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A négy égtáj felé forduló virágkápolnák  
elkészítéséhez  sátranként közel hatszáz koszorút kötöttek.

A szentmisét celebráló és a körmenetet vezető  
egyházfő Bosák Nándor, Debrecen-Nyíregyháza  
nyugalmazott megyés püspöke volt.

Csütörtök reggel hajnali 6 órakor kezdték meg a kutyatej szedését, 
pénteken pedig a többi virágot gyűjtötték össze a hűvös pincékben. 

A hagyományokhoz híven ebben az évben  
az Erzsébet és Kossuth Lajos utcán másfél  
kilométeres virágútvonalon haladt a körmenet.

A virágszőnyeg kirakását vasárnap hajnalban kezdték 
meg a szorgos kezek, s egészen a körmenet indulása 
előtti pillanatokig rakták a szebbnél szebb képeket.

A katolikus hívek mellett számos csömöri  
lakos gyűjtötte a virágokat, szirmokat,  
s alkotta a gyönyörű virágkompozciókat.

Úrnapi virágszőnyeges körmenet
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Pancsolunk?
 sizsi kicsi lányka volt, mikor korcsolyázás közben a tó jege  
beszakadt alatta. Nem süllyedt el, komoly baj nem történt,  
de attól a délutántól kezdve félt a víztől. Ha tónál vagy  
tengernél nyaralt, csak bokáig merészkedett a pancsolók közé.

A víztől való félelem anyáról lánykára szállt, mindketten csak szigorúan bokáig,  
legfeljebb térdig merészkedtek nyaranta a Balatonba. 
Egy délután, mikor Zsizsi kislánya a kertben álló hatalmas nyírfa árnyékában  
szundikált, gondolt egy nagyot. Arra gondolt, hogy mégiscsak meg kéne  
tanulnia úszni. Nem akarta, hogy a kislánya is úgy járjon, mint ő,  
hogy örökre féljen. Hogy csak úszógumival merészkedjen a habok közé.
Vett egy nagy levegőt, és besétált a tóba, jó messzire a parttól, ahol már  
éppen csak, hogy leért a lába. A víz már az álláig ért, és ő hevesen dobogó  
szívvel mondogatta: megcsinálod, muszáj megcsinálnod. Miatta.  
És megcsinálta. Tempózott egyet, kettőt, hármat… és nem süllyedt el. 
Néhány perc gyakorlás után kisétált, büszke volt magára, nagyon büszke,  
s alig várta, hogy lánykája felébredjen, és megmutathassa neki, mit tud.
Azon a délutánon Zsizsi és kislánya kézen fogva indultak el a Balatonba. 
Lassan, óvatosan sétáltak a sokára mélyülő vízben.  A partról csak két fürdeni 
induló sziluett látszott, a kisebbik derekán kacsás úszógumival.
Mikor már elég mélyre merészkedtek, a kislány riadtan konstatálta, hogy  
a mellkasáig ér a víz. És ekkor Zsizsi felfeküdt a vízre és tempózni kezdett.  
Egy, kettő, három… számolta a kislány egyre felszabadultabban.  
– Mama, te megtanultál úszni? – kiáltotta csodálattól kipirult arcocskával.
Zsizsi abbahagyta a tempózást, és az úszógumiban lebegő  
kislánya felé fordult. De csak egy szőke fürtös fejecskét látott,  
aki kiegyensúlyozott tempókkal, csodaszépen siklott a vízen.  
Most már egyedül, úszógumi nélkül.

Pancsolós, szép nyarat, kedves Olvasónk!
                                                                                                                                             Miklós Daniella

Lapunk a nyári szünet után, legközelebb augusztus 25-én jelenik meg.

2016. július 15.
                augusztus 19. 
 termelői piac a Hősök terén 

Ami az éléskamrából 
hiányzik

szombat
800-1300 óra

Olcsón jót!
Bolhapiac 

Hősök tere
július 15. és  

augusztus 19.   
szombat  

800-1300 óra 
előzetes regisztráció nincs!

Szelektív hulladékszállítás
Változás a szelektív hulladékszállításban!

Július 14-én és július 28-án, valamint augusztus 11-én  
és augusztus 18-án pénteken a műanyag-, fém- és  
papírhulladékot egyszerre kell kitenni a szelektív  
zsákokban!

Zöldhulladékgyűjtés
Július 7-én és július 21-én, valamint augusztus 4-én  
és augusztus 18-án, pénteken kell kitenni a zöld- 
hulladékot az erre a célra rendszeresített zsákokban!

Rendőri fogadóóra
Minden hónap első hétfőjén  
1000-1200 óráig a Rákóczi út 4.-ben 
a körzeti megbízott irodájában
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Települési  
krónika
 
Május -án térségi általános isko-
lások számára regionális atlétikai 
versenyt tartottak a sportcsarnok 
szabadtéri atlétikai pályáján. 

Május -án a Középhegy telepü-
lésrészen élők számára fejlesztési 
fórumot, közös egyeztetést tartott a 
képviselő-testület az érintett telepü-
lésrészen eddig megvalósult és ezután 
tervezett fejlesztéseivel kapcsolatban a 
Nefelejcs Művészeti Óvodában. 
(i 7. oldal)

Május -én a Csömöri Nefelejcs 
Művészeti Óvoda szülői szerve-
zetének záró értekezletén, május 
23-án az óvoda dolgozói értekez-
letén Fábri István polgármester, 
Tormay-Lesták Mária alpolgár-
mester és Benkó Gábor műszaki 
osztályvezető adott tájékoztatást az 
intézményt érintő fejlesztési tervekről, 
a jelentősebb felújítási-karbantartási 
munkákról, illetve intézményátszerve-
zési lehetőségekről.

Május -án Fábri István polgár-
mester és Eigler Tamás képviselő 
egyeztető tárgyalást tartott Magyari 
László Endre megyei igazgatóval a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest 
Megyei Igazgatóságán.  Az egyeztetés 
fő tárgya a szervizút és a Laky bekö-
tőút kereszteződésében kialakítandó 
körforgalom megvalósítási lehetősége 
volt. 

Június -jén a Majorszegi település-
részen élők számára tartott lakossági 
fórumot a képviselő-testület.
(i 7. oldal)

Június -án az önkormányzat a 
településen dolgozó pedagógusokat 
köszöntötte a művelődési házban. 
Az ünnepségen adták át „Az Év 
Pedagógusa” díjakat. (i 23. oldal)

Június ‒. között a település 
legnagyobb közösségi eseménye, a 
Csömöri napok rendezvénysorozat 
várta a látogatókat.   (i 12. oldal)

Június -án megnyílt a Művház-
terasz, mely a nyári szezonban minden 
pénteken  színes programokkal várja a 
szórakozni vágyókat. 
(i 32. oldal)

Június -án tartották a hagyományos  
virágszőnyeges úrnapi körmenetet 
Csömörön. (i 2. oldal)

Június -én és -én tanévzáró ün-
nepségeket tartottak a zeneiskolában 
és az általános iskolában.

Júniusi --én rendezték meg az 
ötödik Csömöri Bringafesztivált.
(i 14. oldal)

hírek, események
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Fókuszban 
Új közszolgáltató  
vette át a hulladékok  
elszállítását 

Kommuniális hulladékszállítás
A kommunális hulladékot hulladék-

gyűjtő edényben kell gyűjteni.
Ha valakinek többlethulladéka kelet-

kezik, ami már nem fér el az edényben, 
akkor a Zöld Híd B.I.G.G. által bizto-
sított többlethulladékos zsákba  kell azt 

lehelyezni, mert csak ebben tudják elszál-
lítani. A zsákokat a következő helyeken 
lehet megvásárolni:
• Trió ABC (REAL Élelmiszer) ‒  

Major út
• REAL Élelmiszer ‒ Béke tér 1.
• Fityus és Társa Vasasbolt ‒  

HÉV állomás u. 3.
• Joker ABC ‒ Szabadság út 41.
• Jókai ABC ‒ Jókai u. – Petőfi u.sarok

A nem megfelelő zsákokban kihelyezett 
hulladékokat nem szállítják el. 

A hulladékgyűjtő edényeket, zsákokat 
a szállítás napján reggel 6 óráig kell 
kihelyezni az ingatlan elé. 

A gyűjtési napok és a megszokott 
begyűjtési körzetek nem változnak. 

A jövőben az ünnepnapokra eső szál-
lításokat nem szervezik át. 

A hulladékszállítás díja nem változik, 
az ingatlanhasználóknak ugyanannyiba 
fog kerülni a szolgáltatás, mint eddig, és 
továbbra is az NHKV Zrt.-től érkeznek 
majd a számlák. 

Szelektív hulladékszállítás
A szelektíven gyűjtött hulladékokat 

vagy a Zöld Híd B.I.G.G. által biztosított 
szelektíves zsákban, vagy bármilyen átlát-
szó zsákban  kell kihelyezni. A Zöld Híd 
begyűjtést végző munkatársai a kihelye-
zett gyűjtőzsákoknak megfelelő mennyi-
ségű cserezsákot biztosítanak ingyenesen. 

A szelektív zsákokat is a szállítás napján 
reggel 6 óráig kell kitenni a z ingatlanok 
elé.

Változások az eddigi rendhez képest:

• A jövőben az ünnepnapokra eső 
szállításokat nem szervezik át. 

• A szelektív hulladék elszállítása 
nem havonta, hanem 2 hetente,  
és csak pénteken történik.

•  Nem kell külön gyűjteni a papírt  
a többi szelektívtől, egy zsákba  
rakható a papír, műanyag, fém, 
fólia, tejesdoboz, üdítősdoboz 
(TETRA PACK).

•  A zöldhulladék gyűjtése  
2 hetente pénteken történik.

FIGYELEM! 
Zöldhulladéknak minősül a zöldfelületeken, kertekben képződő biológiailag 

lebomló hulladék pl.: falevél, elpusztult növényi maradványok, gyomok, gallyak, 
nyesedékek, fűkaszálék. A zöldhulladék gyűjtése a Zöld Híd által rendszeresített, 
egyedileg jelölt, biológiailag lebomló, legalább 110 liter űrtartalmú zöldhulladék-
gyűjtő-zsák alkalmazásával vagy kötegeléssel történik. A kötegelés azt jelenti, hogy 
az ingatlanhasználó a zöldhulladékot nem ömlesztve, hanem legalább egy ponton 
összekötve helyezi ki. Az összekötegelt gallyak, ágak átmérője maximum 6 cm, hosz-
sza maximum 150 cm, térfogata maximum 1 köbméter lehet.

Az alábbi utcákban VÁLTOZIK a kommunális hulladékszállítás időpontja
 2017. július 10-től az alábbi utcákból CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT viszi el a 

Zöld Híd BIGG Nkft. a hulladékokat.
Árpádföldi u., Asztag u., Bence u., Bitskey Gyula u., Boglárka u., Buzavirág u., 

Csendes u., Csöbör u., Csömöri u., Dezsőfia u., Dobó István u., Etelka u., Flóra u., 
Formás u., Hortenzia u, Ibolya u., Kamilla u., Kinizsi P.u., Középhegy u., Levendula 
u., Liget u., Liliom u., Mogyoródi u., Panoráma u., Patak köz, Patak u., Pipacs u., 
Straub Móricz u., Szegfű u., Tinódi köz, Tinódi u., Vilma u., Viola u. , Vízműsor u., 
Zrínyi u., Zsófia u.

3. H KOMMUNÁLIS 1. K KOMMUNÁLIS

4. K KOMMUNÁLIS 2. Sze KOMMUNÁLIS

5. Sze KOMMUNÁLIS 3. Cs
6. Cs 4. P ZÖLD

7. P ZÖLD 7. H KOMMUNÁLIS

10. H KOMMUNÁLIS 8. K KOMMUNÁLIS

11. K KOMMUNÁLIS 9. Sze KOMMUNÁLIS

12. Sze KOMMUNÁLIS 10. Cs
13. Cs 11. P SZELEKTÍV

14. P SZELEKTÍV 14. H KOMMUNÁLIS

17. H KOMMUNÁLIS 15. K KOMMUNÁLIS

18. K KOMMUNÁLIS 16. Sze KOMMUNÁLIS

19. Sze KOMMUNÁLIS 17. Cs
20. Cs 18. P ZÖLD

21. P ZÖLD 21. H KOMMUNÁLIS

24. H KOMMUNÁLIS 22. K KOMMUNÁLIS

25. K KOMMUNÁLIS 23. Sze KOMMUNÁLIS

26. Sze KOMMUNÁLIS 24. Cs
27. Cs 25.	 P SZELEKTÍV

28. P SZELEKTÍV 28. H KOMMUNÁLIS

31. H KOMMUNÁLIS 29. K KOMMUNÁLIS

30. Sze KOMMUNÁLIS

DÁTUM HULLADÉKTÍPUS

30.	hét 35
.	h
ét

Hulladékgyűjtési	rend	2017

27
.	h
ét

28
.	h
ét

29
.	h
ét

31
.	h
ét

32
.	h
ét

33
.	h
ét

34
.	h
ét

30
.	h
ét

JÚLIUS AUGUSZTUS
DÁTUM HULLADÉKTÍPUS

hírek, események
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Zöldhulladékszállítás
A Zöld Híd B.I.G.G. Nkft. a zöldhul-

ladékot kéthetes ciklusokban viszi el. 
A  lágyszárú növényeket a cég által biz-
tosított, biológiailag lebomló zsákba kell 
elhelyezni, mert csak ebben tudják elszál-
lítani. A zöldhulladékos zsákot ugyanott 
lehet megvásárolni, ahol a kommunális 
hulladékgyűjtő zsákokat.

Személyes ügyfélfogadás
Csömörön, a Szabadság út 5. szám alatt 

a CSÖTESZ Kft. egyelőre továbbra is 
személyes ügyfélfogadást tart a lakosság 
tájékoztatása céljából. 
• hétfő: 8.00‒18:00 óráig
• szerda: 8:00‒16:00 óráig
• péntek: 8:00‒12:00 óráig

A Zöld Híd B.I.G.G. Kft.  
munkatársai személyes ügyfélfogadást 
tartanak a lakosság számára: 

Július 10-én és 24-én Csömörön, a  
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgála-
tán 15.00‒18:00 óráig, illetve

Gödöllő, Dózsa György út 69.  
a VÜSZI Irodaházban, 
• hétfő: 7‒19:00,
• csütörtök: 8‒16:00,
• email: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu 
• telefon +36 40 201 026 
• posta: 2101 Gödöllő, Pf.:75 

Dr. Tuzson Bence  
országgyűlési képviselő:  
„A családok csak biztonságos 
környezetben boldogulhatnak”

Olyan politikára van szüksége 
az országnak, amely félretolja az 
akadályokat a fiatalok útjából, 
hiszen minél jobban támogatjuk 
a családokat, annál több gyermek 
születik – mondta dr. Tuzson Bence, 
a Pest megyei 5. választókerület 
országgyűlési képviselője. Jövőre 
217 milliárd forinttal több jut az 
egészségügyre, 97 milliárddal több 
az oktatásra, és 15 milliárddal több 
az otthonteremtési támogatásokra.

