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Csömöri Hírmondó
Látványos  
Csömör
14-15. oldal

Előzetes a  
Csömöri napok  

programjából
20. oldal

Bajnoki aranyérmes 
a futsalcsapatunk

23-24. oldal

1135 lépés  
Csömörön
18. oldal

Változások a  
hulladékszállításban
5. oldal

Volt egyszer  
egy majális
18. oldal



Az idei tót majálison is igazi  
hagyományos hangulat fogadta a látogatókat.

Az Éless-Szín  legújabb darabjának premierjén,  
A furfangos menyasszony című vígjátékon  
szórakozhatott a közönség.  

Kicsik és nagyok együtt indultak a Csömöri Civil Egyesület  
új kezdeményezésében megszervezett, 1135 lépésre Csömörön.  (18. oldal)

Sinka István születésének 120. évfordulója alkalmából vándor-
kiállítás nyílt a könyvtárban április 24-én. Az est házigazdája 
Szántóné Hermányos Mária önkormányzati képviselő volt.

Életképek címmel nyílt kiállítás Fritkó Endre  
festőművész alkotásaiból a művelődési házban.

A tánc világnapját a helyi és környékbeli tánccsoportok 
előadásával ünnepelték a művelődési házban.
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készítés: wawe Bt. – Varga Gábor (gabe) â Nyomda: Visit Kft., 1047 Budapest, Baross u. 5/a. â issn: 2062-5227

A Csömöri Hírmondó szerkesztősége fenntartja magának a jogot, hogy a beérkező anyagokat, cikkeket, olvasói leveleket közzététel esetén szöveggondozáson túl a tartalomnak megfelelően szerkessze. Készült: 3650 példányban. A lap 
ingyenes, minden csömöri háztartásba eljuttatjuk. Kérjük, jelezze, ha valamilyen okból nem kapta meg a legújabb számot! Lapzárta: minden hónap 15-én, megjelenés: a hónap utolsó hétvégéjén.

Címlapfotó: Bujdosó B. Krisztina
Fotók: Bujdosó B. Krisztina ,Varga Gábor (VARGOSZ) 
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2017. június 17.
 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
június 17.   

szombat  
800-1300 óra 

Gyereknapra
 

suzskának mindene megvolt. Hatalmas házban élt a szüleivel, 
egész kis játszótér várta őt a kertjükben, rózsaszín szobája  polcain 
gyönyörű hajas babák sorakoztak, volt benne egy  kiskonyha is, amelyben 

a babáknak főzhetett. Volt sok szép ruhája, lakkos cipellője, és megannyi 
kis csecsebecséje, s a kislány, bármit kiejtett cseresznyepiros száján, azonnal 
megkapta. Esténként, elalvás előtt, míg anyukája a konyhában tett-vett, ő a 
szobájában ücsörögve, egyedül nézte a kedvenc mesefilmjeit, míg el nem aludt. 

Egy este Zsuzska a barátnőjénél aludt. Katicáéknak nem volt olyan nagy házuk, 
a kertben is csak egy homokozó és egy kis hinta árválkodott. A kis barátnő 
szobájában nem volt tévé, és a polcokon is csak néhány viseltes rongybaba 
kucorgott. A két kislány mégis nagyon jól érezte magát, sokat játszottak, 
rajzoltak, nevetgéltek.  Az esti fürdés után Zsuzska a nappaliban álló tévéhez 
ült, s várta, hogy valaki bekapcsolja az elalváshoz elengedhetetlenül szükséges 
mesecsatornát. Katica anyukája azonban mosolyogva a gyerekszobába terelte, 
ahol kis barátnője már az ágyban volt, így Zsuzska is melléfeküdt. És ekkor, a 
szoba halványan derengő fényénél Katica anyukája mesélni kezdett. Halkan 
és hosszan mesélt manókról, tündérekről, különös kalandokról, melyben a két 
kislány az aznap délutáni közös élményeket is felfedezni vélte. Zsuzska, akinek 
elfoglalt anyukája este soha nem mesélt, áhítattal hallgatta a csodaszép történetet.

Közeledett a gyereknap, amikor Zsuzska anyukája megkérdezte, mit vegyen a 
kislánynak ajándékba. Az aprócska kislány csak ennyit mondott:  
– Nem kell nekem semmi, csak annyit kérek, mesélj nekem esténként anyukám!

Meséljünk hát minél többet aprócska és nagyobbacska gyermekeinknek, 
és ne csak gyereknapon.  Mert nagyon hamar felnőnek…

                                                                                                                                             Miklós Daniella

Szelektív hulladékszállítás
Változás a szelektív hulladékszállításban!
Június 16-án és június 30-án, pénteken a 
műanyag, fém- és papírhulladékot egyszerre kell 
kitenni a szelektív zsákokban!
További információ a hulladékszállításról a  
www.csomorhulladek.hu weboldalon olvasható!

Ünnepi hulladékszállítás
Június 5-én, pünkösdhétfőn a kommunális 
hulladék elszállítási rendjében nincs változás,  
a szemetet aznap viszik el!

Zöldhulladékgyűjtés
Június 23-án, pénteken kell kitenni  
a zöldhulladékot az erre a célra  
rendszeresített zsákokban! 
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Települési  
krónika
 
Április -án, a költészet napján 
ünnepi műsort tartottak a Petőfi 
Sándor Művelődési Házban, mely-
nek szervezője Szeltner László 
igazgató, Nyikos Edit, a Mátyás 
Király Általános Iskola pedagógusa és 
Eperjesi Csaba művelődésszervező 
munkatárs volt. 

Április -. között a hagyományos 
Mária úti zarándoklat keretében 
három csoport is érkezett Csömörre, 
akiket az önkormányzat részéről 
Fábri István polgármester, Tormay-
Lesták Mária alpolgármester és 
Szántóné Hermányos Mária 
képviselő, a Csömöri Római Katolikus 
Egyházközség részéről Deák 
Miklós, Endrédy Miklós fogadott 
és köszöntött. Ezt követően a római 
katolikus plébánián látták vendégül a 
zarándokokat. 

Április -án rendezték meg a 
27. Csömöri Kórustalálkozót és 
Egyházzenei Hangversenyt a csö-
möri római katolikus templomban. A 
találkozót Görbe József plébános 
nyitotta meg. A kistarcsai Rózsafüzér 
királynője-templom Vivace Kórusát 
Kissné Bozó Sarolta karnagy, 
a Dányi Szeretetláng Énekkart 
Ladányi Barbara karnagy, a 
Budakalászi Kórust Méhes Imre 
karnagy, míg a Csömöri Evangélikus 
Egyházközség Kórusát Remenár 
Krisztina karnagy vezényelte. 

Május -jén, a munka ünnepén 
a Csömöri Tót Hagyományaink 
Házában hagyományos majális 
programsorozatra, a Bulgárkertben a 
Csömöri Civil Egyesület szervezésé-
ben hagyományteremtő céllal, hely-
történeti jellegű közösségi reggelizésre 
került sor, melyet egy 1135 lépés cí-
met viselő rövid séta előzött meg. 
(i 18. oldal)

Május -án több mint százan indul-
tak útnak a Csömöri Körtúra program 
hagyományteremtő célú gyalogos tel-
jesítménytúráján, a Boglárka-túrán.
(i 14-15. oldal)

Május -án  a művelődési házban az 
Éless-Szín premierelőadását, A fur-
fangos menyasszonyt tekinthette meg a 
közönség. (i 22. oldal) 

Május -én Szőlőhegy, Körmendi-
hegy településrészen élők számára 
fejlesztési fórumot, közös egyeztetést 
tartott a képviselő-testület az érintett 
településrészen eddig megvalósult és 
tervezett fejlesztéseivel kapcsolatban 
a Petőfi Sándor Művelődési Házban. 
(i 6. oldal)

Május -én Fritkó Endre festmé-
nyeiből nyílt kiállítás a művelődési 
házban.

Május -án a Települési Önkor-
mányzatok Országos Szövetsége 
megyei szintű polgármesteri fóru-
mán Fábri István polgármester is 
részt vett. 

Május -án regionális atlétikai 
versenyt tartottak a sportcsarnok sza-
badtéri atlétikai pályáján. 

Május -án a Középhegy telepü-
lésrészen élők számára fejlesztési 
fórumot, közös egyeztetést tartott 
a képviselő-testület az érintett te-
lepülésrészen eddig megvalósult és 
tervezett fejlesztéseivel kapcsolatban 
a Petőfi Sándor Művelődési Házban. 

Lapzárta után
Május . Maifest a Hősök terén.  A 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Csömör 7. alkalommal rendezte meg  
nagy sikerű majálisát.
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Fókuszban
Változások  
a hulladékszállításban 

Településünkön 2017. május 15-től 
új közszolgáltató, a Zöld Híd 
B.I.G.G. Nonprofit Kft. veszi át a 
hulladékok elszállítását, kezelését.  
A Zöld Híd B.I.G.G. Magyarország 
egyik legnagyobb, dinamikusan nö-
vekedő hulladékgazdálkodási szol-
gáltatója. Az alábbiakban összefog-
laltuk a legfontosabb tudnivalókat. 

Kommunális hulladék
A kommunális hulladékot hulladék-

gyűjtő edényben gyűjtse. Ha valakinek 
többlethulladéka keletkezik, ami már 
nem fér el az edényben, akkor a Zöld Híd 
B.I.G.G. által biztosított, többlethulladé-
kos zsákba kell elhelyezni a hulladékot, 
mert csak ebben tudják elszállítani. A 
zsákok nem ingyenesek, azokat az alábbi 
értékesítési pontokról lehet beszerezni:
• Miczi-Ker Kft. – Major út
• Miczi-Ker Kft. – Béke tér 1.
• Fityus és Tsa Vasasbolt,  

Hév állomás u. 3.
•  Joker ABC , Tóth Zsuzsanna E.V. 

– Szabadság út 41.
•  Jókai ABC – (Start Power Bau Bt.) 

Jókai u./Petőfi u. sarok
A zsákértékesítési pontokról a Zöld 

Híd honlapján is tájékoztatást adnak: 
www.zoldhid.hu/nkft

A nem megfelelő zsákokban kihelyezett 
hulladékokat nem szállítják el.

Szelektív hulladék
A szelektíven gyűjtött hulladékok eseté-

ben vagy a Zöld Híd B.I.G.G. által biz-
tosított, szelektíves zsákban helyezhetjük 
ki a szelektív hulladékokat. A Zöld Híd 

begyűjtést végző munkatársai a kihelye-
zett gyűjtőzsákokkal azonos mennyiségű 
cserezsákot  biztosítanak, ingyenesen. 

Településünkön a gyűjtési napok és 
a megszokott begyűjtési körzetek nem 
változnak, de júniustól változás lesz a sze-
lektív gyűjtés módjában. A szelektív hul-
ladék gyűjtése június 16-tól kéthetente 
lesz pénteki napokon, és a műanyagot, 
a papírt, valamint a fémet egyszerre 
szállítják el a háztartásoktól. 

Zöldhulladék
A Zöld Híd B.I.G.G. Nkft. zöldhulla-

dékot is gyűjt, június 23-tól kéthetente 
péntekenként. Zöldhulladéknak minősül 
a zöldfelületeken, kertekben képződő 
biológiailag lebomló hulladék pl.: falevél, 
elpusztult növényi maradványok, gyo-
mok, gallyak, nyesedékek, fűkaszálék. A 
zöldhulladék gyűjtése a Zöld Híd által 
rendszeresített, egyedileg jelölt, biológiai-
lag lebomló, legalább 110 liter űrtartalmú 
zöldhulladékgyűjtő zsákokban,  vagy kö-
tegeléssel történik.  A zöldhulladékgyűj-
téshez szükséges zsákokat a kommunális 
hulladékgyűjtő zsákokkal megegyező 
helyeken lehet megvásárolni.

A kötegelés azt jelenti, hogy  a zöldhul-
ladékot nem ömlesztve, hanem legalább 
egy ponton összekötve kell kihelyezni. 
Az összekötegelt gallyak, ágak átmérője 
maximum 6 cm, hossza maximum 150 
cm, térfogata maximum 1 köbméter lehet.

Minden esetben az elszállítási nap 
reggelén 6 óráig kell kihelyezni hulladé-
kokat (edényzetet, zsákokat) az ingatlan 
elé. A közszolgáltatás díja nem változik, 
az ingatlanhasználóknak ugyanannyiba 
fog kerülni a szolgáltatás, mint eddig, és 
továbbra is az NHKV Zrt.-től érkeznek 
majd a számlák.

Csömörön, a Szabadság út 5. szám alatt 
a Csömöri Polgármester Hivatal épüle-
tének ügyfélszolgálati irodájában 2017. 
június 12-én 13-19 óráig a Zöld Híd 

B.I.G.G. NKft. munkatársai személyes 
ügyfélfogadást tartanak a lakosság tájé-
koztatása céljából. 

Kérjük, fokozottan figyeljen a hulladék-
elszállítás rendjére.

Intézményeink nyári nyitvatartása

• Polgármesteri Hivatal 
Július 24. és augusztus 6. között 
igazgatási szünet lesz, a hivatal ez idő 
alatt zárva tart. 

• Nefelejcs Művészeti Óvoda 
Az óvoda 2017. július 24-től 2017. 
augusztus 25-ig zárva tart. 
2017. augusztus 28-án hétfőn nevelés 
nélküli munkanap lesz, ekkor az óvoda 
zárva tart.

• Kéknefelejcs Tagóvoda  
(Kacsóh P. u. 6.)  
A Kacsóh P. utcai Kéknefelejcs 
Tagóvoda a nyári időszakban felújítási 
munkálatok miatt zárva tart.

• Krammer Teréz Zeneiskola 
Július 1. és augusztus 20. között 
minden szerdán 8-12 óráig ügyeletet 
tartanak a zeneiskola épületében.

• Csömöri Mátyás Király  
Általános Iskola 
*Lapzártánk után is folynak az egyez-
tetések a Dunakeszi Tankerülettel az 
iskola nyári nyitvatartásáról.

• Szociális Alapszolgáltató Központ 
Augusztus 14. és augusztus 27. között 
az intézmény zárva tart.

• Petőfi Sándor Művelődési ház 
Hétköznapokon (hétfőtől péntekig) 
8-20 óráig, illetve a rendezvényekhez 
igazodva tart nyitva.

• Sinka István Községi Könyvtár 
Július 1-től augusztus 12-ig zárva tart. 
Nyitás augusztus 14-én 8.00 órakor 

• Sportcsarnok 
Júliusban zárva tart a Sportcsarnok. 
A két szabadtéri teniszpálya egész 
nyáron üzemel, de bejelentkezés 
szükséges: 0670/281 6443. 
A műfüves pálya fejújítás alatt lesz, így 
az nem bérelhető egész nyáron! 

• Csömöri Községgondnokság 
Az intézmény a nyári időszakban is a 
megszokott nyitvatartással üzemel.

