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Húvéthétfőn  hagyományos húsvéti hangulat fogadta az 
érdeklődőket a  Csömöri Tót Hagymányaink Házában.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében sváb 
locsolóbált rendeztek a művelődési házban, ahol a sváb 
zene,  jó hangulat és tombola várta a vendégeket.

A művelődési házban húsvét előtt kézműves 
foglalkozásokkal várták a gyerekeket és szüleiket.

A tavaszköszöntő esten a zeneiskola  zenekarai 
és kamaracsoportjai mellett a zenei versenyre 
készülő növendékek szóló előadásokkal léptek fel. 

A Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat negye-
dik alkalommal mutatta 
be a patakparton a  
korabeli hagyományt.

Az április elején megrendezett Mátyás-gálán az általános iskola 
felsőtagozatos osztályai a színdarabok és zenés előadások mellett 
azt is bemutatták, hogyan telik egy angolóra a hétköznapokon. 
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2017. május 20.
 termelői piac a Hősök terén 

Ami az éléskamrából 
hiányzik

szombat
800-1300 óra

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

Olcsón jót!
Bolhapiac 

a művelődési ház 
nagytermében
május 20.   

szombat  
800-1300 óra 

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

Regisztrálni a művelődési házban  
személyesen vagy az  

iroda@muvhazcsomor.hu  
e-mail címen lehet.

Szelektív hulladékszállítás
Május 25-én csütörtökön a műanyag-  
és fémhulladékot, 
május 26-án pénteken a papírhulladékot  
kell kitenni a szelektív zsákokban.
További információ a hulladékszállításról a  
www.csomorhulladek.hu weboldalon olvasható!

Ünnepi hulladékszállítás
A május 1.  hétfő helyett május 4-én, csütörtökön 
viszik el a szemetet. A többi nap szemétszállításá-
ban nincs változás.

Zöldhulladékgyűjtés
Május 5-én, pénteken kell kitenni a zöldhulladé-
kot az erre rendszeresített zsákokban!   
(i 9. oldal)

Lomtalanítás
Május 11-12-13. (Részletek az i 5. oldalon)

Mamuska és Pampuska
 

amuska, amikor még nem voltam neked, fentről láttalak, ahogy 
kislány vagy, és a fodros fehér ruhácskádban ülsz a homokozó szélén. 
Te tudod, hogy én már akkor szerettelek?” – kérdezte az aprócska kisfiú 

az anyukáját. „Nem tudtam, Pampuskám, nem tudtam” ‒ felelte az édesanya. 

És elgondolkodott, vajon mi lehet a négyéves kisfia mondatai mögött. Tényleg 
látta őt? Valóban őhozzá készülődött, csak megvárta a kellő pillanatot? Vagy 
valaki más küldte hozzá a magasságosból? De az is lehet, hogy csak a gyermeki 
képzelet és a kisfiú egyébként is választékos kifejezésmódja van a háttérben?

Aztán eszébe jutott az első pillanat, mikor megtudta, hogy a szíve alatt hordja  
az ő Pampuskáját. Addig nem sejtette, hogy lehet így szeretni. Ilyen mélyen,  
a szíve belsejéből, jobban, mint magát vagy bárki mást ezen a kerek világon.

És akkor rájött. Nem érdemes firtatni, honnan a kisfiú különös mondata.  
Hiszen teljesen mindegy, milyen csodálatok hozták őt ide, a lényeg az,  
hogy ez a kis lélek rábízta magát. És neki mindenek felett rá kell szolgálnia  
erre a bizalomra: türelemmel, figyelemmel, elfogadással, segítő kézzel,  
és ha eljön az idő, elengedő szeretettel, hogy majd szárnyalni tudjon…

 Úgy, ahogy egy igazi édesanyához méltó.

Isten éltesse az Édesanyákat!

                                                                                                                                             Miklós Daniella
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Települési  
krónika
 
Március -án ismét sok termelőt és vá-
sárlót vonzott a termelői és bolhapiac a Hő-
sök terére.

Március -án a Szociális Alapszolgál-
tatási Központban tartott tájékoztatást 
Fábri István polgármester, dr. Szarka 
Zsuzsanna népjóléti bizottsági elnök és 
Benkó Gábor műszaki osztályvezető az 
intézményt érintő ez évi fejlesztési tervek-
ről. 

Március -án Somod Istvánnét és 
Jergel Emilt köszöntötte 90. születés-
napja alkalmából Fábri István pol-
gármester, aki Orbán Viktor minisz-
terelnök üdvözlő oklevelét adta át az 
ünnepelteknek.

Március -án Ófalu, Kakas-telep, Kálvá-
ria alatti településrészen élők számára fej-
lesztési fórumot, közös egyeztetést tartott 
a képviselő-testület. A fórumon az érin-
tett településrészek eddig megvalósult és 
tervezett fejlesztéseivel kapcsolatos lakos-
sági véleményekre volt kíváncsi az önkor-
mányzat, mert ezeket figyelembe véve kí-
vánja véglegesíteni a 2017–2021. közötti 
időszak Közösségi tér- és közterület-fej-
lesztési programjának elképzeléseit. 

Március -én Olasz fúvósok koncertje 
címmel az olaszországi Bolognából érke-
zett Junior Jazz Band és a La Bononcini 
Baby Band zenekarok adtak nagy sikerű 
koncertet a Csömöri Ifjúsági Fúvószene-
kar közreműködésével a művelődési ház-
ban. (i 20. oldal)

Március -án CitCar Táncversenyt ren-
deztek a Dancenet Cit-Car TSE szerve-
zésében. A nyerteseknek járó díjakat dr. 
Szarka Zsuzsanna képviselő, a Nép-
jóléti és Kulturális Bizottság elnöke adta 
át a Csömör Sportcsarnokban.

Március -án a tót hagyományaink há-
zában tartottak egyeztetést Hollerné 
Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák 
Önkormányzat elnöke, Fábri István 
polgármester és Szabó Erzsébet, a Csö-
möri Szlovák Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke részvételével a helyi szlovák-tót 
hagyományápolás, valamint a nemzetiségi 
oktatás, nevelés helyzetéről. 

Március -án az önkormányzat új fó-
rumsorozatot indított útjára Csömö-
ri Vállalkozói Klub címmel, mely a he-
lyi vállalkozások, cégek működéséhez, 
fejlesztéséhez szükséges lehetőségekről 
nyújt tájékoztatást.  
(i 7. oldal)

Március -én a Csömöri Evangélikus 
Gyülekezeti Házban tartotta kihelyezett 
ülését a Közszolgálati Testület dr. Fábri 
György elnök vezetésével. Az eseményen 
Johann Gyula az evangélikus gyüleke-
zet, Fábri István polgármester az ön-
kormányzat nevében köszöntötte a testü-
let tagjait.

Április -én Mátyás-gálát tartottak az 
általános iskola növendékeinek előadásá-
val a művelődési házban. 
(i 19. oldal)

Április -án civil szemétszedést tartot-
tak a község különböző pontjain a helyi 
civil szervezetek közreműködésével. 
(i 8. oldal)

Április -án  rendezték meg a Tavaszkö-
szöntő estet, melyen komoly-és könnyűze-
nei darabokat mutattak be a zeneiskolá-
sok a művelődési házban.

Április -. között húsvéti rendez-
vényeket tartottak a községben. Április 
-én nagypénteki patakmosdás, április 
-án sváb locsolóbál, április -én hús-
véti néphagyományok bemutató várta az 
érdeklődőket.  
(i 14-15. oldal)

Április -án az  Újtelep-Hőstelep tele-
pülésrész lakóinak fórumot tartottak, me-
lyen ismertették a közeljövő fejlesztési el-
képzeléseit.

Lapzárta után
Április -án költészet napi műsorral vár-
ták a közönséget a művelődési házban.

Április -én  Sinka  István születésé-
nek 120. évfordulója alkalmából vándorki-
állítás nyílt  a könyvtárban. 
(i 16. oldal)
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Fókuszban

Tavaly áprilisban megkezdődött a hul-
ladékgazdálkodás állami központosítása. 
Az új központi törvényi szabályozások 
és a finanszírozási feltételek változásai, 
illetve az új Nemzeti Hulladékgazdálko-
dási és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) 
regionális közszolgáltatói rendszerének 
célkitűzése arra kötelezte a Csömöri 
Önkormányzatot, hogy a jelenleginél 
nagyobb szolgáltatói területtel rendel-
kező közszolgáltatóhoz csatlakozzon. A 
település számára ezért egy megbízható, 
hatékony és a környezetvédelmi szem-
pontokat messzemenően érvényesítő 
megoldási lehetőséget kellett megvizs-
gálnia. Ennek eredményeként, hosszas 
előkészítő munka után, önkormányza-
tunk úgy döntött, hogy kezdeményezi az 
Északkelet Pest és Nógrád Megyei Regio- 
nális Hulladékgazdálkodási és Környe-
zetvédelmi Önkormányzati társuláshoz 
való tagfelvételt. A társulási egyeztetések 
folyamatban vannak, és feltehetően rövid 
időn belül zökkenőmentesen megvalósul 
a csatlakozás.