 �Milyen kedvezményekre számíthat-
nak jövőre a kisgyermekes családok?

A családok éve lesz 2018. Tovább emel-
jük a családi adókedvezmények mértékét, 
amelyek középpontjába a kétgyermekeset 
állítjuk. Így például a diákhitel-tartozás-
sal rendelkező anyáknak két gyermek 
mellett a tartozás 50%-át, három vagy 
több gyermek esetén pedig a teljes adós-
ságot elengedjük. A program része lesz 
a jelzáloghitellel rendelkező családok 
megsegítése is, ők a harmadik és további 
gyermek esetén 1-1 millió forintot ír-
hatnak le a tartozásukból, ezt az állam 
átvállalja. Meggyőződésem, hogy olyan 
politikára van szüksége az országnak, 
amely félretolja az akadályokat a fiatalok 
útjából, hiszen minél jobban támogatjuk a 

családokat, annál több gyermek születik. 
Ehhez bölcsődéket építünk, illetve ha kell, 
felújítjuk a meglévőket. Az ellenzéktől 
eltérően mi születendő magyar gyerme-
kekkel, és nem idegenek betelepítésével 
akarjuk benépesíteni az országot. S mivel 
a családok boldogulása csak biztonságos 
környezetben képzelhető el, 2018-ban 
tovább erősítjük hazánk biztonságát, több 
forrás jut honvédelemre, terrorelhárításra 
és határvédelemre is.

 �Az idén őszre már a kilencedik 
évfolyamos diákokra, vagyis a né-
gyosztályos gimnáziumok elsőseire is 
kiterjesztik az ingyenes tankönyvellátá-
si programot. Mi teszi ezt lehetővé?

A kormány a 2010 óta felvállalt 
célkitűzéseinek megfelelően ezzel az 
intézkedéssel is a gyermekes családokat 
támogatja. Döntésünk lényege, hogy a 
korábban tervezettnél gyorsabban hajt-
juk végre a tankönyvellátási programot. 
Vagyis most ősztől még csak az 1‒5. év-
folyamosoknak kellett volna ingyenesen 
hozzájutniuk a tankönyvekhez, a kor-
mány azonban egy nagy ugrással egészen 
a kilencedik évfolyamig kiterjesztette 
a programot. Ezt pedig egyértelműen 
az tette lehetővé, hogy Magyarország 
erősödik, így a program gyorsabb kiter-
jesztésével további terheket vehetünk le a 
szülők válláról. Az intézkedésre ebben az 
évben 2,4 milliárd forint többletforrást 
biztosítottunk.

 �Mire számíthatnak  
jövőre a nyugdíjasok?

Szeretnénk tudatosítani a nyugdíjasok-
ban, hogy 2018-ban is számíthatnak a 
kormányra. A jövő évi büdzsé a munkából 
élők költségvetése lesz, de érthetően kell 
fogalmaznunk: számunkra nem kétséges, 
hogy ebbe a nyugdíjasokat is beleértjük: 
ők is munkából élnek, hiszen egy életen 
át dolgoztak ezért az országért. Jövőre is 
biztosítjuk a nyugdíjak vásárlóértékének 
megőrzését. Ehhez pedig hozzá kell 
tennem, hogy a nyugdíjemeléseknek és 
a tartósan alacsony inflációnak köszön-
hetően az elmúlt években ezt nemcsak 
megőriznünk sikerült, de valamelyest 
javítottunk is rajta.

 �Milyen mértékű  
nyugdíjemelést terveznek 2018-ra?

Jövőre 3%-os inflációval, tehát az ideinél 
nagyobb, ugyancsak 3%-os nyugdíjeme-
léssel számolunk, ami 2,7 millió embert 
érint. Számítunk arra is, hogy Magyar-
ország jövőre még tovább erősödik, és 
a gazdaság növekedése akár a 4%-ot is 
meghaladhatja. Szeretnénk, ha ennek 
hatását az idősek is megérezhetnék, ezért 
2018-ban nyugdíjprémium kifizetésével is 
számolunk, amire több mint 32 milliárd 
forintot különítettünk el.

Pályázat az Állatok 
világnapja alkalmából 

A Bukfenc és Jeromos Állat-jószolgálati 
Egyesület ebben  az évben is együtt szeretné 
ünnepelni a gyerekekkel az Állatok világnap-
ját (október 4.).

Most azoknak az alsó és felső tagozato-
soknak számára írunk ki pályázatot, akik 
fogalmazni szeretnek.

Írjatok az állatokkal kapcsolatos kaland-
jaitokról, állatszeretetről, törődésről. Lehet 
vers, mese, elbeszélés. Terjedelme: max 3 db 
A/4-es oldal.

Leadási határideje szeptember 15., helye  
az általános iskola igazgatói irodája.

Figyeljétek a Csömöri Hírmondó augusztusi 
számát, ott olvashattok a részletekről!

 Takács Rózsa

hírek, események
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Egyszer régen 
Csömörön
Sorozatunkban olyan réges- 
régi, elfeledett történeteket 
szeretnénk elmesélni olvasó-
inknak, melyek legyenek  
meghatóak, viccesek, elgon-
dolkodtatóak vagy megle-
pőek: közös bennük, hogy 
Csömörön történtek.   

Haramiák lopták a borsót
Mivel a borsónak éppen szezonja van, 

próbáltunk felkutatni olyan történetet, 
ami kapcsolódik hozzá. Talán nem is 
sejtik, mennyi veszélynek tette ki magát 
az, aki a régi időkben borsót termesztett. 

A ’20-as években a csömöri gazdák 
lovas kocsival szállították terményeiket 
a pesti piacra, a zöldségeket leginkább 
a Haller utcába. Ahhoz, hogy hajnalra 
odaérjenek, éjszaka kellett elindulniuk, és 
bizony a sötétben, a kellemes ritmusban 
döcögő kocsin gyakran megesett, hogy 
elbóbiskolt a gazda. Volt is nagy riada-
lom, amikor arra ébredt, hogy Csömör és 
Mátyásföld között haramiák ugranak fel a 
szekérre, és visznek mindent, amit bírnak. 
Persze, ha nem szunyókált el a fáradt sze-

kérhajtó, akkor is védtelen és tehetetlen 
volt a túlerővel szemben. Egy idő után a 
gazdák belátták, hogy muszáj közösen ki-
találniuk valamit, ha nem szeretnék, hogy 
rengeteg munkájuk gyümölcse ily módon 
vesszen kárba. 

Arra jutottak, hogy egységben az erő, 
egymást bevárva együtt indulnak majd 
útnak, és támadás esetén együttes erővel 
hatékonyabbak lehetnek. Az ún. „felső 
kocsmát”, a Felvári kocsmát választották 
ki gyülekezőpontnak, ahol ittak egyet, 
hogy bátorságot merítsenek, és várták az 
indulást. Minden kocsmában volt teke, így 
legtöbbször tekézéssel múlatták az időt, a 
bábuk felállítása mindig egy-egy kisgyerek 
feladata volt, aki jelképes „madzagpénzt” 
is kapott szolgálatáért. Éjfélkor indult 
útjára a konvoj, szóval tartották egymást, 
figyelték a másik szekerét, és a zsiványok 
ettől kezdve kétszer is meggondolták, 
ujjat merjenek-e húzni a csömöri szekeres 
menettel.

A történetet elmesélte: Sipos Tamás lelkes 
helytörténész, aki szívügyének tekinti, hogy 
megismerje és összegyűjtse a Csömörhöz 
kapcsolódó történeteket, és gondoskodjon 
azok továbbörökítéséről. Munkájában nagy 
segítség számára dr. Paulovics Mihály ko-
rábbi településvezető, helyi egyesületek aktív 
tagja, Csömör történetének páratlan tudója. 
Köszönjük fáradozásukat. Ha önnek is 
van olyan története, amit érdemesnek tart 
elmesélni, várjuk jelentkezését a szerkesztő-
ségben.

KG

Fórumot tartottak a 
Középhegy és a Majorszegi 
településrészen élők  számára

Az  önkormányzat képviselő-testülete 
május 18-án a Középhegy, június 1-jén 
pedig a Majorszegi településrészen élők 
számára tartott fejlesztési lakógyűlést, 
közös egyeztetést a lakóközösséget érintő 
fontosabb kérdésekről.

Az egyeztetések során Fábri István 
polgármester ismertette  a 2017‒2021. 
közötti időszak fejlesztési programját. A 
lakógyűléseken az út- és járdaépítéssel 
kapcsolatos kérdésekről, lakossági igé-
nyekről egyeztettek az ott lakó polgárok 
és az önkormányzat képviselői. 

A fórumokon elhangzott javaslatokat, 
kéréseket, észrevételeket az önkormány-
zat a 2017‒2021. közötti időszak prog-
ramjába illeszti, és ezek alapján készülnek 
el a végleges fejlesztési tervek az elkövet-
kező időszakra.

A nagyobb közösségeket érintő problé-
mákról a továbbiakban külön egyeztetése-
ket folytat majd az önkormányzat.

Utak és járdák rendben tartása

Kérjük a lakosokat, hogy azokat a 
közutak mellett elhelyezett tárgyakat, 
amelyek a közúti közlekedést akadá-
lyozzák, illetve veszélyt okozhatnak 
(kő, betondarab, oszlop, karók stb.), 
távolítsák el a közterületről, valamint 
kérjük, hogy rendszeresen végezzék el 
a járdák és az út űrszelvényébe belógó 
fák és bokrok ágainak metszését!
                                                                                                                               

Csömöri Polgármesteri Hivatal
Közterületfelügyelet

hírek, események

A májusi fórumon a Majorszegi 
településrészen élőkkel egyeztették 
az önkormányzat fejlesztési terveit. 
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Beszámoló Csömör Nagy-
község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 
2017. május 25-i üléséről

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

 Tájékoztató az elmúlt időszak 
fontosabb települési eseményeiről és 
önkormányzati intézkedéseiről

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

 A 2017. évben állami kitüntetésben 
részesült csömöri polgárok köszöntése

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti 
és Kulturális Bizottság elnöke köszön-
tötte azokat a csömöri polgárokat, akik 
a március 15-i nemzeti ünnepen magas 
állami kitüntetésben részesültek.

Dr. Marinovich Endre Batthyány 
Lajos-díjat kapott a közigazgatásban, 
valamint a felsőoktatásban végzett 
munkásságáért, valamint a VERITAS 
Történetkutató Intézet főigazgató-helyet-
teseként folytatott tevékenységéért. 

Batki László, a Honvéd Férfikar tagja 
és bariton szólamának vezetője színvona-
las munkájának elismeréseképpen a Ma-
gyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat 
kitüntetésben részesült.

  
 Gödöllő-Vác Térségi  
Környezetvédelmi, Beruházó  
és Szolgáltató Vízgazdálkodási  
Társulattal kötendő üzemeltetési  
keretszerződés megvitatása 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
tájékoztatta a testületet, hogy a meg-
kötendő szerződések alapján a társulat 
elvégzi az önkormányzat tulajdonában 
lévő Csömöri-patak fenntartását. Óvári 
László, a társulat igazgatója bemutatta 
működésüket, valamint a tervezett tevé-
kenységeket.

A képviselők egyhangúlag támogatták a 
szerződés megkötését. 

 Csömöri Egészségház kivitelezése – 
közbeszerzési eljárás elindítása 

Eigler Tamás beruházási tanácsnok 
arról számolt be, hogy a teljes kiviteli terv-
csomag rendelkezésre áll, ennek alapján a 
közbeszerzési eljárás megindítható. Gál 
Erzsébet, a közbeszerzés lebonyolí-
tásával megbízott Procura Consulting 
Kft. ügyvezetője tájékoztatta a testületet, 

hogy olyan feltételes 
eljárás lefolytatása mel-
lett döntöttek, amely 
rugalmas módosítási 
lehetőségeket biztosít az 
önkormányzat számára 
abban az esetben is, ha 
idő közben pályázati 
lehetőség nyílik meg.

A testület egyhangúlag 
támogatta a közbeszer-
zési eljárás elindítását.

 Pszichológus 
státusz  
bővítése a Szociális Alapszolgáltatási 
Központ részére 

Tormay-Lesták Mária alpolgármes-
ter arról tájékoztatott, hogy a jelenlegi 
félállású pszichológusi státusz nem ele-
gendő, többhetes várólisták után jutnak az 
érintettek ellátáshoz, holott a településen 
nagy igény mutatkozik erre az ellátásra, 
miközben az oktatási-nevelési intézmé-
nyekben nincs lehetőség terápiás foglal-
kozásokra, ezért ez az egyedüli lehetőség 
a családok számára. Az alpolgármester 
asszony a SZAK vezetőjével egyetértés-
ben javasolta, hogy a jelenlegi fél státuszt 
egészítsék ki teljes, 8 órás státuszra, amit 
valószínűleg két félállású pszichológussal 
fognak tudni biztosítani.

A képviselő-testület egyöntetűen támo-
gatta a javaslatot.

 Gyermekek nyári szabadidős 
foglalkoztatása, étkeztetése

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti 
és Kulturális Bizottság elnöke beszámolt 
arról, hogy a rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményre jogosult gyermekek 
nyári étkeztetését korábban állami 
forrásból tudták megvalósítani, ám ez a 
támogatás a tavalyi évben megszűnt. Az 
önkormányzat saját forrásból biztosíthat 
nyári gyermekétkeztetést, ami évek óta a 
SZAK-ban szervezett tábor keretei kö-
zött valósul meg, így a meleg étel mellett a 
gyermekek programokban is részesülnek. 
A képviselő-testület egyhangú döntése 
alapján az önkormányzat 580 000 Ft-ot 
különített el 30 gyermek szociális gyer-
mekétkeztetésére.

 Csömöri Sport és Szabadidő-szer-
vező Nonprofit Kft. 2016. évi mérleg-
beszámolójának megvitatása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző 
és Vállalkozói Bizottság elnöke beszámolt 
arról, hogy elkészült a 100%-ban önkor-
mányzati tulajdonú Csömöri Sport és 
Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. 2016. 
évi mérlegbeszámolója, amelyet a bizott-
ság egyhangúlag elfogadásra javasolt. A 

képviselő-testület a mérlegbeszámolót 
megvitatta és elfogadta.