1. CS KOMMUNÁLIS 3. H. KOMMUNÁLIS
2. P KOMMUNÁLIS 4. K. KOMMUNÁLIS
5. H. KOMMUNÁLIS 5. SZ. KOMMUNÁLIS
6. K 6. CS.
7. SZ. 7. P. ZÖLD
8. CS. 10. H. KOMMUNÁLIS
9. P. 11. K. KOMMUNÁLIS
12. H. KOMMUNÁLIS 12. SZ. KOMMUNÁLIS
13. K KOMMUNÁLIS 13. CS.
14. SZ. KOMMUNÁLIS 14. P. SZELEKTÍV
15. CS. 17. H. KOMMUNÁLIS
16. P. SZELEKTÍV 18. K. KOMMUNÁLIS
19. H. KOMMUNÁLIS 19. SZ. KOMMUNÁLIS
20. K KOMMUNÁLIS 20. CS.
21. SZ. KOMMUNÁLIS 21. P. ZÖLD
22. CS. 24. H. KOMMUNÁLIS
23. P. ZÖLD 25. K. KOMMUNÁLIS
26. H. KOMMUNÁLIS 26. SZ. KOMMUNÁLIS
27. K KOMMUNÁLIS 27. CS.
28. SZ. KOMMUNÁLIS 28. P. SZELEKTÍV
29. CS. 31.	hét 31.	 H. KOMMUNÁLIS
30. P. SZELEKTÍV

28.	hét

30.	hét

23.	hét

24.	hét

25.	hét

26.	hét

29.	hét

Június
Csömöri	Hulladékgyűjtési	rend	2017

dátum hulladéktípus

22.	hét

Július
dátum hulladéktípus

27.	hét

A Zöld Híd B.I.G.G. ügyfélszolgálatának 
elérhetőségei:
email: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
telefon: +36 40 201 026
postacím: 2101 Gödöllő, Pf.:75.
Személyes ügyfélszolgálat:  
Gödöllő, Dózsa György út 69. VÜSZI Irodaház, 
hétfő: 7-19, csütörtök: 8-16

h
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Fejlesztések a nagyközségben

Rövid  összefoglaló a telepü-
lésen zajló, illetve májusban 
lezárult jelentősebb fejlesz-
tésekről, beruházásokról és 
nagyobb felújításokról.
Petőfi Sándor utcai járda teljes felújítása

Május második felében befejeződött 
a Petőfi Sándor utcai járda Szabadság 
út–Jókai utca közötti szakaszának teljes 
felújítása. Három éve zajlott le a falu köz-
pontjában lévő forgalmas utca útburkola-
tának és gépkocsibeállóinak felújítása, ez 
után került sor idén a már igen leromlott 
állagú aszfaltjárda feltörése után az eszté-
tikus járdalapok elhelyezésére. 

Fontos eleme a munkálatoknak az 
evangélikus templom környéki közösségi 
tér további alakítása: itt több új parkoló 
épült, köztük mozgássérültek számára is, 
új pihenőpadot helyeztek el, és fákat ültet-
tek a templom bejáratához, a Szabadság 
úti templomoldalon pedig járhatóvá 
tették  a szűk járdát. Várhatóan nyáron, 
a gyülekezeti ház megnövelt ingatlana 
előtt is új parkolókat alakítanak ki, utóbbi 
költségeit részben az egyház fedezi.

Az igen forgalmas, közel 300 méteres 
Petőfi Sándor utcai szakasz teljes meg-
szépülése a településkép jelentős javulásá-
hoz is hozzájárult.

A Csömöri Községgondnokság által 
végzett felújítás és fejlesztés teljes költsége 
(a községgondnoksági kivitelezői munká-
kon felül) összesen bruttó 4,5 millió Ft-ba 
került, és teljes egészében az önkormány-
zat finanszírozta.

Kossuth Lajos utcai járda teljes felújítása
Április második felében kezdődött el a 

több mint 700 méter hosszú Kossuth ut-
cai járda teljes felújítása. Korábban, 2015 
elején végezték el az utca postahivatal 
felőli részének járdafelújítását. A Sza-
badság út–Strand tér közötti szakaszon 
viszont nem aszfaltburkolat lesz, hanem 
járdalapokból alakítják ki az új felületet. A 
munkákat a Csömöri Községgondnokság 
végzi, a forrást az önkormányzat biztosít-
ja. A teljes költség (a községgondnoksági 
kivitelezői munkákon felül) bruttó 9 mil-
lió Ft. A kivitelezés befejezését június 
közepére tervezik.

Ulicska gyalogút felújítása
A korábban felújított szakaszok után a 

települést észak-déli irányban átszelő, kü-
lönleges adottságú Ulicska további két sza-
kaszának felújítását végzik el májusban és 
júniusban a Csömöri Községgondnokság 
munkatársai, önkormányzati forrásból. 
A keresztező Kossuth utca járdafelújítási 
munkálataihoz kapcsolódva az Erzsébet–
Kossuth utca, illetve a Kossuth –Tinódi 
utca közötti, összesen 200  méter hosszú 
szakasz újul meg, bruttó 1 millió Ft ér-
tékben (a községgondnoksági kivitelezői 
munkákon felül).

Nyárra az Ulicska is megújul.

Településrészi fórumot 
tartottak a Szőlőhegy, 
Körmendi-hegy lakóinak
Május 11-én az önkormányzat 
képviselő-testülete fejlesztési 
lakógyűlést, közös egyeztetést 
tartott a Szőlőhegy, Körmendi-hegy 
településrészen élők számára. 

Az egyeztetésen Fábri István polgár-
mester a 2017.–2021. közötti időszak 
Közösségi tér- és közterület-fejlesztési 
programját, az önkormányzat út-és jár-
dafelújítási, valamint intézményfelújítási 
terveit ismertette.

A megbeszélésen az út-és járdaépítéssel 
kapcsolatos kérdésekről, lakossági igé-
nyekről egyeztettek az ott lakó polgárok 
és az önkormányzat képviselői. 

A lakossági igényekre, a fejlesztésekkel 
kapcsolatos kérdésekre Fábri István 
polgármester mellett dr. Szarka 
Zsuzsanna, településrészi képviselő,  

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, 
valamint Eigler Tamás, beruházási 
tanácsnok válaszolt.

Lapzártánk után, május 18-án tartották 
a Középhegy településrész lakógyűlését a 
Laky utcai Nefelecs Művészeti Óvodában.

Az önkormányzat továbbra is többlép-
csős egyeztetést kíván tartani a lakókö-
zösséggel, hogy a település jövőjét megha-
tározó tervek valódi együttgondolkodás 
eredményeként valósuljanak meg. A siker-
rel lebonyolított és sok hasznos véleményt 
hozó esemény után további településrészi 
fórumokat tart az önkormányzat az adott 
környéken élők számára. Minden érintett 
lakost az internetes felületek mellett külön 
szórólapon is értesít az önkormányzat.

A következő településrészi  
fórum időpontja:

Június 1. csütörtök, 18.00 óra
Majorszegi településrész
Helyszín: Összefogás Rehabilitációs 
Központ

hírek, események
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Ügyelni kell a gaz-  
és gyommentesítésre!

A helyi környezetvédelemről szóló 
22/2015 (IX. 25) önkormányzati rende-
let alapján az ingatlanok tisztántartása, 
a gaz- és gyomnövények eltávolítása a 
tulajdonos, illetve az ingatlant használó 
kötelessége. 

Aki ennek a kötelezettségének nem 
tesz eleget, akár 150 000 forintig terjedő 
bírsággal sújtható, és a Polgármesteri 
Hivatal kényszerkaszálást is elrendelhet.  
Erre a közösségi együttélés alapvető sza-
bályairól és ezek elmulasztásának jogkö-
vetkezményeiről szóló 10/2013. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet ad lehetőséget. 

A környezetvédelmi rendelet betartá-
sára és betartatására azért van szükség, 
mert az ingatlanon elterjedő gaz- és 
gyomnövények allergiás megbetegedése-
ket okozhatnak a környékbeli lakosság 
körében. Felkérem a tulajdonosokat és 
az ingatlanhasználókat, hogy ügyeljenek 
ingatlanaik állapotára, annak rendszeres 
gaz- és gyommentesítésére.

A Polgármesteri Hivatal 2017 máju-
sától kezdve a vegetációs időszak végéig 
ellenőrzi majd a kötelezettség teljesítését. 

Mindezek mellett az ingatlan előtti, 
melletti és a mögötte lévő rész, illetve az 
árok tisztántartása is a tulajdonosok vagy 
az ingatlanhasználók feladata.  

Felhívom a figyelmet arra, hogy a 
parlagfűre magasabb szintű, szigorúbb 
jogszabályok vonatkoznak, amellyel kap-
csolatban más hatóságok járnak el. 

Kérdéseiket, bejelentéseiket, észrevéte-
leiket elektronikus úton a kornyezetvede-
lem@csomor.hu e-mail címre, telefonon 
a 28/544-034-es számra, és postai úton 
a 2141 Csömör, Szabadság út 5. sz. alatti 
címre tehetik meg.          

                                Dr. Katona Péter
                                    jegyző

Van-e kapcsolat a bélbaktériu-
mok és a zöldhulladék között? 
Miért érdemes komposztálni?

A címbéli kérdést olvasva először úgy 
tűnik, hogy nincs. Azonban, ha egy kissé 
utánanézünk a témának, akkor érdekes 
tényekre bukkanhatunk. 

Nem vagyunk egyedül a testünkben! 
Egyes testrészeinkben baktériumok 
milliárdjai vesznek részt egészségünk 
megőrzésében, így van ez a beleinkben is. 
Két kilónyi, több ezer baktériumfaj segíti 
az emésztésünket. Az utóbbi évek kutatá-
sai szerint ennek a bélflórának a sérülése 
is felelős az elhízásért és számos betegség 
kialakulásáért. A bélflóra egészsége függ 
az elfogyasztott táplálékunktól is; nem-
csak magunkat, hanem „lakótársainkat” is 
táplálnunk kell, mégpedig ásványi anyag-
ban gazdag zöldségekkel, gyümölcsökkel 
(www.diavitas.hu). 

Mára már köztudott tény, hogy a 
nagyüzemi termesztéssel megtermelt nö-
vények ásványianyag-tartalma az utóbbi 
hatvan évben drasztikusan lecsökkent. 

Márpedig az üzletekben, de még a pia-
cokon is a megvásárolható élelmiszerek 
zöme nagyüzemi termelésből ered. 
Ezeket fogyasztva nemigen tudjuk megfe-
lelően ellátni magunkat és a bélflóránkat 
sem. Megoldás lehetne biotermesztőktől, 
integrált kis gazdaságokból (ahol a nö-
vénytermesztés és az állattartás együtt 
történik) beszerezni az ennivalót, de ez 
ma egy átlagos pénztárcával rendelkező 
családnak Magyarországon igen nagy ter-
het jelentene, ha egyáltalán talál a közel-
ben ilyen forrást. Eközben a kertjeinkben 
a növények évről évre „gyártják” a szerves 
anyagot, ami legtöbbször felhasználatla-
nul kerül ki a portákról. 

Pedig a zöldhulladék kiváló alapanya-
got adna a természet által produkált és 
évmilliók óta létező újrahasznosítási 
folyamathoz, mely során a szerves anya-
gokból a talajlakó mikroorganizmusok 
segítségével létrejön a humusz. Ez a 
humusz segíti a növényeket abban, hogy 
a gyökereik fel tudják venni a talajból az 
ásványi anyagokat. Ennek a folyamatnak 
a felturbósított változata a komposztálás. 
Tehát mindenki rendelkezik évről évre 
megújuló ásványianyag-forrással, akinek 
kertje van, és ott élnek növények. Csak az 
a kérdés, hogy felhasználja-e vagy sem.

Mindezek tudatában értelmes dolog 
egy kertes, családi házas övezetben a 
növényi maradványokat kidobni? Ha a 
nagy globális környezeti problémával nem 
is törődünk, azért az egészségünk mégis-
csak fontos. Nem mondhatjuk azt, hogy 
nincs lehetőségünk tenni önmagunkért, 
hogy teljesen ki vagyunk szolgáltatva a 
közértek kínálatának.

Érdemes  tehát komposztálni a zöldhul-
ladékot, és termelni rajta egy kis paradi-
csomot a konyhára, hogy legyen elegendő 
számú és egyensúlyban lévő bélflóránk.

O. E.

hírek, események

Rendszeresen irtani kell a gazt a kertünkben.

A komposztálás nem csak a környezetnek,  
hanem saját és családunk egészségének is jót tesz.
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Az első csömöri  
főállású könyvtárosok

A június 8–12. között  
megrendezendő 88.  
Ünnepi Könyvhét és  
16. Gyermekkönyvnapok
közeledtével néhány perc ere-
jéig mi is merüljünk el  
a könyvek világában,  
és idézzük fel, településün-
kön kik tették le könyvtá-
runk szakmai alapjait.

Csömör képviselő-testületének 1897-
es közgyűlési jegyzőkönyve szerint a 
testületi tagok elhatározták, hogy a 
községben ingyenes népkönyvtárat lé-
tesítenek. Anyagi forrás híján felkérték 
a „Földművelődésügyi m. kir. miniszter 
úr Ő nagyméltóságát”, hogy a szükséges 
összeget „állami segélyképpen kiutalni 
méltóztassék”. A község a támogatást 
megkapta. A vásárolt könyveket zárható 
szekrényekben helyezték el, a kölcsönzés-
sel és egyéb adminisztrációs teendőkkel a 
községi jegyzőt, Bitskey Gyulát bízták 
meg. Az olvasók vasárnaponként 10–11 

óra között kölcsönözhettek.
A későbbi években, évtize-

dekben a helyi pedagógusok 
látták el a könyvtárosi 
feladatokat heti egy-két órás 
kölcsönzési időben.

Az 1963. esztendő fordula-
tot hozott az intézmény éle-
tében: Bencsik Julianna, 
az első főállású könyvtáros 
hivatalos keretek között 
január 2-án vette át Riskó 
Pálné tanítónőtől a staféta-
botot jelképező két könyv-
szekrényben tárolt 1974 
darab könyvet és a hozzájuk 
tartozó nyilvántartásokat és 
leltárkönyveket. 

A békésszentandrási 
származású, de Pesten élő 
Bencsik Julianna eredeti-
leg gépészmérnök szeretett 
volna lenni, de kulák szár-
mazása miatt, kitűnő tanul-
mányai ellenére sem vették 
fel az egyetemre. A másodszori sikertelen 
próbálkozás után egy, a minisztériumban 
dolgozó ismerőse ajánlotta figyelmébe 
a csömöri könyvtárosi állást. Abban az 
időben az országban számos helyen ala-
pítottak könyvtárosi státuszt, és egy mi-
nisztériumi rendelet értelmében a felvett 
munkatársakat be is iskolázták. Bencsik 
Julika így először egy alapfokú-, majd 

idővel főiskolai könyvtárosi végzettséget 
szerzett.