A csömöri hulladékszállítás új rendsze-
rének változásairól tájékoztatni fogjuk a 
lakosokat. 

A kormány döntése alapján a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő 
Zrt. (NHKV Zrt.) jogosult a 2016. 
április 1. utáni hulladékszállítási díjak be-
szedésére, szolgáltatási díjak kialakítására 
és a kintlévőség kezelésére.

LOMTALANÍTÁS
Május 11-12-13.
 
Kérjük, hogy a háztartásban felesle-

gessé vált lomot előző este, tehát május 
10-én, május 11-én és 12-én 18.00 óra 
és a lomtalanítás napján reggel 07.00 
óra között helyezzék ki ingatlanuk elé 

a köztisztaság és a rendezett utcakép 
megóvásáért! Kérjük, hogy a lomokat 
a megadott időpont előtt semmiképpen 
ne tegyék ki!

Az elszállítani kívánt lomokat – mely-
nek maximális mennyisége 1 m3 lehet – a 
megadott időpontban helyezzék ki, mert a 
szállítást végző autónak nincs lehetősége 
újból visszamenni egy-egy címre!

Kérjük, ne rakjanak ki építési törme-
léket (sittet, lakásfelújításból származó 
hulladékot: csempe, mosdókagyló, 
WC- kagyló), nyílászárót, gumiköpenyt 
és veszélyes hulladékot (festékesdoboz, 
akkumulátor, vegyszeres csomagolóanyag, 
gyógyszer stb.), mert ezek elszállítását 
nem tudjuk megoldani!

Azokba az utcákba, ahova a jármű nem 
megy be, az ott élőknek a lomot az elmúlt 
évek gyakorlatának megfelelően a szokott 
helyre kell helyezni.

 
MÁJUS 11. CSÜTÖRTÖK
reggel  07.00 óráig az alábbi utcákban 
élőknek kell kitenni  a lomot
Árpádföldi u. • Asztag u. • Boglárka u. •  
Csömöri u. • Dezsőfia u. • Etelka u. • Fló-
ra u. •  Formás u. • Ibolya u. • Liget u. •  
Mókus u. • Rózsa u. • Vilma u. • Viola u. •  
Zsófia u.

 
MÁJUS 12. PÉNTEK
reggel 07.00 óráig az alábbi utcákban 
élőknek kell kitenni a lomot
Vízmosás u. • Vízmű köz • Vízműsor u. •  
Knipfer Tibor u. • Óhegy u.  • Lejtő u. •  
Szeder köz • Faház u. • Búzavirág u. • 
Bencze u. • Hortenzia u. • Meredek u. •  
Kacérgiliszta u. • Harangláb u. • Staub  
Móricz u. • Tulipán u. • Pipacs u. • Szeg- 
fű u. • Kamilla u. • Liliom u. • Leven- 
dula u. • Levendula köz • Panoráma u.  • 
Erdő u. • Apróka u. • Szedervölgyi u. • 
Középhegy u.

 
MÁJUS 13. SZOMBAT
Vasút sor • Állomás u. • Mandulás u. • 
Hunyadi u. • Kacsóh u. • Erkel F. u. • 
Móricz Zs. u. • Arany J. u. • Gorkij fasor •  
József A. u. • Emlékmű köz• Ferenc u. •  
Csokonai u. • Erdő u. • Erkel F. u. • Er-
zsébet u. • Erzsébet köz • Ferenc u. • Cso-
konai u. • Gárdonyi G. u. • Táncsics u. •  
Mező u.• Nagy Sándor u. •Ady E. u. • 
Kölcsey u. • Bajcsy Zs. u. • Corvina tér • 
Nap u. • Akácos u. • Corvina u. • Híd u. •  
Domb u. • Major út • Jókai u. • Palotai út •  
Petőfi S. u. • Rákóczi u. • Hegyalja köz •  
Hegyalja sétány • Szőlő u. • Szőlő köz •  
Széchenyi köz • Széchenyi u. • Vörösmar-
ty u. • Tompa Mihály u. • Kossuth L. u. •  
Erzsébet u. • Árpád u. • Deák F. u • Ár-
pád köz. • Erzsébet köz • Kistarcsai u. • 
Kistarcsai köz • Szent L. u. • Mária u. • 

Kálvária u. • Kálvária köz • Vágóhíd u. • 
Csalogány u. • Szarka u. • Szarka köz • 
Hája u. • Holló u. • Rigó u. • Körmendi u. •  
Sármány u. • Szérűskert u. • Kőhegy u.   • 
Körmendi köz • Fekete I. köz • Hegyalja u. •  
Rozmaring u.• Lugas köz • Nektár u. • 
Nektár köz • Vadkerti u. • Vadkerti köz •  
Könyves K. u. • Géza fej. u. • Kastély u. •  
Laky u. • Vadvirág u. • Vadvirág köz • 
Hársfa u. • Tücsökdomb u. • Cinke u. •  
Pacsirta u. • Rét u. • Páva u.• Sas u. • Fecs-
ke u. • Mogyoródi u. • Bitskey u. • Zrínyi 
u. • Kinizsi u. • Dobó u. • Tinódi u. •  
Patak u. • Csendes u. • Tinódi köz • Fu-
tórózsa u. 

 
Csömöri Települési  

Szolgáltató Nonprofit Kft.

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.
Csömör, Szabadság út 5.
Telefonszámok: 06-28/744-440, 06-30/998 0146
E-mail cím: hulladek@csomor.hu
Ügyfélfogadás:
hétfőn: 8-20 óra
szerda, péntek: 8-12 óra

Az NHSZ Zrt. Határ úti telephe-
lyére szállítható hulladékfajták

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Szolgáltató Zrt. Határ úti telephe-
lyén az alábbi hulladékfajtákat veszik 
át a csömöri lakosoktól:
• Fénycsövek (EWC 200121*): régi 

neoncsövek, illetve az új energiata-
karékos fényforrások.

• Festékek, ragasztók (EWC 
200126*): kiürült festékes és 
ragasztós dobozok, flakonok, ide 
értve a kiürült festékes spray szóró 
palackot.

• Elemek, akkumulátorok (EWC 
200133*): bármely típusú elem, ide 
tartoznak pl. az elektromos fúrógé-
pek elemei, akkumulátorai is, illetve 
személygépkocsi akkumulátorok 
egyaránt.

•  Elektromos berendezések (EWC 
200135*): bármilyen háztartási 
elektronika: televízió, monitor, 
számítógép, laptop, táblagép 
kenyérpirító, mikrohullámú sütő, 
hűtőszekrény, mosógép stb.
Más hulladékot, például elbontott 

palatetőt, műanyaghulladékot vagy 
síküveget nem vesznek át!
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Fejlesztések a nagyközségben

Összefoglaló  a településen 
zajló, illetve előkészítés alatt 
álló jelentősebb fejleszté-
sekről, beruházásokról és 
nagyobb felújításokról. 

Önkormányzati beruházások

Járdaszélesítés a Széchenyi közben
A Csömöri Községgondnokság munka-

társai februárban és márciusban járdaszé-
lesítést végeztek a Széchenyi közben kb. 
60 méter hosszú szakaszon. A térköves 
burkolat lerakását a közeli művelődési 
házban zajló nagyrendezvények idején ta-
pasztalt parkolási nehézségek indokolták. 
Ezen a szakaszon mostantól a járdára fel-
parkoló autók mellett a gyalogosok is biz-
tonságosan tudnak majd közlekedni. Az 
önkormányzati forrásból finanszírozott 
munka (a községgondnoksági kivitelezői 
munkákon felül) bruttó 400 ezer Ft-ba 
került.  

Erkel Ferenc utca aszfaltozása
2016-ban fejeződött be az Újtelepen az 

Erkel Ferenc utca hosszabb szakaszának, 
a 250 méter hosszú Arany János–Vasút 
sor közötti résznek az aszfaltozása. A 
négy méter széles aszfaltos útburkolat 
kialakítását Csömör Nagyközség Ön-
kormányzata teljes egészében önerőből 
végezte el. A második szakasz, az Arany 
János utca–József Attila u. közötti 150 
méteres rész aszfaltozási munkálataira 
márciusban és áprilisban került sor. 

