújt, a 06-28/544-042-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Csömöri Polgármesteri 

Hivatal címére, dr. Katona Péter jegyzőnek történő 
megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.). 
Kérjük, a borítékra írja rá a munkakör megnevezését: 
adóügyi ügyintéző.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt  
a www.csomor.hu honlapon szerezhet.
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150 gyerek indult a 
Mikulás keresésére

Várakozáson felül sikerült Csömör 
Nagyközség Önkormányzata és  
a Pest Megyei Természetbarát 
Szövetség hagyományteremtő  
Mikulás-túrája. December 11-én 
reggel egy gombostűt is nehéz lett 
volna leejteni a Sportcsarnok 
előterében, annyian érkeztek 
a meghirdetett találkozóra. 

A helyi családokon és szomszédos kerü-
leteken túl Gödöllőről, Százhalombattá-
ról is regisztráltak gyerekeket a szervezők. 
A Pest Megyei Természetbarát Szövetség 
minden évben szervez Mikulás-túrát a 
gyermekeknek, idén az önkormányzattal 
közösen úgy döntöttek, hogy Csömörre 
hozzák a túrát, ami egy bábszínházzal 
indult, a résztvevők nagy örömére. A 
történet főszereplője, a Nyuszi, a Mikulás 
keresésére indult, hogy visszaadja neki 
megtalált kesztyűjét. A kicsik hangosan 
biztatták, tanácsokkal látták el, és fi-
gyelmeztették a veszélyekre az izgalmas 
kalandokba keveredő főszereplőt. Az 
előadás olyannyira jól sikerült, hogy a kö-
zös éneklés után mindenki egy emberként 
kiabálta, hogy ő bizony elindul a Mikulás 

volt, akinek kisebb fogócska után sikerült 
megszereznie a krampusztól az ajándékot. 
A nagy sikerű esemény végén mind a 
százötven gyerek elégedetten fogyasztotta 
el a megérdemelt falatokat, az önkéntes 
tűzoltók pedig gulyáságyúban főzött 
meleg teával kedveskedtek a résztvevők-
nek. Nem kérdés, mindannyian várjuk 
jövőre is az új lehetőséget a mozgásra, 
együttlétre, hogy újra részt vehessünk a 
Mikulás-túrán itt, Csömörön.

Kucsinka Gabriella

keresésére. Erre a Körtúra útvonalának 
két szakaszán is adódott lehetőség: a ki-
sebbek a Sportcsarnok‒Pataksétány‒Bul-
gárkert útvonal végén találhatták meg az 
erdőben bujkáló Mikulást, a nagyobbak 
ezt kiegészítették egy napsütéses, vidám 
kitérővel a Kálváriára. A gyönyörű időben 
és a jó hangulatban már maga a túra is 
ajándék volt, de a délelőttöt mégiscsak a 
Bulgárkertben várakozó, krampuszával 
messzi földről érkezett Mikulás koro-
názta meg. A csomagokért alaposan meg 
kellett dolgozni, a verseken, énekeken túl 

A BURSA HUNGARICA  
Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázat  
2016. évi eredményei

Csömör Nagyközség Önkormányzata 
csatlakozott a BURSA HUNGARICA 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer 2017. évi fordulójához, s pályá-
zatot hirdetett a felsőoktatási hallgatók, 
valamint a felsőoktatási tanulmányokat 
kezdeni kívánó fiatalok számára. A kép-
viselő-testület 2017. évre 2 500 000 Ft 
keretet biztosított. A pályáztatás lebonyo-

lításával a képviselő-testület a Népjóléti és 
Kulturális Bizottságot bízta meg.

A pályázati kiírásban meghatározott 
2016. november 15-ig 25-en regisztráltak 
az EPER-BURSA központi elektroni-
kus rendszerben, közülük 25 pályázat 
érkezett be a Polgármesteri Hivatalba. 
Formailag minden pályázat megfelelt a 
kiírásnak. 

A 2017. évi BURSA HUNGARICA 
ösztöndíjra 2016. évben 25-en  (2015-
ben 35 db) „A” típusú (felsőoktatási 
hallgatóknak) ösztöndíjra nyújtották be 
a pályázatukat, és egyetlen egy ,,B” típu-
sú ösztöndíjra sem adtak be pályázatot 
(2015-ben 4 db volt). 

A Népjóléti és Kulturális Bizottság 
2016. november 24-én bírálta el a BUR-
SA HUNGARICA ösztöndíjra kiírt 
pályázatokat. A Népjóléti és Kulturális 
Bizottság 25 pályázónak állapított meg 
ösztöndíjat, amelyet a központi költség-
vetés kiegészít.  

„A” típusú pályázat nyertesei
10 hónap (két tanulmányi félév)

Agócs Alexandra Nóra 
Agócs Anna Helga 
Tóth Tamás 

Szalai Eszter Alexandra 
Ladányi Dániel 
Bacsóné Palocsán Gréta 
Bacsó Ferenc 
Vörös Kincső 
Németh Andor 
Németh Sebestyén 
Szabó Eszter 
Szabó Enikő 
Kiss Timót 
Palocsán Adrienn 
Krizsán Csaba 
Botka Eszter Anita 
Darázs Nikolett 
Kisvári Lilla 
Vaffler Lilla 
Vaffler Szilveszter 
Kovács Péter
Péter Fanni Emese 
Nagy Dorottya 
Kürti Tamás 
Nagy Vivien 

Kedves Diákok!

Tanulmányaitokhoz sok sikert kíván:    

Csömör Nagyközség  
Önkormányzata

A gyerekek lelkesen keresték a Mikulást.
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Csömör nem akar 
iskolaállamosítást!

Csömör Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a 
2016. december 15-én, csütörtökön 
megtartott ülésén egyhangúlag úgy 
határozott, hogy nem írja alá a 
helyi általános iskola és zeneiskola 
államosítását részletező szerződést.

Az önkormányzat szerint az államosí-
tás az oktatási-nevelési feladatok szakmai 
feltételeinek egyértelműen alacsonyabb 
szinten való biztosítsa mellett az ingatla-
nok vagyonkezelése tekintetében is kife-
jezetten hátrányokat hordoz a település 
számára, mivel az ingatlanok állagmeg-
óvását és az ezzel kapcsolatos fenntartási 
feladatokat az állam, illetve annak képvi-
seletében az átvevő tankerületi központ 
nem kívánja szerződésben garantálni.

Sőt, a település a folyamatos épület-
felújítás és -bővítés mellett az elmúlt 
években számos fenntartói-szakmai fel-
adat költségeit is finanszírozta az állami 

fenntartó helyett, mivel azt a központi 
költségvetés a korábbi színvonalon nem 
tudta biztosítani: pl. logopédus, peda-
gógiai asszisztens, pszichológus megbí-
zási szerződésének díjai, pedagógusok 
pluszmunkáinak honorálása, illetve erdei 
iskola és több sportképzés, továbbá iskolai 
honlap fejlesztése stb.

A határozati javaslat indoklása szerint 
ráadásul az iskolák államosításáról – jelen 
esetben működtetésének átvételéről – 
magasabb szintű jogszabályok rendelkez-
nek, így azok polgárjogi aktussal történő 
megerősítése indokolatlan, és azt a hamis 
látszatot kelti, mintha két egyenlő szerző-
dő fél megállapodása lenne.

Az önkormányzat az iskolák ügyét elvi 
kérdésként is kezeli, és kifejezi azon hatá-
rozott álláspontját, miszerint a települések 
iskoláinak központosítása nem szolgálja 
a gyerekek érdekét, és a helyi, közösségi 
önrendelkezés komoly csorbítását jelenti. 
A település vezetői érthetetlennek tartják, 
hogy amíg a törvény az állam, az egyház 
és bármely alapítvány számára biztosítja 
az iskolafenntartási-működtetési jogot, 
addig helyi közösség, a szülők érdekeit és 

szándékait leginkább megjeleníteni tudó, 
számos más intézményt is régóta meg-
nyugtatóan fenntartó önkormányzatoktól 
miért veszi el ezt a lehetőséget.

Csömör Nagyközség Önkormányzatának  
2016. december 16-án kiadott   

hivatalos sajtóközleménye

Határozati úton elrendelték a 
csömöri iskolák államosítását

Palkovics László, az Emberi Erő-
források Minisztériumának oktatásért 
felelős államtitkára megállapodás hiá-
nyában december 19-én határozati úton 
elrendelte a csömöri iskolák államosítását.

Az önkormányzat civil képviselő- 
testülete a 2017. január 19-ei rendkívüli 
ülésén egyhangúlag úgy döntött, hogy 
az államosítást elrendelő minisztériumi 
határozattal szemben bírósági felülvizs-
gálattal él.

Beszámoló Csömör Nagy-
község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 2016. 
december 15-i  üléséről

A képviselő-testület 9 fő részvételével 
tartotta meg rendes ülését.

 Tájékoztató az elmúlt időszak 
fontosabb települési eseményeiről és 
önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden 
tájékoztatta a képviselő-testületet az el-
múlt időszak legfontosabb eseményeiről. 
(A beszámoló teljes szövege a www. csomor.
hu honlapunk Polgármesteri beszámolók 
menüpontjában olvasható.)

 A Csömöri Mátyás Király Általános 
Iskola és a Krammer Teréz Zeneiskola 
Alapfokú Művészeti Oktatási Intéz-
mény államosításának kérdései 

Fábri István polgármester rövid 
összefoglalást nyújtott az elmúlt évek 
tapasztalatairól. Ismertette, hogy 2013. 
január 1-tól az állam a helyi oktatási in-
tézmények fenntartását központosította. 
Csömör azon kevés települések közé tar-
tozott az országban, amelyek a működte-
tői feladatokat vállalták annak érdekében, 
hogy legalább a megfelelő infrastruktúra 
tekintetében a korábbi színvonalon mű-
ködhessenek tovább az iskolák. Emellett 
az önkormányzat több tízmillió forinttal 

járult hozzá a fenntartói feladatokhoz is 
annak érdekében, hogy ne következzen 
be színvonalcsökkenés a helyi oktatás-
ban. A legújabb törvényi rendelkezések 
értelmében 2017. január 1-től teljessé 
válik az államosítás azzal, hogy a működ-
tetést is elveszik az önkormányzattól. A 
működtetési átvételt biztosítani hivatott 
megállapodás nem ad sok mozgásteret az 
önkormányzat számára.

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző 
és Vállalkozói Bizottság elnöke közölte, 
hogy nem kívánja politikailag minősíteni 
a megállapodást, de választott képviselő-
ként úgy véli, nem szavazhat meg olyan 
megállapodást, amelybe nincs érdemi 
beleszólása az önkormányzatnak, és 
amelyben az önkor-
mányzati vagyon 
megóvására nin-
csenek garanciák. 
A bizottsági elnök 
hangsúlyozta, hogy 
az önkormányzat 
nagyon sokat for-
dított a sportcsar-
nokra, ezért úgy 
véli, hogy ennek 
használati költsé-
geinek megfizetését 
joggal várják el az 
államtól.

Tormay-Lesták 
Mária alpolgár-
mester aggodalmát 

fejezte ki a megállapodással kapcsolatban, 
hangsúlyozva, hogy a korábban az ön-
kormányzat által finanszírozott szakmai 
többletfeladatok biztosítását nem látja 
biztosítottnak a jövőben, ezért nem java-
solja a megállapodás aláírását.