Az időközben férjhez ment és édesanyá-
vá lett Fekete Józsefné öt évig volt a 
csömöri könyvtár vezetője. Az ő idejében 
az intézmény már a művelődési házban 
kapott helyet, heti ötször volt nyitva, 
a könyvek a zárt szekrényekből pedig 
szabadpolcokra kerültek. A könyvtárosnő 

Fekete Józsefné, Julika  
rendszeresen szervezett  
ismeretterjesztő előadásokat a könyvtárban.

hírek, események
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rendszeresen rendezett gyermekeknek 
vetélkedőket és játékdélutánokat. Könyv-
kölcsönzésen kívül – a járási és a megyei 
könyvtár felügyelete mellett – évente több 
alkalommal is szervezett ismeretterjesztő 
előadásokat, kiállításokat, irodalmi vetél-
kedőket. Sokoldalú tevékenységét felette-
sei is elismerték: Csömör Községi Tanács 
Végrehajtó Bizottsága a 7/1965. számú 
határozatával dicséretben részesítette.

1968. február elején lakóhelyén, Gö-
döllőn könyvtárosi állást kínáltak neki, 
amit végül elfogadott. Először a Ganz 
gyár szakszervezeti könyvtárában, majd 
néhány év múlva a gyár műszaki könyvtá-
rában dolgozott. Innen is ment nyugdíjba, 
de továbbra is aktív életet élt. A könyvtár 
1999-i felszámolásáig ott dolgozott, majd 
a városi könyvtár, illetve a Mezőgazdasági 
és Élelmezésügyi Minisztérium (MÉM) 
gödöllői Műszaki Könyvtárában volt 
könyvtáros. 72 évesen hagyta végleg abba 
az aktív munkát.

Julika férjével jelenleg is Gödöllőn él. 
Szabadidejét többek között az irodalom-
nak szenteli – 2010-ben jelent meg A 
XX. század gyermeke voltam című család-
regénye, 2015-ben pedig az Ablakok című 
novelláskötete, amelyben főleg önéletrajzi 
ihletésű írások olvashatók.

A csömöri könyvtár vezetését 1968-ban 
az akkor huszonéves, csömöri születésű 
Vékony Margit vette át, aki abban az 

évben szerzett okleveles könyvtárosi és 
magyar nyelv és irodalom szakos közép-
iskolai tanári képesítést. Egy rövid ideig 
az Országos Széchényi Könyvtárban 
dolgozott, onnan „hívta haza” az akkori 
tanácselnök, Morva István.

Margitka – ahogy az egész falu szólí-
totta – már kisgyerek kora óta a könyvek 
világában élt: rengeteget olvasott, és végül 
nem véletlenül választotta egy életre szóló 
hivatásul a könyvtárosi pályát. Szakdol-
gozatát Pikler Blankáról, az első magyar 
könyvtárosnőről írta. „Csömöri kolléga-
nőjeként” ő is nagy lelkesedéssel vetette 
bele magát a munkába: elsődleges célja az 
volt, hogy egyre több ember vegyen kezé-
be könyvet. Az állományt olyan lelkiis-
meretesen gondozta, mintha a sajátja lett 
volna, az olvasóknak igyekezett kedvük 
szerinti könyvet ajánlani, a csömöri általá-
nos iskolásoknak rendszeresen szervezett 
könyvtári foglalkozásokat, illetve rendha-
gyó irodalomórákat. Ez utóbbi alkalmak 
nagy népszerűségnek örvendtek, ismert 
előadóművészeket hívott, akik élvezetes 
stílusban tolmácsolták az irodalmi részle-
teket és verseket.

Az ünnepi könyvhéthez kötődően 
szinte minden évben volt író-olvasó talál-
kozó. Így olyan neves alkotók látogattak 
el Csömörre, mint például Ancsel Éva, 
Asperján György, Schmidt Egon 
vagy Fenákel Judit.

Margitka, férjezett nevén Lendvai Ist-
vánné a könyvtár élén eltöltött több mint 
három évtized alatt nemcsak a könyvállo-
mányt bővítette jelentős mértékben, ha-
nem az intézmény helyiségeinek számát is 
sikerült gyarapítania. A település vezetői 
ugyanis idővel mindig belátták, hogy a 
könyvtár hatékony működéséhez több 
helyre van szükség, így a Vörösmarty utcai 
könyvtárban később külön teremben kap-
tak helyet a gyermekkönyvek, majd egy 
másikban a versek és egyéb szakkönyvek.

A régi könyvtárba az olvasók közül sokan 
szinte haza jártak, mert Margitka minden 
korosztállyal megtalálta a hangot. Akkor 
még nem volt számítógép és internet, de 
a polcokon ott sorakoztak a lexikonok és 
szakkönyvek. Margitkára minden kérdés-
ben lehetett számítani. Nem volt olyan házi 
feladatként kapott gyűjtőmunka, aminek 
megoldásához pár percen belül ne emelt vol-
na le a polcról legalább két könyvet. „Nem az 
a jó könyvtáros, aki mindent tud, hanem aki 
tudja, hol keresse a választ” – szokta mondo-
gatni az ő csendes, molyosgós stílusában.

Lelkiismeretes munkájáért 1996-ban 
Csömörért emlékérmet vehetett át.

1999-ben ment nyugdíjba. Férjével ma 
is aktív túrázók, egy budapesti természet-
barát szakosztály tagjaiként évente maguk 
is több programot szerveznek és vezetnek.

Boda Zsuzsa

Vékony Margit 31 évig segítette a csömöri könyvtár olvasóit. Azt vallja,  
nem az a jó könyvtáros, aki mindent tud, hanem aki tudja, hol keresse a választ.

hírek, események
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Egyszer régen 
Csömörön
Előző számunkban indult so-
rozatunkban olyan réges-régi, 
elfeledett történeteket szeret-
nénk elmesélni olvasóinknak, 
melyek akár meghatóak, vic-
cesek, elgondolkodtatóak vagy 
meglepőek: a közös bennük, 
hogy Csömörön történtek.   

Tömegverekedés
El tudnak képzelni bájos kis falunkban 

egy tömegverekedést? Tömegverekedést, 
ráadásul kockakövekkel és puskalövéssel? 
Nem? Pedig megtörtént, valamikor a ’20-
as évek végén, ’30-as évek elején. 

Csömörön ez idő tájt nem volt még szi-
lárd burkolatú út, esőzések idején gyakran 
tengelyig süllyedtek a lovas kocsik.  Nagy 
volt az öröm, amikor Cinkotától elindulva 
megkezdődött a Szabadság út kirakása-

makadám kövekkel. Az útépítés éppen 
a Hősök teréig zajlott, ahol ugyebár a 
Schick-vendéglő is állott, a mai művelő-
dési ház épületének elődje. A vendéglőben 
gyakoriak voltak a bálok, táncos rendez-
vények, igazi közösségi térnek számított a 
hely. Akkoriban a nemzetiségek, felekeze-
tek nem éltek olyan békességben egymás-
sal, mint napjainkban, egy kis csörtéért 
nem kellett sokat gyalogolni. 

Ám az ominózus napon minden össze-
játszott, hogy hatalmas tömegverekedés 
törjön ki, melynek kiindulópontjaként 
elég volt egy csúnyább pillantás, vagy egy 
rosszul odavetett félmondat. Mivel nagy 
halmokban álltak és kézre estek az út-
burkoláshoz odakészített kövek, a vérmes 
társaság nem volt rest ezekkel egymásnak 
esni. A Rákóczi úti csendőrlaktanyából 
hamar megérkeztek a csendőrök, de ilyet 
még ők sem pipáltak a faluban. Nagy 
tiszteletnek örvendtek, ahol megjelentek, 
mindenki kihúzta magát és vigyázzba állt, 
ám ezen a napon az elszabadult indula-
toknak az ő érkezésük és felszólításuk 
sem tudott megálljt parancsolni. Végül a 
korábban még nem igazán alkalmazott 
levegőbe lövés térítette észre a megvadult 
tömeget. A puskák durranása véget vetett 
a csetepaténak, de csak az isteni szeren-
csének köszönhető, hogy komolyabb sze-

mélyi sérülés, baleset 
nem történt. Milyen 
szerencsések vagyunk, 
hogy ma már egy békés, 
jó hangulatú faluban 
mosolyoghatunk ezen 
a hihetetlen, de mégis 
megtörtént histórián.

A történetet elme-
sélte: Sipos Tamás 
lelkes helytörténész, aki 
szívügyének tekinti, 
hogy megismerje és ösz-
szegyűjtse a Csömörhöz 
kapcsolódó történeteket, 
és gondoskodjon azok to-
vábbörökítéséről. Mun-
kájában nagy segítség 
számára dr. Paulovics 
Mihály korábbi telepü-
lésvezető, helyi egyesüle-
tek aktív tagja, Csömör 
történetének páratlan 
tudója. Köszönjük fára-
dozásukat. 

T. Olvasó!
Ha önnek is van olyan 

története, amit érde-
mesnek tart elmesélni, 
várjuk jelentkezését a 
szerkesztőségben.
  

Kucsinka Gabriella

Beszámoló Csömör  
Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének 
2017. április 27-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 tá-
jékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt 
időszak legfontosabb eseményeiről. 

(A beszámoló teljes szövege a www. cso-
mor.hu honlapunk Polgármesteri beszámo-
lók menüpontjában olvasható.)

 Beszámoló az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról

Kovács Jánosné, igazgatási osztály-
vezető beszámolt arról, hogy a gyermek-
védelem fő célja a gyermekek családban 
történő nevelésének elősegítése. Az 
önkormányzat ehhez biztosítja a gyer-
mekvédelmi alapellátást, illetve az alap-
feladatokon túl további támogatások, ösz-
töndíjak formájában támogatja a csömöri 
gyermekeket és családjaikat. Az igazgatási 
osztályvezető jelezte, hogy 25 fő nyújtott 
be igényt bölcsődei ellátásra, ezt a kérdést 
a következő képviselő-testületi ülésen 
tárgyalja az önkormányzat. Elmondta, 
hogy mivel a jelzőrendszer járási szintre 
került, és nagy a fluktuáció a gyermekvé-
delmi szakemberek körében, ezért a helyi 
intézmények nem kapnak visszajelzéseket 
az általuk jelzett problémák állásáról.

Unyi Tamara óvodavezető elmondta, 
hogy tapasztalatai szerint segíteni kell a 
szülőket a gyermekeik nevelésében. Az ál-
talános iskola képviseletében Jagiellóné 
Erős Erzsébet gyermekvédelmi felelős 
arról számolt be, hogy az utóbbi években 
nem volt kirívó eset az iskolában. Fábri 
István polgármester és Tormay-Les-
ták Mária alpolgármester, illetve a 
képviselő-testület több tagja szerint az 
iskoláról festett túlságosan rózsaszín kép-
nek részben az is oka lehet, amint azt több 
szülő is jelezte: a helyi általános iskola nem 
eléggé befogadó intézmény, ami ellentétes 
az önkormányzat azon törekvésével, 
hogy lehetőleg minden csömöri gyermek 
helyben részesüljön nevelési-oktatási ellá-
tásban. Ezt megerősítette az óvodavezető 
is: az iskola vezetése több alkalommal 
azzal a kéréssel fordult az intézményhez, 
hogy a különösen problémás gyerekeket 
ne „irányítsa” a helyi általános iskolába. 

A Szociális Alapszolgáltatási Központ 
részéről Hegyesiné Nagy Ibolya számolt 

Szerencsére többnyire békés hangulat 
fogadta a Schick-vendéglőbe érkezőket.

hírek, események
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be arról, hogy a gyermekvédelmi rendszer 
átalakítása új kihívások elé állítja az in-
tézményt és a családokat. A jelzőrendszer 
jelenlegi működésében a rendkívül magas 
fluktuációt jelölte meg fő problémaként: 
az esetmenedzserek járási szinten sűrűn 
váltják egymást. Az intézményvezető be-
számolt arról is, hogy idén  már 5 család-
ból való kiemelés történt, ami rendkívül 
magas szám. Ebből kettő a Nagy Sándor 
utcai családok átmeneti otthonában, ám a 
SZAK minden Csömörön élő gyermek 
problémáját igyekszik megoldani, bár az 
említett intézmény is szakemberhiánnyal 
küzd. Ennek kapcsán Hegyesiné Nagy 
Ibolya jelezte, hogy a 20 órás pszicholó-
gus státusz már kevésnek bizonyul, lévén 
ő az egyetlen pszichológus a településen, 
akihez terápia céljából fordulni lehet. 
Fábri István polgármester jelezte, hogy 
a pszichológus státusz kérdésével a közel-
jövőben foglalkozik a testület.

A gyermekvédelmi beszámolót a képvi-
selő-testület egyhangúlag elfogadta.

 Gyermek és szociális  
étkeztetés beszerzés-ajánlati  
felhívásának megvitatása

Tormay-Lesták Mária alpolgár-
mester arról tájékoztatta a testületet, 
hogy a jelenlegi szolgáltató szerződése 
hamarosan lejár. A szerződési értékhatár 
lehetővé teszi az önkormányzat saját belső 
beszerzési szabályzatának alkalmazását, 
ezért  meghívásos pályázat révén kívánják 
kiválasztani a legmegfelelőbb szolgáltatót. 
A közbeszerzési szakértő javaslata alapján 
négy céget találtak alkalmasnak, amelyek 
megfelelnek az elvárásoknak, és kiváló 
referenciákkal rendelkeznek, a pályázat 
szempontrendszerét pedig Hartmann 
Gabriella dietetikus állította össze. Eb-
ben olyan szempontok szerepelnek, mint 
a minőség, az ár, az ártartás, valamint az 
étlap változatossága és szezonalitása. 

A képviselő-testület egyhangúlag támo-
gatta az ajánlattételi felhívás elfogadását.

 Ingatlanvásárlási lehetőség  
megvitatása az Összefogás  
Rehabilitációs Központban

Fábri István polgármester ismertette, 
hogy az önkormányzat, mint a Vörösmar-
ty u. 3. számú ingatlan többségi tulajdo-
nosa szeretné megvásárolni az ingatlan 
5%-os tulajdonosa által lakott ingatlan 
tulajdonjogát, és szeretné a tulajdonviszo-
nyokat rendezni. Ehhez kapcsolódóan az 
ingatlanban jelenleg lakó kiköltöztetése 
céljából felmerült a lehetősége az Ösz-
szefogás Rehabilitációs Központban 
található szociális célú lakás megvásár-
lásának. A képviselő-testület abban az 
esetben támogatja vásárlást, amennyiben 
az ingatlan külön helyrajzi számmal ren-
delkező albetétként megosztásra kerül, 
így hosszú távon egy magas színvonalú 
szociális és egészségügyi ellátást biztosító 
lakás egyértelmű tulajdonosa lehetne a 
nagyközség.

A képviselő-testület egyöntetűen támo-
gatta az ingatlan megvásárlását.