A kivitelezést a pályáztatás során leg-
jobb ajánlatot tevő, budakalászi székhelyű 
Ecospektrum Kft. végezte el, összesen 
bruttó 45 millió Ft értékben.

Petőfi utcai járda teljes felújítása
Márciusban kezdődött a Petőfi utcai 

járda Szabadság út–Jókai utca közötti 
szakaszának teljes felújítása. Három éve 
zajlott le a falu központjában lévő forgal-
mas utca útburkolatának és gépkocsibe-
állóinak teljes felújítása, most kerül sor 
a már igen leromlott állagú aszfaltjárda 
feltörése után az esztétikus járdalapok 
elhelyezésére. 

Fontos eleme a munkálatoknak az evan-
gélikus templom környéki közösségi tér 
további alakítása: itt több új parkoló, köz-
tük mozgássérült parkoló épül, új padot 
helyeznek el és fákat ültetnek a templom 
bejáratánál, a Szabadság úti templomol-

Leaszfaltozták az Erkel Ferenc utcát.

Felújították a Széchenyi köz járdáját.
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dalon a járdasurranót járhatóvá teszik, 
a későbbiekben pedig a gyülekezeti ház 
megnövelt ingatlana előtt is új parkolókat 
alakítanak ki.    

Az igen forgalmas, közel 300 méteres 
Petőfi utcai szakasz teljes megszépülése 
a településkép jelentős javulásához is 
hozzájárul majd.

A Csömöri Községgondnokság által 
végzett felújítás és fejlesztés teljes költsége 
(a községgondnoksági kivitelezői munká-
kon felül) összesen bruttó 4,5 millió Ft-ba 
kerül, és teljes egészében az önkormányzat 
finanszírozza. A kivitelezés befejezését 
május első felére tervezik.

Kossuth utca végének aszfaltozása
A falu egyik legrégebbi utcájának régi 

strand felőli szakaszát mintegy negyven 
éve aszfaltozták le, ám az utolsó 100 mé-
ter földút maradt. Önkormányzati önerős 
fejlesztésként háromméteres aszfaltcsík és 
murvás útpadka került erre a részre is, a 
Tinódi utcától az utolsó lakóház széléig. 
A március végi–április eleji kivitelezést 
pályáztatás után az Erkel Ferenc utcát 
is aszfaltozó Ecospektrum Kft. végezte, 
összesen bruttó 1,7 millió Ft értékben.

Kossuth utcai járda teljes felújítása
Április második felében kezdődött el 

a több mint 700 méter hosszú Kossuth 
utcai járda teljes felújítása, melynek a 
postahivatal felőli részét még 2015 elején 
újították fel. A Szabadság út–Strand 
tér közötti szakaszon viszont nem asz-
faltburkolat lesz, hanem járdalapokból 
alakítják ki az új felületet. A munkákat a 
Csömöri Községgondnokság végzi, a for-
rást az Önkormányzat biztosítja. A teljes 
költség (a községgondnoksági kivitelezői 
munkákon felül) bruttó 9 millió Ft. A 
kivitelezés befejezését június közepére 
tervezik.

Ulicska gyalogút felújítása
A korábban felújított szakaszok után 

a települést észak–déli irányban átszelő, 
különleges adottságú Ulicska további 
két szakaszának felújítását végzik el má-
jus-június között a Csömöri Községgond-
nokság munkatársai, önkormányzati for-
rásból. A keresztező Kossuth utcai járda 
felújítási munkálataihoz kapcsolódva az 
Erzsébet–Kossuth utca, illetve a Kossuth 
utca–Tinódi utca közötti, összesen 200 
méter hosszú szakasz újul meg, összesen 
bruttó 1 millió Ft értékben (a község-
gondnoksági kivitelezői munkákon felül).

Csömöri Körtúra fejlesztése
A múlt év őszén átadott, országosan 

egyedüllő helytörténeti, természeti és kul-
túrtörténeti, összesen közel 20 kilométer 

hosszú gyalogos túraútvonalon április–
májusban több fejlesztést végrehajtanak 
önkormányzati forrásból. A Vízműsoron 
úgynevezett kitekintő pont épül, ahol a 
telekrendezés mellett gabionos teraszok 
kialakítását végzik el, és itt helyeznek el 
egy különleges panorámaképet is a falu, 
illetve a távoli hegyek látványrajzával. Az 
itteni, eddig esténként teljesen sötét Víz-
műköz utca közvilágítást kap. Ezenkívül 
négy új tájékoztató táblát is elhelyeznek: 
Kálvária turisztikai térképe (Bulgárkert 
és Keresztekhez vezető útnál 1-1 db), 
Hármas-határ tábla (Fót–Rákospalo-
ta–Csömör határában), természeti tábla 
( Jókai utcai patakhídnál). További fontos 
fejlesztés a Szabadság úti patakhíd lábánál 
nemrég lekerített önkormányzati telken, a 
körtúra indulási pontján pihenőpark ki-
alakítása. Az első félévi fejlesztések várha-
tó összköltsége kb. bruttó 4 millió Ft lesz, 
a pénzt teljes egészében az önkormányzat 
biztosítja.

Előkészítés alatt álló fejlesztések

Az önkormányzat elkészítette és enge-
délyezésre benyújtotta a Sármány utca 
és a Körmendi utca útépítésének terveit. 
A hatósági eljárás után kerül sor a pá-
lyáztatásra és a kivitelező kiválasztására. 
A járási hatósági engedélyezési folyamat 
függvényében tervezhető majd a kivite-
lezés időpontja. A becsült beruházási 
összeg jelenleg bruttó 30 millió Ft.

Április második felében módosítják a 
döntően európai uniós forrásból megva-
lósuló, 500 millió forint értékű szenny-
víztisztító-telep felújítási és korszerűsítési 
munkáinak szerződését. A kivitelezést 
legkorábban idén ősszel, csúszás esetén, 
2018 tavaszán kezdik el.

Április végén várhatóan kiírják a több 
mint 300 millió Ft értékű Egészségház 

kivitelezési pályázatát. Az új intézmény 
megépítését várhatóan idén ősszel elkez-
dik.

Az önkormányzat mintegy 250 millió 
Ft értékű európai uniós támogatást nyert 
öt középületének energetikai felújítására. 
Az általános iskola, a zeneiskola és a 
Kacsóh P. utcai óvodaépület felújítására 
várhatóan nyáron, a Szociális Alapszol-
gáltatási Központ felújítása és a Csömör 
Sportcsarnok napelemekkel való ellátása 
pedig a tervek szerint ősszel befejeződik. 
A támogatási szerződést megkötötték 
a támogatási hatóságokkal, akik a teljes 
összeget már átutalták az önkormányzat 
számlájára.

Nem önkormányzati,  
jelentősebb közérdekű fejlesztések

Épül a Csömör-Nagytarcsai Reformá-
tus Missziói Egyházközség közösségi 
háza és lelkészlakása az önkormányzat 
által korábban biztosított telken az 
Emlékmű közben. A beruházás idén 
várhatóan befejeződik. A kb. 90 millió 
Ft-os építkezéshez az önkormányzat, az 
építési telek biztosításán kívül 9 millió 
Ft-os támogatást szavazott meg, a hívek 
adományaiból és jótékonysági akciókból 
több tízmillió forint gyűlt eddig ösz-
sze. Még nincs információnk azonban 
arról, hogy a templom építése mikor 
kezdődik. Ez utóbbira a gyülekezet, egy 
nemrég bejelentett minisztériumi döntés 
értelmében, közvetlen állami támogatás-
ként 200 millió Ft-os támogatásban 
részesül. 

A Laky-saroknál kb. 800 m2 alapterü-
letű szupermarket épül, várhatóan idén 
ősszel. Az önkormányzat által értékesített 
ingatlan esetében jelenleg a telekalakítási 
engedélyezési folyamat zajlik, illetve ké-
szítik az épület terveit.

A  Kossuth utca vége szilárd burkolatot kapott.
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Csömöri Vállalkozói Klub indult 

Március 28-án Csömöri Vállalkozói 
Klub indult: az eseményen a helyi vállal-
kozások, cégek működéséhez, fejleszté-
séhez szükséges lehetőségekről kaptak 
tájékoztatást a vállalkozók.