 2018. évi TAO-s pályázathoz  
önerő biztosítása 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző 
és Vállalkozói Bizottság elnöke ismer-
tette, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 
ismét lehetőség nyílik TAO-s pályázatot 
igénybe venni a sportcsarnok további fel-
újítási munkálataira. Válé Flórián ügy-
vezető arról számolt be, hogy az elképzelt, 
megvalósítandó feladatok előzetes becslés 
alapján mintegy 99 millió Ft-ba kerülné-
nek, amelynek körülbelül 30 millió Ft az 
önkormányzat által biztosítandó önrésze. 
A képviselők megvitatás után az összeg 
csökkentését javasolták, mivel a többi 
helyi intézmény hasonló pályázati forrás 
hiányában nem részesül ilyen mértékű 
támogatásban, ami aránytalanságot 
eredményez. A testület ezért (8 igen sza-
vazattal, 1 tartózkodás mellett) 15 millió 
Ft-os önrész biztosítását szavazta meg, 
amelyből a TAO-s pályázat támogatási 
összegével együtt a legszükségesebb mun-
kálatok elvégezhetők. 

 Csömöri Települési Szolgáltató 
Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszá-
molójának megvitatása

Pásztor Sándor, a nonprofit kft. 
felügyelőbizottságának elnöke beszá-
molt arról, hogy elkészült a 100%-ban 
önkormányzati tulajdonú Csömöri 
Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. 
2016. évi mérlegbeszámolója, amelyet 
a felügyelőbizottság a könyvvizsgáló 
részvételével megvitatott és elfogadott. 
A képviselő-testület a mérlegbeszámolót 
egyhangúlag elfogadta.

 A Kistarcsai út külterületi szakaszá-
val és a Híd utcai átjárással kapcsolatos 
forgalmi rend megvitatása 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, 
Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
beszámolt arról, hogy az önkormányzat-
hoz számos panasz és megkeresés érkezik 

Az önkormányzat 15 millió forinttal  
támogatja a sportcsarnok felújítását.

hírek, események
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azon utcák lakói részéről, amelyekre a 
településre vezető földutak érkeznek. 
Ezekben az utcákban rendkívül nagy a 
forgalom, különösen a reggeli csúcsforga-
lom idején, mivel sokan településünkön 
keresztül igyekeznek elkerülni a nagy 
forgalmú utakon tapasztalható dugókat. 
A bizottság által kidolgozott megoldási 
javaslat ezt a problémát hivatott kezelni.

A Híd utca forgalmára megoldást kínál-
na, ha az önkormányzat járhatóvá tenné 
az utcával párhuzamos erdei útszakaszt, 
amely azonban jelenleg elhanyagolt és 
tele van hulladékkal. Amennyiben ez az 
útszakasz rendezésre kerülne, akkor a 
forgalma meghatározható úgy, hogy csak 
engedéllyel szabad behajtani és áthaladni. 
Ezzel egyidejűleg lezárnák a jelenleg hasz-
nált útszakasz magántulajdonban lévő 
részét, így a Híd utca zsákutcává válna, 
az átmenő forgalom megszűnne. A másik 
problematikus pont a Kistarcsai utca, 
Erzsébet utca, illetve az Árpád utca, ahol 
a Határ út felől érkező forgalom halad 
át, illetve a település határában található 
ipari terület kamionforgalma is komoly 
gondokat okoz az itt lakóknak, valamint 
veszélyezteti a patakhíd állagát. A jelen-
legi forgalmi rend alapján a kamionok 
nem tudnak Kistarcsa felé szabályosan 
közlekedni, mivel az ebben az irányban 
egyirányúsított földút túlságosan szűk a 
számukra, csak a Csömör felé egyirányú 
utat tudják használni. A megoldási javas-
lat szerint a Kistarcsa felé egyirányú földút 
forgalmi rendje változatlan maradna, ám 
a másik földutat csak az önkormányzat 
által kiadott speciális behajtási engedéllyel 
lehetne használni mindkét irányban. A 
behajtási jogosultságot a közterület-fel-
ügyelő és a rendőrség is ellenőrzi, eleinte 
csak figyelmeztetve a szabálysértőket. 

A képviselő-testület megvitatta a 
tervezetet, majd úgy határozott, hogy az 
érintett területek lakosságával történt 
egyeztetést követően hoz döntést a kér-
désben.

 Közterületi fejlesztések  
az egyes településrészeken –  
I. (Ófalu, Újtelep-Hőstelep)

Fábri István polgármester beszámolt 
a közterület-fejlesztések jelenlegi állásá-
ról, valamint a tervezett fejlesztések költ-
ségkalkulációjáról. A képviselő-testület a 
javaslatot megvitatta, és 4 millió 805 ezer 
Ft-ot különített el járdaépítésre, vízelve-
zetésre, valamint díszkivilágításra.

 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
tulajdonában lévő területek átvétele

Fábri István polgármester ismer-
tette, hogy az M0 autópálya kialakítását 
követően a NIF Zrt. kezelésében maradt 

területek önkormányzati tulajdonba 
vételéről egyeztetések folynak. A képvi-
selő-testület egyhangúlag úgy döntött, 
hogy az ingyenes tulajdonba adás iránti 
kérelmet megindítják, és felhatalmazzák a 
polgármestert a szükséges jognyilatkoza-
tok megtételére.

 Petőfi Sándor Művelődési Ház 
színpadának bővítésére kivitelező 
kiválasztása 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző 
és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, 
hogy a 2017-es költségvetés tartalmazza 
a művelődési ház felújítási munkáit, me-
lyeknek része a színpad bővítése is. Mivel 
biztonsági szempontból kritikus beruhá-
zásról van szó, az önkormányzat feltétle-
nül ragaszkodik a felelős műszaki vezető 
alkalmazásához, akinek a megfelelősége 
fontos szempont a kivitelező kiválasztása 
során. A képviselő-testület a felmerült 
szempontok és a beérkezett árajánlatok 
alapján 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett úgy döntött, hogy Hájos Zsol-
tot bízza meg a munkálatokkal 3 335 900 
Ft értékben.

 Követelés elengedésének  
megvitatása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző 
és Vállalkozói Bizottság elnöke tájékoz-
tatta a testületet, hogy az önkormányzat 
2012 óta adja bérbe a művelődési ház 
udvarán található 33 nm-es helyiséget 
ajándékbolt céljára a Rubeola FC Sport 
Egyesület részére. 2013 óta az egyesület 
a helyiség egy részét átengedte az Ösz-
szefogás az Egyenlő Esélyekért Nonprofit 
Kft.-nek kiskereskedelmi árusítás céljára. 
A bérleti díj egy részét a Rubeola FC ren-
dezte, míg az Összefogás Nonprofit Kft. 
a közüzemi díjak megfizetésével került 
hátralékba. A képviselők egyhangúlag úgy 
határoztak, hogy a fennmaradó tartozást 
az önkormányzat elengedi, mivel a neve-
zett szervezetek közérdekű tevékenységet 
folytatnak a településen.

 2016. évi zárszámadási  
rendelet megvitatása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető 
ismertette, hogy az önkormányzat 2016-
ban is folytatta kiegyensúlyozott, stabi-
litásra törekvő költségvetési politikáját, 
likviditási problémák nem merültek fel, és 
számos fejlesztés megvalósulhatott vagy 
folyamatban van. A 2016. évi záró pénz-
készlet 869 millió forint volt. A testület 
egyhangúlag elfogadta a zárszámadási 
rendeletet.

 Csömör Nagyközség  
Önkormányzata 2017. évi  
költségvetési rendeletének módosítása 

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető 
tájékoztatta a testületet, hogy az előző 
testületi ülésen meghozott költségvetési 
előirányzatot is érintő döntések, vala-
mint a kiadások átcsoportosítása miatt 
vált szükségessé a módosítás. A testület 
egyhangúlag jóváhagyta a költségvetés 
módosítását.

 Csömör Nagyközség  
Önkormányzatának csatlakozása  
az ASP rendszerhez

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető 
ismertette, hogy az önkormányzatnak 
legkésőbb 2019 januárjától kötelező 
csatlakozni az Államkincstár által mű-
ködtetett ASP rendszerhez. A képvise-
lő-testület úgy határozott, hogy megkéri 
az engedélyt az interfészes csatlakozásra, 
ami az adóprogram kivételével lehetővé 
tenné a jelenleg használt szakrendszerek 
és a települési honlap változatlan műkö-
dését.

 A települési hulladékkal kapcso-
latos helyi közszolgáltatásról szóló 
rendelet tervezetének megvitatása 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke tá-
jékoztatta a testületet, hogy a jogszabályi 
változások, valamint a közszolgáltatási 
szerződés változása miatt szükségessé 

Felújítják és megnagyobbítják  
a művelődési ház színpadát.

hírek, események
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vált a rendelet hatályon kívül helyezése, és 
új rendelet megalkotása. A képviselő-tes-
tület az új hulladékkezelési rendeletet 
egyhangúlag fogadta el.

 Nektár utca folytatásában utcanyi-
tás lehetőségének megvitatása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke is-
mertette, hogy a Nektár utca folytatásának 
lehetősége szerepel a HÉSZ mellékletét 
képező szabályozási tervlapon. 2015-ben 
felmérés készült az érintett tulajdonosok 
igényeinek megismerésére, ám nem szü-
letett döntés. Azóta a telekalakítási folya-
matok révén az utca teljes hosszában nem 
alakult ki, a tulajdonosok visszajelzései 
alapján a szabályozási vonalak feleslegessé 
váltak, a magánutak kialakításához azok 
visszavonása vált szükségessé. A képvise-
lő-testület egyhangúlag úgy határozott, 
hogy a Nektár utca folytatásában lévő 
szabályozási vonalakat visszavonja.

 Major úti gazdasági területre 
vonatkozó építési tilalom módosítása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
tájékoztatta a testületet, hogy a Major 
út melletti Gksz övezet paramétereinek 
módosítása, az övezet területének meg-
változtatása miatt a testület februárban 
építési tilalmat rendelt el. A 0184/136 
hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa megkezdett 
beruházásra való hivatkozással kéri az 
építési tilalom feloldását. Tihanyi Fe-
renc elmondta, hogy a tulajdonosokkal 
folytatott egyeztetések nem vezettek 
eredményre. Az önkormányzat szándéka 
az volt, hogy az átminősítésért cserébe 
a tulajdonosok adjanak le területet, 
amelyen az önkormányzat zöldfelületet 
alakítana ki. Erre az érintett tulajdonosok 
nem bizonyultak nyitottnak.

További egyeztetések lefolytatásáig a 
döntést a testület elnapolta.

 Széchenyi út – Vadkerti Zs. u. 
közötti terület – 435/1., 437., 438., 
439. hrsz. ingatlanok telekalakítási 
tervének megvitatása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
ismertette, hogy a többször tárgyalt 
ügyben végleges, minden érintett számára 
megnyugtató megoldás született. A kép-
viselő-testület a bemutatott tervek alapján 
a telekalakítási kérelmet jóváhagyta, és a 
településfejlesztési szerződés megkötése 
mellett döntött. 

 Emlékmű közben álló  
adótorony bérleti szerződésének 
meghosszabbítása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
tájékoztatta a testületet, hogy a torony 
áthelyezéséről korábban döntés született, 
ám a három szolgáltatót ellátó új torony 
tervezése és engedélyezése elhúzódik, 
ezért kérik a bérleti szerződés meghosz-
szabbítását az új torony felállítását követő 
30 napig, de legkésőbb 2018. június 30-ig. 
A képviselő-testület jóváhagyta a javasla-
tot.

 Bekötőút nevének meghatározása
Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési 

és Környezetvédelmi Bizottság elnöke is-
mertette, hogy a Laky sarokhoz beérkező 
bekötőútnak nincs hivatalos neve, ezért 
a bizottság javasolja a Laky bekötőút 
elnevezést. A képviselők egyhangúlag 
támogatták a javaslatot.

 Csömör, Ady Endre u. 1. I/2. szám 
alatti szolgálati lakásra vonatkozó 
bérleti szerződés felülvizsgálata

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti 
és Kulturális Bizottság elnöke tolmácsolta 
a testület felé Balázs Mihai Zoltánné 
bérlő kérését a bérleti szerződés meghosz-
szabbítására vonatkozóan. A képvise-
lő-testület a szerződés határozott idejű 
meghosszabbítása mellett döntött, mivel 
a szolgálati lakást várhatóan más célra 
hasznosítják a későbbiekben.

 Képviselők, hivatalvezetők  
közérdekű bejelentései

Pásztor Sándor képviselő az Erkel 
Ferenc utca lakóinak jelzéseit, kérdéseit 
tolmácsolta. Jelezte, hogy az új út egy he-
lyen beszakadt, kátyú keletkezett. A lakók 
érdeklődnek továbbá a kapubeállók kivi-
telezésével kapcsolatban. Benkó Gábor 
műszaki osztályvezető válaszában jelezte, 
hogy a Községgondokságnak jelenleg 
nincs kapacitása erre, de az út kivitele-
zőjétől már kértek árajánlatot. A lakókat 
csak az anyagköltség terheli, a munkadíjat 
az önkormányzat vállalja.

Zárt ülés
 Jelölés az „Év pedagógusa díj” címre

A képviselő-testület zárt ülés keretében 
vitatta meg a beérkezett jelöléseket. A 
testület úgy döntött, hogy Év pedagógusa 
díjat adományoz Tóth Lászlónénak, 
valamint Turnovszky Tamásnak, a 
Csömöri Mátyás Király Általános Iskola 
pedagógusainak. 

(24-25. oldal)

 Csömör, Kossuth Lajos u. 71. szám 
alatti önkormányzati lakások bérleti 
szerződéseinek felülvizsgálata

A képviselő-testület úgy határozott, 
hogy a Csömör, Kossuth Lajos u. 71. 
szám alatti önkormányzati bérlakásokra 
vonatkozó szociális alapú bérleti szer-
ződéseket méltányosságból 2018. június 
30-ig meghosszabbítja.

Beszámoló Csömör Nagy-
község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 
2017. június 8-i üléséről

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

 Tájékoztató az elmúlt időszak 
fontosabb települési eseményeiről és 
önkormányzati intézkedéseiről

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

 Gyermek és szociális étkeztetés 
beszerzési eljárásának lezárása, 
szerződő partner kiválasztása

Tormay-Lesták Mária alpolgár-
mester asszony beszámolt arról, hogy 
a meghívásos közbeszerzési eljárás 
során négy céget hívtak fel ajánlatadás-
ra, hangsúlyozva, hogy az ár mellett a 
minőség is mérvadó szempont. Egy cég 
nem nyújtotta be határidőre az ajánlatát, 
ezért kizárásra került, egy másik cég 
pedig a hiánypótlást követően sem tudott 
megfelelni a jogszabályban előírt szakmai 
követelményeknek. Az önkormányzat ezt 
követően tárgyalási szakaszt kezdemé-
nyezett a versenyben maradt két céggel 
a részletek pontos tisztázása érdekében, 
ám az egyik pályázó ebben a szakaszban 
már nem vett részt, visszalépett. A bírá-
lóbizottság személyesen is megvizsgálta 
az ily módon egyedül versenyben maradt 
pályázó, a TS Gastro Kft. működési kö-
rülményeit, meglátogatták a főzőkonyhát, 
kóstolást végeztek, referenciákat kértek a 
szolgáltatási területükön. A cég minden 
szempontból megfelelőnek bizonyult. 
Hartmann Gabriella dietetikus 
kifejtette, hogy a pályázatban egyértelmű 
szempontok szerepeltek, a jogszabályi 
előírásoktól pedig nem lehet eltérni. 