 
 Új bizottsági tag  
megválasztása és eskütétele

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
tájékoztatta a testületet, hogy dr. Bándi 
Gyula bizottsági tag összeférhetetlenség 
következtében történt lemondása miatt 
új tag megválasztása vált szükségessé, 
ugyanis februárban az Országgyűlés zöld 
ombudsmanná választotta Bándi Gyu-
lát. A bizottság olyan személyt szeretett 
volna találni, aki ugyanezt a szakterületet 
képviseli. A választás így esett dr. Gubek 
Nóra környezetvédelmi szakjogászra, aki 
elmondta, hogy megtiszteltetésnek érzi a 

feladatot. Születése óta Csömörön él és a 
falu természeti környezete is befolyásolta 
a pályaválasztásban. A testület egyhan-
gúlag a bizottság tagjává választotta dr. 
Gubek Nórát.
 Közterületi járőrszolgálati  
tevékenységgel kapcsolatos  
szerződés megvitatása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- 
és Közbiztonsági Bizottság elnöke arról 
számolt be, hogy a településen járőrszol-
gálatot teljesítő Relic-Őr Kft. a szerződé-
sét gazdasági okok miatt felmondta, és az 
önkormányzat ‒ változatlan feltételekkel ‒ 
a KBSZ Nonprofit Kft.-vel kíván új szer-
ződést kötni erre a tevékenységre. Barna 
Attila, a Relic-Őr Kft. ügyvezetője 
elmondta, hogy a két cég között már hosz-
szú ideje stratégiai partnerség működik, 
így jó szívvel ajánlják az új szolgáltatót. 
Nagy Gábor, a KBSZ Nonprofit Kft. 
ügyvezetője kifejtette, hogy a jól bevált 
rendszeren nem kívánnak változtatni, 
ugyanakkor többletszolgáltatást is képe-
sek nyújtani azzal, hogy probléma esetén 
a XVI. kerületből gyorsan és hatékonyan 
tudnak erősítést biztosítani. 

A képviselő-testület megköszönte a 
Relic-Őr Kft. eddigi munkáját, és egyhan-
gúlag jóváhagyta a szerződés megkötését 
a KBSZ Nonprofit Kft.-vel.

 A helyi hulladékszállítás  
jövője a központi állami  
átszervezések ismeretében

Kulich Gábor, a Csömöri Települési 
Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
arról számolt be, hogy az NKHV Zrt. 
váratlanul új adatszolgáltatási rendszert 
vezetett be, aminek következtében újra 
csúszik az elszámolás, így a CSÖTESZ 
Kft. működtetése bizonytalanná vált. A 
képviselő-testület ezért egyöntetűen úgy 

döntött, hogy 14 millió Ft tagi 
kölcsönt biztosít a CSÖTESZ 
Kft. részére, amelyet a szolgáltatá-
si díjak és támogatások beérkezése 
után kell a Kft.-nek visszafizetnie.

 Hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos társulási költségek 
megvitatása

Kulich Gábor, a CSÖTESZ 
Kft. ügyvezetője tájékoztatta a 
testületet az Észak-Kelet-Pest 
és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Kör-
nyezetvédelmi Önkormányzati 
Társuláshoz való csatlakozás fel-
tételeiről és költségeiről. A testület 
egyhangúlag úgy határozott, hogy 
a belépési díjat és az éves tagsági 
díjat: összesen 1  414  350  Ft-ot 
megfizeti a társulásnak.

Hegyesiné Nagy Ibolya, a SZAK 
vezetője a gyermekvédelmi 
rendszer átalakításával járó 
problémákra hívta fel a figyelmet.

A Településfejlesztési és  
Környezetvédelmi Bizottság  
új tagjának dr. Gubek Nórát választották.

hírek, események
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 Az önkormányzat és a Csömöri 
Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. 
közötti hulladékgazdálkodási közszol-
gálati szerződés felmondása 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző 
és Vállalkozói Bizottság elnöke tájékoz-
tatta a képviselő-testületet, hogy a tagdíj 
befizetésével az önkormányzat jogosulttá 
válik az Észak-Kelet-Pest és Nógrád 
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társuláshoz való csatlakozásba, és így 
törvényi kötelezettség az előző hulladék-
gazdálkodási szerződés felmondása. A 
testület egyhangúlag támogatta a szerző-
dés felmondását, valamint felhatalmazta a 
polgármestert az új szerződés aláírására.

 Rendőrségi szolgálati  
gépjárművel kapcsolatos szerződés 
felmondásának megvitatása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- 
és Közbiztonsági Bizottság elnöke beszá-
molt arról, hogy az önkormányzat által a 
rendőrség számára vásárolt és 2012-ben 
átadott Ford Focus típusú gépjármű 
2016 novemberében karambolozott, és 
gazdasági totálkárosnak minősítették. 
Az összetört járművet a rendőrség visz-
sza kívánja adni az önkormányzatnak. 
A képviselő-testület egyhangúlag úgy 
döntött, hogy a haszonkölcsön szerződést 
felmondja, és egyben felszólítja a Gödöl-
lői Rendőrkapitányságot, hogy a gépjár-
művet haladéktalanul szállítsa vissza az 
önkormányzat székhelyére. Emellett az 
önkormányzat a későbbiekben kárigényt 
kíván benyújtani a rendőrség felé.

 A csömöri térfigyelő  
rendszer bővítése 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző 
és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertet-
te, hogy több szempont miatt is felmerült 
az igény a Nagy Sándor utca és Szabadság 
út sarkára telepítendő térfigyelő kamera 
iránt. A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy elrendeli a kamerarendszer bővítését 
egy mozgó SpeedDom kamerával, bruttó 
1 375 000 Ft összegben.

 Petőfi Sándor 
Művelődési Ház 
nyílászárócseré-
jét végző kivitele-
ző kiválasztása 

Benkó Gábor 
műszaki osztály-
vezető ismertette, 
hogy a művelődési 
ház régi épületré-
szében az eredeti 
állapotot tervezik 
visszaállítani a 
bejárati ajtó és az 

ablakok kicserélésével, mivel egy korábbi 
felújítás során a régi sváb kocsma abla-
kait kisebb, szabvány méretű ablakokra 
cserélték ki, és a nyílás egy részét befa-
lazták. A beérkezett árajánlatok alapján 
a képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
nyílászárók cseréjével a Baczkó és Tsa. 
Bt.-t bízza meg, míg a kőművesmunkákat 
a Községgondnokság végzi. 

 Vörösmarty u. 1. szám alatti 
önkormányzati kisépület kiadása 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző 
és Vállalkozói Bizottság elnöke tájékoz-
tatta a testületet, hogy a művelődési ház 
udvarán található ajándékbolt helyiségeit 
egy háromoldalú megállapodás révén a 
Rubeola FC, valamint az Összefogás Ipari 
Szövetkezet közösen használta 2017 ja-
nuárjáig. A bérleti szerződés felmondása 
óta az épület üresen áll, ám az Összefogás 
Ipari Szövetkezet ismét szeretné kibérelni 
saját termékeinek, valamint csömöri 
vonatkozású ajándéktárgyak árusítására. 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
a bérbeadás során kizárólag az ingatlan 
rezsiköltségének megtérítését kéri, tekin-
tettel a bérlő közhasznú tevékenységére.

 Kérelem területbérlésre  
a Szabadság út – Állomás utca sarkán 
lévő önkormányzati területen 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző 
és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertet-
te, hogy Varga János Dávid csömöri 
vállalkozó az előző évekhez hasonlóan a 
Csömöri napok idején ki szeretné bérelni 
a leendő egészségház területét vidámpark 
üzemeltetése céljából (az építkezés itt 
legkorábban ősz elején indulhat). A bér-
leti díjon felül a vállalkozó felajánlott 50 
db ajándék belépőjegyet, amit az önkor-
mányzat a SZAK-on keresztül rászoruló 
gyermekekhez kíván eljuttatni, valamint 
összesen 8 óra időtartamra ingyenesen 
használatra bocsát trambulint, légvárat 
vagy ugrálóvárat a helyi oktatási-nevelési 
intézmények számára. 

A képviselő-testület egyhangúlag támo-
gatta a terület bérbeadását 200  000   Ft 

bérleti díj ellenében, és egyben kérték, 
hogy a vidámpark üzemeltetőjét köte-
lezzék arra, hogy 22 óra után jelentősen 
mérsékelje a zajszintet.

 Egészségház kiviteli  
tervei és közbeszerzési eljárása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző 
és Vállalkozói Bizottság elnöke beszámolt 
arról, hogy elkészült az egészségház 
kiviteli tervezete, valamint az ahhoz 
kapcsolódó költségvetés, így a közbeszer-
zési eljárás megindítható. Fábri István 
polgármester jelezte, hogy heteken belül 
várható egy pályázat kiírása, amelyen 
az egészségház terveivel jó eséllyel lehet 
pályázni, ezért ezt célszerű megvárni. 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
elhalasztja a közbeszerzés kiírásáról szóló 
döntést a pályázat kiírásáig.

 Útépítési tervekhez költségvetés 
meghatározása

Eigler Tamás beruházási tanács-
nokként tájékoztatta a képviselő-testü-
letet, hogy az idei költségvetésben már 
szereplő út- és járdaépítéseken túl az 
önkormányzat a következő útépítéseket 
tervezi az idei év őszén, illetve a jövő év 
tavaszán: Kölcsey utca aszfaltozása, Géza 
fejedelem utca aszfaltozása, Vadkerti Zs. 
utca hiányzó részének aszfaltozása, Em-
lékmű köz hiányzó részének aszfaltozása, 
Középhegyi út aszfaltozása a Búzavirág 
utcától a Harangláb utcáig, Tinódi köz 
aszfaltozása, a Laky-saroktól a Rét utcáig 
kerékpárút-gyalogjárda építése, Széchenyi 
utca és Laky utca csapadékvíz-elvezetése.

A képviselő-testület egyhangúlag úgy 
döntött, hogy elindítja a fenti munkálatok 
tervezését és arra 7,5 millió Ft-ot különít 
el.

Felújítják a  művelődési ház  
régi épületrészének nyílászáróit.

Eigler Tamás  a terven 
felüli útépítésekről tájékoztatta 
a képviselő-testületet.

hírek, események
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 Közlekedésbiztonsági  
fejlesztések tervezési költségei

Fábri István polgármester tájékoz-
tatta a testületet, hogy az elmúlt években 
már megvalósult közlekedésbiztonsági 
fejlesztések folytatása elengedhetetlen. Az 
önkormányzat – a lakossági javaslatokat 
is figyelembe véve – öt fő közlekedési góc-
pontot jelölt ki fejlesztési prioritásként, 
melyek a következők: Hősök tere, Major 
úti HÉV-átjáró, Hunyadi utca-Gorkij fa-
sor kereszteződése, Széchenyi út-Rákóczi 
út kereszteződése (mini-körforgalom), 
M0-s szervizút-Laky utcai bekötő keresz-
teződése.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
a fenti fejlesztések tervezési munkáira 
összesen 8 millió forintot különít el.

 A helyben központosított  
közbeszerzésekről szóló rendelet 
hatályon kívül helyezése 

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető 
ismertette, hogy jogszabályi változások 
értelmében az önkormányzatnak lehető-
sége nyílik összevonni a közbeszerzéseit, 
amennyiben ezzel kedvezőbb árat ér el. 

A képviselő-testület egyhangúlag támo-
gatta a módosítást.

 Az új közbeszerzési  
szabályzat megvitatása 

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető 
tájékoztatta a testületet, hogy míg ko-
rábban rendeletben kellett szabályozni 
a közbeszerzéseket, a jogszabályi vál-
tozások értelmében ezentúl a törvényi 
előírásoknak megfelelő szabályzatban 
szükséges rendezni ezeket a kérdése-
ket. Szakembert kértek fel arra, hogy 
a törvényt az önkormányzatra szabja. 
Mivel az önkormányzatnak nincs saját 
közbeszerzési szakértője, ezért minden 
esetben külső közreműködő bevonása 
szükséges.

A képviselők egyhangúlag támogatták a 
javaslatot.

 2017. évi közbeszerzési  
terv elfogadása 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
ismertette, hogy jelenleg a becsült érték 
alapján közbeszerzési kötelezettség 
merült fel az egészségházbeli beruházás 
megvalósítására, más közbeszerzési eljárá-
si kötelezettség az idei évben nem várható.

A képviselő-testület egyhangúlag támo-
gatta a közbeszerzési terv elfogadását.

 Szervezeti és Működési Szabályzat-
ról szóló rendelet módosítása  

Kovács Jánosné igazgatási osztályve-
zető beszámolt arról, hogy a módosítás-

nak más rendeletekkel kell harmonizálnia, 
és az átruházott hatáskörökre vonatkozik.

A képviselő-testület egyhangúlag támo-
gatta a módosítást.

 Kegyeleti szabályzat  
tervezetének megvitatása 

Kovács Jánosné igazgatási osztály-
vezető tájékoztatta a testületet, hogy a 
kegyeleti szabályzat meghatározza azt a 
kritériumrendszert, hogy kit tekint az ön-
kormányzat saját halottjának, az milyen 
kötelezettséggel jár, illetve milyen eljárás-
rendet kell követni ezekben az esetekben.

A képviselők egyhangúlag elfogadták a 
tervezetet.

 Széchenyi út – Vadkerti Zs. u. 
közötti terület – 437., 438., 439. hrsz. 
ingatlanok településfejlesztési szerző-
désének megvitatása 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke is-
mertette, hogy a kérdéses területre vonat-
kozó településfejlesztési szerződés már 
többször volt a bizottság és a testület előtt. 
A legutóbbi képviselő-testületi ülésen 
megfogalmazott elvárásoknak megfelelő-
en sikerült megegyezni a tulajdonosokkal 
arról, hogy 10 m széles utat alakítanak ki. 
A képviselő-testület egyhangúlag támo-
gatta a szerződés megkötését.

 Edloman területen  
utcanevek meghatározása 

Tihanyi Ferenc, a Településfej-
lesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
elnöke ismertette, hogy az ingatlantulaj-
donosok javaslatait is figyelembe véve a 
bizottság a következő utcaelnevezéseket 
javasolta: Nyárfa utca, Juharfa utca, 
Fűzfa utca, Bodzavirág utca, Nyárfa 
köz, Berkenye köz. Fábri István 
polgármester módosítást javasolt, hivat-
kozva arra, hogy bár a Bodzavirág utca 
kellemes csengésű, ugyanakkor könnyen 
összetéveszthető a csömöri Búzavirág 
utcával. A képviselők elfogadták a 
módosítást, valamint a bizottság által 
javasolt többi elnevezést is.

 Képviselők, hivatalvezetők közér-
dekű bejelentései

Fábri István polgármester beszámolt 
arról, hogy megtörtént a szennyvíztisztító 
fejlesztésére vonatkozó pályázati szerző-
dés aláírása, továbbá beszámolt a koráb-
ban eldöntött önkormányzat ingatlanvá-
sárlásokkal kapcsolatos aktualitásokról

Benkó Gábor műszaki osztályvezető 
beszámolt arról, hogy megtörtént a La-
ky-sarkon a szupermarket építésére szánt 
terület adminisztratív eljárása, így várha-
tóan nyáron megkezdődhet az építkezés.

Beszámoló Csömör  
Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2017. 
május 11-i rendkívüli ülésről

 
A képviselő-testület 9 fő részvételével 

tartotta meg rendkívüli ülését.
 

 A hulladékszállítás közszolgálati 
szerződésének megvitatása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
ismertette, hogy az önkormányzat ko-
rábban döntést hozott az Észak-Kelet 
Pest és Nógrád Megyei Regionális Hul-
ladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társuláshoz való csatla-
kozásról. A társulás keretében működő 
Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. végez 
hulladékszállítást számos településen. 
A tevékenység megkezdésének  feltétele, 
hogy a polgármester a képviselő-testület 
által jóváhagyott szerződést megkösse a 
Kft.-vel.