Az önkormányzat által támogatott 
Helyi Szaki nevű internetes felület egy 
helyi vállalkozásokat összegyűjtő oldal, 

melynek működését, előnyeit, lehetősé-
geit a kezdeményezés meghívott előadója 
mutatta be a résztvevőknek, majd egy 
kedvezménykártyán alapuló rendszer 
került bemutatásra, ahol választ kaphat-
tunk arra, hogy milyen előnyökkel járna a 
rendszerbe való belépés és a törzsvásárlói 
programhoz való csatlakozás a vállalkozá-
sok és a vásárlók számára. Pásztor Sán-
dor önkormányzati képviselő, a Pénz-
ügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság 
tagja ezzel kapcsolatosan felvázolta a 
jelenlévőknek, hogy milyen segítséget tud 
nyújtani az önkormányzat a kártyarend-
szer elindításában.

A vállalkozások számára égető kérdés, 
hogy van-e lehetőségük pályázati pénzek 
elnyerésére, melyekkel fejleszteni tudják 
tevékenységeiket. Türk Edina, EU pá-
lyázati szakértő a pályázati lehetőségekről 
tájékoztatott, majd az MFB-Pont szakér-
tője, Gálné Czuba Magdolna értékesí-
tési és hálózati igazgató a vissza- és vissza 
nem térítendő szolgáltatásokat, hitelezési 

lehetőségeket ismertette a jelenlévőkkel.
Az esemény utolsó napirendi pontja-

ként Fábri István polgármester az ön-
kormányzat Közbeszerzési szabályzatát 
ismertette, valamint tájékoztatást adott 
arról, hogy a helyi vállalkozók milyen mó-
don tudnak részt venni az önkormányzat 
fejlesztéseiben.

Az előzetes tervek szerint annak ér-
dekében, hogy a vállalkozók rendszeres 
tájékoztatást kapjanak a vállalkozásukat 
érintő fontos kérdésekről, a Vállalkozói 
Klub negyedévente tart programokat. 

A helyi vállalkozókat összefogó 
rendszerben törzsvásárlói programhoz 
való csatlakozásra is lehetősége van a  
vállalkozásoknak  és a vásárlóknak. 

Az önkormányzat folyamatosan  
egyeztet a lakosokkal a fejlesztésekről.

 A civil egyesület tagjai a Patakforrás 
környékét tisztították meg a hulladéktól.

Többszáz zsáknyi hulladékot 
gyűjtöttek össze a civil 
szemétszedés alkalmával

Az április 8-án megtartott hagyomá-
nyos civil szemétszedési akció résztvevői 
közel 20 m3 hulladékot gyűjtöttek össze a 
település fontos természeti területein.

A Csömöri Evangélikus Egyház a 
Bulgárkertet, a Baptista Gyülekezet az 
Alumíniumhíd környékét, a Hit Gyü-
lekezetének tagjai a Szedervölgyi erdőt 
tisztították meg az illegálisan lerakott 
hulladéktól.

A Csömöri Civil Egyesület tagjai a 
tavaly ősszel átadott Csömöri Körtúra 
útvonalán található Patakforrás környé-
két tisztítottak meg közel 50 zsáknyi 
hulladéktól. A Csíkvölgyi Wass Albert 

Településrészi fórumot 
tartottak az Ófalu lakóinak

Településrészi fórumot tartottak az 
Ófalu lakóinak

Március végén  az önkormányzat  fej-
lesztési lakógyűlést, közös egyeztetést tar-
tott az Ófalu, a Kakastelep és a Kálvária 
alatti településrészen élők számára. 

Az egyeztetésen  Fábri István pol-
gármester a 2017‒2021. közötti időszak 
Közösségi tér- és közterület-fejlesztési 
programját,  az önkormányzat út- és jár-
dafelújítási, valamint intézményfelújítási 
terveit ismertette. A megbeszélésen az  út- 
és járdaépítéssel kapcsolatos kérdésekről, 
forgalomlassítási tervekről és egy korábbi 
fórumon is vitatott átmenő forgalom 
problémájáról (Kistarcsai út) is  egyeztet-
tek. A lakossági igényekre, a fejlesztések-
kel kapcsolatos kérdésekre a polgármester 
mellett Szántóné Hermányos Mária 
és Pásztor Sándor településrészi kép-
viselők válaszoltak. 

Az önkormányzat továbbra is több-
lépcsős egyeztetést kíván tartani a lakó-
közösséggel, hogy a település jövőjét 
meghatározó tervek valódi együtt gon-
dolkodás eredményeként valósuljanak 
meg. A sok hasznos véleményt hozó 
esemény után további fórumokat tart az 
önkormányzat az adott környéken élők 
számára, melyekről az érintett lakosokat 
az internetes felületeken és  szórólapokon 
is értesítik.

A településrészi fórumok időpontjai a 
következők:
• Május 11. csütörtök, 18:00 óra 

Szőlőhegy, Körmendi-hegy  
településrészek 
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési 
Ház, sarokterem

• Május 18. csütörtök, 18:00 óra 
Középhegyi településrész 
Helyszín: Laky utcai Nefelejcs Óvoda

• Június 1. csütörtök, 18:00 óra 
Majorszegiliget településrész 
Helyszín: Összefogás Rehabilitációs 
Központ

Csömör Nagyközség Önkormány-
zata pályázatot hirdet területi 
védőnői munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtásának  
határideje: 2017. május 31.
A pályázati feltételek és további 
részletek a www.csomor.hu álláshir-
detések menüpontja alatt érhetőek el.
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Megkezdődik  
az óvodai beiratkozás 

A Csömöri Nefelejcs Művészeti 
Óvodába a 2017/2018-as nevelési évre 
azokat a gyerekeket lehet beíratni, akik a 
harmadik életévüket 2017. augusztus 31. 
napjáig betöltik.
• Az óvodai beiratkozás időpontja: 

2017. május 8‒11 (hétfő, kedd, 
szerda, csütörtök) 9:00‒15:30 óra 
között

• A beiratkozás helyszíne: Csömöri 
Nefelejcs Művészeti Óvoda 

2141 Csömör, Laky u. 3. 
06-28/543-940

• Az óvoda felvételi körzete: Csömör 
Nagyközség közigazgatási területe 

• Felvehető gyermekek:  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény alapján a gyermek 
a harmadik életévének betöltése után 
vehető fel az óvodába.  
Az óvoda köteles felvenni, átvenni 
azt a gyermeket, aki életvitelszerűen 
az óvoda körzetében lakik, valamint 
elsősorban a körzetben dolgozó szülők 
gyermekei kerülnek felvételre. Szabad 
kapacitás esetén a vezető felveheti 
azt a körzetében lakó gyermeket is, 
aki a harmadik életévét a felvételétől 
számított fél éven belül betölti, feltéve, 
hogy a településen minden három 
éves és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető. 

• Jogszabály alapján beíratásra 
kötelezett gyermek: 
Felhívjuk minden szülő-gondvi-

selő figyelmét, hogy az óvodába a 
2017/2018-as nevelési évre a 2014. 
augusztus 31-ig született gyermekek 
beíratása kötelező. 
Az óvodai nevelésre kötelezett 
gyermek szülője, amennyiben gyerme-
ke az óvodakötelezettségét külföldön 
teljesíti, köteles arról a beiratkozás 
idejének utolsó határnapját követő 
tizenöt napon belül írásban értesíteni 
Csömör Nagyközség jegyzőjét.

• A nemzetiségi óvodai nevelés  
A német és a szlovák nemzetiségi 
óvodai nevelés megszervezésre 
kerül a Csömöri Nefelejcs Művészeti 
Óvodában, 2141 Csömör, Laky u. 3. 
szám alatt. 
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges 
iratokról, dokumentumokról és egyéb 
fontos részletekről a www.csomor.
hu és a www.csomoriovi.hu oldalon 
olvashatnak, illetve az óvodában 
érdeklődhetnek.

Vadásztársaság a Papi földeken és a 
bányánál munkálkodott, a Turnovszky 
István Kertbarát Kör pedig a Kistarcsai 
úti terület megtisztítását végezte, mely az 
illegális hulladéklerakás egyik legkritiku-
sabb pontja a településen. Az akcióhoz 
idén is csatlakozott az Összefogás Reha-
bilitációs Nonprofit Közhasznú Kft., akik 
a Majorszegi-erdő területén gyűjtötték a 
hulladékot.

Az elkövetkező hetekben a Csömöri 
Polgárőr Egyesület, a Vox Animi Ve-
gyeskar Egyesület, a Csömöri Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület és a 1031. sz. Hunyadi 
János Csömöri Cserkészcsapat vonul ki, 
hogy megtisztítsa a Kálvária és a horgász-
tó környéki területeket.