A képviselők ugyan nehezményezték, 
hogy egyetlen pályázó részvételével nincs 
versenyhelyzet, ugyanakkor többen kifej-
tették, hogy mivel a cég minden szem-
pontból megfelel az elvárásoknak, ezért 
egy év időtartamra érdemes szerződést 

hírek, események
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kötni a pályázat nyertesével, és ha nem 
felel meg valamilyen szempontból, akkor 
van lehetőség váltani.

A képviselők 8 igen szavazattal, egy tar-
tózkodás mellett döntöttek a TS Gastro 
Kft. megbízása mellett.

 Települési Értéktár Bizottság 
beszámolója, munkaterve

Hermányos Mária, a bizottság el-
nöke ismertette az előző év eredményeit, 
valamint a következő év munkatervét. 
Beszámolt arról, hogy a csömöri értékek 
egyelőre a Gödöllő Környéki Regionális 
Turisztikai Egyesület honlapján láthatók, 
de folyamatban van a települési honlapról 
történő elérhetőség biztosítása is. Sike-
resnek bizonyult az Értéktár Bizottság 
azon kezdeményezése, mely révén csö-
möri témájú szakdolgozatokat kívánnak 
támogatni, bár ez idáig csak egy pályázó 
vette igénybe ezt a lehetőséget. Az iskola 
államosításával, átszervezésével járó ne-
hézségek miatt nem valósult meg az iskola 
tanulói számára tervezett helyismereti 
verseny és túra.

A következő évben a bizottság a már 
bevett értékek karbantartása, gondozása 
mellett új értékek felvételére is koncent-
rálni kíván.

A képviselők egyhangúlag elfogadták a 
beszámolót és a munkatervet.

 Tájékoztatás mezőgazdasági 
termelő szervezet létrehozásának 
lehetőségéről

Dr. Katona Péter jegyző a tájékoz-
tató jellegű napirendi pontban ismertette, 
hogy a jogszabályi változások miatt az 
önkormányzat a jövőben nem szerezhet 
erdőgazdálkodási jogot, és a jelenlegi er-
dőgazdálkodási jogosítványait sem hosz-
szabbíthatja meg azok lejárta után. Mivel 
az önkormányzat fontos célja a település 
zöld jellegének megőrzése, ezért az elmúlt 
években számos erdőterület tulajdonjogát 
és erdőgazdálkodási jogát szerezte meg 
annak érdekében, hogy a fakivágásokat 
megakadályozza. Jelenleg vizsgálják 
annak lehetőségét, hogy a CSÖTESZ 
átalakításával vagy új mezőgazdasági 
termelő szövetkezet alapításával tudják-e 
a jövőben biztosítani az erdőterületek 
további kezelésének biztosítását.

 04/3. hrsz.-ú út – Híd utca  
és a Kistarcsai út külterületi  
szakaszával kapcsolatos forgalmi rend, 
illetve a közterületek használatáról és 
rendjéről szóló önkormányzati rendelet 
módosítása

A képviselő-testület aktív lakossági rész-
vétel mellett tárgyalta a korábbi testületi 
ülésen (lásd május 25-i ülés, 10. napirendi 

pont) felvázolt tervezetet. Pásztor Sán-
dor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsá-
gi Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy 
lakossági fórumokat tartottak az érintett 
utcák lakóinak részvételével, ahol a jelen-
lévő lakók túlnyomó többsége támogatta a 
forgalmi rend megváltoztatását a felvázolt 
elképzeléseknek megfelelően, ugyanakkor 
számos észrevétel, javaslat fogalmazódott 
meg, amelyeket a bizottság a rendeletter-
vezet kidolgozása során figyelembe vett. A 
bizottság javasolta, hogy a közfeladatokat 
és közigazgatási tevékenységet ellátó 
szervezetek mellett az érintett utcák lakói 
kapjanak behajtási engedélyt.

A rendelettervezet rövid ismertetését 
követően a testületi ülésen részt vevő la-
kosok is megszólalási lehetőséget kaptak, 
kifejezhették aggályaikat és észrevétele-
iket a rendelettervezettel kapcsolatban, 
amelyekre választ kaptak. Tormay-Les-
ták Mária javasolta a behajtási enge-
délyre jogosult területek kibővítését, amit 
a testület elfogadott.

A képviselő-testület egyhangúlag támo-
gatta a rendelet módosítását.

 Egészségház közbeszerzési eljárása 
– részvételi felhívás és dokumentáció, 
ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző 
és Vállalkozói Bizottság elnöke és Maro-
si Éva pénzügyi osztályvezető arról tájé-
koztatták a testületet, hogy a június 1-től 
hatályba lépett jogszabályi változások mi-
att a közbeszerzési eljárást formai okok-
ból vissza kell vonni és újra elindítani. A 
felhívásra ez idáig 22 cég jelentkezett, így 
várhatóan az új kiírás esetén is számolhat 
az önkormányzat a potenciális kivitelezők 
jelentkezésével.

Kérdésessé vált ugyanakkor a közbe-
szerzési eljárással megbízott cég további 
közreműködése, ezért a képviselő-testület 
úgy döntött, hogy a közbeszerzés vissza-
vonását és az új eljárás indítását további 
egyeztetések lefolytatásáig elnapolja.

 Kacsóh P. utcai óvoda  
elektromos hálózatának felújítása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető 
tájékoztatta a testületet, hogy a KEHOP 
5.2.9 pályázaton elnyert támogatásból az 
óvoda épülete új homlokzati és laposte-
tő-szigetelést kap, emiatt az épület egész 
nyáron zárva tart. Ez idő alatt célszerű 
elvégezni az elektromos hálózat tervezett 
felújítását, amely az előzetes költségbecs-
lés alapján kb. 5 millió forintból valósul-
hat meg, emellett pedig szükségessé válik 
a folyosó festése a felújítás után.

A képviselő-testület 7 millió forintos 
keretösszeget szavazott meg a felújítási 
munkálatokra.

Képviselők, hivatalvezetők  
közérdekű bejelentései

Dr. Szarka Zsuzsanna és Szán-
tóné Hermányos Mária beszámoltak 
arról, hogy megjelent Sinka István verses-
kötete a Püski Kiadó gondozásában.

Katona Péter jegyző tájékoztatta 
a képviselőket, hogy a művelődési ház 
igazgatói posztjára három pályázat érke-
zett, valamint a területi védőnői állásra 
ugyancsak hárman jelentkeztek. A jelöl-
tek meghallgatása a következő testületi 
ülésen esedékes.

Fábri István tájékoztatta a testületet, 
hogy két, az önkormányzat részéről anya-
gi vonzattal nem járó pályázathoz adta az 
önkormányzat a hozzájárulását: a zeneis-
kola olaszországi csereútjára vonatkozó 
pályázathoz, valamint a polgárőrségéhez, 
amelyet a „Polgárőr település” cím elnye-
réséért nyújtottak be.

Pásztor Sándor képviselő és 
Vadász László igazgatási ügyintéző 
beszámoltak a tavaszi környezetvédelmi 
akciósorozat eredményeiről, mely a kül-
területi illegális szemétlerakást hivatott 
megelőzni. Az akciósorozatban részt 
vett a rendőrség, a polgárőrség, a közte-
rület-felügyelet, a mezőőrség, valamint a 
Polgármesteri Hivatal munkatársa is. Két 
tettenérés történt, és jelentősen csökkent 
az újonnan lerakott hulladék mennyisége, 
ezért a kezdeményezők javasolták, hogy 
az akciósorozatot ősszel ismételjék meg.

Eigler Tamás a fűkaszálás hiányossá-
gairól számolt be több területen. Kadók 
Ferencné javasolta, hogy a Kacsóh P. ut-
cai óvoda felújításával egyidejűleg az ud-
varon található rossz állapotú fenyőfákat 
vágják ki, valamint az óvoda előtti parkoló 
bővítésével kapcsolatban érdeklődött.

Dr. Szarka Zsuzsanna bemutatta 
a Csömör logóval hímzett babatakarót, 
amelyet az önkormányzat korábbi dön-
tése érdekében a csömöri újszülöttek 
kapnak ajándékba.

hírek, események

Leszigetelik a Kacsóh P. 
utcai óvoda épületét.
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Új névvel, de a megszokott  
színes tartalommal rendezték meg 
idén a Csömöri napokat, mely 
most először négy napon keresz-
tül kínált változatos programot 
minden korosztály számára.

Csömöri napok 

Június 8-án, csütörtökön délután irodalmi kávéház a könyvtár előtt, és 
spirituálé-koncert a művelődési házban várta az érdeklődőket. Az utóbbi 

helíszínen a Vox Animi Vegyeskar és a Voc Voluptatis Kórus lépett fel.

Pénteken az ifjúságé volt a főszerep, a csömöri  
alkotóművészek kiállításmegnyitója után Spoon 21   
és New Level Empire koncert szórakoztatta a fiatalokat.

A szombatot  nosztalgiaműsor, a 
Csömöri Kánta, valamint a helyi 
és környékbeli hagyományőrző 
csoportok előadása nyitotta meg. 
A színes vásári forgatag mellett 
népi játszótér, arcfestés, kézműves 
programok várták a kicsiket, míg 
a nagyobbakat mászófal, íjászat 
és extrém bringásbemutatók 
szórakoztatták.
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Este Sipos 
F. Tamás és 
a Pál Utcai 
Fiúk adott 
koncertet.  
A napot 
hajnalig tartó  
utcabál zárta. 

Vasárnap a családoké volt 
a főszerep, az általános 
iskolások és a helyi 
modern tánccsoportok 
bemutatóját tekinthette 
meg a közönség, 
gyermekszíndarabot, 
sportbemutatót láthatott, 
s hallgathatta a Krammer 
Big Band koncerjét.

A rendezvénysorozaton 
borfalu várta a vendégeket, 
ahol a Sápi gyümölcsbort, 
a Kadarka és Vinifico 
magyar borait, valamint 
a Fill the Vinebox  
portugál és más külföldi 
borait kóstolhatták 
meg az ínyencek.

Újdonság volt a 
civil sátor, ahol 
a csömöri civil 
szervezeteknek 
nyílt lehetőségük 
tevékenységük 
megismertetésére.
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A szervezők a Decathlon Sportáruház közreműködésével  

pályázatot hirdetett a kistérségi települések iskolái és a Mátyás 

Király Általános Iskola diákjai számára. A pályázaton a Mátyás 

 Király Általános Iskola 5.D, a 3.D és 1.D osztályának diákjai  

indultak, akik értékes nyereményekkel lettek gazdagabbak.

„Bringával jöttünk” pályázat

14 bringafesztivál

V. Csömöri Bringafesztivál
Június 24-25. között rendezték meg az  
V. Csömöri Bringafesztivált, melynek első napján  

kistérségi kerékpáros körtúra, másnapján pedig  

egész napos fesztivál és az MTB XCO Csömör  

Nagydíj versenye várta a rendezvényre látogatókat.  

A Bringafesztivál nem csak a nemzetközi  
hegyikerékpár-versenyt támogatja, kiemelt célja  

közé tartozik a kerékpáros közlekedés és a sportos  

életmód népszerűsítése is. A látványos kerékpáros  

bemutatókból, színes gyermekprogramokból,  

izgalmas futamokból és szórakoztató koncertekből  

az idei fesztiválon sem volt hiány. 

Verseny

A Kálvária-erdő a C2-es nemzetközi  
Mountain bike Olimpiai Cross versenynek  

adott otthont. A nemzetközi hegyikerék- 

páros futamokra számos országból 
érkeztek sportolók.
(eredmények a 27. oldalon olvashatók)
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A fesztivál közreműködői és támogatói: Cube Shimano, Csömöri Kerékpáros Szakosztály, Csömör Nagyközség  Önkormányzata, Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft., Decathlon, Magyarországi Evangélikus  Egyház Északi Egyházkerülete, Magyar Kerékpáros Szövetség, Petőfi Sándor Művelődési Ház, Valter Sport

Az egész napos rendezvényen extrém kerék-
párosbemutatók szórakoztatták a közönséget.

A pumpaverseny igazi  
kalandos megmérettetést  
jelentett kicsiknek és  
nagyoknak egyaránt. 

A fesztivál zárásaként a nagy népszerűségnek örvendő  

Bëlga zenekar fellépését élvezhette a közönség. Bár a koncert  

közben a rossz idő utolérte a fesztiválozókat, ez mégsem  

szegte a lelkes közönség kedvét 

Színes gyermekprogramok  
várták a rendezvényre látogató  
kisgyermekes családokat, a kéz-
műves és rajzfoglalkozás mellett  
ügyességi pálya, fémhulladékok- 
ból készített játékok és a nagy  
sikerű Málna koncert nyújtott  
tartalmas szórakozási lehetőséget  
a kicsiket.

A templomkertben frissítővel és pogácsával várták 
az istensztiszteletre érkezőket, melyen Johann Gyula 
lelkész hirdetett igét. Ezt követően Németh Zoltán  
lelkész, országos missziói irodavezető szólt a gyüleke-
zethez, aki a belvárosból kerékpározott ki Csömörre. 

Június 24-én, szombaton kistérségi kerékpáros körtúra indult Csömörről 

a környező települések vezetőinek és kerékpárosainak részvételével.  

Idén a térségek természeti és kulturális értékeinek felfedezése volt a cél.  

A Csömör – Árpádföld – Nagytarcsa – Rákoscsaba – Pécel – Isaszeg – 

Gödöllő – Szada – Mogyoród – Kerepes – Kistarcsa településeket érintő 

túra megállóinál a helyi polgármesterek, önkormányzati vezetők  

kisebb fogadással köszöntötték az odaérkezőket. A csömöri csapatot  

a hagyományokhoz híven Fábri István polgármester vezette.