Oroszi Péter, a cég közszolgáltatási 
és logisztikai vezetője elmondta, céljuk, 
hogy a lakosság az első időszakban ne 
érzékeljen semmiféle változást a hulladék-
szállításban, később pedig a szolgáltatás 
színvonalának emelkedését szeretnék 
elérni.  A május 15-i átállás zökkenőmen-
tessége érdekében, a korábban használatos 
gyűjtőzsákokat változatlanul elszállítják, 
kivéve a zöldhulladékok gyűjtésére szol-
gáló zsákokat, mivel azok nem biológiailag 
lebomló anyagból készültek. A képviselők 
szorgalmazták, hogy az eddigi jó gyakor-
lat ne változzon a minőség és a személyes 
ügyfélkapcsolat lehetősége terén.

A képviselő-testület egyhangúlag 
támogatta a közszolgáltatási szerződés 
aláírását.

 
 Az S-Bedi Kereskedelmi Kft.-vel 
kötendő szerződés módosítása

Dr. Katona Péter jegyző tájékoztatta 
a képviselőket, hogy a telekalakítások ré-
vén a korábbi két ingatlan helyett új hely-
rajzi számon egy új telek jött létre, ezért 
a szerződés formai módosítása szükséges.

A testület egyhangúlag támogatta a 
módosítást.

 
 A CSÖTESZ dolgozóival  
kapcsolatos tájékoztatás

Kulich Gábor, a CSÖTESZ Kft. 
ügyvezetője tájékoztatta az önkormány-
zatot, mint tulajdonost, hogy a Zöld Híd 
B.I.G.G. Nonprofit Kft. a hulladékszál-
lítás területén dolgozó valamennyi mun-
katársat átveszi, az ezzel kapcsolatban fel-
merült kérdések tisztázása a CSÖTESZ 
Kft. hatáskörébe tartozik.

hírek, események
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Fedezzük fel Csömör  
természeti és helytörténeti értékeit!

kultúra, közösségi élet

Nagy sikerrel zajlott az első Boglárka-túra
Május 6-án több mint százan indultak útnak  

a Csömöri Körtúra program hagyományteremtő  
gyalogos teljesítménytúráján, a Boglárka-túrán.

A 118 indulóból 97 lelkes túrázó teljesítette  
a 19 kilométeres távot. A túra Csömör határain kívül  
is népszerű volt, a nevezők közel fele Budapestről  
és vonzáskörzetéből érkezett az eseményre. 

A túra időpontjára elkészült a Vízműsoron  
a körpanorámás kitekintőpont, melynek fontos eleme  
az a két látkép, melyek segítségével beazonosíthatjuk 

Csömör fontosabb épületeit, településrészeit, valamint  
a település felett elterülő dombokat, hegyeket. Három új 
információs tábla is helyet kapott az útvonalon, így az arra 
járó túrázók most már a Hármashatárról, a vadvirágokról 
és a Kálváriáról is bővíthetik ismereteiket. 

A Körtúra-program fejlesztései továbbra is  
folytatódnak az őszre tervezett kerékpáros útvonal 
kialakításával, valamint új információs táblák telepítésével, 
de eseményekből sem lesz hiány, idén még több szervezett 
túra várja majd az érdeklődőket.

Berkes Evelin
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A JÖVŐ TERVEI
A Körtúra program eddig megvalósult fejlesztései 
mellett idén őszre tervezik a kerékpáros 
túraútvonal kialakítását, a későbbiek folyamán 
pedig helyet kap az útvonalon egy épített 
kilátó, amely teljes körpanorámát nyújt majd 
az arra felkapaszkodó kirándulóknak.

kultúra, közösségi élet

2017. ÉVI CSÖMÖRI TÚRANAPTÁR
Szentivánéji éjszakai túra
2017. június 24. szombat
Kerékpáros túra a Csömöri Körtúra útvonalán
(a szeptemberre kialakított kerékpáros útvonalon)
2017. szeptember 9. szombat
Csömöri Csatangoló
2017. október 1. vasárnap
(Szervezők: Csömöri Nordic Walking csapata, 
Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit 
Kft., Csömör Nagyközség Önkormányzata)
Mikulás-túra
2017. december 9. szombat
(Szervezők: Pest Megyei Természetbarát Szövetség, 
Csömör Nagyközség Önkormányzata)

Az aktuálisan közelgő eseményekről bővebb információt 
a www.csomorikortura.hu honlapon és  
a www.facebook.com/csomorikortura 
oldalon olvashatnak!
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A történelmi egyházak helyi  
közösségeinek állandó alkalmai

Római katolikus egyházközség
Nincs állandó miserend,  az aktuálisan érvényes  
heti miserend a www.csomorplebania.andocsi.hu   
honlapon, a programnatpár menüpont alatt  
található.

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

Anyák napja után
 
Olyan korban élünk, amikor minden 

gyorsan változik, nem mindig előnyösen. 
A család szerkezete és működése is jelen-
tősen megváltozott. Korábbi generációk 
idején, ha valaki férjhez ment, attól az 
elvárás az volt, hogy jó feleség legyen 
és jó édesanya, aki elsődlegesen az ott-
honteremtésben viseli a felelősséget. Ma-
napság ez kibővült azzal is, hogy legyen 
jó pénzkereső, jó üzleti érzékkel, aki jó 
beszerző, vagy gondos vásárló, mindenről 
és mindig gondoskodó, mindig elérhető 
mindenkinek.

Igényes, sokat elváró, vagy inkább fenye-
gető idő ez az édesanyáknak.

Olvastam egy édesanyáról, akit felhívott 
a barátnője, és az első kérdése az volt:

–  Hogy vagy?
– Szörnyen érzem magam – jött a 

válasz –, azt hiszem, nem bírom sokáig 
így. A fejem majd szétrobban. A hátam és 
a lábam szörnyen fáj, egész napom abból 
áll, hogy kiszolgáljam a három gyereket és 
a férjem. Azt hiszem, hamarosan megő-
rülök.

– Ó, szegény, jött az együttérző válasz. 
Tudod mit, feküdj le, pihend ki magad. Én 
gyorsan odamegyek,  kitakarítok, főzök, 
mosok, te pedig addig pihenj egyet, vagy 
ha tudsz, aludj. És a férjed, Sámuel hogy 
van?

– Nekem nem Sámuel a férjem – vála-
szolt az édesanya.

– Akkor én tévesen tárcsáztam, ne ha-
ragudjon, bocsánat.

– Az lehet, hogy tévesen tárcsázott, de 
azért ugye eljön segíteni, mert ez nagyon 
rám férne.

Sok édesanyára ráférne egy kis pihenés, 
egy együttérző, segítő felmentés egy időre. 
Az édesanyáknak tudatában kell lenniük 
annak, hogy ők nagyon fontos és pótolha-
tatlan eszközök abban, hogy egészséges és 
jó családi légkör legyen, hogy egészséges 
társadalom legyen, hogy egészséges gyüle-
kezet legyen, hogy a következő generáció 
egészséges legyen.

A közlemúltban meglátogattam egy 
szép korú dédnagymamát. Megemlítette, 
hogy tegnap itt járt nála unokamenye.

– Azért jön el hozzám, hogy segítsek 
rajta anyagilag – mondta. Nem kéri, de 
én látom rajta, hogy ismét hátralékban 
van a számlák kifizetésével. Segítek 
neki, de mindig beszélek a Bibliából is. 
Arról beszéltem neki, hogy ő Istennek 
szövetséges társa az életadásban. Isten az 
édesanya által ad új életet, ez pedig igen 
nagy felelősség.

Nagyon tetszett nekem ez a mondás, 
szövetséges társa Istennek az életadásban. 
Közben többször az ablak felé néztem, 

mert a függöny el volt húzva, és a pár-
kányon madarak lakomáztak az oda tett 
magvakból.

– Mit néz? – kérdezett.
– A madarakat – válaszoltam.
Látja, én ebben is szövetséges társa va-

gyok Istennek, hogy gondoskodok egész 
télen a madarakról és a nagy családomnak 
segítek, amíg tudok. Szövetséges társa 
Istennek az életadásban. Isten eszköze, 
Isten munkatársa.

Legyen tisztelete és becsülete az anya-
ságnak. Egy édesanya értéke, tisztelete, 
becsülete soha sem kisebb semmilyen 
társadalmi karriernél.

Eszes Zoltán
baptista lelkipásztor

Karitász hírek
Örömhíreink

• Támogatást nyertünk a Csömöri 
Kulturális Közalapítványtól a Csömöri 
Római Katolikus Egyházközségért Ala-
pítvánnyal közösen benyújtott pályázat 
keretén belül.

• Húsvétra több mint 550 kg élelmi-
szerből 90 csomagot állítottunk össze, 
amit 66 család 187 tagjának oszthattunk 
szét. A munkában teljes közösségünk 
kivette a részét.

• A Mária Út Csíksomlyóra igyekvő 
gyalogos zarándokcsoportjait 3 napon át 
fogadtuk harangszóval, templomunk rö-
vid bemutatásával, imával, majd a plébáni-
án agapéval. Ismerkedés és közös éneklés 
után keresztjükön a csömöri szalaggal, ké-
réseinkkel, öleléseinkkel indultak tovább 
hosszú útjukra a zarándokok. Endrédy 
és Deák Miki mellett hat kedves női ta-
gunk segített az örömteli vendéglátásban. 
Köszönet mindenért mindenkinek!

• Még be lehet kapcsolódni a plébánián 
nyárig tartó játékos franciaórákba. A 
rászoruló gyerekek ingyenesen, a töb-
biek adomány ellenében vehetnek részt 
a tanfolyamon péntekenként 16:30-tól 
Juhászné Melinda vezetésével.
Előzetes

• Május 28-án gyermeknapra a Veres-
egyházi medveparkba visszük el támo-
gatott gyermekeinket és szüleiket, majd 
közös ebéddel vendégeljük meg őket a 
plébánián.

• A Csömöri napokon idén is saját 
sátorral leszünk jelen, ahol zsákbamacs-
kával, süteménnyel várjuk vendégeinket.

• Július 3–7. között szervezzük meg 
nyári Kincsesláda kézműves táborunkat a 
plébánián.

hitélet
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• Sajnos már Csömörön is él hajlékta-
lan. Barnáné Kati javaslatára minden 
vasárnap meleg ebédet visz neki valame-
lyik erre vállalkozó tagunk.
Segítséget kérünk

• Egy mozgássérült kislány Marczibá-
nyi téri gimnáziumba járásához kérünk 
szépen segítséget szeptembertől. Várjuk 
az arra járó autósok jelentkezését. 

• Kupakgyűjtéssel támogatja a karitász 
egy hároméves beteg kisfiú ausztriai mű-
tétjét. Várjuk a kupakok leadását (akár a 
kerítésre felakasztva) az alábbi címeken: 
Varga Éva – Ferenc u. 27. és Fogd Éva 
– Széchenyi u. 17.

• Két rászoruló család számára gyűjtünk 
pénzbeli adományokat, hogy ők is részt 
vehessenek a nyári tatai családi táborban.

Karitászpontunk nyári nyitvatartással 
működik 17–19. óra között csütörtökön-
ként. Csak gyermekholmikat fogadunk, 
és adunk tovább.

• Bankszámlaszámunk: 
Csömöri Római Katolikus  
Egyházközségért Alapítvány 
65100242-11405870  
megjegyzés: karitász

• Elérhetőségeink: 06 30 667 8407
• Honlap: www.csomorplebania.andocsi.

hu/közösségek menüpont. 
• Facebook: Szent Rita Karitász 

Legközelebbi találkozónk  
június 6-án kedden, 18. órakor lesz. 

Szent Rita Karitász Közösség

Pénzügyi tudatosság: A 
magyarok háromnegyede nem 
tud kamatos kamatot számolni

Gyengén szerepelt Magyarország az 
OECD pénzügyi kultúrát vizsgáló kuta-
tásában. Az ismeretek terén is van még 
hová fejlődni, de a pénzügyekhez való 
hozzáállás még rosszabb. Csak kevesen 
tesznek félre vagy készítenek családi 
büdzsét. A 22. helyre kerültünk az OECD 
29 országra kiterjedő kutatásában. 

A százforintos kérdés: A pénzügyi is-
meretekre vonatkozó hét kérdésre csupán 
a magyarok 15%-a válaszolt hibátlanul. 
Legalább öt jó választ 60% adott, ami 
közepes teljesítménynek számít. Volt 
viszont olyan feladvány, amelyre a magya-
rok háromnegyede rosszul válaszolt. Ez 
tömören így szólt: 

Tegyük fel, hogy 100 forintot olyan 
bankbetétbe tesz, amelynek éves kamata 
2%, és semmilyen költség nem terheli. 
Mennyi pénze lesz 5 év múlva, ha addig 
nem nyúl a számlához? 
• Több mint 110 forint.
• Pontosan 110 forint.
• Kevesebb mint 110 forint.
• A rendelkezésre álló információkból 

nem lehet megmondani.
A magyar válaszadók 24%-a tudta, hogy 

az első a helyes válasz. A norvégok 58%-a, 
a hollandok 56%-a válaszolt helyesen, az 
országok átlaga pedig 30% volt. 

Javítani kell a hozzáálláson: A pénz-
ügyi ismeretekben nem vagyunk komoly 
lemaradásban a többi országhoz képest, 
a pénzügyi szemlélet és magatartás terén 
viszont kimondottan rosszul állunk: 
• A magyar háztartások 25%-a készít csa-

ládi költségvetést, ami a legalacsonyabb 
a felmért 17 európai ország között. 

• 27% tesz félre rendszeresen, ami szintén 
a legalacsonyabb európai hányad. 

• A magyarok nem gyűjtenek elegendő 
mennyiségű és minőségű információt a 
pénzügyi döntések előtt. Csak a hazai 
válaszadók 21%-a tájékozódik meg-
felelően, szemben az európai 49%-os 
átlaggal. 

• A magyar megkérdezettek 43%-ának 
vannak pénzügyi céljai. Sokan bizony-
talanak abban, van-e megfelelő tervük 
nyugdíjas éveikre, a döntő többség az 
állami ellátásra támaszkodna. 

Forrás: AFP

Rosenbergerné Türk Edina

hitélet, kultúra, közösségi élet
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A tót majális ismét 
felülmúlta önmagát

Már megszoktuk, hogy a Csömöri Tót 
Hagyományink Házában megrendezett 
események nagy népszerűségnek ör-
vendenek községünkben, és a település 
határain túl is. Az idei majális azonban 
még a sokat látott Szabó Erzsébetet, 
a főszervezőt is meglepte, hiszen az egész 
napot hömpölygő tömeg jellemezte.  

Tizennyolc csoport mutatkozott be mű-
sorával, ez összesen 370 felnőttet és 160 
gyerek fellépőt jelent. A lelkes táncosok 
nem csupán a környékbeli településekről 
érkeztek, hanem határainkon túlról, 
Érsekújvárról, Mojmírovcéről, Imelyről 
is utaztak ide csoportok. Az idő nem volt 
éppen kedvező, de legalább az eső nem 
zavarta meg az idelátogatók szórakozását. 
A szlovák és tót koreográfiákat Szabó 
Erzsébet magyarul, egy-egy szlovák 

nyelvvizsga előtt 
álló kisgyermek 
pedig szlovákul 
konferálta fel. A 
kedves ötlet nagy 
sikert aratott a 
nézők körében. 