Eich László, a Dunakeszi Tankerületi 
Központ igazgatója jelezte, hogy szakem-
berként és nem politikusként viszonyul 
a helyzethez és az a célja, hogy a lehető 
legjobbat hozzák ki a jogszabályi hely-
zetből. Biztosította a képviselőket, hogy 
törekedni fog az intézménybővítés eléré-
sére, ami azonban egy hosszú folyamat. 
Hangsúlyozta, hogy elismerik,  a helyi 
közösség nagyon sokat tett az iskoláért, 
és a fennálló jó gyakorlatokat a továbbiak-

A képviselő-testület nem  
szavazta meg az iskola működ-
tetésének állami kézbe adását.
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ban is támogatni kívánja a lehetőségekhez 
mérten. Az állagmegóváson túl állami 
forrásból bővítésre, fejlesztésre is töreked-
ni fognak. A tankerületi igazgató jelezte, 
egyetért azzal, hogy a sportcsarnok hasz-
nálatának arányos költségeit megfizessék, 
több önkormányzattal így állapodtak 
meg, de a költségvetésük zárt, lévén 
bevételteremtő képességük nincs. Eich 
László kifejtette, hogy a megállapodás 
szövege egy formaszövegen alapuló jog-
szabályi szöveg. Elfogadja a képviselő-tes-
tület döntését, amennyiben nem kívánják 
aláírni a szerződést, és biztosította a 
képviselőket, hogy nem tekinti személyes 
sértésnek, továbbra is kész a szakmai 
együttműködésre, egyeztetésekre.

Szántóné Hermányos Mária 
képviselő asszony kifejtette, hogy bár 
Eich László személyében garanciát 
lát a sikeres együttműködésre, a szerző-
désben  azonban nem, ezért választott 
képviselőként nem kíván megszavazni egy 
olyan megállapodást, amely révén sérül az 
önrendelkezés és az önkormányzatiság.

Fábri István hangsúlyozta, hogy 
az együttműködési készség mellett az 
önkormányzat álláspontja változatlan: a 
szerződés aláírása nem szolgálja a telepü-
lés érdekeit.

Dr. Katona Péter jegyző jelezte, 
hogy amennyiben a képviselő-testület 
úgy dönt, nem írja alá a megállapodást, az 
oktatásért felelős miniszter határozattal 
hozza azt létre, amely ellen fellebbezésnek 
helye nincs.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 
1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy 
a köznevelési intézmények állami mű-
ködtetésbe vételével összefüggő, a feladat 
ellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, 
valamint a feladat ellátáshoz kapcsolódó 
vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-át-
vételéről szól megállapodás aláírására 
nem hatalmazza fel a polgármestert. A 
testület emellett a megszavazatott határo-
zatban kifejezte azon véleményét, hogy az 
államosítás az oktatási-nevelési feladatok 
egyértelműen alacsonyabb színvonalon 
való ellátása mellett az ingatlanok va-
gyonkezelése tekintetében is kifejezetten 
hátrányokat hordoz a település számára, 
mivel az ingatlanok állagmegóvását és az 
ezzel kapcsolatos fenntartási feladatokat 
az állam, illetve annak képviseletében az 
átvevő tankerületi központ nem vállalja.

(A témához kapcsoló cikkünket lapunk 
i 11. oldalán olvashatják.)

 A helyi hulladékszállítás  
jövője a központi állami  
átszervezések ismeretében

Fábri István polgármester ismertette, 
hogy az önkormányzat tárgyalásokat 

kezdeményezett a Zöld Híd elnevezésű 
önkormányzati társulással a hulladékszál-
lítás megoldása érdekében. Ugyanakkor a 
tárgyalások lezárultáig biztosítani  kell 
a CSÖTESZ Kft. működését, ezért a 
polgármester kérte, hogy két hónappal 
hosszabbítsák meg a Kft. megbízását, va-
lamint biztosítsanak további tagi kölcsönt 
a cég működtetéséhez.

Pásztor Sándor, a felügyelőbizottság 
elnöke tájékoztatta a testületet, hogy 
bár a felügyelőbizottság eredetileg egy 
másik céggel javasolt szerződést kötni, az 
időközben felmerült alternatíva kedve-
zőbbnek tűnik, lévén a Zöld Híd a másik 
céghez képest közelebbi helyszínre szál-
lítaná el a hulladékot, ami környezetvé-
delmi szempontból kedvezőbb és minden 
lehetőségük adott a hulladékkezeléshez.

A testület egyhangúlag döntött arról, 
hogy az önkormányzat kérje a felvételét 
a Zöld Híd önkormányzati társulásba, 
valamint hogy további két hónappal  
meghosszabbítja a CSÖTESZ Kft. meg-
bízását és a működéshez 10 millió Ft tagi 
kölcsönt biztosít.

 Széchenyi út – Rozmaring u.  
– Vadkerti Zs. u. – Vadkerti köz  
által határolt terület település- 
rendezési szerződésének  
megvitatása

Benkó Gábor műszaki osz-
tályvezető ismertette, hogy 2014 
elejétől a hatályos HÉSZ-ben 
meghatározták a terület fejlesztési 
irányát. Időközben sikerült olyan 
megállapodást kötni a tulajdono-
sokkal, ami az eredeti tervekhez 
képest lényegesen kedvezőbb köz-
lekedési lehetőségeket biztosít. A 
tulajdonosok elfogadták a javasolt 
módosításokat, továbbá vállalták a 
teljes közművesítést.

Forró János tulajdonosi képvi-
selő jelezte, hogy minden érintett 
tulajdonos aláírta a szerződést.

A képviselők egyhangúlag 
elfogadták a településrendezési 
szerződést.

 Széchenyi út – Vadkerti Zs. u. 
közötti terület fejlesztése –437, 438, 
439 hrsz. ingatlanok

Benkó Gábor műszaki osztályvezető 
ismertette, hogy a Laky-villa melletti há-
rom hosszú nadrágszíjtelket megvásárolta 
egy befektető, és elkészítette a terület fej-
lesztési koncepcióját, amely alapján egyez-
tetés indulhat meg az önkormányzattal. 
Madarasné dr. Hülitzer Katinka, 
valamint dr. Szarka Zsuzsanna  
képviselők kifogásolták a kialakítandó 
telkek kis (550 nm-es) méretét és a sűrű 
beépítettséget. Király Noémi főépítész 
jelezte, hogy az adott területen így alakul-
tak ki a telkek, a HÉSZ ennél kisebb mé-
retet is lehetővé tesz, és a tervezőirodának 
köszönhető, hogy viszonylag elfogadható 
méretű telkek kialakítását tervezik.

A képviselők egyhangúlag támogatták a 
fenti ingatlanok fejlesztésének elindítását, 
valamint a szerződés részleteinek kidol-
gozását.

 Helyi Építési Szabályzat  
módosításainak jóváhagyása –  
„egyszerűsített eljárás”

Király Noémi főépítész ismertette, 
hogy a terveket a véleményező szervek 
nem kifogásolták, és az állami főépítész 
is csupán néhány apró észrevételt tett 
a rendelettervezettel, valamint a tervla-
pokkal kapcsolatban, amelyek javítása 
megtörtént.

A képviselők egyhangúlag támogatták 
a HÉSZ eseti módosítására vonatkozó 
rendelet megalkotását.

 Az Éless-Szín Kft. 2017. év  
I. félévi működésének támogatása

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti 
és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, 

Pásztor Sándor a csömöri  
hulladékkezelés biztonságos  
működésének fontosságát hangsúlyozta.

2017-ben is támogatja az önkormányzat  
az Éless-Szín csömöri előadásait.
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hogy az önkormányzat immáron a 4. 
színházi évadban nyújt támogatást a tár-
sulat részére.

A képviselő-testület egyhangúlag úgy 
határozott, hogy a 2016/2017-es szín-
házi évad második félévére 3 millió Ft-ot 
különít el az Éless-Szín Kft. támogatására 
a 2017. évi költségvetésben.

 Családsegítő Közalapítvány támo-
gatási kérelme 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti 
és Kulturális Bizottság elnöke tolmácsolta 
Hegyesiné Nagy Ibolyának, a közala-
pítvány kuratóriumi elnökének azon kéré-
sét, hogy a képviselő-testület biztosítson 
támogatást a közalapítvány karácsonyi 
adományozásához, melynek révén idősek 
és rászoruló családok részére kívánnak 
szeretetcsomagokat összeállítani. Dr. 
Szarka Zsuzsanna ismertette, hogy a 
szoros kontroll alatt tartott szociális segé-
lyezésnek köszönhetősen 5 millió forintos 
maradvánnyal rendelkezik, ebből 1 millió 
Ft-ot javasolt a bizottság átcsoportosítani 
a fenti célra. A képviselők egyöntetűen 
támogatták a javaslatot.

- Sinka István Községi Könyvtár 
és Petőfi Sándor Művelődési Ház 
Alapító Okiratának módosítása 

Kovács Jánosné igazgatási osztály-
vezető ismertette, hogy a módosítást az 
államháztartási törvény változása indo-
kolja, pusztán formai jellegű. A képviselők 
egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 2016. évi költségvetés módosítása 
Marosi Éva pénzügyi osztályvezető 

tájékoztatta a testületet, hogy a módosítás 
lényege, hogy az előirányzatot hozzáiga-
zítsák a tényleges helyzethez. A jelenlegi 
módosítás emellett tartalmazza az adó-
bevételek emelkedését a tervezetthez ké-
pest, valamint két intézmény módosítási 
kérelmét.

A testület egyhangúlag támogatta a 
módosítást.

 Csömör Nagyközség  
Önkormányzata és intézményei  
2017. évi bérleti díjai

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző 
és Vállalkozói Bizottság elnöke ismer-
tette, hogy a nem lakás célú ingatlanok, 
bérleti díjai, valamint a művelődési ház 
és a könyvtár terembérleti díjai évek óta 
változatlanok. A könyvtár esetében az 
intézmény vezetője nem javasolta a bér-
leti díjak emelését, mivel a környékbeli 
önkormányzatok hasonló díjtételekkel 
dolgoznak. A művelődési ház igazgatója 
az élő szerződések miatt csak a következő 
év júliusától javasolta a bérleti díjak eme-

lését 10% mértékben. A nem lakás célú 
ingatlanok esetében a bizottság 10%-os 
emelést javasolt 2017. január 1-jétől.

A képviselő-testület egyhangúlag támo-
gatta a javaslatot.

 Emlékmű közben  
álló adótorony bérleti  
szerződésének meghosszabbítása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
ismertette, hogy az adótorony bérleti 
szerződése 2016. december 31-én lejár. 
A torony áthelyezéséről már született 
döntés, de az új torony tervezése és en-
gedélyezése elhúzódik, ezért a Vodafone 
Magyarország Zrt. kéri a jelenlegi szerző-
dés meghosszabbítását 180 nappal.

A képviselő-testület egyhangúlag támo-
gatta a szerződés meghosszabbítását.

 A közterületek használatáról  
és rendjéről szóló rendelet módosítása

Vadász László igazgatási előadó 
ismertette, hogy a település közterületein 
több helyen látható, hogy üzemképtelen, 
vagy karambolos járművet tárolnak vi-
szonylag hosszú ideig. Mivel a KRESZ 
csak a forgalmi rendszám nélküli jár-
művek eltávolításáról rendelkezik, ezért 
a rendszámmal ellátott, de törött, 
üzemképtelen gépjárművek problémáját 
helyi szinten szükséges szabályozni. A 
rendeletmódosítás értelmében a tulajdo-
nosoknak 20 napjuk lenne a közterületről 
eltávolítani járművüket, ezt követően az 
önkormányzat gondoskodna az elszál-
lításról, és annak költségét, valamint a 
tárolási költségeket a tulajdonossal utólag 
fizettetnék meg.

Szántóné Hermányos Mária 
javasolta a türelmi idő 30 napra való meg-
hosszabbítását, amit a testület elfogadott 
és egyhangú határozattal módosították a 
rendeletet.

(A témához kapcsolód cikkünk lapunk  
8. oldalán olvasható.)

 Polgármesteri Hivatal  
létszámkeretének megemelése

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, 
hogy a 2017-ben kötelezően bevezetendő 
ASP-program az adóosztály dolgozóira 
nagy terhet ró, amit jelenleg csak jelentős 
túlmunkával tudnak megoldani, ezért 
kéri, hogy a testület egy fővel emelje meg a 
hivatal létszámkeretét.

A képviselő-testület egyhangúlag támo-
gatta a javaslatot.

 Javaslat a Csömöri Települési 
Értéktár Bizottság Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatának módosítására, a 
bizottság új tagjának megválasztására

Szántóné Hermányos Mária, a 
bizottság elnöke ismertette, hogy a jelen-
legi SZMSZ szerint a bizottság félévente 
köteles beszámolni munkájáról. 2016-tól 
azonban az ország többi értéktár bizott-
ságához hasonlóan munkatervüket éves 
ciklusra készítik el, ezért elegendő lenne 
az évenkénti beszámoló.