Fesztivál

Evangélikus bringás istensztisztelet

Kistérségi kerékpáros körtúra

www.bringafeszt.hu  
Facebook/bringafeszt

1515bringafesztivál
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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

Mindennek megszabott Ideje van

„Mindennek megszabott ideje van, meg-
van az ideje minden dolognak az ég alatt. 
(...) Megvan az ideje a kövek szétszórásá-
nak, és megvan az ideje a kövek összeraká-
sának." (Préd 3,1.5) 

A-K-Á-C-I-Ó! Holnap pedig felkerül 
a táblára az utolsó betű is: „V”, és ezzel 
elkezdődik a két és fél hónapig tartó 
iskolai szünet, a V-A-K-Á-C-I-Ó. Hány 
gyermek várja ezt a szót és vele együtt a 
felszabadult nyári érzéseket. Végre nem 
kell tanulni és készülni, korán kelni, 
és az iskola rendszerének megfelelni. 
Mi, felnőttek, ha visszagondolunk saját 
gyermekkorunkra, mi is nagyon vártuk a 
leghosszabb szünet elérkezését. Sok szülő 
a gyülekezetben már tavasszal elkezdi 
szervezni a gyermekének a táborokat. A 
piac és a lehetőségek tárháza végtelen: a 
sporttól kezdve a nyelvi táborokig széles 
a paletta, csak a pénztárca, illetve idő 
szabhat határt. Mint gyakorló édesanya 
azt vallom, hogy sok kötött program he-
lyett inkább engedjük át ezt az időszakot 
a gyermeki lét önfeledt megélésének. 
Hagyjuk, hogy megélje a játék mélységét 
és élményét, hagyjuk őt szaladgálni, pan-
csolni, fára mászni, biciklizni. Engedjük, 
hogy koszos lehessen, hogy folyjon az ar-
cán a dinnyelé vagy a baracklé. Vagy akár 
engedjük a semmittevést, heverészést. 
Engedjük az ő korlátait is a magunkéval 
együtt ilyen időszakokban kicsit kijjebb. 
Hiszen ezek a szabadabb napok és hetek 
mélyen belevésődnek a lelkükbe, és fel-
töltik a mentális és érzelmi tartályaikat. 
Ezekkel a teli tartályokkal könnyebben 
veszik majd az elkövetkező akadályokat. 
Ezek a kötetlenebb idők talán gyerme-
keinket is nyitottabbá teszik arra, hogy 
lelki gondjaikat és gondolatikat jobban 
megosszák velünk. 

Az év közbeni hajtásban nem biztos, 
hogy kellő figyelmet tudunk rájuk szen-
telni, pedig ép olyan fontos családtagjaink 
lelki békéje, mint bármelyik gyülekezeti 
tagé. Beszélgessünk, vagy csak hallgassuk 
őket, és imádkozzunk együtt. A közös 
gyülekezeti családi táborok is jó alkalmat 
adnak arra, hogy kicsit oldottabban, de 
lélekben talán jobban elmélyülve éljük 
meg közösen a hitünket.

Kívánom, hogy a nyári alkalmak, tá-
borok és családi nyaralások igazi, megélt, 
önfeledt pillanatok és a közös nevetések 
mókázások lélekben gazdagítsanak min-
ket. Merjünk beleharapni gyermekeinkkel 
együtt egy érett dinnyébe, és hagyjuk, 
hogy a mi kezünkön is végigfolyjon a 
dinnyelé. Kacsintsunk össze egymással, 
és emlékezzünk vissza gyermeki énünkre. 
Szaladjunk be kézen fogva a Balatonba. 

Merüljünk a víz alá, labdázzunk és vízibi-
ciklizzünk, bolondozzunk a gumimatra-
con, és mindezekért a pillanatokért adjuk 
hálát Istennek, milyen jó, hogy családunk 
van és megélhetjük együtt ezeket a hét-
köznapi csodákat! 

Esztergály-Pintér Brigitta

Karitász hírek
Élményteli gyermeknapot rendeztünk 

24 rászorulónknak május 28-án. A Ve-
resegyházi Medveotthonba látogattunk 
el, majd a plébánián ebéddel folytattuk a 
nagyon jól sikerült napot. 

Bemutatóórával befejeződött be a 
francia oktatás erre a tanévre. A gyere-
kek nagyon sokat fejlődtek, szerettek a 
plébániára járni, öröm volt velük együtt 
dolgozni. 

Idén harmadszor kapunk sátorhelyet 
a Csömöri napok rendezvényén, melyért 
nagyon hálásak vagyunk a szervezőknek. 
Sátrunkban önkénteseink most is süte-
ménnyel, zsákbamacskával, szórólapokkal 
és jó szóval várták a látogatókat.

Sajnos, már Csömörön is van hajlék-
talan. Vasárnaponként tagjaink egymás 
között beosztott rendben meleg ebédet 
visznek neki.

Két év tapasztalatából bebizonyoso-
dott, hogy Csömörön nincs valódi igény 
a használt ruhákra. Elhatároztuk, ezentúl 
csak célzott gyűjtéseket szervezünk, és 
megszüntetjük a rendszeres csütörtöki 
nyitvatartást. Erőinket az Élelmiszer-
banktól kapható szállítmányok fogadá-
sára szabadítjuk fel, így hatékonyabban 
segíthetünk támogatottjainknak valódi 
szükségletük kielégítésében. 

Az úrnapi virágszőnyegbe idén is „be-
leszőttük” közösségünk logóját a Kossuth 
utca 75. előtt. 

Segítséget keresünk szeptembertől egy 
mozgássérült kislány Marczibányi téri 
gimnáziumba járásához. Várjuk az arra 
járó autós jelentkezését! 

Kupakgyűjtéssel támogatja a karitász 
egy hároméves beteg kisfiú ausztriai mű-
tétét. 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.

Testvértábort szervez július 18. és 21. 
között a csömöri katolikus közösség és 
a Csömöri Csicsörke Néptáncegyüttes a 
kárpátaljai Aknaszlatinán a kinti, hánya-
tott sorsú gyermekek foglalkoztatására. A 
tábor ellátására irodai órákban a plébáni-

hitélet
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Nevem a végtelenben

Születésének 120. évfordulója 
alkalmából az idei Ünnepi Könyv-
hétre elkészült a költő verseit, prózai 
írásait és sajtónyilatkozatokat 
tartalmazó Sinka István-könyv 
Nevem a végtelenben címmel.

Sinka Istvánt a kötet szerkesztője, 
dr. Medvigy Endre a balladás fekete 
bojtárnak nevezi, a partiumi szilaj-
pásztorok szószólójaként említi, akit a 
békési szegényparasztság hányatott sorsú 
énekeseként is aposztrofál. Az 1990-ben 
posztumusz Kossuth-díjat kapott pász-
torköltő munkássága a Magyar Örökség 
része, és méltán lehetünk büszkék rá, 

án szívesen fogadunk adományokat, gyer-
mekruhát, játékot, könyvet, édességet. 
• 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 

Szent Rita Karitász Közösség

Gyereknap

A Borostyán Egyesület, a csömöri 
családok élményszervező egyesülete 
május utolsó vasárnapján  
különleges gyereknapi programmal 
kedveskedett a csömöri horgász-
tóhoz érkező családoknak.

Zenei- és sportprogramok, kézmű-
veskedés és számtalan meglepetés várta 
10 órától az érkezőket. Délelőtt Tor-
may-Lesták Mária énekelt, Ringató 
foglalkozást tartott Szántó Dóra Vio-
la, zeneovit Kittl Viki. A Marcipán 
Trió koncertjét a VSG Babaszínház 
követte. Ebéd után a mozgás vette át a 
főszerepet. Az egész családot átmozgató 
torna után Báló Kingával ritmikusgim-
nasztika-bemutatót láthattunk, ezután 
Chili Zumba következett gyerekeknek. 
Az RFC Csömör utánpótlás futsal csa-
patának bemutatója mellett ügyességi 
játékokban is kipróbálhatták magukat az 
apróságok a csapat edzőinek irányításá-
val. A fix programokon túl kincskeresés, 
geoláda, kézműveskedés, horgászjáték 

hogy életének egy rövid, de fontos szaka-
sza településünkhöz köti őt.

Sinka István 1944 nyarától ’45 
októberéig gazdálkodóként élt a Magyar 
Irodalompártoló Társaságtól kapott 
szerény tanyáján Csömörön.  A ’40-es 
években megjelent Sinka-kötetek sorát 
záró Kadocsa, merre vagy? eszmei és mű-
vészi szempontból kifogástalan regény ’44 
őszi megjelenése is ehhez a korszakhoz 
kapcsolódik. Otthonában a kor olyan jeles 
személyiségei fordultak meg mint Veres 
Péter, Szabó Pál, Püski Sándor. Az 
élete során méltatlanul üldözött, megtűrt, 
meghurcolt költő közel teljes életművét a 
’90-es években a Püski Kiadó jelentette 
meg, újabban pedig munkássága a Nem-
zeti Alaptanterv részét is képezi. 

fokozta az izgalmakat, a 
játékokban való részvé-
telért pecsétet kapott a 
lelkes közönség, melye-
ket később ajándékokra 
válthattak be. A meg-
felelő energiabevitelről 
is az egyesület gondos-
kodott, egészséges gyü-
mölcs-, zöldségtálakkal, 
bográcsozással és limo-
nádéval vendégelték 
meg a családokat. Az 
igazán remekül sikerült 
napot a főszereplők, 
a gyerekek sok-sok 
nevetéssel és lelkes 
részvétellel hálálták 
meg. A számos segítő család, vállalkozás, 
az önkormányzat, sportcsarnok, művelő-
dési ház, Tót Hagyományaink Házának 
támogatása nagyban hozzájárult a jól 
szervezett eseményhez. A Borostyán 
Egyesület aktív jelenlétére a településen a 
Csömöri napokon és Bringafesztiválon is 
számíthattunk.  A legközelebbi nagyobb 
rendezvényük pedig szeptember 2-án, a 
Nyárbúcsúztató családi csapatépítő buli 

A csömöri önkormányzat és az EMMI 
anyagi támogatásával megszülethetett 
településünk Sinka-könyve, melyért kö-
szönet illeti a Gloria Victis Alapítványt, a 
költő fiát, Sinka Zoltánt szaktanácsa-
iért, dr. Medvigy Endre irodalomku-
tatót, a Sinka-életmű gondozóját szer-
kesztői munkájáért, Tenczer Gizellát 
a kézirat begépeléséért és Szántóné 
Hermányos Máriát a kötet gondozása  
terén nyújtott önzetlen segítségéért.

A költő nevét viselő községi könyvtár 
nem csupán helyet biztosított a könyv 
megjelenéséhez méltó ünnepi esemény 
számára, hanem példaértékűen gondozza 
Sinka István emlékét.

Forrás: Sinka István Nevem a végtelenben

lesz,  de addig sincs számukra megállás, 
előttük a nyár, megtaláljátok őket többek 
között a Művházteraszon. Keressétek, 
kövessétek a Borostyán Egyesületet a Fa-
cebookon, ne maradjatok le a csömöri csa-
ládoknak szánt élményekről.  A gyerekek 
nevében is köszönjük a sok-sok munkát 
és a csodálatos gyereknapot!

Kucsinka Gabriella

A csömöri önkormányzat és az EMMI anyagi támogatásával  születhetett 
településünk Sinka könyve, melyet május 29-én mutattak be  könyvtárban.

A  Borostyán Egyesület szervezésében egész napos 
programsorozat várta  a családokat a gyereknapon.

hitélet, kultúra, közösségi élet
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Sváb majális
A Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat Csömör szervezésében 
újra színes programmal és finom 
ízekkel ünnepelhettük a májust. 

Mint köztudott, a svábok nem május 
elsejét, azaz a hagyományos majálist ün-
neplik, hanem a Nepomuki Szent János 
halálának évfordulójához kapcsolódóan 
köszöntik a májust. Nepomuki Szent 
János a vízen járók védőszentje volt, így 
a hajókon, csónakokon hazánkba érkező 
svábok hozzá fohászkodtak szerencsés 
megérkezésért. 

Ilyenkor a Maifesten kívül „Jánoska 
eregetést” is tart a csömöri sváb közösség, 
a felvirágoztatott, feldíszített Nepomuki 
Szent János-szobor mellett az iskolások 
papírhajókat engednek vízre, így emlékez-
ve az egykori nagy útra Magyarország felé. 
Az idén új hagyományt is életre keltett a 
sváb közösség: a főtéren található szökő-
kút kapott  húsvéti díszítést németországi 
és svájci szokás  alapján. Az üde színfolt 
a majálist is színesítette, aznapra a kút 
lufidíszekbe öltözött. 

A változatos műsorról a Krammer 
Teréz Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekara, 
a Freundeskreis Chor, a Höcögő Nép-
táncegyüttes, az Ikladi Néptánccsoport, 
a Csicsörke utánpótlás néptánccsoport, 
végül, de nem utolsósorban Szász 
Szabolcs harmonikaművész térzenéje 
gondoskodott. 

A sváb gasztronómia szerelmeseit bajor 
kolbász, csülkös káposzta knédlivel és 

Szentivánéji éjszakai túra
Június 24-én több mint  
kilencvenen indultak útnak  
a Csömöri Körtúra útvonalának 
egy szakaszán megszervezett 
Szentivánéji éjszakai túrán. 

A hagyományteremtő kezdeményezés 
a Strand térről indult, majd érintette a 
Vízműsort, a papi földeket, a felső-pa-
takvölgyet és a patakforrás szép, erdős 
környezetét.

A nemrég kialakított körpanorámás 
kitekintőpont éjszaka különösen szép 
kilátást nyújtott a kirándulóknak, Csö-
mör, Budapest és a környező települések 
éjszakai fényeiben gyönyörködhettek a 
Vízműsorra érkezők.

A résztvevők a papi földeket elérve fák-
lyákat gyújtottak, és úgy haladtak tovább, 
emelve az éjszakai túrázás hangulatát. A 
közel 8 kilométeres túra a Strand térre 
érkezett vissza, ahol a fáklyákkal közö-

házi sütemények hívogatták, és persze 
szomjaznia sem kellett senkinek: a limo-
nádé volt a kicsik, a sör pedig a nagyok 
kedvence. Szikora Judit szervező 
elmondta, hogy az egyre nagyobb érdek-
lődés mellett nagy öröm megtapasztalni, 
hogy a már hagyományosnak nevezhető 

ünnepi napon egyre többen csatlakoznak 
segítőként is, biztonsággal számíthat a 
szülőkre, akik egyre inkább magukénak 
érzik a rendezvényt, legyen szó sütemény-
sütésről vagy  pakolásról, szállításról.

KG

sen gyújtott tábortűz 
mellett pihentek meg a 
megfáradt túrázók.

Külön köszönet illeti 
a Csömöri Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 
tagjait a közreműkö-
désért!

A majálison többi között a Csicsörke 
utánpótlás csoport tartott táncbemutatót. 

„Micsoda éjszaka volt…”

És persze  egy igazi sváb majálishoz  
illően, a sör sem maradhatott el.