A tót konyha 
egész nap a meg-
szokott és köz-
kedvelt ízekkel: 
sztrapacskával , 
görhönnyel és 
más hagyomá-
nyos tót ételekkel 
várta a megpihen-
ni, fogyasztani vágyókat. Mivel önkéntes 
civilek szolgálták ki a közönséget, előfor-
dult, hogy alul maradtak az éhes tömeggel 
szemben, de ez igazán nem róható fel 
nekik, és kedvességük, figyelmességük 
mindenkit kárpótolt. 

Volt sütemény-
verseny is, illetve 
a háziasszonyok 
elleshették például 
a rózsafánk készí-
tésének titkát. A 
kisebbek számára 
az ugrálóvár és 
a népi játékok 
biztosították az 
önfeledt mulato-
zást. A zenés lovas 
kocsis hívogató 
sem maradhatott 
el, mint ahogy a 
májusfaállítás egyre 

ritkábban látott hagyományát is örömmel 
őrizték ismét a fiúk. 

Hogy valóban mindenki igényét kielé-
gítő legyen a program, a hagyományőrző 
programok és a néptánc mellett helyet 
kapott az RSG csoport bemutatója, és 
a Jancsi és Juliska interaktív mesejáték 
is a VSG Táncszínház előadásában.  A 
rendezvény további sikeréhez elengedhe-
tetlenné válik annak kiterjesztése a szom-
szédos focipályára, mert sok jó ember kis 
helyen elfér, de nem szerencsés, ha tánc 
közben a föld helyett egymás lábán dob-
bantunk. Egy ilyen remek mulatság után 
csak azt sajnálja az ember, hogy másnap 
munkanap, hiszen bár kikapcsolódásról 
van szó, igazán jólesett volna kipihenni 
a sok-sok csodás élményt. A házigazdák 
köszönik mindenkinek a támogatást, a 
részvételt, jövőre is várnak szeretettel 
mindenkit!

        Kucsinka Gabriella

1135 lépés Csömörön
Május elsején lezajlott a Csömöri Civil 

Egyesület új kezdeményezése, az 1135 
lépés Csömörön, mely közösségi sétára, 
majd azt követően reggelire invitálta a 
kikapcsolódni vágyókat.

Az esemény sikerét mi sem mutatja job-
ban, minthogy közel 200 résztvevő gyalo-
golt végig a Pataksétányon és fogyasztotta 
el reggelijét Csömör kedvelt természeti 
helyszínén, a Bulgárkertben.

A hagyományteremtő, lokálpatrióta 
esemény szervezői (mely Csömör első 
okleveles említésének évszámáról kapta 
a nevét) helyi kulturális ismertetővel is 
készültek, melyben híres írók, költők csö-
möri vonatkozásairól olvashattak a sétára 
érkezők.

A jó hangulatú eseményen a Csömöri 
Civil Egyesület aktivistái szolgáltatták a 
reggelit a Bulgárkertbe érkezőknek.

BE

A majálison népi játékokkal ismerkedhettek a legkisebbek.

A Furmicska legkisebb tagjai is bemutatták tánctudásukat.

A Csömöri Civil Egyesület reggelivel várta a sétán résztvevőket.

kultúra, közösségi élet
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Nyáron is vár mindenkit a SZAK
A Szociális Alapszolgáltatási 
Központ idén nyáron is számtalan 
jobbnál jobb lehetőséggel segíti 
a szülőket, hogy gyerekeik nyara 
gondtalanul teljen.  Hegyesiné 
Nagy Ibolya, a központ vezetője 
elmondta, hogy gőzerővel zajlik 
a programok előkészítése. 

A legfontosabb cél, hogy minden 
gyereknek lehetőséget teremtsenek arra, 
hogy ne múljon el a nyári szünet színes 
kalandok nélkül. A táborok a szülők vál-
láról is nagy terhet vesznek le, nyugodtak 
lehetnek, hiszen csemetéik jó kezekben,, 
biztonságban élvezhetik a szünidőt.

Rögtön az iskola után elindul a szociális 
étkeztetési program, melynek keretében a 
jogszabály szerint hátrányos helyzetben 
levő gyerekek 40 napig ‒ programokkal 
színesített ‒ meleg étkeztetéshez juthat-
nak hozzá. Az önkormányzat jóvoltából 
még harminc, a SZAK által megnevezett 
gyerek is részesülhet a lehetőségben, aki 
jogszabályilag ugyan nem, de körülmé-
nyeit ismerve mégis hátrányos helyzetben 
van.

Ha nyár, akkor Művházterasz!
Három évvel ezelőtt született meg 

a nagy sikerű ötlet, miszerint jó lenne 
egy rendszeres, kötetlen, de tartalmas 
szórakozási lehetőség nyári estéken a 
művelődési házban. Így kelt életre a Műv-
házterasz, amely idén nyáron is péntek 
esténként várja majd a helyben szóra-
kozni vágyókat. Szeltner Lászlót, a 
művelődési ház igazgatóját kérdeztük, 
mikor kezdődik az idei szezon, és mivel 
várnak minket péntekenként.

A Csömöri napokat követő pénteken 
máris kezdünk, és egészen augusztus 25-ig 
nincs megállás. Az alapvető cél a kötetlen, 
laza, közösségi élmény: a Művházteraszon 
mindig szól majd a zene, lehet táncolni, 
jókat beszélgetni. Júniusban görög est, 
Jam and Dance könnyűzenei rock kon-
cert, Csengery Attila és a zeneiskola 
növendékei érkeznek, és meglepetéssel is 
készülünk. Lesz sütiverseny, amire saját 
készítésű sütiket várunk, mindenki maga 
dönti el, mekkora adagot hoz magával, 
csak saját fogyasztásáról gondoskodik 
vagy másokat is megörvendeztet azzal, 
hogy megkóstolhassák a keze munkáját.

 �Más gasztronómiai  
élmények is várhatóak?

Igen, a gasztronómiai kalandokat pró-
báltuk a tematikához kapcsolni: a görög 

Pótvizsgára felkészítés július 10‒14-e 
között lesz lehetőség, s már az is fél siker, 
ha valaki segít rendszerezni, átlátni a pó-
tolandó tananyagot. Főiskolások, egyete-
misták várják egy kis csocsózás, játék után 
tanulásra azokat, akiknek a tanév vége 
nem alakult szerencsésen. A felkészítés 
ingyenes. 

Tengerésztábort tartanak július 17‒21-
én, melyen a  6‒10 éves korosztályt 
várják  sok-sok vizes játékkal.  Kézműves 
foglalkozások, kis medencék az udvaron, 
vízipisztolyozás, vízbombacsaták, egész 
napos buszos kirándulás a poroszlói 
Ökocentrumba, állatetetés, hajókázás és 
kalandjáték a várja az alsó tagozotosokat.

A Nyitott kapuk programsorozat július 
24‒28. és július 31. ‒ augusztus 4-ig tart 
majd, mindennap 14 órától este 20 óráig 
várnak minden korosztályból gyerekeket 
az alkotó foglalkozásokra, kerékpáros 
kirándulásokra, és változatos élményeket 
biztosító programokra.  

A SZAK sok segítséget kap a Családse-
gítő Közalapítványtól és a község önkor-
mányzatától, de mint tudjuk, segítségből 
soha nem lehet elég. Így szeretettel fogad-
nak minden támogatást, gyümölcsöt, hoz-
zájárulást a programokhoz. Önkénteseket 
is tárt kapukkal várnak, akár középiskolá-

esten természete-
sen  grillezési le-
hetőséggel várjuk a 
lelkes résztvevőket, 
a könnyűzenéhez 
könnyű bográcsban 
készült ételeket 
főzünk. 

 �Milyen  
más kultúrákba 
nyerhetünk 
betekintést?

Tervezünk ír, 
német, szlovák 
esteket, minden 
esetben a zene és a 
tánc kerül főszerep-
be, tánctanulással, 
táncházzal zárjuk 
az estéket.  Mind-
annyiunk kedvence, 
a Kultúrkvíz is folytatódik, lesz karaoke, 
rockabilly buli. Tényleg mindenki igényé-
re próbálunk odafigyelni a szervezéskor, 
hogy a közönség megtalálhassa a neki 
való stílust, illetve kellő nyitottsággal új 
dolgokat ismerhessen meg.

 �Tehát akkor június 16-ától  
minden péntek este Művházterasz. 
Hánykor kezdődik a buli, és hol 
tájékozódhatnak az érdeklődök  
az eseményekről?

sokat, akik iskolai közösségi szolgálatukat 
töltenék el náluk. Minden kéz jól jöhet a 
gyerekek körül, uzsonnakészítéskor vagy 
ételkiszállításkor.

Érdemes követni a Szociális Alapszol-
gáltatási Központ Facebook oldalát, ahol 
mindig megtalálhatóak az aktuális infor-
mációk, felhívások, beszámolók, fotók az 
eseményekről.

Tartalmas nyarat mindenkinek!

Kucsinka Gabriella

Ha péntek este fél 8-kor bárki eljön a 
művelődési ház teraszára, egész biztos, 
jól fog szórakozni. Érdemes figyelni 
a plakátokat, honlapunkat, Facebook 
oldalunkat. Akinek kérdése támad, sze-
mélyesen is szívesen válaszolunk, de az 
info@muvhazcsomor.hu e-mail címen 
is fordulhatnak hozzánk az érdeklődők.  
Vidám nyarat és jó szórakozást kívánunk 
mindenkinek! 

Kucsinka Gabriella

 SZAK az idei vakáción is sok  
színes programmal várja a gyerekeket.

Péntek estéken idén is izzani  
fog a hangulat a Művházteraszon.

kultúra, közösségi élet
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Csömörre érkezik a 
New Level Empire

A pünkösdöt követő hétvégén a 
nevében és tartalmában is megújuló, 
négynapos Csömöri napok keretében 
ünnepelhetünk együtt. Június 9-e péntek 
a művészeké és a fiataloké, ekkor több, a 
településhez kapcsolódó zenekar is fellép. 
A New Level Empire frontemberét, Zolát 
kérdeztük arról, mit jelent számukra ez a 
lehetőség.

 �Bár komoly rajongó bázissal bírtok 
itt Csömörön, ha valaki mégsem ismer 
titeket, hogyan mutatnád be röviden az 
együttest?

A New Level Empire egy 2013-ban ala-
kult zenekar, melynek alapítója Nyujtó 
Sándor, aki több mint 25 éve dj-ként 
tevékenykedik. A kezdeti időszakban 
még nem zenekari formációként jelent 
meg a Heartbreak című dal, amit Széles 
Iza énekelt. Ekkor még csak Nyujtó 
Sándor Newl és a popszcénából ismert 
Krajczár Péter voltak a formáció 2 
tagja. 2013 őszén aztán én is csatlakoz-
tam a bandához, zenekarrá alakultunk, 
és az első stúdiómunkánk eredménye lett 
a The Last One című szerzemény, mely 
be is került az Eurovíziós dalversenybe, 
ahol 2014 elején egészen a döntőig me-
neteltünk. Abban az évben megjelent az 
első angol nyelvű Homelights című nagy-
lemezünk, ennek címadó dala került be a 
Dal című műsorba. Azon a nyáron jelent 
meg a Son of the Sun című dalunk. Majd 
publikáltuk Denizzel közös, első magyar 
nyelvű szerzeményünket, a Valaholt, mely 
tavaly a legjátszottabb magyar dal lett az 
országban. Ezt követte ősszel a Szerteszét, 
idén tavasszal pedig a Hősök frontembe-
rével, Ecküvel közösen készített dalunk; a 
Hallod Látod Érzed. A banda alapvetően 
elektronikus pop zenét játszik, mely élő 
hangszerekkel kiegészülve hivatott életre 
kelteni az elektronikus dalokat. A banda 
további tagjai tavaly óta Seprényi Fanni 
basszusgitáros, az év eleje óta pedig Tóth 
Szabina zongorista.

 �Hogyan kapcsolódik  
a csapat a településhez?

A gyökereim révén, hiszen apai nagy-
szüleim az ötvenes évek közepén itt épí-
tették fel a házukat, mely a mi otthonunk 
is lett. Az óvoda utolsó 2 évét már itt 
jártam, közel 30 évet éltem Csömörön. 
Az általános és zeneiskolát is itt végez-
tem, mondhatom, az egész ifjúságom ide 
kötődik.

 �  Miért fontos számotokra ez a 
bemutatkozási lehetőség Csömörön?

Minden előadónak, zenekarnak fontos 
a bemutatkozás, bárhol is éljen. Ez kortól, 
helytől, sikertől független. Az első csömö-

ri zenekaros fellépésem 2001-ben volt a 
művelődési házban, azóta azért eltelt pár 
év. Jó érzés lesz újra úgy színpadra állni 
most, hogy már ismert dalaink vannak. 
Megtisztelő, hogy meghívást kaptunk, és 
hogy ennyi év után visszatérhetek...

 �Mivel készültök erre az eseményre?

Mi hozzuk a jó hangulatot és a legjobb 
koncertműsorunkat! Bízom benne, hogy 
a fiatalok és a bölcsebb korosztály kép-
viselői is élvezik majd. Személy szerint 
nekem nagyon megható lesz itt zenélni. 
Már nagyon várom! 

KG

Az idei Csömöri napokon többi között a New Level Empire is fellép.

kultúra, közösségi élet
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Csömöri arcok
Egy mindenkiért, 
mindenki egyért!

Dr. Szarka Zsuzsanna a 
gyermekorvosi rendelőben 
fogad engem, csillogó szem-
mel újságolja, hogy talált egy 
fantasztikus francia gyerek-
nevelési könyvet, és észre sem 
vesszük, máris egymás szavá-
ba vágva osztjuk meg egy-
mással nézeteinket a mind-
kettőnknek fontos témában.

Egy kicsit magamat látom igazolva a 
könyvben. Arról szól, hogy a francia anyák 
nem állítják magukat megugorhatatlan 
elvárások elé, nem céljuk szuperanyának 
lenni, mindig szánnak magukra időt, és 
ezzel együtt jól működnek a gyerekeik, 
hiszen nem egy szorongó, komplexusok-
kal teli anya a mintájuk.

 �És milyenek az anyukák,  
akiket te ismersz?

Nyilván nem érdemes sztereotípiákba 
bocsátkozni, de a mi társadalmunk 
hatalmas terheket tesz az édesanyák 
vállára, miszerint legyenek kiváló anyák, 
feleségek, állják a sarat a munkahelyen, 
és a háztartás is flottul működjön. Erre 
megfelelő családi háttér, elfogadó férj, 
támogató környezet nélkül nincs esély. 
Mindig mondom az anyukáknak, hogy 
a mosás várhat, ha úgy érzik elfáradtak, 
töltődésre van szükségük.

 �Te magad is két kisgyerekkel 
indítottad el a praxisodat Csömörön. 
Neked volt segítséged?