A bizottság elnöke javasolta továbbá, 
hogy elhunyt munkatársuk, Tóth Mi-
hály helyére, aki a katolikus kultúrkör 
értékeinek felelőse volt, nevezzék ki Nagy 
Éva iparművészt.

A képviselő-testület egyhangúlag támo-
gatta mindkét javaslatot.

 Képviselők, hivatalvezetők közér-
dekű bejelentései

Fábri István polgármester beszámolt 
arról, hogy az elmúlt testületi ülésen meg-
hozott súlykorlátozási döntés miatt szá-
mos cég kereste meg. A  december 1-jén 
megtartott közmeghallgatáson elhang-
zottakkal kapcsolatban a polgármester 
jelezte, hogy a váratlanul bezáró bölcsőde 
ügyében folyamatos egyeztetések zajlanak 
az érintettekkel.

Eigler Tamás beszámolt arról, hogy 
a DMRV-vel folyó jogvita rendezése 
érdekében peresítési anyag készült, mivel 
a DMRV már két éve nem fizet bérleti 
díjat. 

Szántóné Hermányos Mária 
beszámolt arról, hogy a Csömöri Szent 
Rita Karitász Közösség a családsegítővel 
közösen 2. lett a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület országos élelmiszergyűjtési 
akciójában, így személyenként 8 kg tartós 
élelmiszert tudnak átadni a rászorulók-
nak.

Zárt ülés
Csömör, Kossuth Lajos u. 105. szám 

alatti szociális bérlakás szerződésének 
felülvizsgálata

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
a Kossuth Lajos u. 105. szám alatti 40 
nm alapterületű, komfort nélküli önkor-
mányzati bérlakásra vonatkozó szociális 
alapú bérleti szerződését 2017. december 
31-ig meghosszabbítja.

Szántóné Hermányos Mária  
a Karitász karácsonyi jótékonysági  
akciójáról számolt be.
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A történelmi egyházak helyi  
közösségeinek állandó alkalmai

Római katolikus egyházközség
Hétfő 1730 szentmise, utána rózsafüzér
Kedd     630 zsolozsma, 700 igeliturgia
Szerda 1745 rózsafüzér,  

1830 szentmise zsolozsmával
Csütörtök 1720 rózsafüzér, 1800 szentmise
Péntek 1745 rózsafüzér, 1830 szentmise
Szombat 1700 szentmise, utána rózsafüzér
Vasárnap  900 szentmise 
Részletek: www.csomorplebania.andocsi.hu

Evangélikus gyülekezet
Vasárnap 900 vasárnapi iskola  

(óvodás kortól a konfirmációig,  
három korcsoportban),  
1030 istentisztelet (minden hónap  
első vasárnapján és az egyházi ünnepek  
alkalmával úrvacsorai szolgálat),  
1800 istentisztelet adventben és böjtben

Szerda felnőtt bibliaóra a téli időszámításos  
időszakban 1800-kor, a nyári időszakban 1900-kor  
kezdődik a gyülekezeti házban

 1900 ill. 2000 órakor  kóruspróba
Szombat 1600 ifjúsági bibliaóra  

a gyülekezeti házban,
 Havi egy alkalommal 1800 „Öregifi” –  

harmincas-negyvenes korosztály bibliaórája
Részletes események: www.csomor. lutheran.hu

Református gyülekezet
Istentisztelet minden vasárnap  

900-kor az evangélikus templomban.  
Az alkalommal párhuzamosan gyermek- 
istentisztelet óvodás és alsós korosztálynak.

Hivatali ügyintézés minden kedden  
1000-1200 óráig, egyéb időpontban  
egyeztetés szükséges.

Lelkészi hivatal ideiglenes címe:  
2141 Csömör, Széchenyi u. 111.

Telefon: 06/30-488 8780

Baptista gyülekezet
Vasárnap 900 imaóra,  

900 vasárnapi iskola,  
1000 istentisztelet  
1700 istentisztelet

Minden hónap első vasárnap délutáni  
istentisztelet a Cinkotai Baptista  
Gyülekezet imaházában.

Minden második vasárnap 1700  
családi evangelizáció. Minden harmadik  
vasárnap délután nincs istentisztelet.

Kedd 1800 bibliaóra
Szombat 1800 ifjúsági bibliaóra
Részletek: www.baptista.hu /csomor

„Tudjuk pedig, hogy azoknak, 
akik Istent szeretik, minden  
javukra van.”                         (Róm 8:28.)      

Nem régen énekeltük: „Ismét egyik 
esztendeje, Istentől kimért ideje telék el a 
múlandóságnak… elmúlt vége, mint kez-
dete, van már csak emlékezete.” (RÉ 280.) 
Mi hogyan éljük meg a mulandóság 
tényét? Tudunk-e őszintén szembenézni 
a tényekkel, például azzal, hogy Isten 
kimérte számunkra is az időt. Életünk 
idejét is kezében tartja, és eljön a pilla-
nat, amikor számon kéri, hogy az addig 
eltelt időben mit is tettünk? Valóban 
tudjuk-e, és mindennapi tapasztalatként 
elmondhatjuk-e mi is meggyőzően, 
hitelesen, Pál apostolhoz hasonlóan, 
hogy mit jelent ez számunkra: Istent 
szeretni.  Beszélnek-e a tetteink, az éle-
tünk, a magatartásunk szavak nélkül is 
erről? Amikor nagyon nehéz helyzetbe 
kerülünk, amikor bajok vesznek körül 
minket, talán gyógyíthatatlan betegség 
gyötör, sugárzik-e Isten iránti szerete-
tünk, hitünk, benne való bizalmunk az 
arcukon is? Érezhető-e környezetünk 
számára, közelségünkben, hogy meny-
nyire szeretjük Istent, mennyire bízunk 
benne, mert bármikor segítségül hívtuk 
Őt, a mi Megváltónk nevében, megsza-
badított minket bajainkból, nyomorúsá-
gainkból. Ezért énekelhetjük boldogan 
újra és újra hálaadással, hogy „Jézus 
él, mi is élünk, a haláltól nem félünk”, 
mert Ő legyőzte utolsó ellenségünket, a 
halált is! (RÉ 348.) Az új esztendőben 
újra lehetőséget kaptunk élő Meg-
váltónktól, aki „napjainkhoz napokat 
toldott”, hogy erősíthessük Istenben és 
Megváltó Urunkban, Jézus Krisztusban 
való hitünket és szeretetünket, hogy el 
ne csüggedjünk soha, bármilyen újabb 
megpróbáltatás várna is ránk. Ígérete 
igaz. Élő Urunk velünk lesz minden 
napon, és megtapasztalhatjuk, hogy 
minden a mi javunkra lesz.    Ez az 
ige három üzenettel erősít minket, hogy 
meg ne hátráljunk a hitben.                                                       

 1.  Az első üzenetet így fogalmaz-
hatnám meg: nem az a döntő, hogy 
mi történik velünk, – hanem az, 
hogy hogyan hat ránk mindaz, ami 
velünk történik. Akik Istent szeretik, 
azok tudják, hogy ami velük történik, 
nem véletlenül történik. Pál apostol a 
börtönben írt Filippi-levelet azért írta, 
hogy senki ne essék kétségbe, és ne 
a minket ért nehéz körülmények, tör-
ténések keserítsenek el, hanem akkor 
is tudjanak örülni a Jézus Krisztusban 
való hit által, aki velünk van. Ő örülni 
tud, mert  ilyen körülmények között 
is vele volt Jézus Krisztus, aki min-

denre adott erőt neki. Ezért bátorítja 
az érte aggódó és imádkozó Filippibeli 
gyülekezetet: Örüljetek az Úrban min-
denkor, ismét mondom, örüljetek! Nem 
hagyott el minket az Úr, velünk van. 
Ez a bizonyosság legyen bennünk is, 
Csömöri Gyülekezetek, és örüljetek ti 
is mindenkor, mert velünk van a mi 
Feltámadott, élő Urunk. Az új év elején 
arra tanít minket: nem az a döntő, 
hogy mi történik velünk, hanem az, 
hogy általa mivé leszünk. Augustinus 
egyházatya így ír egykor: „Atyám, ami 
javamat szolgálja, akkor is add meg ne-
kem,  ha nem kérném tőled. És ami a 
káromat szolgálja, akkor se add meg, ha 
kérném tőled.”           

2.   A második üzenete ennek az 
igének az Istent szertők számára az, 
hogy ne akarjuk életünk történéseit 
ezután két csoportra osztani. Olya-
nokra, amelyek örömet, és olyanokra, 
amelyek bánatot okoznak. Együtt fo-
gadjuk el.  Mert a bánat és az öröm, 
a győzelem és a veszteség, a viharos 
és a szép idő együtt szolgálja javát 
azoknak, akik Istent szeretik. Lehet, 
hogy egy betegség egyedül, önmagában 
nem szolgálja javunkat. De ad Isten a 
betegség mellé egy gazdag belső lelki 
békességet. Erre célzott Pál: „Ha külső 
emberünk megromol is, a belső mindaz-
által napról-napra újul.”

3.  A harmadik üzenete az igének az, 
hogy azoknak, akik az Istent szeretik, 
minden együtt szolgál a javukra. mert 
minden mögött, ami velünk történik, 
az Isten szeretetét látjuk. Csak így 
szolgál javunkra minden. Javunkra szol-
gál a szenvedés is, ha az Ő kezéből 
vesszük. Ha Őt szeretjük megértjük a 
lehetetlent, ahogy Jób megértette, ami-
kor gyermekeit és mindenét elvesztette: 
„Az Úr adta, az Úr vette el, legyen 
áldott az Ő neve.” Jób az áldást akkor 
köszönte meg, amikor elveszítette. Mert 
javára szolgált az áldás. Tóth Árpád: 
Az Isten oltókése c. versében ezt olvas-
hatjuk: „Pénzt, örömet, sikert másoknak 
Uram többet adtál, mégsem kezdek érte 
pert, nem mondom, hogy adósom marad-
tál.” És így folytatja: „Próbáid oltókése 
téged szolgált.” Annak ellenére, hogy 
másoknak többet adtál, annak ellenére, 
hogy nem adtad meg, amit kértem. Eb-
ben is láthatjuk a hit győzelmét! Akik 
az Istent szeretik, azoknak minden 
együtt a javukra van. Minden által, ami 
velem történt és történik, gazdagabb 
lettem, minden a javamat szolgálta és 
szolgálja. Ezért legyen a dicsőség Istené 
mindörökké! Ámen.  

Nagy Gyula  
ny. ref. lelkipásztor

hitélet
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Karitász hírek 

A Csömöri Szent Rita Karitász 
tavaly az elmúlt éveket messze 
túlszárnyaló munkát végzett, bár 
a tagság leredukálódott a valóban 
aktív tagokra. Bízunk benne, sok-
sok tennivalónkat a következőkben 
még szélesebb körben tudjuk majd 
teljesíteni az új esztendőben is.

Közösségünk tevékenysége minden 
évben karácsonykor csúcsosodik ki, mint 
maga a karácsonyfa. A Családsegítő Köz-
ponttal karöltve nyertünk az Élelmiszer-
bank pályázatán, így együtt gyűjthettünk 
tartós élelmiszert egy teljes hétvégén az 
Auchan Áruházban. Az 5244  kg árua-
domány 1 tonnával több a tavalyi itteni 
gyűjtésnél, és ezzel a 2. helyezést értük 
el a gyűjtő szervezetek között. A szép 
eredmény talán annak is köszönhető, 
hogy több tagunk családostól állt ki a 
vásárlók elé. – A szociális érzékenységet 
át kell adnunk utódainknak. – Minden 
elismerésünk a nemes és fárasztó szolgá-
latot vállalóké. A Szent Rita Karitász 65 
családnak (183 fő) hordott szét családta-
gonként mintegy 8 kg élelmiszert.