A lezárult Szentivánéji éjszakai túra után szeptember 
9-én tartják a Csömöri Körtúra program következő 
eseményét, a kerékpáros körtúra útvonalának felavatását. 
Az eseményről a későbbiekben a www.csomorikortura.
hu weboldalon és a Facebook/csomorikortura közösségi 
oldalon olvashatnak.

kultúra, közösségi élet
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XII. Nemzetközi  
Folklórfesztivál – Lausitz 

A Domowina meghívására a Furmicska 
Néptánc Egyesület négy felejthetetlen 
napot töltött a németországi Bautzen 
városában, júniusban.

A XII. Nemzetközi Folklórfesztivál 
keretében Magyarországot képviselve, hét 
műsorban és két felvonuláson mutatkoz-
tunk be a környező települések fesztiváljai 
keretében.

A 12 ország tánccsoportjai és 17 helyi 
csoport részvételével a Szorb háznál 
megtartott megnyitó után együtt vonul-
tunk Bautzen városának Főterére, ahol 
a csoportok táncait tekinthette meg az 
érdeklődő közönség.

A további fellépések során ízelítőt ad-
tunk saját kultúránk táncaiból, valamint 
Drachhausenben háromszor 30 percben 
adtunk műsort két színpadon. Crostwitz-
ban hét különböző parasztudvaron voltak 
fellépések, melynek keretében másfél órás 
fergeteges táncműsorban mutattuk be a 
csömöri népviseletet.

A szervezők egy hangulatos és pihente-
tő csónakázásra invitálták a csoportokat 
a Spree folyó egyik ágára. Betekintést 
nyerhettünk a szorbok hagyományaiba 
Dissen település Skanzenjában. A tv stáb 
kíséretében megismertük Crostwitz neve-

zetességeit és történelmét.
Utolsó nap reggelén egy közös misén 

vettünk részt, amelyen lehetőségünk volt 
elénekelni két éneket. A felejthetetlen 
fesztivál zárásaként táncos felvonulással 
érkeztünk a gála helyszínére, ahol ismét a 
csömöri népviseletben táncolt koreográfi-
ával búcsúztunk a hálás közönségtől. 

Az útról egy későbbi időpontban a 
Duna Tv-n, a Domovina műsorában lát-

hatnak összefoglalót. 
Ez a fesztivál megmutatta számunkra, 

hogy különböző nemzetek és nemzeti-
ségek közös nyelve a tánc, hogy meny-
nyire fontos az identitásunk megőrzése. 
Megtiszteltetés volt számunkra, hogy 
ismét öregbíthettük Csömör hírnevét 
és népszerűsíthettük a csodás csömöri 
népviseletet.

Szabó Erzsébet

kultúra, közösségi élet



20

A csömöri baptista és 
református gyülekezet

A reformációi emlékév  
jegyében településünk bap-
tista és református gyüleke-
zeteit mutatjuk be röviden.

A csömöri baptista közösség idén 
ősszel ünnepli megalakulásának nyolc-
vanadik évfordulóját. A kezdetek 1937. 
szeptember 26-ig nyúlnak vissza, amikor 
Prohászka Istvánné férjével együtt 
bemerítkezett, és ezzel a baptista egyház 
tagjai lettek. 

E protestáns felekezet elvei szerint csak 
az a felnőtt ember lehet a gyülekezet 
tagjává, aki megértette az evangélium 
tanítását, és hittel elfogadta Jézus Krisz-
tust személyes megváltójaként. Vallást 
tesz megtéréséről, és vállalja a hitvalló 
keresztséget, a bemerítést. Őskeresztyén 
hagyományokhoz ragaszkodva a beme-
rítkezők fehér ruhát öltenek magukra, és 
a lelkésszel együtt derékig vízben állva a 
lelkész teljesen alámeríti, majd felemeli a 
hitvallót,  így jelképezve a lelki megtisztu-
lást és az új élet kezdetét.

Csömörön a baptista közösség az 
évtizedek alatt fokozatosan gyarapodott 
mind létszámában, mind erejében, mind 
pedig lelki otthonát tekintve. Kezdetben 
az igei alkalmakat Prohászkáék házában 
tartották, miközben rendszeresen átjártak 

a cinkotai gyülekezetbe. Első lelkipászto-
ruk 1941-ben Miklós István végzős 
teológiai hallgató lett. A maroknyi közös-
ség nagyon szeretett volna egy imaházat 
is, ám a terveket a második világháború és 
az azt követő nehéz évek késleltették, és 
csak 1949-ben tudták – kölcsönpénzből 
– megvenni a község főjegyzője által felkí-
nált Jókai utcai lakóházat, amelyet egy kis 
átalakítás után október 9-én ünnepi isten-
tisztelet keretében vettek használatba.

A gyülekezet történetében újabb 
fellendülést jelentett Mónus Dániel 
lelkipásztor 1963. decemberi beiktatása, 
mert szolgálata során többek között 
ifjúsági bibliaóra indult, télen pedig 
vendégelőadók meghívásával hitmélyítő 
istentiszteletekre került sor. Kilenc évvel 
később épületeiket is felújították.

1978 decemberétől közel tizenhárom 
évig, nyugdíjba vonulásáig Nagy Ben-
jámin lett az új lelkipásztor. Az ő igei 
szolgálatával kiegészítve a csömöri és a 
cinkotai gyülekezet közös énekkara rend-
szeresen szolgált más gyülekezetekben.

A rendszerváltozás hajnalán, 1989-ben 
óriási eseménynek számított az amerikai 
Billy Graham budapesti evangelizá-
ciója. A közel százezer fővel zsúfolásig 
megtelt Népstadionban a csömöri gyüle-
kezet tagjai közül többen is szolgáltak az 
összevont énekkarban.

Csömörön a szenvedélybetegek és 
rászoruló magányos idősek helyzetét és 
szükségét látva az időközben nyugdíjba 
vonult és ismét Csömörre költözött 
Mónus Dániel lelkipásztor javaslatára 

az önkormányzat és a csömöri egyházak 
egy alapítványt hoztak létre a szociálisan 
rászorulók megsegítésére. Évente néhány-
szor közös ebédet szerveztek a magányos 
idősek számára a művelődési házban, és 
ezen az alkalmakon a helyi lelkészek mel-
lett meghívott lelkipásztorok – közöttük 
a nemrégen elhunyt református Cseri 
Kálmán – szolgáltak igehirdetéssel. 
Ennek az alapítványnak a munkáját 
folytatja ma bővített formában a Szociális 
Alapszolgáltatási Központ.

A jelenlegi lelkipásztor, Eszes Zoltán 
2003 júliusa óta szolgál a gyülekezetben. 
Az épületek átalakításával még több 
lehetőségük nyílt lelki alkalmak szervezé-
sére – például ifjúsági konferenciák, nyári 
gyerektáborok szervezésére, női konfe-
renciák, családi bibliaórák megtartására. 
Korábban angoltanfolyamot is hirdettek. 

***

Levéltári adatok alapján beszélhetünk 
arról, hogy Csömörön már a reformáció 
évszázadában éltek református tanokat 
vallók. A Dunamelléki Református Egy-
házkerület Névtára alapján tudható, hogy 
egészen a 19. század végéig a Fóti Refor-
mátus Egyházközség fiókegyházaként tar-
tották nyilván az itt élő református csalá-
dokat. 1902-ben már a rákosszentmihályi 
és rákospalotai eklézsiához tartoztak. Az 
egykori Pesti Református Egyházmegye 
1925. szeptember 15-i közgyűlése viszont 
a csömöri és a nagytarcsai református kö-

Csömöri baptista gyülekezet a 75 éves jubileumon 2012-ben.

kultúra, közösségi élet
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 Idén tíz felnőtt tett konfirmációi fogadalmat Isten és a gyülekezet előtt.

zösségeket ‒ mint szórványt ‒ a Kistarcsai 
Református Egyházközséghez csatolta.

Az 1950-es évektől Kovács Zoltán 
kistarcsai lelkész pásztorolta a csömöri 
reformátusságot. Havonta egyszer volt 

istentisztelet, amelyet – saját otthon híján 
– az evangélikus templomban tartottak 
meg; ez még ma is így van.

Az 1970-es évek elejétől Fónagy 
Miklós lett a kistarcsai és így vele együtt 
a csömöri reformátusok lelkipásztora. 
Csömör már ebben az időszakban is 
sokak számára volt vonzó, mert egyre 
többen költöztek ide a Kárpát-medence 
különböző területeiről. A gyülekezeti 
növekedés azonban nem állt összhangban 
a településre beköltöző reformátusság 
számával. Sokan a helyben elérhető 
evangélikus lelkészt és az aktív hitéletet 
élő evangélikus gyülekezetet választották 
a szórvány református közösség helyett. 
Nem egy református családból származó 
gyermek lett evangélikusnak keresztelve, 
illetve konfirmált az evangélikus temp-
lomban. Azok közül is, akik hűek marad-
tak reformátusságukhoz, többen inkább 
a budapesti aktív hitéletet gyakorló, nagy 
református gyülekezetekben keresték a 
lelki feltöltődést.

1989-től Koczó Pál lett a kistarcsai 
lelkipásztor. A növekvő csömöri reformá-
tus létszám következtében Koczó tisz-
teletes 1993 januárjától kezdődően már 
minden vasárnap tartott istentiszteletet 
az evangélikus templomban. Ő kezdte 
el a kistarcsai pénzektől külön kezelni a 
csömöri pénzeket, amelynek köszönhe-

tően évről évre növekedett a gyülekezet 
vagyona. Már akkor megfogalmazódott a 
saját otthon gondolata.

Koczó Pált követően Riskó János és 
Riskóné Fazekas Márta lettek a kis-
tarcsai és ezzel a csömöri lelkészek, akik 
szintén nagyon sokat tettek a csömöri 
misszió érdekében. Például a szolgálatuk 
alatt, 2007-ben kapta az egyházközség 
az akkori önkormányzattól azt a telket, 
amelyen most gyülekezeti ház, lelkészi 
hivatal és lelkészlakás, a későbbiekben 
pedig templom épül.

A csömöri gyülekezet – a nagytarcsai 
szórvánnyal együtt – 2010. szeptember 
1-jével vált önálló missziói egyházköz-
séggé. Esztergály Előd Gábor lelki-
pásztor kezdetben mint egyházmegyei 
beosztott lelkipásztor, 2010. december 
1-től pedig már mint missziói lelkipász-
tor szolgál a gyülekezetben. A helyben 
szolgáló lelkipásztor adta lehetőségnek 
köszönhetően látványos növekedésnek 
indult a közösség.  

A vasárnapi és hétköznapi lelki al-
kalmakon kívül rendszeresek a nyári 
táborok, illetve az ünnepeket megelőző 
egyéb programok, mint például az ádventi 
koszorúkészítés vagy az augusztus 20-i 
közös kenyérsütés.

Boda Zsuzsa

kultúra, közösségi élet
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A pedagógusnapra a már nyugdíjba vonult 
kollégák is mindig meghívást kapnak.

A művelődési házban vonószekekari találkozót tartottak, melyen  a csömöri zeneiskola mellett több budapesti iskola zenekara is fellépett.  

Elballagtak az általános iskola 8. osztályosai.

Bár az időjárás miatt  be kellett költözni a Művházteraszról, a hangulat így is forró volt a görög esten.

kultúra, közösségi élet
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Elhunyt Nagy Gyula 
református lelkipásztor

 „Nekem az élet Krisztus, és a meghalás 
nyereség” (Fil 1,21.)

Nagy Gyula 1934. március 21-én 
Berekböszörményben született. Kö-
zépiskolai tanulmányait Budapesten a 
Lónyay utcai Református Gimnáziumban 
végezte, majd a Debreceni Református 
Teológiai Akadémián szerzett református 
lelkészi oklevelet.

Segédlelkészként szolgált a Debre-
cen-Nagytemplomi, a Debrecen- Kossuth 
utcai, a Törökszentmiklósi és a Berety-
tyóújfalui Református Egyházközségben.

1959-ben kötött házasságot, majd 
pedagógus feleségével 1963-tól együtt 
szolgáltak Berettyóújfalu-Szentmárton-
ban, ahol a gyülekezet megválasztott 
lelkipásztora lett. Házasságukat Isten két 
gyermekkel áldotta meg. 

1972-tól a Biharkeresztesi Református 
Egyházközség lelkipásztora. 10 évig a 
lelkész nélkül maradt Ártándi Gyüleke-
zetben helyettesített. Szolgálatában több 
éven keresztül segédlelkészek segítették. 
Mindvégig gondozta a Toldi Gyülekeze-
tet, ahol a templom felújítása is elkészült. 
Biharkeresztesen több más mellett a 
nagytemplom felújítása, a Gárdonyi 
Zoltán Református Zeneiskola létreho-
zása, a kistemplom és segédlelkészi lakás 

Pedagógusnap
2017. június 2-án köszöntötte az 

önkormányzat a településen működő 
iskola, zeneiskola, óvoda pedagógusait,  
dolgozóit. A hagyományokhoz híven 
idén is ünnepi műsorral és vacsorával 
köszönték meg a gyermekeinket nevelő és 
tanító pedagógusok egész éves áldozatos 
munkáját. 

A műsor nyitásaként Kautzky Ar-
mand, Jászai Mari-díjas színművész 
vidám, szórakoztató meglepetésműsorát 
láthatták a vendégek, majd Fábri István 
polgármester köszöntője hangzott el. 
Ezután a beérkezett javaslatok alapján 
Csömör Nagyközség Önkormányzata két 
pedagógust részesített „Az Év Pedagógu-
sa” elismerésben, Tóth Lászlónénak 
dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és 
Kulturális bizottság elnöke, Turnovsz-
ky Tamásnak  pedig Tormay-Lesták 
Mária oktatásért és ifjúságért felelős 
alpolgármester adta át a díjat.

A kitüntetések átadását követően 
Paulovics Bianka, a Mátyás Király Ál-
talános Iskola 8/c osztályos tanulójának 

megépítése fűződik szolgálati idejéhez. 
Ő álmodta meg a Református Idősek 
Otthonát és szorgalmazta a Zsinat előtt 
annak létrehozását.

Több mint négy évtizednyi aktív lelkészi 
szolgálat után 2003. januárjában vonult 
nyugdíjba. Nyugdíjas éveit Csömörön 
töltötte, ahol korát és egészségi állapotát 
meghazudtoló lendülettel vetette bele ma-
gát a településen a református gyülekezet 
szervezésébe és a megépítendő templom 
tervezésébe. Sok betegség, sok küzdelem 

szavalatát hallhattuk, majd a Krammer 
Teréz Zeneiskola fuvolakamara csoportja 
zenélt. Őket a Csömöri teátristák színját-
szó csoport Gyermektest-tünetek című 
előadása követte, végül a műsort Barta 
Zsolt jazzgitáros zárta. A művelődési 
ház színháztermét megtöltő pedagógu-

után élő hittel adta vissza életét Teremtő-
jének.