Az összegyűjtött hulladékos zsákok el-
szállítását a Csömöri Községgondnokság 
végezte.

Május elsejei közös reggeli a Bulgárkertben 
1135 lépés 
Csömörön, a Pataksétányon

Csömör a térségünk legnagyobb múltú települése, neve már 1135-ben szerepel 
egy adománylevélen. Erre az évszámra kívánjuk felhívni a figyelmet hagyományte-
remtő kezdeményezésünkkel.

Május 1-jén kezdjük a majálist egy közös szabadtéri programmal, menjünk 
együtt végig a Pataksétányon! Találkozzunk a Jókai-Rákóczi úti patakhídnál (a 
baptista gyülekezeti ház mellett), vegyük át az erre az alkalomra készített helytör-
téneti emléklapot, és frissen, jókedvűen sétáljunk, fussunk vagy kerékpározzunk 
végig– mindenkinek, ahogy neki tetszik – a falunk közepén végighaladó, csodálatos 
hangulatú Pataksétányon. Tekintsük meg a Csömöri körtúra érdekes információs 
tábláit a tót hagyományokról, a Kálváriáról, a Bulgárkertről, valamint a fővárosi 
Vajdahunyadvár hídját mintázó százéves Szabadság úti patakhidat, a régi falun 
keresztül kanyargó gyalogutat, az Ulicskát, az itt megtelepedő bolgákertészekről 
elnevezett népszerű közösségi helyet-erdei játszóteret a kis patakhidakkal.

Az alig több, mint egy kilométeres út végén, a jól ismert Bulgárkertben a szerve-
zők palacsintával, rántottával, pogácsával és frissítővel látják vendégül az érkezőket.

Indulás: 8.30–9.30 óra (érkezéstől függően) a Jókai-Major úti patakhídtól
Útvonal: Pataksétány
Cél: Bulgárkert

A részvétel ingyenes, a vendéglátásról az egyesület tagjai gondoskodnak.

Szeretettel vár mindenkit a Csömöri Civil Egyesület!
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Egyszer régen 
Csömörön
Új sorozatunkban olyan réges-rég 
elfeledett történeteket szeretnénk 
elmesélni olvasóinknak, amelyek 
akár meghatóak, viccesek, elgon-
dolkodtatóak vagy meglepőek, 
mindenképpen közös bennük, 
hogy Csömörön történtek.   

Az elszabadult  
vonatszerelvény esete

1966-ban a csömöri síneken teherszál-
lítás is zajlott Gödöllő felé.  Egy késő esti 
órában Kerepes és Mogyoród között az éj 
leple alatt lefékezett egy szerelvény, hogy a 
vonat vezetője és a személyzet másik tagja 
alaposan szemügyre vegyék, hogyan nö-
vekszik a kukorica, könnyen törik-e már...  

A régi szerkezetű villanymozdonyok 
működésének rejtelmeibe talán nem érde-
mes beleásni magunkat, legyen elég annyi, 
hogy a beindult légsűrítő rázni kezdte a 
vonatot, és a rázkódástól kioldott féknek 
köszönhetően a személyzet nélküli sze-
relvény önálló életre kelve robogott vissza 
Csömör felé. A kerepesi állomásfőnök 
látva a nem várt vonatot, azonnal hívta 
kistarcsai kollégáját. 

A történet alakulásában a végtelen 
emberi kíváncsiság is szerepet kap, hiszen 
a kavicsbányai elágazás váltókezelője – 
mondhatni kéretlenül – belehallgatott a 
két állomásfőnök beszélgetésébe. Ezt a 
kis botlást talán elnézhetjük  neki annak 
tükrében, hogy jó döntést hozott, amikor 
villámgyorsan átváltotta a váltót, hogy 
a monstrum Csömörre menjen, és ne 
ütközzön össze a szemből érkező sze-
mélyvonattal. A csömöri állomásfőnököt 
is azonnal értesítette, aki hatalmas lélek-
jelenlétről tett tanúságot, és villámgyorsan 
leterelt mindenkit az akkor beérkezett 
személyvonatról. 

A vonat vezetője pedig elindult Pest 

felé, hogy lassabb tempójában az ütközés 
által lefékezze az elszabadult szerelvényt. 
Az ütközésre az állomás és az átjáró 
között került sor, személyi sérülés nem 
történt. Igaz vagy sem, a történet szerint 
a szerelvényen tartózkodott még egy 
kapatos ember, aki jóízűen végigaludta az 
ámokfutást. A nagy rázkódástól felriadva 
annyira hálás lett a jó szerencséjéért, hogy 
többé nem ivott mást, csak vizet.  

A két illegális Kukorica Jancsiról mit 
sem tudni, de félő, hogy a kukoricával és a 
szerelvénnyel együtt karrierjük is komoly 
törést szenvedett.

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 korábbi település-
vezető, több helyi egyesület aktív tagja, 
aki Csömör történetének páratlan tudója. 
Köszönjük fáradozásukat. Ha önnek is 
van olyan története, amit érdemesnek tart 
elmesélni, várjuk jelentkezését a szerkesz-
tőségben.

Kucsinka Gabriella

A Községgondnokság által 
elvégzett munkák év elején

Az év elején több nagyobb munkálat 
is befejeződött a Községgondnokság 
jóvoltából. Kijavították a szlovák ház 
belső szigetelését, valamint kifestették az 
épületet. Több út kátyúját is kijavították, 
illetve ahol szükséges volt, gallyazásokat 
végeztek, valamint a Kálvária-erdőben 
kidőlt fákat is összegyűjtötték.

A Rét utcában, a Középhegy utcában, a 
Kistarcsai úton, a  Híd utcában, a Vasút 
soron, valamint a Majorszegi dűlő  utcái-
ban is végeztek javítási munkálatokat.

Kitisztították a patakmedret, a Rákóczi 
úti kis körforgalomnál ideiglenes murvás 
járdát alakítottak ki. 

A művelődési házban belső burkolási 
munkálatokat végeztek, illetve

a Csömöri Körtúra kitekintő pont 
előkészítő munkáit (bokorirtás, kerítés-
készítés) is befejezték.

Tavasszal bővült a Csömöri Község-
gondnokság gépparkja, a képviselő-tes-
tület által jóváhagyott fejlesztési keretnek 
köszönhetően kis forgókotrót vásároltak, 
mely segíti az építőipari kivitelezéseket, 
bontásokat, ároktakarításokat, árokbőví-
téseket, földmunkákat. 

Beszámoló Csömör Nagy-
község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 
2017. március 30-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 Gödöllői Rendőrkapitányság 
2016. évi beszámolója

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, 
Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
arról számolt be a testületnek, hogy a 
Gödöllői Rendőrkapitányság törvényi kö-
telezettségének eleget téve minden évben 
készít beszámolót, amelyet az idei évben a 
bizottság már megtárgyalt és elfogadásra 
javasolt. A bizottság által megfogalmazott 
kiegészítő kérdéseket Lajmer György 
rendőr alezredes, a Gödöllői Rendőr-
kapitányság megbízott vezetője szóban 
válaszolta meg a képviselő-testületi ülés 
keretében. 

Lajmer György arról tájékoztatott, 
hogy a bűncselekmények száma 2012 
óta folyamatosan csökken, és a rendőrség 
azon dolgozik, hogy ez a tendencia ne 
törjön meg. Jelentős növekedés követke-
zett azonban be az anyagi kárral, illetve 
könnyű sérülésekkel járó közlekedési bal-
esetek számában. Az alezredes elmondta, 
hogy vélhetően azért növekedtek ezek 
az arányok, mert többen kérnek rendőri 
intézkedést. A súlyos sérüléses balesetek 
száma ugyanis az elmúlt évben nem nőtt, 
halálos kimenetelű közlekedési baleset 
pedig szerencsére egyáltalán nem fordult 
elő Csömör közigazgatási területén. Mind 
a kisebb közlekedési balesetek, mind a 

A kép a HÉV cinkotai telephelyének udvarán készült.
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gépjármű-feltörések az üzletközpont te-
rületére jellemzőek, Csömör belterületén 
kevésbé, ami köszönhető többek között 
a polgárőrség és a közterület-felügyelet 
munkájának, valamint a térfigyelő kame-
ráknak is. A siker tehát közös a kapitány-
ságvezető megítélése szerint. Az alezredes 
arról is beszámolt, hogy a polgárőrség és 
a rendőrség együttműködése kiváló, folya-
matos kapcsolatban állnak. 

Fábri István polgármester, elismerve a 
rendőrség hatékony munkáját, csalódott-
ságának adott hangot, hogy a törvényi ke-
retek továbbra sem teszik lehetővé, hogy 
az önkormányzat saját forrásból állandó 
járőrautói és rendőri jelenlétet biztosítson 
a nagyközségben.  