A pályázat elnyerése tette lehetővé, hogy 
bár a mottónk: „Csömöriek a csömörie-
kért”, mégis, idén a háborús helyzetben 
élő egykori honfitársainkra is gondoljunk. 
Kárpátalján, a 426 km-re lévő Akna-
szlatinán jártunk. A Munkácsi Püspökség 
ajánlására vettük fel a kapcsolatot a Tisza 
északi partján fekvő történelmi sóbányász 
településsel, ahol a munkanélküliség 
jellemző, a családok apa nélkül próbálnak 
boldogulni. A folyó déli oldalán a romániai 
Máramarossziget található. Önkormány-
zatunk mikrobuszát ruhaneművel, tartós 
élelmiszerrel, játékkal pakoltuk meg, nagy 
örömöt szerezve a ránk nagy izgalommal 
váró szlatinai karitászos testvéreinknek. 
Szeretnénk, ha a kapcsolat katolikus test-
vérközösségi szintre jutna.

A karitász tevékenysége nemzetközi. 
Az „Egymillió csillag a szegényekért” prog-
ramsorozatban már 15 ország vesz részt 
évről évre. Ennek keretében önkénteseink 
250 db gyertyát adtak át a járókelőknek 
adomány ellenében. Minden gyertya egy 
rászorulót jelképez. A beérkező összeget 
a karitász minden országban a hátrányos 
helyzetűek megsegítésére fordítja. Célja 
világszerte az emberi szolidaritás érzé-
sének erősítése a társadalom peremére 
szorultak iránt. 

Bence-Mikulás a december 4-i mise 
után a templom előtt várta a gyerekeket (és 
a jó felnőtteket) szaloncukorral. Ezután a 
támogatott családokhoz ment a felesége, 

Melinda által összeállított csomagokkal 
(szaloncukor, Mikulás, tábla csoki, ceru-
za, kis fajáték, mandarin, rajzolós füzet, 
mogyoró) és plüssjátékokkal. 

Karácsonyra négy gyermeket ajándé-
koztunk meg általuk várva várt, de elér-
hetetlennek tűnő ajándékkal (gördeszka, 
távirányítós autó, görkorcsolya, intelligens 
gyurma), melyet magánadományból és 
pénztárunkból közösen vásároltunk.

Endrédy Miki szorgalmasan szervezi a 
tűzifaszállítást, eddig 16 otthonba jutott 

el 200 q tüzelő.
KaritászPONT-unkon továbbra is 

csütörtökönként 16-tól 18 óráig várjuk 
az adományozókat és a rászorulókat gyer-
mekholmikkal.  

Mivel januári találkozónkat lapzárta 
után tartjuk, 2017 terveiről csak a februá-
ri számban számolunk be.  

Áldott, boldog új esztendőt kívánunk 
minden kedves olvasónak!

Szent Rita Karitász Közösség

1956-ra emlékezve
Dömötör Zoltán nemzetőr vezérez-

redes, a Forradalom és Szabadság Hőse, 
Csömör díszpolgára munkásságáért újra 
és újra elismerésekben részesül.

Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 60. évfordulója alkalmából a 
Vitézi Rend Ezüst Érdemkeresztjét 
vehette át, a Magyar Polgári Védel-
mi Szövetség pedig Aranykor Arany 
fokozattal köszöntötte őt az évforduló 
alkalmából.

Említésre méltó, hogy a magyar forra-
dalom és szabadságharc és az 1956-os 
Magyar Nemzetőrség 60. évfordulójára 
megjelent egy nagyszerű  könyv, melyet 
dr. Martinkó Károly írt. A címe 
„Tankokkal vérbefojtott szabadságharc”. Az 
1956-os hősökről, hősi tettekről emlé-
kezik meg, és Dömötör Zoltánt is a 
szereplők között láthatjuk.

A Szociális Alapszolgáltatási Központ  munkatársai és a Szent Rita Karitász  
önkéntesei karácsony előtt  adományokat gyűjtöttek a rászoruló családoknak.

kultúra, közösségi élet
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Tót hagyományőrzés 
az iskolában 

A 2016/17-es tanévben  
régóta dédelgetett álom  
valósult meg, a Mátyás  
Király Általános Iskola  
1. c osztályával elindult  
a tót hagyományőrzés  
a csömöri oktatás keretein 
beül.  Sokan közülük már 
óvodában elkezdték az  
ismerkedést a csömöri  
tót hagyományokkal, de 
az újonnan bekapcsolódó 
gyerekek is lelkesen csatla-
koztak az új lehetőséghez.

Szabó Erzsébetnek, a helyi Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének 
és a Csömöri Tót Hagyományaink Háza 
vezetőjének rengeteg munkája és energiá-
ja van abban, hogy ezentúl az óvoda után 
is folytathatják a hagyományok ápolását a 
lelkes gyerekek. 

– Várakozáson felül jól sikerült az 
indulás. A gyerekek nagyon élvezik a heti 
két, a tót tagyományok házában töltött 
délutánt, szeretik a néptáncot, és a nyelv-
tanulással is szépen haladnak. Nincs an-
nál jobb, amikor egy-egy szülőtől kapunk 
visszajelzést, hogy a diákok otthon is 

megmutatják, amiket tanulnak. Mindent 
elkövetünk, hogy támogassuk a hagyo-
mányőrző osztályt. Településünk múltja 
és jövője szempontjából  is fontos, hogy 
legyen, aki tovább viszi közös értékeinket.

Balázs Mihai Zoltánné a Kéknefe-
lejcs Óvoda pedagógusaként elkötelezett 
hagyományőrző. Immár harmadik éve 
működik a szlovák nemzetiségi vegyes 
csoport, nagyon jó tapasztalatokkal és 
visszajelzésekkel.

– Csodás dolog a részesének lenni 
annak, ahogy a legkisebbek megtalálják 
a kapcsolódást az ősök által is ápolt 
gyökerekhez. Egyre több olyan család 
csatlakozik a csoport-
hoz, akiknek csömöri 
tót felmenőik vannak, 
de olyanok is jönnek, 
akik felismerik, 
hogy csak hasznára 
válhat  a gyereknek, 
ha megismerkedik a 
hagyományainkkal. 
A tót hagyományok 
házával szoros a kap-
csolatunk, öröm néz-
ni, ahogy a rendez-
vényeken megjelenik 
a sok csillogó szemű 
gyerek, és láthatóan 
szívük-lelkük ott van 
az általuk készített 
csigatésztában, vagy bármi másban, ami 
a kezük által születik. A vegyes csoport  
ideális megoldás pedagógiai szempontból, 
nálunk a kisebbek a nagyoktól lesik el, 
milyen is az óvodai lét, a nagyobbak pedig 
segítik, óvják a kicsiket. Jó érzés, hogy ez a 
folyamat nem ér véget az óvodával, járhat-

nak tovább az elkezdett úton az iskolában 
is.

Román Eszter az 1. c osztályfőnöke-
ként aktív részese lehet hagyományőrző 
osztály születésének. Az első időszak 
alapján úgy érzi, még ő is tanulja, hogyan 
működhet jól az új kezdeményezés, de 
sikerrel veszi a kihívásokat.

– Osztályunk abban különbözik a 
többitől, hogy szerdán és pénteken dél-
után a napközi idejét a tót hagyományok 
házában töltjük, különböző aktuális és 
ünnepkörök köré épülő foglalkozásokkal.  
Ősszel részt vettünk kukoricamorzsolá-
son, disznóvágáson, gyúrtunk tésztát.  A 

részvétel természete-
sen nem kötelező, de 
úgy tűnik, nem kell 
biztatni a gyerekeket, 
szívesen csatlakoznak 
a jobbnál jobb prog-
ramokhoz. Heti két 
testnevelésórájukon 
né pt ánckt at á sban 
részesülnek , a nyelvet 
pedig Anna nénitől 
tanulják a gyerekek, 
verseket, mondóká-
kat, alap társalgási 
fordulatokat sajátí-
tanak el. Mindenki, 
akinek szívügye ez 
az osztály, rengeteg 

segítséget nyújt abban, hogy sikerrel mű-
ködjön. Remélem, az osztály maga lesz a 
bizonyíték arra, hogy érdemes folytatni 
a jövőben ezt az utat, hiszen szükség és 
igény van rá, ez nem kérdés.

Kucsinka Gabriella

Az ovisok az iskolába menve is tovább ápolhatják nemzetiségi hagyományaikat.

Településünk 
múltja és jövője 
szempontjából is 
fontos, hogy legyen, 
aki tovább viszi 
közös értékeinket.

                

kultúra, közösségi élet
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Legjobb tanár elismerést 
kapott egy csömöri pedagógus
Elnyerte a Legjobb tanár  
elismerést Harkáné Vágyi Rita,  
a Csömöri Mátyás Király  
Általános Iskola 2.b osztályának 
osztályfőnöke egy könyvkiadó  
által hirdetett pályázaton.   
A siker az osztályfőnök és az 
osztály számára közös: a gyerekek 
70 000 Ft értékű osztálykönyvtárat 
kaptak jutalmul a sikeres és 
eredményes pályázatukért.

A Pozsonyi Pagony Könyvkiadó és a 
holland nagykövetség országos pályázatot 
írt ki általános iskolás gyermekeknek „A 
legjobb tanár” címmel, hogy megtalálják 
Magyarország legjobb tanárát. Pályázni 
levéllel, videóval és fotómontázzsal lehe-
tett, amelyben a gyerekek kifejthették, 
miért gondolják úgy, hogy az ő tanáruk 
a legjobb. „Egy szuper tanár bearanyozza 
az egész napot az iskolában! Sőt, még az is 
előfordulhat, hogy cseppet sem várod, hogy 
kicsengessenek az órájáról. Ha ismersz ilyet, 
bizonyítsd be, hogy a Te tanárnőd, tanárod 
a legjobb!” – állt a pályázati kiírásban.

A pályázathoz természetesen díjazás is 
párosult: a legfőbb, hogy a nevezett tanár 
elismerésben részesült, a diákok pedig 
a pályázaton elért eredményük alapján 
értékes könyvcsomaghoz jutottak hozzá: 

1. helyezett: 100 000 Ft értékű 
osztálykönyvtár

2. helyezett: 60 000 Ft értékű 
osztálykönyvtár

3. helyezett: 40 000 Ft értékű 
könyvcsomag

4–6. helyezett: 20 000 Ft értékű 
könyvcsomag.

A Pagony felhívására számos pályázat 
érkezett be az ország minden pontjáról. 
A zsűri – a Pagony Kiadó szerkesztői, 
valamint a holland nagykövetség dele-
gáltja – nehéz helyzetben volt, mert, 
ahogy az egyik szerkesztő, Győri 
Hanna írta: „(…) rengeteg csodálatos 
pályázatot küldtetek be! Hatalmas munkát 
végeztek a szülők, a diákok, és persze 
nap mint nap a pedagógusok. Sok olyan 
aranyos mondás volt, amit megkönnyez-
tem, vagy nevetgéltem magamban rajta. 
Nagyon örülök, hogy láthattam ezeket 
a munkákat, és vérzik a szívem, hogy 
csak ilyen kevés díjat oszthatunk ki.”  A 
pályázatok sokasága rendkívül örven-
detes tény, hiszen azt jelenti, hogy az 
országban nagyon sok olyan pedagógus 
van, aki példamutató és szeretetteljes 
személyiség, a diákok számára ösztönző 
és értékadó. A műfaji sokszínűség miatt 
a zsűri úgy döntött, hogy három pá-
lyázatot minősít 1. helyezettnek, ezért 
mindhárom osztály 70  000 Ft értékű 
osztálykönyvtárat kapott.

A 2.b osztály videóval pályázott, 

amelyben a gyerekek arról vallottak, mi-
ért is szeretik Rita nénit, miért tartják őt 
a legjobb tanárnak. A gyerekek mondan-
dója a zsűrit is meggyőzte: osztályfőnö-
kük, Harkáné Vágyi Rita megkapta 
a Legjobb tanár elismerést, a 2.b pedig 
70  000  Ft értékben választhatott köny-
veket a Pagony Könyvkiadó kínálatából.