Hálát adunk életéért, közöttünk végzett 
szolgálatáért és imádságban hordozzuk 
szeretteit, hogy találjanak vigasztalásra a 
Mindenség Uránál.

A megemlékezés a család kérésére  
a Biharkeresztesi Református  

Idősek Otthona kiadványában  
megjelent írás szerkesztett változata

sok jó hangulatú, vidám estét tölthettek 
kollégáik körében, és együtt tapsolták, 
ünnepelték a méltán elismerésben része-
sült pedagógustársaikat, akiknek szívből 
gratulálunk!

KG
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Csömöri arcok
Az Év Pedagógusai

“Éva néni,  mostanában 
nem mosogattál?”

Tóth Lászlóné 41 évet dolgo-
zott a Mátyás Király Általá-
nos Iskolában, ahol 1976-ban 
kezdte meg tanítói pályáját. 
„Éva néni” idén nyugdíjba 
vonul, a most végzett 4/a 
osztály diákjai az utolsók, 
akiket osztályfőnökként meg-
tanított írni, olvasni, számol-
ni, s akiket legjobb tudásával 
végigkísért ezen az úton.  
S mivel tanítói pályájának 
kezdete óta itt oktatott, az el-
múlt 41 esztendőben sok száz 
gyermek fejlődését segítette 
magas fokú szakmai tudá-
sával és elkötelezettségével.

 �Nem tudok elvonatkoztatni attól, 
hogy a születésem évében ön már 
tanított. Rengeteget változott azóta az 
oktatási rendszer, a gyerekek. Mit lát a 
legnagyobb különbségnek?

Amikor tanítani kezdtem, még két mű-
szakban zajlott az oktatás, és szombaton 
is iskolába jártunk. Emlékszem, télen a 
délután iskolába érkező gyerekek még 
annak örültek, hogy a korai sötét miatt 
öt perccel rövidebbek, negyven percesek 
voltak az órák. A legnagyobb különbséget 
abban látom, hogy minden lassabb volt, 
így volt időnk és igényünk személyesebb 
kapcsolatot kiépíteni egymással.

 �Ma pedig mindenki rohan…
Céltudatosabbak a mai gyerekek és a 

szüleik. Tudják, mit szeretnének elérni, 
és ahhoz milyen nyelveket, különórákat, 
foglalkozásokat kell megcélozni. Autó-
val hozzák-viszik őket, időre mennek 
mindenhova. Régen tanítás után bármit 
csináltam, körülöttem sertepertéltek, 
közben beszélgettünk, és ilyenkor volt 
alkalom igazán megnyílni, megismerni 
egymást. 

 �Mások az eszközök is, nehéz lépést 
tartani a kütyükkel, nem?

Az iskola nem is tud lépést tartani, 
hiszen a gyorsan változó eszközök itt nem 
állnak rendelkezésre. Míg azelőtt az iskola 
volt az a hely, ahol az új eszközöket meg-
ismerhették a tanulók, ma csak rohanunk 
utánuk, hogy egyáltalán értsük őket.

 �Negyvenegy év egyetlen munkahe-
lyen.  Soha nem fordult meg a fejében 
máshol kipróbálni magát?

Mind a negyvenegy évet nagyon szeret-
tem itt. Bármibe vágtam, bármit találtam 
ki, a kollégák, a vezetőség támogatását 
élveztem. Szerettem a kezdeteket, amikor 
pályakezdőként a tapasztaltak segítették 
az utamat, soha nem felülről, hanem 
támogatóan, és azt is szerettem, amikor 
már én adhattam tovább ezt a körülölelő 
figyelmet az újonnan érkezőknek. Az 
pedig maga a csoda, amikor egy-egy volt 
tanítványt üdvözölhetek kollégaként. Az 
évek során mindig volt valami új, amit ta-
nulhattam, egy percig sem éreztem, hogy 
unatkoznék, belefásultam volna. De azt 
hiszem, leginkább a fantasztikus kollé-
gáknak köszönhetem, hogy mindig jó volt 
itt. A tanításon kívül is rengeteg közös 
élményünk volt, és mindig szerettem, 
ha bármit csináltunk, és felfedezhettem, 
kiben mennyi érték lakozik, legyen szó 
versmondásról, éneklésről, egyéb közös 
tevékenységről.

 �És mi az, amit a gyerekektől kapott, 
amit magával visz?

A gyerekektől mindig tanulhat az em-
ber. Ott a szemükben a végtelen kíváncsi-
ság, és már a kérdéseikkel is sokat adnak. 
Fontosnak tartottam, mindig az motivált, 
hogy az évek során szerzett tudásomat 
átadhassam nekik, választ adhassak 

mindenre, ami őket érdekli, és segítsem 
megőrizni őket a lelkesedésükben. A leg-
jobbat kihozni mindenkiből, nem könnyű 
feladat, és egy pedagógust gyakran éri vád, 
ha mondjuk valakit kicsit többet noszogat, 
hogy „rászállt”. De ismerjük a gyerekeket 
és látjuk, kiben milyen lehetőségek rejle-
nek, mindig a legjobb szándék vezérelt, ha 
valakit többet piszkáltam, mert tudtam, 
hogy képes még jobbnak lenni.

 �A tananyag sok, az elvárások maga-
sak, hogyan lehet lelkesnek maradni?

Én mindig kitaláltam valamit, hogy 
ne legyen monoton az élet az iskolában. 
Legtöbbször mosogatás közben jöttek a 
jó ötletek, olyankor ugyebár az embernek 
csak a keze jár, van egy kis szabad kapaci-
tás gondolkodni. Ilyenkor másnap mindig 
mondtam a gyerekeknek: „mosogatás köz-
ben azt találtam ki….” Egyszer hosszabb 
idő telt el, hogy nem álltam elő semmivel, 
és akkor kérdezték is: „Éva néni mosta-
nában nem mosogat?”. Most például a 
csömöri körtúra útvonalán barangoltunk, 
és hagytam, hogy levegyék a cipőket, vize-
sen, sárosan élvezzék a patakot.

 �Mindig is tanítani szeretett volna?
Amióta csak emlékszem. Összeszedtem 

a szomszéd gyerekeket és csak iskolásat 
játszottunk. De ha megunták és egyedül 
voltam, akkor a képzeletbeli osztályom-
nak mondtam, hogy „alsó tagozat, vi-
gyázz!” Úgy érzem, hogy az életem, benne 
az elmúlt csodálatos negyvenegy évvel 
azt mutatja, tanításra születtem, és hálás 
vagyok, hogy a munkám, a hivatásom az 
lett, amire mindig is vágytam.

Gratulálok az elismeréshez, és jó 
egészséget kívánok az elkövetkező új 
életszakaszhoz!

   Kucsinka Gabriella

” A gyerekektől mindig tanulhat az ember. Ott a szemükben  
a végtelen kíváncsiság, és már a kérdéseikkel is sokat adnak.”

kultúra, közösségi élet



25

„Tamás bácsi: laza és kedves”

 Az „Év pedagógusa” címet  
a Mátyás Király Általános 
Iskola másik kiváló pedagó-
gusa, Turnovszky Tamás is  
átvehette.

Tamás pályafutását Sárosdon kezdte, 
később a budapesti Egressy úti Horváth 
Imre Általános Iskolában tanított törté-
nelem és ének szakon. Szakmai útjának 
meghatározó állomását 1994-ben a 
Mátyás Király Általános Iskola igazgatói 
állásának sikeres megpályázása jelentette.

Szakmai tudása, elhivatottsága hamar 
utat tört a fejlődésnek, igazgatósága 
alatt számtalan kezdeményezés, újítás 
valósulhatott meg az intézményben. 
Ezen időszak alatt jött létre a logopédiai 
és képességfejlesztő terem és bevezetésre 
került a számítástechnika oktatása. A 
minőségi munka érdekében szaktermek 
kialakítását is szorgalmazta.

Fontosnak tartotta, hogy a diákok a 
képességeiknek megfelelő, a fejlődésüket 
legjobban elősegítő oktatásban részesül-
hessenek, így csoportokba szerveződött 
a magyar és a matematika tantárgyak 
oktatása.

A tanulók szabadidejének hasznos 
eltöltése érdekében klubhelyiséget hozott 
létre, ahol változatos programok, sok-
sok délutáni játék és versengés várta a 

gyerekeket. Sokat fáradozott a kulturált 
környezetért is; többek között ő tervez-
tette és valósította meg a fából készült 
játékokkal felszerelt napközis udvart. 
Első perctől kezdve támogatta az erdei 
iskola programot, amely során több száz 
gyermek kapott természetközeli élményt, 
és megtapasztalhatták az első elválást is 
a családtól. Egy alkalmat sem hagyott ki, 
hogy meglátogassa a táborozó gyermeke-
ket, és láthassa a vidám gyermekarcokat.

A zenei, művészeti oktatás igazi szív-
ügye: vezetésével furulya-, dob- és cite-
raszakkört hozott létre, valamint útjára 
indította a Mátyás-gálát, melyen minden 
évben lehetőséget kaptak az osztályok a 
bemutatkozásra. Karácsonykor a csömöri 
templomokban szerepelhettek a diákok, 
mellyel igazi hagyományt teremtett.

Nemcsak igazgatóként, történelem 
és zenetanárként, hanem Nívó-díjas 
előadóművészként is sok örömet szerzett 
diákjainak. Az iskola rendezésében egész 
estét betöltő előadásokon vállalt főszere-
pet. Így találkozhattunk vele Simon Péter 
szerepében a Valahol Európában, Balu-
ként a Dzsungel könyvében, és legutóbb 
– mintegy önmagát eljátszva – a jóságos 
Valkay tanár úrként a Légy jó mindhalálig 
című musicalben. Énekhangja és alakítása 
felejthetetlen.   

A 2005-2006-os tanévtől átadta az 
iskola irányítását, de hű maradt a csömöri 
családokhoz. Tenni akarása és hivatásá-
nak szeretete az elkövetkező években sem 
hagyott alább.

Turnovszky Tamás az oktatással 
töltött évek minden percében azon 

munkálkodott, hogy a tudás átadása 
mellett felélessze, gondozza a gyerme-
kekben szunnyadó kreativitást, és minél 
sokszínűbbé varázsolja a diákok minden-
napjait. Nyitottsága, tiszta szíve, humora 
minden gyermek kedvencévé tette őt.

Mi fejezhetné ki méltóbban a gyerekek 
Turnovszky Tamás iránti szeretetét, 
mint Kiss Viven sorai, melyek a ballagá-
son hangzottak el, és a búcsúzó nyolcadik 
osztály érzéseit fogalmazzák meg:

„Ötödikben, amikor megtudtuk, hogy Ta-
más bácsi lesz az osztályfőnökünk, nagyon 
örültünk, mert laza volt és kedves. Vicceivel 
megnevettetet minket, ezzel elfeledtetve azt, 
hogy egy kicsit izgultunk a felső tagozat 
miatt. Problémáinkkal már az első perctől 
kezdve fordulhattunk hozzá, ő mindig 
meghallgatott minket, és ha tudott, segített 
is. Persze amikor gondot okoztunk, a letolás 
sem maradt el. Különösen akkor volt ránk 
mérges, ha elfelejtettünk valamit. Márpedig 
ez gyakran fordult elő velünk. Ilyenkor 
igyekeztünk őt valahogy kiengesztelni, de 
szerencsére mindig hamar megbocsátott. Sok 
érdekes dolgot tanított nekünk, amit megfű-
szerezett a remek előadásmódjával. Ezért 
mindig nagyon élveztük az óráit. Nem csak 
oktatott, hanem jókedvre is derített minket. 
Minden évben nagyon jó osztálykirándulá-
sokra vitt el, amelyeken rengeteg élményben 
volt részünk. Idén pedig meglepett minket 
egy fürdőzéssel is, amit nagyon élveztünk. 
Kedves Tamás bácsi! Jobb osztályfőnököt 
nem is kívánhattunk volna az elmúlt négy 
évre. Bár ezt ő is tudja, mert – hogy szava-
ival éljek – ő egy nagyon szép, kedves, bölcs 
ember és még szerény is.”

“Kedves Tamás bácsi! Jobb osztályfőnököt  
nem is kívánhattunk volna az elmúlt négy évre.”

kultúra, közösségi élet
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KÉZILABDA
Aranyos kézislányok

Női kézilabdásaink annyi viszontag-
ságos év után megnyerték a Pest megyei 
bajnoki aranyérmet a Dabas KC VSE 
elleni váci döntőben. A lányok az elejétől 
fogva vezettek, magabiztosan játszottak, 
védekezésben nagyszerűen odatették 
magukat, ráadásul a meccs legjobbjának 
megválasztott Gulyás Edina is sokat 
hozzátett a kapuban, hiszen a csömöri 
együttes mindössze 13 gólt kapott a hat-
van perc alatt. A szünetre kialakult ötgólos 
előny után már nyugodtan játszhattunk, 
sőt, az álomszerűen kezdődő második já-
tékrész során hamar rászámolhattunk az 
ellenfélre. Összességében rendkívül sima 
mérkőzésen ültek fel a lányok a trónra, 
és hódították el a bajnoki aranyérmesnek 
járó ezüsttálat! Az aranyos csapat tagjai 
egymás nyakába borulva ünnepeltek, 
még edzőjüket, Turák Csabát is a 
vállukra vették! Nagyot küzdöttek a csö-
möri lányok az egész idényben, és teljesen 
megérdemelten állhattak a szezon végén 
a dobogó legfelső fokára, majd a XXIV. 
Csömöri napok színpadán is külön 
tapsvihar fogadta a lányokat, akik Fábri 
István polgármestertől és Tihanyi 
Ferenc sportért felelős képviselőtől is 
elismerésben részesültek!

NŐI KÉZILABDA, Pest megye, döntő
• Csömör KSK – Dabas KC VSE 26–13 (13–8) 

Gólszerzők: Cservenák 5, Merse 5, Nehéz 5, Kavrán 4, 
Agárdi 3, Farkas 1, Kis B. 1, Mervald 1, Orbán 1.