A képviselő-testület végül egyhangúlag 
elfogadta a beszámolót.

 A környezetvédelmi akciósorozat 
időpontjainak megvitatása 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- 
és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismer-
tette a testületet, hogy az elmúlt évben 
a polgármesteri hivatal, a polgárőrség, a 
mezőőrség alkalmanként a rendőrséggel 
együttműködve közös akciósorozatot bo-
nyolított le a külterületeken történő ille-
gális hulladéklerakás megakadályozására. 
Ez ugyan nem járt konkrét tettenéréssel, 
de a lerakott szemét mennyisége stagnált, 
ezért a bizottság indokoltnak tartja egy 
újabb akciósorozat indítását. Vadász 
László igazgatási előadó kifejtette, hogy 
az időpontokat az előző év tapasztalatai 
alapján határozták meg, egyaránt ter-
veznek a hétköznapokon, hétvégéken és 
ünnepnapokon is akciókat.

A képviselő-testület egyhangúlag támo-
gatta a javaslatot.

 Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvo-
da beiratkozási hirdetménye, óvodai 
csoportok számának meghatározása 

Reikortné Bálint Zsuzsanna 
oktatási referens beszámolt arról, hogy 
a beiratkozás rendje nem változott, a 
két tagóvoda továbbra is 15 csoporttal 
működik, és az összes 3. életévét betöltött 
gyermek után akkor van lehetőség kisebb 
gyermekek felvételére, ha marad szabad 
férőhely.

Unyi Tamara igazgató kifejtette, hogy 
az elmúlt évben már nagyon sok 3 éven 
aluli kisgyermeket fel tudtak venni, így 
jelentős részük már az óvodában van je-
lenleg is, de a felvehető gyermekek száma 
a beiratkozáskor derül ki pontosan.

A testület egyhangúlag elfogadta a be-
iratkozási hirdetményt, valamint az óvo-
dai csoportok számának meghatározását.

(Az óvodai beiratkozásról bővebben la-
punk 9. oldalán olvashatnak.)

 Csömöri Krammer Teréz Alapfokú 
Művészeti Zeneiskola alapfeladatainak 
bővítési javaslata 

Tormay-Lesták Mária alpolgármes-
ter asszony arról számolt be, hogy a ze-
neiskola által kezdeményezett jazz-gitár/
basszusgitár tanszak indítását a Dunake-
szi Tankerületi Központ támogatta, mivel 
az indítás személyi és tárgyi feltételei 
adottak.

Képviselői kérdésre Ráduly Ildikó 
igazgató kifejtette, hogy az egyidejűleg 
kérelmezett népzenei tanszak indítását a 
tankerület nem támogatta. Fábri István 
javasolta, hogy a testület mindenben tá-
mogassa a zeneiskolát annak érdekében, 
hogy a népzenei tanszak indításához 
szükséges személyi és tárgyi feltételeket 
maradéktalanul teljesíteni tudja.

A képviselők egyhangúlag támogatták a 
javaslatot.

 Dr. Bándi Gyula leköszönő ön-
kormányzati bizottsági tag köszöntése 
abból az alkalomból, hogy az ország- 
gyűlés a jövő nemzedékek érdekeinek 
védelmét ellátó ombudsmanhelyettesé-
vé választotta meg

Fábri István polgármester megkö-
szönte dr. Bándi Gyulának a Település-
fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság-
ban végzett eddigi munkáját, és gratulált 
a kinevezéshez. Bándi Gyula elmondta, 
hogy bizottsági tagságáról összeférhe-
tetlenség miatt kellett lemondania, de 
az önkormányzati munka során szerzett 
tapasztalatokat máris hasznosítani tudja 
zöld ombudsmanként is, Csömörtől pe-
dig továbbra sem kíván elszakadni.

 Szociális és gyermekvédelmi 
települési támogatásokról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása – 
újszülöttek támogatása 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti 
és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, 
hogy a 2017. évi költségvetésben a bizott-
ság javaslatára az önkormányzat 2 millió 
forintot különített el a csömöri újszülöt-
tek támogatására. A 22 ezer forintos tá-
mogatást azok a családok kapják, akiknek 
gyermeke 2017. január 1. után született, és 
legalább fél éve csömöri állandó lakhellyel 
rendelkeznek, valamint életvitelszerűen a 
településen élnek.A támogatásról minden 
érintettet az önkormányzat levélben 
értesít, melynek során kisebb, praktikus 
ajándékot is eljuttat a családoknak. 

A képviselő-testület egyhangúlag támo-
gatta a javaslatot.

 A szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról, azok igénybevételéről 
és a fizetendő térítési díjakról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása 

Kovács Jánosné igazgatási osztályve-
zető ismertette, hogy az önkormányzat 
minden év márciusában felülvizsgálja 
az előző évi térítési díjakat az önköltség 
alapján, ennek megfelelően történt meg a 
módosítási javaslat. A képviselők egyhan-
gúlag elfogadták a rendeletmódosítást.

 Csömör, Ady Endre utca 1. I. em. 4. 
szám alatti szolgálati lakás ügye 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti 
és Kulturális Bizottság elnöke tájékoztat-
ta a képviselő-testületet, hogy a szolgálati 
lakást egy, a Mátyás Király Általános Isko-
lában tanító pedagógus bérli feleségével. 
A polgármester a szolgálati lakás bérletét 
2016. november 22-én felmondta, mivel 
az 1996-ban megkötött bérleti szerződés 
a bérlő munkaviszonyának fennállásáig 
szól, az iskolaállamosítás következtében 
azonban a bérlő már nem áll semmiféle 
jogviszonyban az önkormányzattal. 
Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és 
Közbiztonsági Bizottság elnöke kifejtette, 
hogy az önkormányzat igen szűkösen áll 
szolgálati lakásokkal, és az alapfeladatok 
ellátásának biztosítása érdekében nagy 
szükség lenne szabad bérlakásokra. 
Szántóné Hermányos Mária annak 
az álláspontnak adott hangot, hogy szó 
szerint értelmezve a rendeletet jogos a 
bérleti szerződés felmondása, ugyanakkor 
adott esetben a munkaviszony nem va-
lamelyik fél hibájából szűnt meg, hanem 
egy harmadik fél intézkedése okán. 

A képviselők megvitatták a javaslatot, 
majd Fábri István polgármester javasla-
tára 8 igen szavazattal, egy ellenszavazattal 
úgy határoztak, hogy a döntést elnapolják 
és az önkormányzat megkeresi a fenntar-
tó-munkáltató Dunakeszi Tankerületet, 
hogy hozzá tud-e járulni dolgozójának 
lakhatásához.
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 Széchenyi út–Vadkerti Zs. u. 
közötti terület – a 437., 438., 439. 
hrsz. ingatlanok településfejlesztési 
szerződésének megvitatása 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
ismertette, hogy a megjelölt területen 
az ingatlanok tulajdonosai fejlesztést 
kívánnak végrehajtani, melynek lényege, 
hogy egy magánúttal feltárják a területet, 
és 11+2 új telket alakítanak ki, melyeken 
saját beruházásban építenének kétlakásos 
lakóépületeket. A képviselő-testület 
részletesen megvitatta a beadványt, majd 
úgy határozott, hogy további egyeztetés 
szükséges a kérdésben, különösen a meg-
felelő útszélesség kialakítása miatt, ezért 
egyhangúlag a kérdés elnapolás mellett 
döntött.

 Helyi Építési Szabályzat  
módosítása 

Fábri István polgármester javasolta a 
HÉSZ módosításának elindítását olyan 
módon, hogy a legkisebb kialakítható 
telekméret 720 m2 legyen minden olyan 
építési övezetben, ahol ennél kisebb 
telekméretet határoz meg a HÉSZ. A 
képviselők egyhangúlag támogatták a 
javaslatot. 

 Edloman területen  
utcanevek meghatározása 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
ismertette, hogy a területen megkezdőd-
tek az építkezések, a címek kiadásához 
szükséges az utcák elnevezése, melyről 
a képviselő-testület jogosult dönteni. A 
tulajdonosok javaslatait is figyelembe véve 
a bizottság a Báló Lipót utca és a Nyárfa 
utca elnevezéseket javasolta. Fábri Ist-
ván azt ajánlotta, hogy az U-alakú utca 
a könnyebb tájékozódás érdekében három 
különböző utcaként szerepeljen, és az 
elnevezések egységesek legyenek, ezért a 
testület egyhangúlag a kérdés elnapolása 
mellett döntött.