Szavakkal nehéz lenne leírni a kisfilm 
tartalmát, nem lehet visszaadni üde 
báját, gyermeki őszinteségét, finom 
humorba burkolt mélyreható igazságát, 
amikor mindennapi tettek, történések, 
mozzanatok által rajzolódik ki egy em-
ber hozzáállása, jelleme.

Azt, hogy mi az ismérve egy jó tanár-
nak, számos elmélet, felmérés, kutatás 
próbálja megmutatni, igazolni, szigorú 
követelményeknek megfelelve. Túl egy 
sikeres pályázaton, a gyermekeink által 
megfogalmazott elvárások és ismérvek 
megismerése után, mégsem tudjuk haj-
szálpontosan és tudományosan megfo-
galmazni. Egyet viszont biztosan látunk: 
szerencsés kölcsönhatás alatt éljük min-
dennapjainkat, Rita néni pozitív szemé-
lyisége gyermekeinkből és belőlünk is a 
legjobbat hozza ki, és ugyanezt vallja ő 
is, a gyerekek személyisége, a szülők hoz-
záállása egyre többre és többre inspirálja. 
Jól működünk együtt, talán ez a titok.

a 2.b osztály megbízásából
Félegyházy-Sütő Eszter

szülő

Harkáné Vágyi Rita  „Legjobb tanár”  elismerésben részesült.

kultúra, közösségi élet
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Több mint könyvtár

Aki a csömöri Sinka István  
Könyvtár napi közel ötven  
látogatójának egyike, nagyon  
jól tudja, hogy a település  
főterén álló, önmagában is  
elbűvölő épület nem csupán külle-
mében tartogat igazi csodákat.  
Mi a titka annak, hogy  
az éppen totyogóktól kezdve  
az idős koruknál fogva lassan 
lépegetőkig mindenki szeret  
betérni, elidőzni és csak nagy 
nehezen hazaindulni?  
Természetesen én is tudom  
a választ, de inkább  
mondják el az ott dolgozók.

Veresné Boda Mária, könyvtárvezető:
„Mindig is többet próbáltunk nyújtani 

az ideérkezőknek, mint egy hagyományos 
könyvtár. Az évek folyamán igazi közös-
ségi térré váltunk, és minden látogatót 
egy kicsit családtagként kezelünk. Ha egy 
gyerek  egyedül érkezik, figyelünk például, 
hogy jól felöltözött-e hazaindulás előtt. 
Tudjuk, hogy sokan nem csak egy remek 
olvasmányra, hanem egy kis társaságra 
vágynak. Kisgyerekes édesanyák ugranak 
be, hogy szusszanjanak egyet, és amíg a 
kicsik játszanak, ők felnőtt társaságban 
lehetnek. Az idősek is gyakran csak azért 
járnak erre, hogy pár szó erejéig megpi-
henjenek nálunk. 

A több mint százéves, gyönyörűen 
felújított épület méltó helyet biztosít 
számunkra, és elég nagy terünk van arra, 
hogy többféle rendezvényt, például író-ol-
vasó találkozókat, könyvbemutatókat, 

irodalmi kávéházat szervezzünk. Több 
népszerű sorozatunk működik nagy 
sikerrel. Sokak kedvence például a „Csak 
ülök és bejárom a világot…” című vetített 
képes sorozat. Ennek is az olvasókkal való 
beszélgetések adták az alapötletét, ugyanis 
addig mondogattuk, hogy milyen érdekes 
lenne, ha az útikönyveket kikölcsönzők-
nek megismerhetnénk az élményeiket és 
láthatnánk a fotóikat, míg meghirdettük 
az első ilyen alkalmat. Ebben a különleges 
„utazásban” az is jó, hogy bárki csatlakoz-
hat, aki már járt az adott országban, vagy 
még csak tervezi az odautazását, netán 
ebben a formában vágyik ismerkedni más 
népek kultúrájával. 

Hogy mi a titkunk? Az önkormányzat 
anyagi támogatásának köszönhetően sok 
új könyvet tudunk vásárolni, és állomá-
nyunkban szakmailag olyan értékes köny-
vekkel is rendelkezünk, amelyek több 
olvasónk kutatómunkáját is segítették 
már. De a legfontosabb, hogy mindenki, 
aki itt dolgozik, szívvel-lélekkel végzi a 
munkáját. Olyanok vagyunk, mint egy 
nagy család, és ezt érzik az olvasók is. Aki 
idejár, tudja, hogy megoszthatja velünk 
olvasmányélményeit, és egy kicsit az életét 
is.”

Kalina Józsefné, könyvtáros:
„Nagyon szeretem, ahogy nálunk zajlik 

az élet, mindig van mit szervezni, intézni.  
A helyi óvodával, az iskolával, és minden 
más intézménnyel szoros a kapcsolatunk. 
Nagy öröm, amikor könyvtárórát tart-
hatunk az egészen kicsiknek, és jó látni, 
hogy az iskolások ajánlott olvasmányokat 
is rendszeresen kapnak, amiket megpró-
bálunk biztosítani számukra. A könyvtá-
ros lét azért is különleges, mert nem csak 
könyvet adunk az olvasóknak, hanem 
a könyveken keresztül megismerhetjük 

őket, bepillanthatunk az életükbe, és ez 
egy nagyon megtisztelő lehetőség.”

Marosi Eszter, művelődésszervező: 
„A könyvek mellett azt szeretem, hogy 

színes, változatos programok szervezésé-
ben vehetek részt, átadhatom a tudásom, 
és én is tanulhatok. Nálunk széles körű 
érdeklődést kielégítő témák vannak 
terítéken: az irodalomtól kezdve, Szent 
Erzsébet életén keresztül a pálinkafőzé-
sig, gyakran heti két-három előadás, ren-
dezvény is zajlik. Mindezt jó kollégákkal, 
jó hangulatban tehetjük. “

Varga Pálné, takarító:
„Ha egy dolgot emelhetnék ki, akkor 

az mindenképp a dolgozói csapat, akiktől 
ilyen a légkör a könyvtárban. Szeretem, 
ahogy odafigyelünk és számíthatunk egy-
másra, nincsenek konfliktusok, tényleg, 
mintha egy család lennénk.”

Mervald György,  
informatikus-könyvtáros:

„Nagyon szeretem a könyvek körüli 
teendőket, és minden, ami az informa-
tikához, számítógéphez kapcsolódik, az 
főként az én feladatom. Éveken keresztül 
zajlott a NagyiNet nevű program, mely-
nek keretein belül az idősebb korosztályt 
tanítottam számítógépes alapismeretekre. 
A mai napig hozzánk fordulnak, ha példá-
ul regisztrálni szeretnének valamilyen ol-
dalra, ha nyomtatásra vagy bonyolultabb 
számítógépes problémamegoldásra van 
szükségük. Emberekkel foglalkozhatom, 
és örülök, ha segíthetek nekik.”

A könyvtár 2017-ben is szeretettel vár 
mindenkit, nem csak könyvekkel! 

Kucsinka Gabriella

kultúra, közösségi élet
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Csömöri arcok
Különleges könyvbemutató 
Csömörön - beszélgetés Hidas 
Judittal, a Seb c. regény írójával 

 „Hidas tollából nagyszerű kortárs magyar 
regény született, amelynek hősei köztünk 
élnek: a napi hajszában megroppant, a 
svájcifrank-hitelek szorításában élő, napról 
napra tengődő mai magyarokról olvasunk.” 

Kácsor Zsolt, Népszabadság

Hidas Judit csömöri  
kötődésű, jelenleg Fóton élő 
író.  Első kötete 2013-ban 
jelent meg Hotel Havanna 
címmel, a szerző 2014-ben 
ezzel a kötettel képviselte 
Magyarországot az Európai 
Elsőkönyvesek Fesztiválján. 
A könyvben szereplő novel-
lákkal 2012-ben bejutott a 
fiatal tehetségeket elismerő 
Petri-díj három döntőse közé. 
Hidas Judit társszerzője a 
2015-ben kiadott Anyátlan 
nemzedék című beszélgetős 
könyvnek. Első regénye Seb 
címmel tavaly jelent meg a 
Kalligram Kiadónál, és a kö-
tet csömöri bemutatója kap-
csán beszélgettünk Judittal.

 �Ha jól tudom, Csömör egy örök 
kapcsolódás családod számára. Hogyan 
alakult ki ez a szoros kötődés annak 
ellenére, hogy te soha nem éltél itt?

A nagymamám élt Csömörön kisgyerek 
korában, egész pontosan 1924 és 33 kö-
zött. Meghatározóak voltak számára ezek 
az évek, egész életében szeretettel gondolt 
vissza a településre, és mai napig minden 
évben az egész családdal eljövünk ide.  A 
nagymamám  most 93 éves, és szintén 
idős testvéreivel együtt a születésnapját 
hagyományosan a Zöldfa étteremben ün-
nepeljük, úgyhogy tényleg elmondhatom, 
Csömör az életünk része. 

 �  Az írás mellett a családod, a 
gyerekeid töltik ki a mindennapjaidat. 
Hogyan tudsz három kisgyerek mellett 
a munkádra koncentrálni?

A nagyobbak 6 és 9 évesen már intéz-
ményben vannak napközben, a legkisebb 
5 hónapos, a születése előtt valamivel 
könnyebb volt írni, de szerencsére van 
segítségem, így most sem kellett abba-
hagynom a munkát. A család mellett meg 
kellett tanulnom, hogy nem mindig akkor 
van lehetőségem írni, amikor ihletem van 
rá, hanem amikor a körülmények lehetővé 
teszik. Egyébként a profi írók közül sokan 
dolgoznak így. Munkaként tekintünk 
az írásra, amire nap mint nap meg kell 
teremteni az időt, nekiülni és dolgozni. 

 �Milyen témák foglalkoztatnak, 
miről írsz?

Általában a jelenkori problémákat 
próbálom érinteni, olyan kérdéseket, 
helyzeteket, amelyek a körülöttem élő-
ket, mindannyiunkat foglalkoztatnak. 
Természetesen írói fantáziával és az írás 
eszközeivel teszem őket olvasmányossá, 
de az alapot legtöbbször magam körül 
találom. Sokat írok például a mai nők 
problémáiról, szinglikről, karrieristákról, 
boldogtalan háziasszonyokról, nehéz 
anya-lány kapcsolatokról és boldogtalan 
családokról. 

 �A Seb is egy nagyon sokakat érintő 
problémát, a 2008-as hitelválságot 
járja körbe. Azt hiszem, ezzel igazán 
sokan tudnak azonosulni. Kik a könyv 
szereplői?

A történet három, az agglomerációban 
élő párról szól, akik különböző társadalmi 
réteghez tartoznak, de közös bennük, 
hogy valamilyen formában a hitelválság 
létbizonytalanságot hozott az életükbe, 
amit próbálnak saját tudásuk és lehe-
tőségeik szerint kezelni, több-kevesebb 
sikerrel. 

 � Sajnos ehhez talán könyvet sem kell 
olvasni, sok ezren küzdenek mai napig 
a svájci frankhitel következményeivel. 
Milyen szálak teszik még izgalmasabbá 
az önmagában is torokszorító nehéz-
séget?

Van benne szerelmi szál, ránézhetünk, 
milyen különböző módon éli meg a pár-
kapcsolati krízist a nő és a férfi, és egy kri-
mire hajazó szál is kibontakozik, hiszen 
nem meglepő, hogy a szorult helyzetben 
a szereplők fejében megfordul, pénzt kel-
lene szerezni bármi áron. Ezenkívül sok 
helyen érintem a rasszizmus kérdését is, 
amely véleményem szerint eléggé átitatja 
a magyar társadalmat.

 � Sugall bármiféle morális megítélést 
a könyv, hogy mi a helyes és mi nem egy 
ilyen helyzetben?

Nem, ezt nem szerettem volna. Arról 
szól a könyv, hogyan élünk mi itt a 21. 
században, milyen viselkedésmódokat 
alkalmazunk, ha beüt a válság, és a kétség-
beesés hogyan hat az ítélőképességünkre. 
Meddig tart a kompromisszum, hol 
kezdődik az alku, megteszünk-e valamit 
akkor is, ha ezzel másoknak ártunk, 
tudunk-e jól dönteni, és egyáltalán mit 
jelent és van-e olyan, hogy jó választás.