LABDARÚGÁS
Hullámzó szezont zártunk

Nagypályás focistáink nem tudták 
megállítani vagy akár csak lefékezni a 
már bajnok szentendreiek örömjátékát, 
és alaposan beleszaladtunk a késbe a baj-
nokság hajrájában. Az egész szezon során 
kiemelkedett a mezőnyből a Szentendre 
VSE, amely a már korábban megszerzett 
bajnoki cím után sem állt le, a csúcsformá-
juknak pedig csapatunk látta kárát. Az el-
lenfélnek minden összejött, nekünk pedig 
semmi. A futsalosok NB II-es küzdelmei 
miatti kettőzött terhelés eredményeképp 
rendkívül felforgatott állapotban lépett 
pályára nagypályás focicsapatunk a Ve-
resegyház VSK elleni hazai bajnokin is. 
Az első félidőben a vendégek vezető gólja 

után házi gólkirályunk, Tihanyi egyen-
lített, de a hajrában kijött a különbség a 
két együttes jelenlegi formája között, és 
végül mindhárom pontot magukkal vitték 
a vendégek. Sűrű programmal ért véget a 
gárda számára az idei megye II-es bajnok-
ság, hiszen két nap alatt kétszer léptek pá-
lyára a fiúk. Hazai környezetben a szom-
szédvár Mogyoród FC-vel ikszeltünk, 
bár a végén Maruzsi feltehette volna az 
i-re a pontot, de életerős lövése a lécen 
csattant, így hiába múlott csupán néhány 
centin a csömöri győzelem, döntetlennel 
búcsúztunk a hazai szezonzárón. Nyolc 
tinédzserrel a kezdőcsapatban álltunk a 
kezdőrúgásnál Isaszegen a szezon utolsó 
bajnoki mérkőzésén, és a többiek közül 
is a 25 esztendős Vadászi volt a legru-
tinosabb. Ezek a tények rá is nyomták 
a bélyegüket a találkozóra, ahol szinte 
minden a hazaiak kedve szerint alakult. 
A vége kiütés lett, így a lefújáskor annak 
örülhettünk a leginkább, hogy véget ért a 
2016‒17-es megye II-es bajnokság, amit a 
11. helyen zártunk.

Megye II, Észak-csoport
• 28. forduló: Szentendre VSE – Csömör KSK 9–0 

(8–0)
• 29. forduló: Csömör KSK – Veresegyház VSK 1–4 

(1–1) 
Gólszerzőink: Tihanyi (16.)

• 24. forduló: Csömör KSK – Mogyoród FC 3–3 (1–1) 
– elhalasztott mérkőzés 
Gsz.: Tihanyi (10.), Riscutia (60.), Tápi (88.)

• 30. forduló: Isaszegi SE – Csömör KSK 10–1 (6–0) 
Gsz.: Mihalik (87. - öngól)

FUTSAL
Bronzérmet ünnepelhettünk

Nehéz találkozó várt futsalosainkra 
a Keleti-csoport bajnoka, a Debreceni 
Egyetemi AC ellen az NB II elődöntő 
párharcában, mégis remekül, könnyedén 
és csömöri góllal indult az első meccs, 
Jenei fél perc után bevette a vendégek 
kapuját büntetőből. A szívós vendégek 
azonban egyenlítettek, de nemcsak ekkor, 
további három alkalommal is, így hiába 
vezettünk a meccsen négyszer is, mind-
annyiszor sikerült egalizálniuk a kontráik 
végén. Sőt, a végén még ki is énekelték a 
sajtot a szánkból, miután a hajrában két 
perc alatt kétszer is betaláltak, a számos 
csömöri kapufa és a kihagyott ziccerek 
megbosszulták magukat. A visszavágón 
hiába állt továbbjutásra a csapat (a szü-
netben háromgólos csömöri vezetést re-
gisztrálhattunk), a folytatás rémálomsze-
rűen alakult, könnyű gólokat kaptunk, így 
elmaradt a bravúr, kettős sikerrel jutott a 
döntőbe a hazai együttes. A Romhány SE 
elleni bronzcsata első, idegenbeli felvoná-
sán két csalódott együttes csapott össze 
egymással. A Tigrisek otthonuktól távol 
megmutatták, hogy egyértelműen jobbak 
ellenfelüknél, majd hazai pályán egészen 
komoly izgalmak után, idegenben lőtt 
több gólunknak köszönhetően győztük 
le összesítésben a romhányiakat. A hosz-
szú és fárasztó szezon végén ezzel tehát 
megszerezték a fiúk az NB II 3. helyét és 
bronzérmet ünnepelhettek!

Bajnokcsapat! – aranyérem került a csömöri lányok nyakába.

sport
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NB II
• elődöntő, 1. mérkőzés: RFC Csömör – Debreceni 

Egyetemi AC 4–6 (2–2) 
Gsz.: Jenei (1., 22.), Nehéz (10.), Tihanyi (27.)

• visszavágó: Debreceni Egyetemi AC – RFC Csömör 
7–4 (1–4) 
Gsz.: Smeló (9.), Nehéz (14., 20.), Miletics (19.)

• 3. helyért, 1. mérkőzés: Romhány SE – RFC Csömör 
3–5 (1–2) 
Gsz.: Jenei (11., 32., 38.), Nehéz (18., 24.)

• visszavágó: RFC Csömör – Romhány SE 1–3 (1–2) 
Gsz.: Nagy G. (1. - öngól)

KERÉKPÁR
Ötcsillagos Bringafesztivál!

Igazi nyári kultuszeseménnyé nőtte ki 
magát az idén is végig nagyszerű hangu-
latban zajló V. Csömöri Bringafesztivál! A 
szombati napon több mint ötvenen telje-
sítették jókedvűen a tikkasztó melegben 
a kistérségi körtúra közel 70 kilométeres 
távját. Reggel már az induláskor moso-
lyogva gurultak a csömöri gyülekező-
pontra a lelkesebb, körtúrára készülődő 
bringások, nyolcra befutottak a rend őrei 
is, akik járőrbiciklivel és autóval is biztosí-
tották a kistérség barangolásához szüksé-
ges biztonságos hátteret, így indulhattunk 
az M0-ás fölött átívelő alumíniumhídon 
az első állomás, a cinkotai Zúgó-patak pi-
henőhely felé. A nagytarcsai polgármester 
friss gyümölccsel és frissítővel fogadott a 
sportközpontjuknál, Rákoskeresztúron 

bringás ajándékokkal vártak, Pécelen 
a legendás olimpikon, Cseuz László 
vezetésével egy újabb csoporttal egészült 
ki a mezőny, célba vettük a káprázatos 
panorámával rendelkező isaszegi emlék-
művet, majd a gödöllői arborétum után 
ínycsiklandó fagylalttal hűtöttük le ma-
gunkat a forró nyári délutánon. Tovább 
indultunk Szadára, hogy a Székely Berta-
lan Emlékházban is tegyünk egy körutat, 
jöhetett a sokat emlegetett mogyoródi 
emelkedő, a hangulatos pincesoron tett 
látogatás, majd a Hungaroring mellett 
ismét legördült néhány izzadságcsepp a 
homlokokon, de a domb tetején érzett 
eufória mindenkit kárpótolt. Kerepesen 
még feltöltöttük energiakészletünket, és 
célba vettük a Bulgárkertet, ahol az utolsó 
rottyanás után mindenki megérdemelten 
falatozhatott a frissen elkészült csülkös 
babgulyásból. Gratulálunk a szervezők-
nek és a túrázóknak egyaránt!

Vasárnap reggel aztán a tavalyi emlékek 
révedtek fel az eső csöpögése hallatán, 
de a déjà vu szerencsére hamar elmúlt, 
kisvártatva kisütött a nap, így szó szerint 
felhőtlenül élvezhettük a bulgárkerti 
programkavalkádot. Délelőtt a kicsik 
őszinte érzelmeiről szóltak a futamok, 
akik lelkesen tettek meg minden pedál-
mozdulatot a minél fényesebb érmekért 
az U9-es korosztálytól kezdve egészen a 
kamaszokig. Az ennél is kisebbek egész 
nap látogathatták a kézművessátrat, ahol 
az arcfestéstől kezdve a különböző deko-
rációk készítéséig folyamatosan elfoglal-
hatták magukat, az apróságokat ráadásul 
megtornáztatta a Málna együttes, amely 
sok gyermeki mosolyt csalt az arcokra a 
buborékfújásos játékával. Ezzel párhuza-
mosan a nagyérdemű a BMX Dirt Jump 
Show után kereshette az állát, hiszen a 
fiúk olyan produkcióval rukkoltak elő a 
fék nélküli bringákkal, hogy arról azért 
nem írunk, mert nincsenek rá szavak. A 
hőségben egész nap nagyon népszerű volt 
a párakapu és a kút, ahonnan folyamato-
san mosolygós arcokkal távoztak a felfris-
sülők. A tapasztaltak Master futamai után 
felsorakozott az Elit, hogy nekivághasson 
a Bringafesztivál legnagyobb presztízsű 
versenyének, hiszen a C2-es futamra hat 
ország legjobbjai sorakoztak fel, a magya-
rok mégis háziversennyé alakították a be-
futót. Ráadásul trónfosztásnak lehettünk 
szemtanúi, hiszen Dina Márton leta-
szította a trónról a tavalyi ob-n nyertes, 
olimpikon Parti Andrást, akit kis híján 
a csömöri tehetség, Valter Attila is 
megfogott. A Kaméleon együttes is szer-
zett magának néhány rajongót koncertje 
alatt, a pumpaverseny, a legjobbak díjki-
osztója, a tombolasorsolás és a „Bringával 
jöttünk” pályázataink eredményhirdetése 

után színpadra lépett a Bëlga, így a fiata-
lok kitombolhatták maradék energiájukat 
a hűsítő esőben. Összességében idén is 
fantasztikus rendezvényt köszönhetünk a 
szervezőknek, akik rengeteget dolgoztak 
a fesztivál sikeréért. Köszönjük, hogy 
eljöttetek, jövőre folytatjuk!

 
MTB XCO Csömör Nagydíj C2 2017
eredmények:
Elit, férfi:
• 1. Dina Márton (Nella Trek Team) 1:25:38
• 2. Parti András (Nella Trek Team) +1:04
• 3. Valter Attila (Cube-Csömör) +2:46
Elit, nő:
• 1. Benkó Barbara (Focus XC Team) 1:25:12
• 2. Karina Bonta (ROU - Dinamo-BikeXpert Racing) 

-1 kör

A Cube-Csömör további eredményei:
U13, fiú
• 10. Németh Roland Péter
U15, fiú
• 3. Kalmár Szabolcs
U17, fiú
• 3. Takács Máté
• 9. Borbély Tamás
U17, lány
• 2. Fördős Kata Barbara
• 4. Czéczei Flóra
U19, férfi
• 2. Kádi Tamás Benjamin
• 6. Fördős Gergő Jenő
Elit, férfi
• 8. Buruczki Szilárd
• 16. Dina Dániel

EDZŐPORTRÉ
A CsömörSport hagyományteremtő 

új rovatában portrésorozat keretében 
mutatja be csömöri edzőinket, minden 
hónapban más és más kerül rivaldafénybe. 
Íme, a futsalosok vezetőedzője, a sportág 
legendája, Jávor István. Ebben a hónap-
ban őt ismerhetjük meg jobban.

„Kőbányai srác vagyok, amióta az 
eszemet tudom, mindig sportolok valamit 
‒ emlékszik vissza a gyermekkorára a Ma-
gyarországon futsallegendának számító 
Jávor István. ‒ A szüleim már a járókában 
is fejelgettek nekem, így a labdaérzéket tőlük 
örökölhettem. Ha jobban belegondolok, 
minden sportot nagyon szerettem, édesapám 
bunyózott, én pedig teniszező szerettem 
volna lenni! Kézenfekvő volt, hogy sportis-
kolába kezdtem járni, majd a gimnázium 
után a Testnevelési Főiskolára!”

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

Szabó Péter Ádám

sport
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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 

hirdetések
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Lakossági apróhirdetések

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

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

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

ÁLLÁSAJÁNLAT! 

SZAKKÉPZETT	ELADÓT	ÉS	MEGVÁLTOZOTT	
MUNKAKÉPESSÉGŰ	DOLGOZÓ	

MUNKATÁRSAT	KERESÜNK	CSÖMÖRI	
ÉLELMISZER	ÜZLETÜNKBE! 

Amit	kínálunk:	családias	légkör,	stabil	háttér,	versenyképes	juttatási	
csomag,	folyamatos	fejlődési	lehetőség 

Jelentkezés	fényképes	önéletrajzzal: 

a	boltvezetőnél	(Csömör,	Kossuth	u.	27.),	vagy	a	Gödöllő	COOP	Zrt.	
központjában: 

Cím:	2100	Gödöllő,	Körösfői	u.	34.	Tel.:	28/430-780 

E-mail:	titkarsag@godollocoop.hu 

	

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

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

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

 E-mail: top10ingatlan@gmail.com
 web: www.top10ingatlan.hu

Prohuman 2004 Kft.
H-1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. 
www.prohuman.hu

Csomagoló munkatársakat keresünk, 
csömöri partnercégünk számára, 
3 műszakos munkarendbe. 
Fix alapbér + műszakpótlék + 
cafeteria már az első hónaptól. 
A munkába járást több településről 
ingyenes céges buszjárattal biztosítjuk.  
Ajánljon új munkatársakat, mi ezt bónusszal 
jutalmazzuk! 1-5 fő 5.000 Ft/fő, 5 fő 
ajánlása felett 10.000 Ft/fő jutalom jár!
Jelentkezés:  
job5280@prohumanallas.hu  
vagy +36 70 665 5392, +36 70 665 5972  
telefonszámokon.

hirdetések
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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%

ÉN MÁR MEGTETTEM AZ ELSŐ LÉPÉST!

    Ne hagyja, hogy kétségei
megfosszák a hallás örömétől!

Jöjjön el ingyenes hallásvizsgálatra 
2017. július 14-ig. Most ajándék 
mini ventilátorral várjuk.

A fájdalommentes hallásvizsgálat 
után 2 hétig ingyen hordtam a 
szinte láthatatlan hallókészüléket.

És a tévézés is újra közös, másokat 
nem zavaró élmény, mert a hangok 
tisztán, a fülemben szólnak.

Azóta a zajos utcán is jól
hallom, ahogy az unokám az
óvodáról mesél.

www.victofon.hu

* Ajándékban az ingyenes hallásvizsgálaton résztvevők részesülnek a készlet erejéig, 
   a hirdetés felmutatásával, maximum 2017. július 14-ig.

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

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

1165 Budapest, Újszász utca 106-108.
www.uszodak16.hu 402-2148� �

1165 Budapest, Újszász utca 106-108.
www.uszodak16.hu 402-2148� �

Csúszdákkal, hullámmedencével,
vizijátszótérrel aMEGNYÍLT

(szomszédos 16. kerületben)

a kibővült Erzsébetligeti Strand!

Csúszdákkal, hullámmedencével,
vizijátszótérrel aMEGNYÍLT

(szomszédos 16. kerületben)

a kibővült Erzsébetligeti Strand!

ERZSÉBETLIGETI

USZODA

ERZSÉBETLIGETI

USZODA

hirdetések