 Településképi arculati kézikönyv és 
településképi rendelet megalkotásának 
elindítása 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
ismertette, hogy a törvényi előírásoknak 
megfelelőn szükséges ezen dokumentu-
mok megalkotása. Benkó Gábor mű-
szaki osztályvezető tájékoztatta a képvi-
selő-testületet, hogy több tervezőirodától 
kért ajánlatot, de csak a KASIB Kft.-től 
érkezett be ajánlat. Fábri István polgár-
mester jelezte, hogy felkéri a tervtanácsot, 
hogy pontos szempontokat fogalmazza-
nak meg a tervezők számára.

A képviselő-testület egyhangúlag 
támogatta, hogy elindítja a településképi 
arculati kézikönyv és településképi rende-
let megalkotását, és azzal a KASIB Kft.-t 
bízza meg bruttó 1 905 000 Ft-ért.

 Energiamegtakarítási intézkedési 
terv közintézmények épületeiről  

Benkó Gábor műszaki osztályvezető 
ismertette, hogy jogszabály írja elő, hogy 
minden közintézményről energiamegta-
karítási intézkedési tervet kell készíteni, 
melynek része az épületenergetikai fel-
mérés, valamint az energiatanúsítvány 
kiállítása. Bizonyos intézmények már 
rendelkeznek tanúsítvánnyal, mivel az a 
benyújtott pályázatok része. A további 
intézményekre a műszaki osztályvezető 
árajánlatot kért a Magyar Energia Cent-
rumtól. Ugyanakkor a műszaki osztály 
dolgozóinak van jogosultsága és kapaci-
tása a tanúsítványok elkészítésére, ezért 
a képviselő-testület úgy határozott, hogy 
a hiányzó tanúsítványok elkészítésével 
a műszaki osztályt bízza meg, és azok 
elkészültéig a napirendi pontot elnapolja.

 A Kossuth utcai járdafelújításhoz 
és a Tinódi köz területrendezéséhez 
kapcsolódó fejlesztések 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző 
és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertet-
te, hogy a Kossuth Lajos utca végének 
mostani aszfaltozását az indokolja, hogy 
a testület döntése alapján ez év tavaszán 
felújításra kerül a Kossuth Lajos utcai 
járda, a Szabadság úttól a Strand térig. A 
Tindódi köz aszfaltozása is része a prog-
ramnak, de az aszfaltozás előtt szükséges 
az utca ingatlanainak rendezése, mert 
jelenleg részben magánút, illetve az ott 
lévő önkormányzati telekre a vízbekötés 
elkészítése.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető 
ismertette a beérkezett árajánlatokat, 
melyek alapján a testület egyhangúlag úgy 
döntött, hogy az Ekosprektrum Kft.-t 
bízza meg a munkálatok kivitelezésével.

(A felújításról bővebben lapunk i 6-7. 
oldalán olvashatnak.)

 Laky sarki buszmegálló bővítéséről 
és üzemeltetéséről haszonkölcsön-szer-
ződés megvitatása 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző 
és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, 
hogy a Laky sarkon lévő buszmegálló bő-
vítését (személyzeti váróhelyiség, bérlet- 
árusító hely, valamint az utasok számára 
nyilvános WC kialakítása) az idei évi 
költségvetés tartalmazza, a költségek 
egy részét a Vo-Lan Kar Zrt. vállalja, a 
működtetésről haszonkölcsön-szerződést 
köt az önkormányzattal.

A képviselő-testület megvitatta a szer-
ződés részleteit, majd 7 igen szavazattal, 
1 tartózkodás mellett támogatta annak 
aláírását.

 A 2017. évi költségvetési rendelet 
módosítása 

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető 
tájékoztatta a testületet, hogy a módosí-
tásra az eddigi döntések költségvetésbe 
történő beemelése, valamint a költségvetés 
aktualizálása miatt van szükség. A testület 
egyhangúlag támogatta a módosítást.

 Az önkormányzat nemzeti  
vagyonáról szóló rendelet módosítása 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző 
és Vállalkozói Bizottság elnöke ismer-
tette, hogy az államháztartási törvény 
felhatalmazást ad a települési önkor-
mányzatoknak, hogy a követeléseikről 
való lemondás eseteit rendeletben 
szabályozzák. Felmerültek olyan esetek, 
amelyek szükségessé teszik a követelésről 
való lemondás körének bővítését: pl. 
közérdekű cél fennállása esetében vagy 
méltányosságból a kötelezett rendkívüli 
élethelyzetére való tekintettel. A testület 
egyhangúlag támogatta a módosítást.

 Rendelettervezet  
a kiadások készpénzben  
történő teljesítésének eseteiről 

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető 
ismertette, hogy az államháztartási 
törvény felhatalmazást ad arra az önkor-
mányzatoknak, hogy helyi rendeletben 
szabályozzák a kiadások készpénzben 
történő teljesítésének eseteit. Átutalásos 
teljesítésre kell törekedni, ám egyes 
esetekben (pl. egyszeri juttatások és költ-
ségtérítések, kitüntetések, reprezentáció) 
megengedett a készpénzes kifizetés a 
rendelet-tervezet értelmében.  A testület 
egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 Képviselők, hivatalvezetők közér-
dekű bejelentései 

Fábri István polgármester beszámolt 
az önkormányzat folyamatban lévő ingat-
lanszerzési kezdeményezéseinek aktuális 
állásáról.

Pásztor Sándor tájékoztatta a 
testületet, hogy a Relic-Őr Kft. fel fogja 
mondani az önkormányzattal kötött 
szerződését, de azonos feltételekkel más 
vállalkozót ajánlanak maguk helyett.

Zárt ülés
Védőnői pályázat elbírálása 

A képviselő-testület a védőnői pályá-
zatot eredménytelennek nyilvánította, és 
annak újbóli kiírása mellett döntött.
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A történelmi egyházak helyi  
közösségeinek állandó alkalmai

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

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

Evangélikus gyülekezet
Vasárnap 900 vasárnapi iskola  

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

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

 1900 ill. 2000 órakor  kóruspróba
Szombat 1600 ifjúsági bibliaóra  

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

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

Református gyülekezet
Istentisztelet minden vasárnap  

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

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

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

Telefon: 06/30-488 8780

Baptista gyülekezet
Vasárnap 900 imaóra,  

900 vasárnapi iskola,  
1000 istentisztelet  
1700 istentisztelet

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

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

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

Együtt a Föltámadottal
A mindenható Isten azt ígérte, hogy meg-

oldást hoz az életünkre, gyökereiben rende-
zi majd a dolgokat. Ott is megoldást kínál 
majd, ahol eddig nem is reméltük. Azonban 
látnunk kell, hogy a kereszt nem a vég, mert 
a kereszt önmagában nem old meg semmit. 
A kereszt az a végpont, ameddig kísérni 
tudtuk Krisztust, ameddig vele tudtunk 
haladni mint szemlélők, mint együtt érzők.

A kereszten túl, a föltámadásban jelenik 
meg ennek a kibontakozása, vagyis az, amit 
nem is reméltünk. A titok abban rejlik, 
hogy Krisztus nem állhatott meg félúton, 
valamelyik keresztúti állomásnál, hanem el 
kellett menni a végsőkig. A megoldás azon-
ban a végsőkön túl van. Erre hív minket ez 
az ünnep. Mert mit is jelent a föltámadás? 
Csak ennyit: fölkelni, fölállni.

Isten szeretete túl van mindazon, amit 
képesek vagyunk belátni, amennyit képesek 
vagyunk befogadni az értelmünk által. Az 
életünk megoldása abban a szeretetben 
lakozik, ami számunkra elérhetetlen, ami 
megszerezhetetlen, ami csak ajándékként 
lehet a miénk. Jézus Krisztus, aki fölkelt, 
aki fölállt, aki föltámadott, Ő lép hozzánk, 
és azt köti a lelkünkre, a szívünkre: nem 
állhatunk meg sehol, ott sem, ahol úgy 
érezzük, már nincs erőnk továbblépni. Ha 
igazán a szeretet misztériumában akarunk 
élni, akkor engednünk kell, hogy Ő állítson 
föl, hogy már ne a saját erőnkből, hanem az 
Ő erejéből járjunk, éljünk.