 �A csömöri Sinka István Könyvtár-
ban lesz február 21-én 18 órától a könyv 
bemutatója. Mire számíthatnak az 
érdeklődők?

Radnai Györggyel fogunk beszélget-
ni, természetesen elhangzanak majd 
részletek a könyvből, és örülnék, ha a 
közönséggel egy családias beszélgetés 
alakulna ki, hiszen olyan témáról van szó, 
ami mindenkit érint, ha nem közvetlenül, 
akkor barátokon, családon keresztül.

További sok sikert és várunk mindenkit 
szeretettel a könyvbemutatón!
                                                                                                                                    

Kucsinka Gabriella

Hidas Judit új könyvének bemutatója február 21-én lesz a csömöri könyvtárban.

kultúra, közösségi élet
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Olvasói köszönet a csömöri 
önkéntes tűzoltóknak 
és segítőiknek

Szeretném hálámat kifejezni, a nyilvá-
nosság előtt megköszönni a mindennapok 
hőseinek, a sok segítőkész jóembernek, 
amit értem tettek.

Bár nem szívesen idézem fel azt a ször-
nyű napot, mégis meg kell tennem.

Július 20. szerda (elöljáróban csak any-
nyit: 4 éve özvegy, egyedül élő, ú. n. szép-
korú, mozgásban korlátozott nő vagyok). 
Délután 3 óra körül benézett hozzám az 
utcában lakó kedves ismerősöm, Morva 
Irénke és veje, Dombai Krisztián. Ők 
fedezték fel, hogy a ház végében lévő 
pincelejáró falán, a központi villanyóra 
füstöl. Azonnal értesítették a szolgáltatót, 
majd elmentek, én pedig be a lakásba. Kb. 
negyedóra múlva zajokra lettem figyelmes. 
Visszamentem, addigra az óra már lángba 
borult, a lángok a plafont nyaldosták, az 
ott lévő tárgyak, az ablak recsegve-ro-
pogva égtek, pánikba estem. Kiabáltam, 
kerestem a szomszédokat, de nem voltak 
otthon, fiam Pest belvárosában dolgozott. 
A szolgáltató csak több óra múltán jelent 
meg, felőlük leéghetett volna az egész ház.

Kétszer hívtam hiába 105-öt, senki sem 
vette fel. Közben a tűz egyre csak harapó-
zott. Tehetetlenségemben Irénkét hívtam 
újra, aki vejével és a szomszédjukkal, Kal-
már Istvánnal azonnal, rohanva jöttek. A 
két fiatalember rögtön nekilátott az oltás-
nak, közben Krisztián hívott egy számot, 
ezután perceken belül, szirénázva, teljes 
felszereltséggel jött egy tűzoltó csapat, 
akik rohanva, nagy szakértelemmel meg-
fékezték az addigra már elhatalmasodó 
tüzet. Mint a baj elhárítása után megtud-
tam, ők voltak a csömöri önkéntes tűzol-
tók: Szőke Zoltán, Zanati Balázs és Sanel 
Ferenc. Ők azok az önzetlen mindennapi 
hősök, akik megmentettek a pusztulástól, 
akiknek nem tudok elég hálás lenni.

Elvágták a bekötő vezetéket, kábeldobot 
hoztak, áramot vezettek szomszédjaimtól, 
először Tóth Zsuzsika boltjából, majd 
Szabó Eleméréktől, hogy ne romoljanak 
meg a hűtött-fagyasztott ételeim, ne 
kelljen sötétben töltenem az estéimet, 
villanyszerelőt kerestek. Azaz nagy szak-
értelemről, körültekintésről, figyelmesség-
ről, együttérzésről tettek tanúbizonyságot 
mindnyájan. Próbáltam legalább valami 
csekélységgel kifejezni a hálámat, de a 
leghatározottabban visszautasították.

Még a tűzesetet követő napokban is 
folyamatosan gondjuk volt rám: megke-
restek, érdeklődtek, rendben megy-e min-
den, tudnak-e még valamiben segíteni. 
Beírták a számukat a telefonomba, hogy 
bármikor hívhassam őket.

Tehát, csodával határos módon, első-
sorban a jó Istennek, de rögtön utána 
ezeknek az önzetlen, segítőkész jóembe-
reknek köszönhetem, hogy nem lettem 
földönfutó, és hogy nem égtem én is a 
házban.

Jó egészséget, erőt kívánok áldásos te-
vékenységükhöz! Jó tudni, hogy vannak, a 
legnagyobb bajban van kihez fordulni.

     Hálás köszönettel:
dr. Madaras Albertné

kultúra, közösségi élet
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
csömöri témájú diplomamun-
kák készítésére főiskolások 
és egyetemisták részére
A Csömör Nagyközség Önkormányzata által 
létrehozott Csömöri Települési Értéktár Bizottság 
kétéves munkája, valamint a Csömör 880 éves és 
újratelepítésének 300 éves évfordulójára rendezett 
program ráirányította a figyelmet értékeink még 
nagy részt föltáratlan állapotára. Az elmúlt évtizedek 
gyors változásai megkövetelik értékeink számbavé-
telét, hogy jövőbeli hasznosításukkal óvjuk és tovább 
gazdagíthassuk bemutatható kincseink tárházát.  
E célból évente pályázatot hirdetünk csömöri témájú 
szakdolgozatok írására.

A PÁLYÁZAT CÉLJA
Csömör természeti és épített örökségei, a helyi 
hagyományok, a kultúra értékeinek tudományos 
igényű feltárása, dokumentálása és bemutatása, 
hogy ezáltal az értékek védelme, megőrzése, a helyi 
identitás és nemzeti azonosságtudat erősödjön.

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI
Az alábbi kategóriák bármilyen témaköreiben 
választható szakdolgozattémák: agrár- és élelmiszer-
gazdaság, ipari és műszaki megoldások, egészség 
és életmód, turizmus és vendéglátás, sport, épített 
környezet, kulturális örökség, természeti környezet. 

Egy a fontos, hogy 
a téma csömöri 
kutatási terület 
legyen. Figyelembe 
ajánljuk a már tele-
pülési értéktárban 
szereplő elemeket 
(információ: 
Sinka István Községi 
Könyvtár, www.csomor.hu/települési értéktár), de 
természetesen minden más kutatási irányt örömmel 
fogadunk.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE
Diploma szakdolgozatuknak csömöri témát választó 
főiskolás és egyetemista diákok. Az eddig megírt 
csömöri témájú szakdolgozatokkal is lehet pályázni a 
diplomamunka könyv alakban történő kiadására. 

JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA
A diplomamunka témaválasztása után írásban kell 
regisztrációt leadni név, cím, iskola, szakdolgozatcím, 
motiváció, elérhetőség megadásával 
• Vető Katalin kapcsolattartó munkatársunknál 

elektronikusan: kata0043@gmail.com  
• vagy személyesen: Csömör Nagyközség Önkormány-

zata Ügyfélszolgálatán félfogadási időben.  
(H.: 8.00 – 12.00 és 13.00–18.00, Sz.: 8.00–12.00 és 
13.00–16.00, P.: 8.00 – 12.00)

Jelentkezési határidő: 2017. 03. 31.

PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA, DÍJAZÁSA
A pályázat nem verseny. A Települési Értéktár 
Bizottság a regisztráció alapján 2017. április 30-ig 
kiválasztja, mely pályázókat támogatja. Minden 
pályázót írásban értesítünk.
A kiválasztott szakdolgozatokhoz igény szerint igyek-
szünk segítséget nyújtani, és (számla ellenében) 
vállaljuk a diplomamunkák nyomtatási és beköttetési 
költségét a szükséges + 1 példányban. A plusz 1 
példány a Csömöri TÉB archívumát gazdagítja.
Előadási lehetőséget biztosítunk a szakdolgozat 
bemutatására.
A legjobb pályaművet/ket Csömör Nagyközség 
Önkormányzata könyv formában adja ki, és (egyedi 
elbírálású) szerzői díjban részesíti.

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ BENYÚJTÁSÁNAK 
MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE 
A plusz 1 példány bekötött diplomamunka 
leadásával.
Határidő: 2018. július 30.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE
2018. október 30.

SIKERES ÉS EREDMÉNYES MUNKÁT KÍVÁNUNK!

Csömöri Települési Értéktár Bizottság
Szántóné Hermányos Mária

elnök

Pályázati kiírás Csömör 
nagyközség nagyrendezvé-
nyeinek arculattervezésére
Feladatok: 
1. Az önkormányzat kiemelt rendezvényeinek 

(2 különálló projekt) -  a Csömöri napok és a 
Szüreti mulatság - arculati  megjelenésének 
kialakítása, grafikai tervezés.

2.  A későbbiekben az aktuális rendezvényekhez 
kapcsolódó anyagok előállítása  
(2 munkanapos határidővel)

A pályázat kiírója: 
Csömör Nagyközség Önkormányzatának Népjóléti 
és Kulturális Bizottsága, felelős Hermányos Mária.

A pályázat célja: 
Print és on-line formában egyaránt használható 
logó és kisarculat megalkotása

A kisarculat- terv részei:
• logó (több változatban)
• műsorfüzet
• plakát, óriásplakát, kiadványokban megjelenés
• banner
• Facebook fejléc
• molinó, színpadhátfal
Szempontok a logó megtervezéséhez:
• A rendezvények tartalmát, hangulatát 

megkapóan, szembetűnően tükrözze a terv. 

• A logónak kapcsolódnia kell a nagyközség 
arculatához és a rendezvények hangulatához. 

Részvételi feltételek
• A pályázat nyilvános, de a kiíró fenntartja  a 

jogot, hogy grafikusokat és grafikai stúdiókat 
külön is felkérjen a részvételre. A beérkezett 
pályaműveket szakmai bírálóbizottság 
véleményezi – az ebben szereplők nem 
ismerik a pályázók kilétét. A véleményezők és 
döntéshozók neveit csak az eredményhirdetés- 
után hozza nyilvánosságra a kiíró.

• A pályázaton indulók vállalják, hogy a beadott 
munkák eredeti szellemi tulajdonukat képezik, 
ahhoz harmadik félnek nem fűződik joga.

• A nyertes pályázó vállalja, hogy a lenti díjazás 
ellenében a nyertes pályamű kizárólagos 
felhasználási jogát időbeli korlátozások nélkül 
átadja a kiíró részére.

• A nyertes pályázó elfogadja, hogy a kiíró 
az elkészített pályaműben a későbbiekben 
aktualizáló módosításokat végezhet, ami nem 
tartozik szorosan az arculat jellemvonásaihoz, 
mint például tartalmi szöveg, dátumok, nevek, 
fényképek stb. 

• Ezért a kész pályaműnek átalakítható formátum-
ban kell átadásra kerülnie (open file). 

• Egy pályázó maximum három tervet adhat be.  

• A pályázat kiírója a nyertes pályázótól kérheti 
pályaművének kisebb módosításait a végleges 
arculat kialakításához.

Milyen fáljformátumokat várunk: 
AI, JPG, PDF, PNG, szerkeszthető (nyitott )PDF 

Zsűri: 
A beérkezett pályaműveket a kiíró szakmai zsűrije 
bírálja el.

Pályázat benyújtása: 
Elektronikusan, JPG vagy PDF formátumban a 
megadott mail címre: kommunikacio@csomor.hu

Pályázat ütemezése:
• A pályázat meghirdetésének napja:   

2017. február 1.
• A pályázatok beküldésének határideje:   

2017. március 1. 
• Pályázatok elbírálása: 2017. március 8.
• Pályázat nyertesének kihirdetése:   

2017. március 10.