1994-ben indult el Csömörön a gyerek 
háziorvosi praxis, az akkor 2 és fél éves Zita 
lányommal és a féléves Ádámmal nekem 
is nagy fejtörés volt meghozni a döntést. 
Mivel a férjem kórházban orvos, és azelőtt 
én is kórházban dolgoztam, azt be kellett 
látni, hogy két kisgyerekkel nem tudunk 
mindketten ügyeleteket vállalni, úgyhogy ez 
nagyon jó lehetőség volt arra, hogy továbbra 
is gyerekeket gyógyíthassak. Az egész család 
mellettem állt, a nagymamák és nagypapák 
biztosították a hátteret, hogy nyugodtan 
dolgozhassak. Meggyőződésem, hogy 
bármilyen szakmában dolgozunk, elenged-
hetetlen az a megnyugtató tudat, hogy van, 
aki hazaviszi, megeteti, gondoskodik a gyere-
kekről, amíg mi a hivatásunkban helytállunk. 

 �Hogyan alakítottad ki  
a semmiből a praxisod?

Szerencsémre mindenki kedvesen és 
nyitottan fogadott, és azóta is minden 
asszisztensemmel jó volt, a védőnőkkel 
is maximálisan együttműködő a kapcso-
latom. De mint minden kapcsolatban, 
legyen az családi, baráti, szakmai, min-
denkinek nagyon sok energiát kell befek-
tetnie, hogy jól működjön. 

 �Komoly szakmai munkát  
végeztek együtt, sok nehézséggel, 
kihívással találjátok szembe magatokat, 
és feszített a tempó. Hogyan tudjátok 
őrizni ezt a jó kapcsolatot?

Viccesen azt szoktam mondani, mi 
tényleg olyanok vagyunk, mint azok a 
bizonyos filmbeli muskétások: egy min-
denkiért, mindenki egyért. Tudjuk, hogy 
közös a célunk, a csömöri családokért, 
gyerekekért dolgozunk, és a célnak min-
dent alá kell rendelnünk. Azt vallom, hogy 
a gyermekellátás nem egyéni tevékenység, 
közösen tudjuk megtalálni mindenki 
számára a megfelelő megoldást. Nagyon 
figyelünk egymásra, egymás rezdülése-
ire, nem történhet meg, hogy egy rossz 
félmondaton elcsúszunk, partnerként 
tekintünk egymásra.

 � 2006 óta képviselőként is tevé-
kenykedsz. Hogyan jött az ötlet, hogy 
elindulj a választásokon?

Mivel már több mint 10 éve dolgoztam 
akkor a csömöri családokkal, úgy éreztem, 
kellő rálátásom, tapasztalatom van ahhoz, 
hogy ne csak direkt módon a gyógyítással, 
hanem közösségi szinten is segíthessem 
őket. Az egészségügy mellett a szociális 
terület és a kultúra is közel áll hozzám, 
megtaláltam a helyem a csapatban.

 �Fontosnak tartod, hogy ilyen nagy 
számban vagytok nők a testületben?

Nem tudom, szerencse kérdése-e, de 
nagyon harmonikusan dolgozunk együtt 
a testületben, nők és férfiak egyaránt. 
Szerintem a jó szándék, a segítőkészség, 
a közösség szolgálata általános emberi 
értékek, nem kapcsolódnak nemhez.

 �A munkátokat érintő  
nagy változások előtt álltok,  
veletek együtt sokan várjuk az új 
Egészségügyi Központot. Neked is 
rengeteg munkád van abban, hogy  
ez az álom megvalósulhat. Milyen érzés 
látni és benne lenni a folyamatban?

Szakmailag és emberileg is nagyon 
büszke és hálás vagyok. Kinőttük ezt 
a rendelőt, és azt gondolom, jár a csö-
mörieknek, hogy egy korszerű, magas 
szakmai színvonalon működő helyen 
vehessék igénybe az egészségügyi szol-
gáltatást. Az alapellátáson túl a lakosság 
igényeihez igazodó szakrendelések is 
lesznek, mindannyiunk élete komforto-
sabbá fog válni.

 �Viszed a praxisod,  
rezidenseket képezel, gőzerővel  
dolgozol a településért, anyaként  
és feleségként összefogod a családot. 
Az elején a francia anyákról beszélget-
tünk, zárásként tőled is megkérdezem: 
hogy állsz a saját töltődéseddel,  
azzal a bizonyos én-idővel?

Bár tényleg nincs sok szabadidőm, min-
dig próbálok időt szánni arra, ami nekem 
fontos, engem kikapcsol. A versek és a 
zene nagyon sokat adnak nekem: Babits, 
Kosztolányi, Kodály, Wagner…hozzájuk 
fordulhatok, ha egy kis energiára van 
szükségem.

Köszönöm, és sok-sok energiát 
kívánok a folytatáshoz!

Kucsinka Gabriella

„Azt vallom, hogy a gyermekellátás nem egyéni tevékenység, a kollégáimmal 
közösen tudjuk megtalálni mindenki számára a megfelelő megoldást.”

kultúra, közösségi élet
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Premier után 

Május 6-án a Petőfi  
Sándor Művelődési Ház-
ban debütált A furfangos 
menyasszony című darab az 
Éless-Szín előadásában. 

Pont annyi a kérő, ahány a házaknál az 
eladó sorban levő lány és asszony, de okoz 
némi bonyodalmat, hogy a férfiak nem 
pont azt vennék el, akit nekik szántak. 
A kosztümös, vidám előadás különleges 
nyelvezete, rímes formája, és a régi stílusba 
beágyazott mai poénok igazán nagy fel-
adat elé állították a színészeket. Kemény 
munkájuk megtérült, hiszen a közönség 
sok nevetéssel, lelkes tapssal hálálta meg 
az előadást. A művészeket a premier utáni 
fogadáson kérdeztük az előadásról.

Kondákor Zsófi, Fenisa, furfangos 
menyasszony:

“Minden premier előtt úgy érzem, hogy 
még jól jött volna pár hét, de ez természe-
tes. A legnagyobb izgalmat a rímes forma 
jelentette számomra. Nagyon jól tudok 
improvizálni, ha egy-egy helyzetben nem 
jut eszembe a pontos szöveg, sikeresen meg 
szoktam oldani. Itt viszont, ha tévesztek, 
nem jön ki a rím, és oda az utánam kö-
vetkező, vagy éppen a saját poénom. Nagy 
megkönnyebbülés, hogy megcsináltuk és 
ilyen sikert arattunk a közönség körében, és 
persze idővel csak egyre jobb lesz az előadás.”

Koncz Gábor, Bernardo kapitány:
“Két héttel vagyok egy gerincműtét után, 

mindenki láthatta, hogy még nehezen moz-
gok. Mások ilyenkor még lábadoznak, én 
úgy éreztem, nem tehetem meg, hogy lemon-
dom az előadást. Számát sem tudom, hány 
premiert, előadást tudhatok magam mögött, 
rég nem azért csinálom, mert anyagilag vagy 
erkölcsileg szükségem lenne rá. Szeretem ezt 
a csapatot, a közönséget, nem hagyhatom 
cserben őket. Jólesik itt lenni veletek.”

Nyertes Zsuzsa, Belisa, a menyasz-
szony édesanyja:

“Rég szerepeltem kosztümös darabban, és 
ez az első, hogy anyaszerepet játszom, úgy-
hogy több szempontból is nagyon élvezem 
a feladatot, a darabot. Nagyon jól éreztem 
magam az előadás közben, a vége felé volt 
egy kis bakim. Szerencsére senki nem vette 
észre, de egyszer beleszóltam Koncz Gabi 
poénjába, amitől az én poénom jobb lett, az 
övé viszont gyengült, ez nagyon bántott. De 
meg tudtuk beszélni, úgyhogy minden jó, ha 
a vége jó!”

Tóth Roland, Hernando, a szolga:
“A közönség jól szórakozott, a sok hangos 

nevetés azt mutatja, jól működtek a poénok. 
Az kifelé nem látszik, de a darab formája és 
a rímek miatt ez egy nagyon feszes tempójú, 
komoly odafigyelést igényelő előadás. Szo-
kásunkkal ellentétben a szünetben nem az 
öltözőben beszélgettünk, hanem készültünk 

a második felvonásra. Itt most igazán kama-
toztathattuk azt a tudást, amit mestereinktől 
tanultunk a fegyelem fontosságáról a színészi 
pályán. Örülök, hogy ilyen jól sikerült!”

KG

A kosztümös, vidám előadás különleges nyelvezete,  a régi stílusba beágyazott  
számtalan mai poén  nagy sikert aratott a csömöri közönség körében.

kultúra, közösségi élet
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KÉZILABDA
Hajszálon múlt a dobogó

A nagyszerű tavaszi kezdés után a baj-
nokság hajrájára kisebb „hullámvölgybe” 
kerültek férfi kézilabdázóink. A rendkívül 
kiegyenlített mezőnyben, rengeteg kör-
beverésnek köszönhetően így is sikerült 
hónapokon keresztül életben tartani 
a dobogós álmainkat, amely realitása 
egyébként egy percig nem lett volna kér-
déses, ha az ősszel is a tavaszi formánkat 
hozzuk. Gödöllőn folytatódott évek óta 
tartó rossz sorozatunk, idén sem sikerült 
pontot szereznünk. Tudtuk, hogy nem 
lesz egyszerű hadművelet a város bevétele, 
a hazaiak rendkívül motiváltak voltak, 
hiszen harcban álltak az ezüstéremért a 
bajnoki hajrában. Nem kezdtünk jól, a 
10. percben 6–2-re vezetett a házigazda 
és hiába faragtunk a hátrányon, a szü-
netig „csak” két gólra tudtuk feltornázni 
magunkat. A fordulás után küzdöttek, 
harcoltak a fiúk, de a masszív hazaiak az 
egész félidő alatt két-három gólnál nem 
engedtek közelebb magukhoz. A Gyöm-
rő VSK együttesével évek óta komoly 
presztízsharcot vívunk, ezúttal sem volt 
másképp: végsőkig kiélezett csatában, az 
utolsó percben szerzett góllal tartották 
meg esélyüket férfi kézilabdázóink, hogy 
éremmel zárják a szezont az NB II-ben. 
Az év közben folyamatosan erősödő 
kerettel küzdő gyömrőiek otthonában 
rendkívül kiegyenlített csata folyt. Egyik 
csapat sem tudott elhúzni a másiktól, 
szinte végig fej fej mellett haladtak a fiúk 
a fordulatokban gazdag találkozón, de 
aztán jött a mindent eldöntő utolsó perc. 
Már győztesnek érezhették magukat a 
hazaiak, de a mezőny legeredményesebb 
tagja, a csömöri Kovács Márk egalizálta 
az állást, ezzel pedig életben maradt a 
sansz, hogy a dobogón végezzünk. A sor-
sunk azonban nem a saját kezükben volt, 
mert a Rév-TSC elleni győzelmünk mel-
lett szükség volt a már bajnok tatabányai-
ak és a gödöllőiek sikerére is a hőn áhított 
bronzéremhez. A fővárosiak ellen szinte 
végig vezettünk, a hajrá mégis idegőrlőre 
sikerült: hiába szereztük meg a vezetést, 
a vendégek kettős emberhátrányból is 
egyenlítettek, az időkérés után azonban, 
19 másodperccel a vége előtt Nádasdi 
elemi erővel bombázott a kapuba, meg-
szerezve a győztes gólt. A saját dolgunkat 
elvégeztük, viszont a két megszerzett 
ponttal sem sikerült felküzdenünk ma-
gunkat a dobogóra. A PLER-Budapest 
felülmúlta a már bajnok tatabányaiakat, 

így a tavaszi bajnoki cím ellenére be kell 
érnünk összességében a negyedik hellyel. 
A küzdeni tudásból jelesre vizsgázó fiúk-
nak így is jár a hatalmas gratuláció!

NB II, Észak-csoport
• 20. forduló: Gödöllői KC – Csömör KSK 26–22 

(14–12) 
Gólszerzőink: Bártfay 6, Nádasdi 6, Gombár 3, Kovács 
M. 2, Kővári 2, Pákozdi 2, Turák 1.

• 21. forduló: Gyömrő VSK – Csömör KSK 27–27 
(17–16) 
Gsz.: Kovács M. 9, Bártfay 8, Turák 4, Pákozdi 3, 
Nádasdi 2, Gombár 1.

• 22. forduló: Csömör KSK – Rév TSC 25–24 (12–10) 
Gsz.: Nádasdi 7, Kovács M. 6, Gombár 3, Turák 3, 
Kővári 2, Pákozdi 2, Bártfay 1, Felvári 1.

LABDARÚGÁS
Szezoncsúcs!

Bár az utóbbi időben az őszhöz képest 
szorgosabban gyűjtögeti a pontokat a 
Leányfalu SE, nagypályás focicsapatunk 
számított az esélyesebbnek az idegenbeli 
bajnokin. Ennek megfelelően a korán 
kapott gól után két perc alatt sikerült a 
fordítás, innentől viszont rémálommá vált 
a mérkőzés. A hazaiaknak szinte minden 
összejött és meg sem álltak hét talála-
tig… A folytatásban az időjárás megint 
nem fogadta kegyeibe focistáinkat, de a 
szemerkélő esőben azért sikerült leját-
szani a tavaszi nyitófordulóból a felázott 
pálya miatt elhalasztott Pomáz-ICO SE 
elleni bajnoki találkozót. A pomáziak a 
második legrosszabb mérleggel rendel-
keztek idegenben, Tihanyi révén meg 
is szereztük az első gólt, de nem sokkal 
később egyenlítettek a meccs nagyobbik 
részében a kontrákat erőltető vendégek, 
sőt, a vezetést is megszerezték a szünet 
előtt. Takó Csaba két cserével rázta fel 
az együttest a szünetben, de a nehéz tala-
jon nem tudtunk sorozatban helyzeteket 
kidolgozni, a vendégek viszont újabb gólt 
lőttek, és az őszihez hasonló feltámadás 
ezúttal sajnos elmaradt. A Péceli SSE 
elleni hazai találkozón érződött a csapa-
ton a motiváció, hogy véget vessenek az 
utóbbi hetek rossz sorozatának. Határo-
zottan kezdtünk, a fiatalok bizonyítani 
akartak, és még az első félidőben kétgólos 
előnybe kerültünk. Husz vezető gólja 
után néhány perccel Balogh is betalált, 
a szünet után pedig a dupla is hamar 
összejött a 19 éves játékosnak, így összes-
ségében magabiztosan, kapott gól nélkül 
nyertünk a péceliek ellen. Nem sikerült 
megtörnünk a verőcei átkot, a tavasz 
folyamán másodszor sem tudtunk pontot 
szerezni a Dunakanyarban, ahol ezúttal a 

Fortuna SC-Kismarossal csaptunk össze. 
A semleges helyszínen szoros bajnokin 
maradtunk alul, mert a harapós ellenféllel 
szemben nem tudtuk maradéktalanul 
megvalósítani az elképzeléseinket. A 
sereghajtót fogadni mindig hálás feladat, 
ezúttal sem volt másképp, focistáink 
egyetlen pillanatot sem hagytak kihaszná-
latlanul, ha célba lehetett venni a vácdukai 
ellenfél kapuját. Korán összejött a vezető 
gól, majd Tősér szinte a félpályáról lőtt 
a hálóba, Tihanyi triplázott, Vadászi 
duplázni tudott, ráadásul a csapat rutinos 
rókái is beköszöntek a vendégeknek, így 
ha sportszakmailag nem is értékelhető a 
meccs, szórakoztatóérték szempontjából 
mindenképp csillagos ötös. Tíz gólig jutni 
egy találkozón kalapemelést érdemel, 
főleg, hogy a szezon során először lőtt egy 
csapat kétszámjegyű gólt ellenfelének.