Pályázat díjazása:
A nyertes pályázó a két kisarculati tervért  
180 000 Ft-ban részesül.
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy  
nem egy pályázót hirdet nyertesnek a két tervvel 
kapcsolatban. Ebbe az esetben a Csömöri napok 
nyertes terve 100 000 Ft, a Szüreti mulatság terve 
80 000 Ft díjban részesül.

kultúra, közösségi élet
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SPORTBÁL
Január utolsó  
szombatján: Sportbál

Nagyszerű tradíció indult el néhány év-
vel ezelőtt, a régi hagyományoknak meg-
felelően pedig zsinórban immár hatod-
szor, 2017-ben is megrendezzük az évről 
évre kiemelkedő népszerűségnek örvendő 
sportbált. A Csömör Sportcsarnokban 
tartandó eseményen átadásra kerülnek 
az „Év sportolója” díjak is. Sok szeretettel 
várunk minden sportolót, edzőt, sportba-
rátot, és minden mulatni vágyó csömörit 
a 2017-es sportbálon! Sztárfellépők, 
díjeső, ínycsiklandozó falatok és további 
meglepetések! Január 28-án szombaton 
19 órakor kezdünk, korlátozott számú 
jegyek még a helyszínen is kaphatók, nem 
érdemes kihagyni a bulit!

SPORTBÁL 2017
A program:
 19.00 Kapunyitás
 19.40 NRG Dance School hiphop  
és gyermekbalett-bemutató
 20.00 Ritmikus gimnasztika bemutató
 20.15 Ünnepélyes díjátadó  
utánpótlás-sportolóink részére
 20.25 Németh Krisztián Norbert 
ragtime műsora marimbára
 20.30 Vacsora
 21.10 Hastáncbemutató Seres Anikóval
 21.15 Ünnepélyes díjátadó  
felnőtt sportolóink részére
 21.40 Super Starsky koncert
 23.30 DJ Hori slágermix
 0.10 Tombola
 0.20 DJ Adalberto retro disco
Időpont: 2017. január 28., szombat
Helyszín: Csömör Sportcsarnok

KÉZILABDA
Parádés őszi hajrá

Az őszi szezon negatív szériája változás-
ra késztette férfi kézilabdázóink tavasszal 
visszavonult vezetőedzőjét. Bagyánszki 
Zsolt fontos döntésre határozta el 
magát: a csapat nehéz helyzetére való te-
kintettel (kiesőhelyre csúsztunk vissza) az 
őszi szezon utolsó meccsein játékával és 
rutinjával is igyekezett segíteni a srácok-
nak a pályán. Talán a bejelentés hatására 
változó morál is közrejátszhatott, de bő 
két hónap után ismét nyertünk az NB 
II-es bajnokságban: a TFSE otthonában 
megszereztük első idegenbeli sikerünket 
a szezonban. Nagyszerű nyitány adta 
meg az alaphangot a csepeli találkozón, a 
6–0-ás kezdés után magabiztos vezetéssel 
vághattunk neki a folytatásnak. A rutinos 
játékosaink közül Turák Csaba nagy-
szerűen védekezett, az ismét szerelést 
húzó Bagyánszki Zsolt azonban pá-
lyára sem lépett, nem vette el a dicsőséget 
a magára találó csapattól.

Ebben a szellemben folytatódott a hajrá, 
heroikus küzdelemben megosztoztunk 
egymással a pontokon az érzelmekben, 
hetesekben és kiállításokban gazdag Gö-
döllői KC elleni hazai presztízsrangadón. 
A vendégek kezdték jobban a meccset, 
az első negyedórában végig futottunk az 
eredmény után, idővel azonban szép fo-
kozatosan átvettük a játék irányítását, és 
ezzel együtt a vezetést is. A fordulás után 
már néggyel is elmentünk, de a szívós gö-
döllőiek nemhiába ácsingóznak a bajnoki 
címre, nem adták fel, és fokozatosan lopa-
kodtak a sorozatosan emberhátrányban 
játszó csapatunk után. Az ideiglenesen 
visszatérő Bagyánszki Zsolt játé-

kos-edző ezúttal pályára lépett, sőt, egy 
betörés után gólt is lőtt. Két perccel a 
vége előtt mégis a Gödöllő szerezte meg 
a vezetést, de kettős emberelőnyben tá-
madhattunk a maradék időben. Összejött 
a fordítás, így már „csak” a tökéletes véde-
kezést kellett megoldani a győzelemhez! 
A vendégek lehozták a kapusukat is, egy 
befutás után pedig összejött nekik az 
egyenlítés, a hősies küzdelem így drámai 
döntetlennel ért véget. Legyünk pozitívak: 
a pontszerzés bravúr a javából, még úgy is, 
hogy a győzelem is összejöhetett volna a 
nagy rivális, dobogón álló látogatók ellen.

Utolsó 2016-os hazai meccsünkön 
aztán stílusosan, győzelemmel foglaltuk 
keretbe az őszi idényt az NB II-es baj-
nokságban: izgalmas, kiélezett meccsen 
győzték le a fiúk a vendég Gyömrőt. A 
vendégek az októberben történt új igazo-
lásuknak köszönhetően jelentősen erő-
södtek, hiszen a korábbi chilei válogatott, 
rutinos Patrício Andrés Martínez 
csatlakozott ellenfelünkhöz. A találkozón 
aztán az első pillanattól érezni lehetett, 
hogy komoly harcra készteti egymást a 
két csapat. Az első gólt mi szereztük, és 
a félidő közepéig rendben is mentek a 
dolgok, vezettünk, és bár a chilei Martí-
nez villogott (8 gólig jutott 30 perc alatt!), 
nálunk volt az előny, a szünetig azonban 
fordult a kocka. A folytatás viszont re-
mekül kezdődött: sorozatban lőtt négy 
gólunkkal rögtön megmutattuk, hogy itt 
ma melyik csapat az úr. A lassan elfáradó 
dél-amerikai játékos olykor külön őrzőt 
kapott, védekezésben remekeltünk, a 
rendkívül harcos Kovács Márk pedig 
hozta a kirobbanó formáját, a második fé-
lidőben kilenc (!), összesen 12 gólig jutott, 
így hiába üldöztek kitartóan a vendégek, 
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csak izgalmassá tudták tenni a hajrát.
A remek formába lendült együttes 

végül idegenben is nagyszerűen zárta az 
őszi szezont, miután céltudatos játékkal 
bravúrgyőzelmet aratott a Rév TSC ott-
honában. A megtáltosodó csömöri csapat 
sokáig hátrányban volt, a szünetben is a 
házigazdák álltak jobban, sőt, a fordulás 
után is többgólos hátrányban voltunk, de 
a zsinórban szerzett hat góllal fontos pil-
lanatban vettük át a vezetést. Érezhetővé 
vált a morális erő és a nagyobb önbizalom 
az együttesben, ami az utóbbi időszakban 
elért nagyszerű eredmények után érthető. 
A sok edzésen elvégzett munka ezúttal 
is kifizetődött, a nüanszok a javunkra 
döntöttek. Kapaszkodhattak a végén a 
hazaiak, Bagyánszki Zsolt fiai már 
nem engedték ki a kezükből a két pontot. 
Az őszt tehát három győzelemmel és egy 
döntetlennel zártuk!

NB II, Észak-csoport
• 8. forduló: TFSE – Csömör KSK 21–32 (11–18) 

Gólszerzőink: Kovács M. 9, Bártfay 6, Kővári 5, Árvai 3, 
Gombár 3, Radnai 3, Tóth B. 2, Vajna 1.

• 9. forduló: Csömör KSK – Gödöllői KC 26–26 (14–13) 
Gsz.: Nádasdi 8, Árvai 3, Bártfay 3, Kovács M. 3, Turák 
3, Radnai 2, Vajna 2, Bagyánszki 1, Gombár 1.

• 10. forduló: Csömör KSK – Gyömrő VSK 29–27 
(11–13),  
Gsz.: Kovács M. 12, Turák 5, Gombár 4, Radnai 4, Árvai 
2, De Coll 1, Vajna 1.

• 11. forduló: Rév TSC – Csömör KSK 27–28 (16–14) 
Gsz.: Kovács M. 9, Bártfay 5, Turák 4, Bagyánszki 3, 
Gombár 3, Vajna 2, Gruber 1, Radnai 1.

FUTSAL
Már a dobogón  
futsalosaink!

Az év végi hajrára még jobban összekap-
ták magukat futsalosaink, hogy tovább 
ostromolják a dobogót: előbb gólgazdag 
meccsen győztek a Kastélydombi SE elle-
ni találkozón (ez némi gyógyírt jelentett a 
hétközi kupabúcsú után), majd sorra jöt-
tek a további kiütések. A monoriak elleni 
mérkőzés ellenfelünk csömöri nagypályás 
játékosa, Vadászi Edward öngóljával 
indult, utána hiába lőtt két szabályos gólt 
is ellenünk, így is lemosták a Jávor-ta-
nítványok a végén beinduló vendégeket, 
a mesterhármast szerző Takó Csaba 
vezérletével meg sem álltunk nyolcig! 

Ennél is komolyabb differencia, osztály-
különbség volt a sereghajtó Rákospalotai 
Reactor elleni meccsen, ahol hatalmas csa-
pást mértünk ellenfelünkre. A fővárosiak 
nem tudtak komoly ellenállást kifejteni a 
csömöriek ellen, igazi macska-egér harc 
folyt a pályán, a „vendégek” sorra lőtték 
a szebbnél szebb akciók végén szerzett 
góljaikat (a fővárosiak Csömörön játsszák 
hazai meccseiket, így ezúttal papíron 
idegen környezetben léptünk pályára). 
Az RFC Tigrisei ezen az estén kegyelmet 
nem ismerve, valósággal lemészárolták 
ellenfelüket.

A futsal NB II második körének nyitá-
nyán csapatunk a Dunakanyarban, a Vác 
Futsal SE otthonában készült bravúrra: 
bár Jávor István legénysége a hajrában 

vezetést szerzett, de az utolsó pillanatok-
ban végül döntetlenre mentette a hajrában 
forrongó hangulatúvá vált meccset a hazai 
együttes. Alaposan fűtötte a visszavágás 
tüze futsalosainkat az Újpest FC ellen, 
hiszen nemes bosszút akartak állni az 
őszi, idegenbeli vereségért, ennek meg-
felelően a teljesen egyértelmű meccsen 
kiütéses győzelmet arattak a Tigrisek. A 
különbség a meccs képét tekintve nem 
tekinthető túlzónak, minden játékelem-
ben felülmúlta ellenfelét a hazai együttes, 
a látogatóknak ezúttal csak a szépítésre 
futotta. Idei utolsó idegenbeli meccsén 
is remekelt csapatunk, Nagykátán ütötte 
ki a hazaiakat, akiknek a szépítés is csak 
a végső sípszó előtt jött össze. A 2016-os 
naptári évet aztán hazai pályán, zsúfolt 
lelátók előtt egy elhalasztott bajnoki 
csúcsrangadóval zárta a gárda. A végsőkig 
kiélezett csatában a szomszéd Dunakeszi 
ellen sokáig döntetlenre álltunk, de sajnos 
hiba csúszott a végjátékokba, a vendégek 
pedig gólokkal bosszultak meg minden 
rövidzárlatot a fordulás utáni 20 percben, 
így a második helyen telelhettünk.

A januári folytatásban ismét felvették 
a kesztyűt, és visszatértek a győzelem út-
jára futsalosaink az UFC-Gyömrő elleni 
hazai találkozón, ahol kiütéses győzelmet 
arattak. Az első félidő még inkább a tapo-
gatózás jegyében telt, hazai oldalon több 
volt az idegeskedés, mint az indokolt lett 
volna, de a szünet után már a felszabadult 
játék dominált. Összességében teljesen 
megérdemelt a hétgólos siker.

Telt ház előtt zárták az évet futsalosaink a rangadón.
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NB II, Közép-keleti csoport
• 10. forduló: RFC Csömör – Kastélydombi SE Monor 

8–5 (5–2) 
Gólszerzőink: Vadászi (1. – öngól), Takó (7., 18., 40.), 
Érsek (7., 36.), Nehéz (19.), Smeló (34.)

• 11. forduló: Rákospalotai Reactor – RFC Csömör 
2–16 (0–9) 
Gsz.: Fekete (4.), Gyárfás (7., 25., 26.), Maruzsi (9.), 
Jenei (11., 11., 11., 24.), Érsek (12., 32.), Husz (18.), 
Kiss B. (19., 34.), Tősér (26.), Nehéz (36.)