Megye II, Észak-csoport
• 23. forduló: Leányfalu SE – Csömör KSK 7–3 (4–2) 

Gólszerzőink: Husz (17., 77.), Maruzsi (19.)
• 16. forduló: Csömör KSK – Pomáz-ICO SE 2–3 

(1–2) – elhalasztott mérkőzés,  
Gsz.: Tihanyi (28., 77.)

• 25. forduló: Csömör KSK – Péceli SSE 3–0 (2–0) 
Gsz.: Husz (34.), Balogh (37., 51.)

• 26. forduló: Fortuna SC-Kismaros – Csömör KSK 
2–1 (1–0), Gsz.: Tihanyi (75.)

• 27. forduló: Csömör KSK – Vácduka KSK 10–0 
(5–0) 
Gsz.: Tihanyi (8., 57., 68.), Vadászi (18., 25.), Tősér 
(20.), Husz (36.), Tápi (46.), Jávor (48.), Takó (63.)

FUTSAL
Csömöri bajnokcsapat!

Futsalosaink az élről vágtak neki a fel-
sőházi rájátszás hajrájának, azaz a legfon-
tosabb lélektani pillanatban vették a saját 
kezükbe a sorsukat. A bajnokság mindent 
eldöntő szakaszában a sereghajtó UFC 
Gyömrő otthonában nagyon „bekezdett” 
a gárda, majd erre még sikerült rátennie 
egy lapáttal. A 7. percben már három-
gólos vendégelőnyt regisztrálhattunk, a 
szünet után pedig tovább folytatódott a 
gólparádé. Maruzsi Máté és Nehéz 
Krisztián is triplázott a mérkőzésen, 
de rajtuk kívül is, mindenki hozzátett 
valamit a gyömrőiek rémálmához, így 
a szezon során negyedszer is legyőztük 
ellenfelünket – és ezúttal is kiütéssel. A 
folytatásban mindenképp vissza akartunk 
vágni a váciaknak az idegenbeli fricska 
miatt, a motivált kezdés után mindössze 
néhány perc kellett, hogy bevegyük az 
ellenfél kapuját. A korai gól nyugtatólag 
hatott Jávor István csapatára, magabiz-
tosan játszottunk, és egy pillanatig sem 
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forgott veszélyben az előnyünk. Idegenbe-
li rangadót vívtunk a Dunakeszi Kinizsi 
otthonában, ahol egyszer már győztünk a 
szezon során. Érsek révén hamar összejött 
a vezetés, és a szünetre kialakuló 3–1-es 
előny is jót tett a fejeknek. A fordulás után 
mindent egy lapra tett fel a hazai gárda, 
sikerült is az egyenlítés, de jött két öngól, 
és a slusszpoén a miénk volt, így a szezon 
során másodszor nyertünk Dunakeszin 
és összességében harmadszor is legyőztük 
riválisunkat. A bajnoki cím kérdését a 
sors furcsán rendezte, hiszen játék nélkül 
nyerte meg az NB II-es bajnokság Kö-
zép-keleti csoportját futsalcsapatunk! Az 
ellenfelek közül már csak az Újpest FC 
érhette volna be a csapatot, de kikapott 
Vácott, így az utolsó forduló eredmé-
nyétől függetlenül az RFC Csömöré az 
aranyérem! Már bajnokként készülhet-
tünk a Score-Goal Kecskemét elleni 
hazai rangadóra, ennek ellenére nyerni 
akartak Jávor István tanítványai a tét 
nélküli meccsen. Ellenfelünk a dobogóért 
küzdött, számunkra pedig a presztízsen 
túl a remek formánk megtartása volt a cél, 
illetve a bajnokhoz méltó teljesítmény! A 
szünetre kétgólos hátrányban mehettünk, 
mégis bizakodóak lehettünk, mert pro-
dukált olyan feltámadásokat a csapat az 
utóbbi hetekben, ami alapján nem kellett 
búslakodni. A fordulás után ennek megfe-
lelően folytatódott a találkozó: a szezon-
beli első meccsét játszó Tihanyi néhány 
másodperccel a szünet után az első táma-
dásunkból gólt szerzett, amivel megadta 
az alaphangot a folytatásra. Beindult a 
gólpárbaj, amiből végül mi jöttünk ki job-
ban és újra legyőztük a kecskemétieket. A 
kicsik és az ultrák is hozzátették a magu-
két a hangulathoz, szálltak a magasban 
a zászlók, igazi futsalünnep kerekedett 
ebből az estéből. Az NB II Közép-keleti 
csoport bajnoka tehát az RFC Csömör, az 
automatikus élvonalba jutás azonban még 
nincs meg. A többi csoport bajnokával 
kuparendszerben küzdünk a feljutásért!

NB II, Közép-keleti csoport
felsőházi rájátszás
• 7. forduló: UFC Gyömrő – RFC Csömör 2–12 (1–5) 

Gsz.: Érsek R. (5.), Maruzsi (7., 18., 22.) Husz (7.), 
Tősér (14.), Vadászi (25.), Nehéz (32., 33., 34.), 
Miletics (32.), Várkonyi (36.)

• 8. forduló: RFC Csömör – Vác Futsal SE 4–1 (2–1)
Gsz.: Nehéz (3., 15.), Érsek R. (25.), Miletics (35.)

• 9. forduló: Dunakeszi Kinizsi– RFC Csömör 5–6 
(1–3) 
Gsz.: Érsek R. (2.), Miletics (14.), Jenei (17., 28.), 
Frech (34. - öngól), Somorai (40. - öngól)

• 10. forduló: RFC Csömör – Score-Goal Kecskemét 
5–4 (0–2) 
Gsz.: Tihanyi (21., 35.), Vadászi (24.), Jenei (28.), Viz 
(30.)

KERÉKPÁR
Jubilál a Bringafesztivál!

Minijubileumot ünnepel a Csömöri 
Bringafesztivál, hiszen idén már ötödik 
alkalommal kerül megrendezésre a Bul-
gárkertben a népszerű nyári rendezvény. 
Különleges és izgalmas programokkal 
készülnek a szervezők, így mindenképpen 
érdemes beírni a naptárba: június 24-én, 
szombaton Csömörről induló és ide ér-
kező kistérségi körtúra, míg június 25-én, 
vasárnap egész napos fesztivál.

Nézzük, milyen programok közül 
válogathatnak a kicsik és a nagyok, az 
amatőrök és a profik egyaránt. A gyere-
keket – a teljesség igénye nélkül – kerék-
páros ügyességi pályával, rajzversennyel, 
kézműves sátorral várják, de a nagyobbak 
is megtalálhatják a kedvükre valót. 
Hazánk felnőtt és utánpótlás legjobbjai 
rajthoz állnak a profik versenyén, az MTB 
XCO C2 Csömör Nagydíjon, az olimpi-
ára tekerő Cseuz László riói élmény-
beszámolóval készül, de emellett amatőr 
futamok és bringás bemutatók is lesznek. 
Idén is színes a zenei kínálat a fesztiválon, 

hiszen a gyerekeknek a Málna és a Ka-
méleon muzsikál majd, a nagyobbak örö-
mére pedig az egyik legnépszerűbb hazai 
együttes fogadta el a meghívást, a verseny 
után élőben zenél a nagyszínpadon a 
Bëlga! Fotó- és videópályázat keretében 
a kreativitás is próbára tehető értékes 
nyereményekért, illetve játékok, tombola 
és ínycsiklandó falatok, jéghideg frissítők 
várják a látogatókat – idén is színes tehát 
a program! És ami még fontos, ezúttal is 
érdemes lesz csoportosan érkezni...

Minden egyéb és bővebb információért 
érdemes böngészni a www.bringafeszt.hu 
honlapot!

5. Csömöri Bringafesztivál
• 2017. június 24. (szombat)  

kistérségi körtúra
• 2017. június 25. (vasárnap)  

egész napos fesztivál, benne a MTB 
XCO C2 Csömör Nagydíj és a Bëlga 
együttes koncertje

EDZŐPORTRÉ
A CsömörSport hagyományteremtő 

új rovatában portrésorozat keretében 
mutatja be csömöri edzőinket, minden 
hónapban más és más kerül rivaldafénybe. 
Íme, a bringások sikeredzője, a 27-szeres 
magyar bajnok Valter Tibor. Ebben a 
hónapban őt ismerhetjük meg jobban.

„Az árpádföldi Bekecs utcai Arany Já-
nos Általános Iskolába jártam, ahová egy 
KSI-program keretében egy évre kitelepítet-
tek szabad bicikliket, a tornatanárnak pedig 
egy Simson motorkerékpárt hagytak a suli-
ban, hogy arról irányíthassa az edzéseket a 
dombokon - meséli a sportágválasztásáról 
Valter Tibor. - Gyerekfejjel még atlétizál-
tam, de ez a program magával ragadott 10 
éves koromban. Rengeteget bicikliztünk az 
év során, és nagyon megtetszett a sportág.”

A teljes portré a csomorsport.hu olda-
lon olvasható!

Szabó Péter Ádám

Bajnokcsapat! – futsalosaink már az élvonalba kerülésért küzdenek!
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Telefon: 402-0063, 70/940-1677

ASZTMA, ALLERGIA, 
TEJÉRZÉKENYSÉG, 
CUKORBETEGSÉGBEN SZENVED?  
Ne mondjon le a gyógyulásról!  
Van gyógymód a felsorolt betegségek  
TELJES GYÓGYÍTÁSÁRA!  
ŐSI GYÓGYMÓD!  
Folyamatos kezeléssel 
gyógyíthatók a felsorolt betegségek!  
A GYÓGYULÁS GARANTÁLT!  
TEL. 06 30 865 7572

Lakossági apróhirdetések

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

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

Sürgősen! Szobát keres a környéken „aranyos hölgy” 
 kedves néninél, havi 40ezer ft-ért.  
Tel: 0670 613 1471

Kerti munkákat vállalok. Nyugdíjas férfi 
06-20-942-9334



26 hirdetések

REDŐNYJAVÍTÁS                                     
Fa, műanyag, alumínium 
redőnyök javítása  
gyors határidővel

INGYENES KISZÁLLÁS!
szombat, vasárnap is

CSÖMÖRIEKNEK  
10% KEDVEZMÉNY

TEL: 06/70/561-9541

Cím:  
2141 Csömör, 
Erzsébet utca 
folytatása,
Kistarcsai út 9.

Telefon:  
06/1-407-04-10 
06/70-626-08-74

Kedd: 15-18
Csütörtök: 15-18

üveges,  
kép- 

keretező
Telefonon egész 

napos munkafelvétel 
minden nap.

Thermopán, 
hőszigetelt, 
ragasztott, edzett, 
biztonsági üveg, 
zuhanykabin
Fehér, sárga 
drótüveg, festett 
üveg, savas bútor 
üveg
Biztosításra is, 
közületeknek 
átutalás képes

Ajtó, ablak, 
üvegtető,  
kirakat
Tükör méretre 
vágás, vissza- 
pillantó
Csiszolás,  
körvágás

Kánaán-Ingatlan 

ingatlanforgalmazó, közvetítő 
és szolgáltató iroda 

……………………………………………… 

+36 20 665 2060 
+36 20 320 2936 

 

 
Szolgáltatásaink: 
- ingatlan közvetítés 
- földhivatali ügyintézés  
- értékbecslés, tanácsadás, földmérés 
- tulajdoni lap, helyszínrajz kiváltása helyben 
- adás-vételek teljes körű lebonyolítása     
- ügyvédi háttér biztosítása 
- egyéb hivatali ügyintézések 
 

Ügyfeleink részére keresünk eladó házat, telket, 
külterületi szántót! 

 

Hívjon bizalommal! Nálunk az elégedett 
ügyfél a cél! 

…………………………………………………………………………… 
www.kanaan.ingatlan.com 

kanaaningatlaniroda@gmail.com 
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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%

A HALLÓKÉSZÜLÉKET VISELŐK KÖZEL 80%-a 
állítja, hogy KAPCSOLATA szeretteivel JAVULT.

Jöjjön el hallásvizsgálónkba 2017. május 12-ig 
és találjuk meg közösen a megoldást Önnek,

hogy ismét jól halljon!

Ingyenes hallásvizsgálattal várjuk, 
melyet ajándék esernyővel* jutalmazunk!

* Az ajándékra az ingyenes hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak a hirdetés felmutatásával. 
   Az akciók a készlet erejéig, maximum 2017. május 12-ig tartanak.

www.victofon.hu

ÉN JÓL HALLOK!

ÖNMAGÁRA ISMER?

Igaz, hogy néha…
… vissza kell kérdeznem.

1163 Budapest, Jókai u. 3. III. emelet, Audiológia
Bejelentkezés: 06-30/827-8435
        06-1/401-1344

TOP 10 INGATLAN IRODA
CSÖMÖR
Szabadság út 14.
Telefon: (1) 405-0348
Fax: (1) 405-0348
Email: info@top10ingatlan.hu

Válasszon minket! Várjuk hívását!

SÜRGŐSEN

keresek:

-építési te
lket

-családi házat

-felújítandó házat

-kiadó ingatlant

Bármilyen ingatlannal 
kapcsolatos 

ügyről legyen szó, 
mi mindig a 

TOP-on vagyunk!

Szolgáltatásaink:
- használt és új ingatlanok 

adás-vétele
- új építésű házak 
generál kivitelezés

- tulajdonlap, földmérés, 
értékbecslés

- CSOK és banki hitelek 
ügyintézés

-adás-vétel teljes körű 
lebonyolítása

- földhivatali ügyintézés, 
ügyvédi háttér

Forduljon hozzánk! 
Nálunk mindenki 
kiemelt ügyfél!

Eladna? Vásárolna? 
Újat építene?
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         www.bringafeszt.hu 
        Csömöri Bringafesztivál
        
  Támogatók:

• Kerékpáros forgatag
• Ügyességi pályák, játékok
• Családi- és gyermekprogramok
• Kerékpáros bemutatók 
• Evangélikus bringás istentisztelet
   Málna, Kaméleon és Bëlga koncert
• Decathlon pavilon 

Gyere 
te is Csömörre, 
ha fontosnak tartod 
a települések közötti 
kerékpáros közlekedés fejlesztését!

Június 24. szombat  
Kistérségi 
kerékpáros körtúra 
a települések vezetőinek 
és kerékpárosainak részvételével

Június 25. vasárnap

MTB XCO 
Csömör Nagydíj és fesztivál

Ajándék frissítő ital minden kerékpárral érkezőnek!

Helyszín:
Csömör,

Bulgárkert

Fotózz
és videózz

a bringafeszten!
részletek:

www.bringafeszt.hu
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