• 12. forduló: Váci Futsal SE – RFC Csömör 3–3 (2–2) 
Gsz: Maruzsi (7.), Takó (18., 39.)

• 13. forduló: RFC Csömör – Újpest FC 6–1 (2–0) 
Gsz.: Érsek (4.), Jenei (11., 34.), Gyárfás (26., 40.), 
Maruzsi (32.)

• 14. forduló: Cannabis Energy Nagykáta SE – RFC 
Csömör 1–6 (0–2) 
Gsz: Smeló (10.), Fekete (18.), Tápi (28.), Érsek (35.), 
Nehéz (37.), Várkonyi (38.)

• 9. forduló: RFC Csömör – Dunakeszi Kinizsi 2–5 
(1–1) – elhalasztott mérkőzés 
Gsz.: Nehéz (11.), Takó (38.)

• 15. forduló: RFC Csömör – UFC-Gyömrő 10–3 (3–2) 
Gsz.: Jenei (4., 20., 40.), Nehéz (8.), Gyárfás (25.), Tápi 
(34., 35.), Fekete (38., 40.), Smeló (39.)

Korábban játszották:
Magyar Kupa, 2. forduló
• RFC Csömör – Göcsej SK 1–4 (0–1) 

Gsz.: Fekete (22.)

KERÉKPÁR
Ötödször is a legjobbak!

A 2016-os év végén a Magyar Ke-
rékpársport Szövetség megtartotta 
hagyományos XCO és XCM díjkiosztó 
évzáró rendezvényét, ahol csapatunk, a 
Cube-Csömör ebben az esztendőben 

már ötödször lett a legeredményesebb 
utánpótláscsapat! Ahogy az előző véget 
ért, úgy az új esztendő is remekül indult: 
egy rendhagyó helyszínen megrendezett 
versennyel. Az ILB Factory – CrossArena 
Cyclocross Magyar Bajnokságnak egy 
elhagyott budapesti romépület szolgál-
tatta a díszletet. A szakági bajnokság 
különlegességét az extrém hideg időjárás 
adta, ahol az elitek mezőnyében a tavalyi 
bajnokok címvédésével zárult a 2017-es 
cx ob: Benkó Barbara (Focus XC 
Team) és Búr Zsolt (Vialand Racing 
Team) is megvédte magyar bajnoki el-
sőségét (a csömöri Buruczki Szilárd 
lett a harmadik). Az U23-asok között a 
szintén tavalyi győztes – nemrég a Trek 
csapatába igazoló – Dina Márton lett 
az első, míg testvére, a csömöri Dina 
Dániel az ezüstérmes. További brin-
gásokhoz kapcsolódó hír, hogy komoly 
sportdiplomáciai előrelépést tett Csömör: 
a sport kft. ügyvezetőjét, Válé Flóriánt 
beválasztották az újjáalakult Magyar Ke-
rékpársport Szövetség elnökségébe, ahol 
az infrastrukturális fejlesztésekért felel, 
illetve az új pályák építése és a meglévők 
fejlesztése is a feladatai közé tartozik.

TEREPFUTÁS
Egyre népszerűbb  
a csömöri Évzáró futás

A leglelkesebbek az év utolsó napján 
sem tétlenkedtek, közel 500-an álltak 
rajthoz Csömörön, hogy sportosan kezd-
jék a szilvesztert, mert természetesen az 
idei december sem telhetett el a mindig 
nagy sikert arató Évzáró terepfutóverseny 
nélkül. A helyi rendezés a csömörieknek 

is meghozta a kedvét a versenyhez, illetve 
a CsömörSport atlétái is rajthoz álltak 
az év utolsó viadalán, hogy elbúcsúztas-
sák a 2016-os esztendőt. A jókedv és a 
nagyszerű idő adott volt a remek teljesít-
ményekhez, így ragyogó eredményekkel, 
hangulatos versennyel köszöntek el az 
évtől a sportolók, hobbi- és profiszinten 
egyaránt.

JÉGKORONG
Winter Classic  
a csömöri tavon

A rendkívül hideg időjárás kedvezett 
a téli sportok szerelmeseinek, így ismét 
hokitornát tartottak január elején a 
csömöri horgásztavon, egészen pontosan 
a IV. Csömöri Winter Classicot. Az U8-
U10-es korosztály számára kiírt gyerek 
jégkorongtornán 16 csapat vett részt, 
amely idén a Magyar Jégkorong Szövetség 
és a Pólus Pingvinek főszervezésében va-
lósul meg. A több pályán egyszerre zajló 
mérkőzések, a több száz hokispalánta és a 
kilátogató korcsolyázó, szánkózó csömöri 
gyerekek és felnőttek igazi téli karneváli 
hangulatot varázsoltak a jégre.

Szabó Péter Ádám

Rengetegen búcsúztatták sportosan az évet Csömörön.

Lakossági   
apróhirdetések
Ezermester festést, hegesztést stb.  
szakmunkákat vállal. Tel: 06 30 904-8023

Kertgondozást, fakivágást, bozótirtást,  
permetezést STB. vállalok. T: 0630 904-8023



25hirdetések

Barbara  
kutyakozmetika
Nagytarcsa, Tessedik 
Sámuel utca 38

Kérésre házhoz 
megyek
+3620/9355059
www.barbarakutyakozmetika.hu

Másológépek,  
nyomtatók  
javítása, 
értékesítése,
nyomtatópatronok, 
-kazetták  
forgalmazása, 
töltése.
Print-97 Kft.
2141 Csömör, Petőfi S. u. 42.
0628/445-041
0630/9605-856
print97@invitel.hu

Matematika, 
fizika korrepe- 
tálás általános 
iskolásoknak!

Igény szerint  
házhoz is megyek.

tel: 06-20/ 972-1715

ÁLLÁSLEHETŐSÉG 
Csömörön: dietetikus 
(élelmezésvezető), 
irodai munkatárs 
(pénzügy, munkaügy). 
Várjuk megváltozott 
munkaképességű 
személyek  
jelentkezését is!  
Bővebb információ:  
28 445 721/108 mellék

Meglévő ügyfeleink részére  
keresünk SÜRGŐSEN:
-mezőgazdasági területet
-építési telket
-családi házat
-felújítandó házat
-kiadó ingatlant

Amennyiben Ön eladna, venne  hívjon minket! 
 Tel.:  0670/4142724; 061/4050348                            
 Cím:  2141 Csömör, Szabadság út 14.   
  1161 Budapest, Hősök tere 10-11.

 E-mail: top10ingatlan@gmail.com
 web: www.top10ingatlan.hu
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XVI. kerületi munka-
helyre hegeszteni tudó 
lakatost felveszünk.
Jogosítvány szükséges.
Nyugdíj mellett is  
dolgozni akaró kollégát 
is szívesen látunk.

Tel: 06-30-456-9-654

REDŐNYJAVÍTÁS                                     
Fa, műanyag, alumínium 
redőnyök javítása  
gyors határidővel

INGYENES KISZÁLLÁS!
szombat, vasárnap is

CSÖMÖRIEKNEK  
10% KEDVEZMÉNY

TEL: 06/70/561-9541

MINDEN AMI 
SZÁMÍTÁSTECHNIKA
Használt és új számítógépek

eladása, javítása.
Vírusirtás, telepítés, 

internetbeállítás.
DIGITALIZÁLÁS

Régi hangfelvételeit CD-re írom.
VHS, video8 digitális kamera 
felvételeiből műsoros DVD-t 

készítek

☎ 06 30 231 2460
Cégeknek átalánydíjas 

karbantartási szerződés! 
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A modern hallókészülékek 
feltűnésmentes megoldást nyújtanak:

Vizsgáltassa meg hallását ingyenesen, 
és együtt elérjük, hogy ismét jól halljon!

* Az akció részletei: www.victofon.hu/akcióink. 
   A hirdetést és a hallókészülék kiskönyvét hozza magával.

Bejelentkezés:
06-30/827-8435 • 06-1/401-1344

www.victofon.hu

A fül formájához igazodva kényelmes viseletet jelentenek.

A televízió és a mobiltelefon használatát is megkönnyítik.

Kezelésük könnyen elsajátítható.

Ön szerint 
   visel hallókészüléket 
    a hölgy?

Tudta?

Ft
/d

b*

Hallókészülék 
elem kupon

Ajándék sütőkesztyű 
ingyenes hallás-
vizsgálat esetén*

1163 Budapest, Jókai u. 3. 
III. emelet, Audiológia

Ön mit kezdene plusz egy szobával, ha nagyobb otthona lehetne? 
Adjon teret igényeinek a Takarék Otthon és Otthonteremtő Kamattámogatott hitelekkel! 
Igényelje lakásvásárlásra vagy építésre induló díjkedvezményekkel! 

A hirdetésben szereplő hitelhez kapcsolódó Családi Otthonteremtési Kedvezmény Magyarország Kormánya 
által nyújtott támogatás. A THM-ek meghatározása az aktuális feltételek fi gyelembevételével történt, a 
feltételek változása esetén módosulhatnak. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. 
A fedezetként bevont ingatlanra érvényes ingatlanbiztosítás megkötése, vagy megléte szükséges. Jelen 
tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A részletekről tájékozódjon a PÁTRIA Takarék 
fi ókjaiban, vagy keresse fel honlapunkat!

Érdeklődjön fi ókjainkban: Abony, Albertirsa, BUDAPEST VI., XVI., XVIII., 
Cegléd, Ceglédbercel, Csömör, Ecser, Gomba, Gödöllő, Gyömrő, Isaszeg, 
Jászkarajenő, Kistarcsa, Kocsér, Maglód, Mende, Monor, Nagykőrös, 
Nagytarcsa, Nyáregyháza, Nyársapát, Pánd, Pécel, Pilis, Sülysáp, Tápióbicske, 
Tápióság, Tápiószentmárton, Törtel, Üllő, Vasad, Vecsés

Ön mit kezdene plusz egy szobával?

Takarék Jelzáloghitelek

akcio.patriatakarek.hu/ingatlanhitel
facebook.com/patriatakarek

Takarék Otthon Hitel 
THM: 3,04%-6,22%

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel 
THM: 3,12%-3,20%

Kikapcsol,
elvarázsol,
energiát ad!
Sem alkatod, 
sem korod 
nem akadály!

Helyszín: Csömör, művelődési ház, tükrös terem
Időpont: szerdánként 18-19 óra közö.

Bővebb információ: 
hps://www.facebook.com/csomorhastanc/

e-mail: aniko.seres@nuvu.hu, telefon: +36204444392

www.bollerbolt.hu - 06 70 945 25 00
Fűszerek

kellékek

Disznóvágásra minDent egy helyen

www.bollerbolt.hu 
  0670/945-2500 



XVIII. HÁJASTÉSZTA- 
ÉS FÁNKSÜTŐ VERSENY

IV. LEKVÁRFŐZŐ VERSENY

Ha van egy jó hájastészta receptje, vagy finom fánkot 
sütött, netán a lekvárfőzés mesterének érzi magát és 

szeretné megmérettetni tudását, akkor jelentkezzen a 
versenyre!

A versenyen részt lehet venni egyénileg és csoportosan is. 
A sütőverseny feltétele a 11.00 és 13.00 óra között leadott 

hájas tészta vagy fánkféleség. 

A lekvárfőző versenyre benevezés 2 dl lekvár leadásával 
történik 11.00 és 13.00 óra között. 

Mindkét versenyen szakavatott zsűri bírálja el a behozott 
finomságokat.

Csoportok jelentkezését is várjuk, akik bemutatják a 
közönségnek a hájastésztakészítés és fánksütés fortélyait.

A verseny eredményhirdetése 17.00 órakor lesz. 
A zsűri elnöke: Hargitai György mesterszakács.

A hagyományos receptek alapján készült süteményeket 
mindenki megkóstolhatja, a kóstolójegy ára 500 Ft.

Jelentkezés és felvilágosítás: iroda@muvhazcsomor.hu 
e-mail címen vagy a 28/543-790 telefonszámon.

2017. február 11. szombat 14.00