Gondoljunk arra, hogy van, akit nem tu-
dunk igazán szeretni. A saját erőnkből már 
mindent megpróbáltunk, hogy szeressük, 
hogy elfogadjuk. A próbálkozásunk újra 
és újra kudarcba fullad. Nos, ez az ember 
a vég, számunkra ő a kereszt. Az igazi élet 
azonban ezen túl van. Krisztus ereje föl tud 
segíteni, és újra tudunk lépéseket tenni felé. 
Nem arról van szó, hogy mi nem nyugszunk 
bele, mert nem tudunk szeretet nélkül 
élni, hanem, hogy a szívünkben Krisztus 
az, aki nem engedi, hogy félmegoldásként 
valahol megálljunk. Ő az, aki újra és újra 
arra késztet, hogy támadjunk föl. Engedjük, 
hogy a szeretet tovább segítsen minket 
azon az úton, ami az igazi és új életet jelenti 
számunkra. Mert ettől a fölállástól, a Föltá-
madottal való együtt járástól változik meg 
az életünk. Egy idő után majd azt érezzük, 
amit Krisztus: nem mondhatunk le senki-
ről, mert mindenkiért felelősök lettünk.

Túl kell lépni önmagunkon, mindenkiért 
felelősséget kell vállalnunk. Ez azt jelenti, 
hogy a szívünkben – mint Krisztus, aki 
mindenkiért meghalt – mindenkiért tudunk 
imádkozni. A föltámadásnak az örömünne-
pe jelenti ezt az egyetemességet, amelyben 
az ember túllép önmaga végességén, gyenge-
ségein, erőtlenségén, és odakínálja magát, a 

szívét, egész valóját Krisztusnak: itt vagyok, 
Uram, állíts föl engem. Tedd teljesebbé, 
tökéletesebbé az életemet, hogy úgy tudjak 
szeretni, ahogy Te szerettél. Mert ez az élet, 
erre vagyok meghíva.

Ez húsvét öröme. Ez kell, hogy átjárja a 
szívünket, ennek kell kiragyogni a szemünk-
ből, a szavainkból, a cselekedeteinkből. Kér-
nünk kell Istentől, hogy újra és újra állítson 
föl bennünket, adja meg nekünk, hogy a 
szeretet által föl tudjuk tárni a világnak, mit 
jelent az Isten országa.

Görbe József  
plébános

Karitász hírek
• Március 15-én együtt ünnepelt velünk 

kárpátaljai testvérközösségünk plébá-
nosa és Szent Család karitászuk 7 tagja. 
Aknaszlatinán minden hétköznap negy-
ven adag ebédet főz a karitász a magára 
maradt időseknek és hajléktalanoknak. 
Hogy megkönnyítsük a kihordást, egy 
tricikli vásárlására szervezetünk gyűj-
tést, melyből a járgányt meg is vették, s 
azóta is vidáman használják. 

• Húsvétra a templomban és a Coop-ban 
tartós élelmiszergyűjtést tartottunk. 
Kiegészítettük a megtakarított bevé-
teleinkből vásárolt kolbásszal, zsírral, 
és nagyhét keddjén csomagoltuk is 66 
család számára. Hálás köszönetünket 
fejezzük ki Erélyi Attilának, Dobos 
Ferencnek és Bódis Istvánnak nagylelkű 
felajánlásaikért.

• Megkezdődött Juhászné Melinda 
játékos franciaórája a plébánián. A 
rászoruló gyerekek ingyenesen, a töb-
biek adomány fejében vehetnek részt a 
tanfolyamon péntekenként 16:30-tól.

• A Csömörön áthaladó Mária Út 
zarándokjainak fogadásában részt vállal 
közösségünk. 

• Május 28-án tartjuk hagyományos 
gyermeknapi programunkat. 

• A Csömöri Napokon idén is saját sátor-
ral leszünk jelen. 

• Két rászoruló család számára gyűjtünk 
pénzbeli adományokat, hogy részt ve-
hessenek a nyári tatai családi táborban.

Karitászpontunk nyári nyitva tartással 
működik 17‒19 óra között csütörtö-
könként. 

A csömöri rászorulók nevében hálásan 
fogadunk minden fölajánlást.

Bankszámlaszámunk:
Csömöri Római Katolikus  
Egyházközségért Alapítvány
65100242-11405870  
megjegyzés: karitász
Elérhetőségeink: 06 30 667 8407

Szent Rita Karitász Közösség



14

Csömöri húsvét

Ünnepi készülődés a művelődési házban
A gyerekek és szüleik húsvéti asztali díszek 
készítésével, tojásfestéssel és  papírnyuszik 
megalkotásával várták az ünnepet.

Patakmosdás
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat ha-
gyományőrző gyerekcsoportja a Bulgárkertben 
mutatta be a nagypénteki patakmosdás hagyomá-
nyát. A tiszta víz a keresztény hit tanítása szerint 
az élet, a lelki megtisztulás és a termékenység 
szimbóluma. Elődeink a patak vizének ezen a 
napon különleges erőt tulajdonítottak. A néphit 
szerint, aki nagypénteken megmosdik a patakban, 
az megőrzi egészségét, szépségét és fiatalságát. 

14 csömöri húsvét
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Csömöri húsvét

Sváb locsolóbál
Második alkalommal rendeztek Csömörön sváb locsolóbált a műve-
lődési házban. A zenét  és a jó hangulatot a Die Eber Kapelle, míg az 
énekszót a Freundeskreis Chor biztosította. A vendégeket a vacsora 
mellett  tombola  és sok-sok tánc várta.

Húsvéti néphagyomány éltetés
Húsvéthétfőn a Csömöri Tót Hagyományaink Házának udvarán idén is igazi  
ünnepi hangulat fogadta a vendégeket. A legkisebbeket kisállat simogatóval 
és kézműves foglalkozásokkal várták, míg a nagyobb lánykák nem úszták meg 
szárazon: ahogy azt régen is tették a legények, bizony vödörrel mérték a vizet 
rájuk. De a lányokat sem kellett félteni, egy óvatlan pillanatban „megitatták” a 
legényeket. A tót konyhában egész nap készültek a finomságok, a programot 
táncház zárta.

csömöri húsvét 1515



16 kultúra, közösségi élet

120 éve született Sinka István

Több neves írónk, költőnk évfordulója 
esik 2017-re. Nagy öröm, hogy az immár 
négynapos Csömöri Napok nyitányán 
csütörtökön, az Irodalmi kávéház is e 
téma jegyében tartja ünnepi előadását.  

A Kossuth-díjas Sinka István tele-
pülésünkhöz is kötődő költő. A Magyar 
Irodalompártoló Társaság nagydíjként 
adományozta neki a csömöri tanyát 1944 
nyarán. Itt próbált szépreményű életet 
élni népes családjával az orosz megszállá-
sig. Sinka egészséges lelkülettel tartotta 
magát távol mind a jobb, mind a baloldali 
szélsőségtől, míg föl nem morzsolta a 
történelem a nemzeti megmaradásért 
küzdő törekvéseket a köréje csoportosuló 
művészi közösséggel együtt. A kor rette-
netét látva írta a drámai korszak drámai 
hangvételű verseit. 

Sinka István őspásztor volt, csupán 
négy elemit végezhetett, de birkáért vásá-
rolt Petőfi-kötete és a Szentírás rongyosra 
olvasása pallérozta természet rezdüléseire 
érzékenyített lelkét, ősi értékekre edzett 
szellemét. „Ady óta nem volt költőnk, 
akiben ilyen mély, távoli dallamok jártak 
vissza. Olvassák el életrajzát, a Fekete boj-
tár vallomásá-t: csupa dallam az is. Rajta 
tanulhatjuk meg újra: milyen a lélek, amely 
csak balladában tud fölidézni. Ő nem kere-
kíti ki az emléket belőle, fölszakad” – írta 
róla Németh László. 

A Gloria Victis Közhasznú Alapít-
vány kutatómunkájának köszönhetően 
azonosították a Sinka-tanyát a Határ út 
végén, melynek bejáratánál négy éve áll az 

önkormányzat által elhelyezett emléktáb-
la. Sinka István emlékét e mellett őrzi 
nagyközségi könyvtárunk neve, a Polgár-
mesteri Hivatal melletti kopjafa, a Gloria 
Victis Emlékműre felvésett, 1956. október 
26-án írt Üdv néked Ifjúság! című verse, és 
az irodalmi-nyelvészeti-néprajzi felvilágo-
sító munkáját sinkai szellemiség jegyében 
végző Sinka István Szabadegyetem. A 
Sinka-emlékév kapcsán (egy év szünet 
után) újra indulnak az előadások minden 
hónap utolsó hétfőjén a könyvtárral közös 
szervezésben. 

Április 24-én 17 órakor a Bihari Mú-
zeum vándorkiállítása nyílik Szemánné 
Veres Gabriella történész, muzeoló-
gus ismertetésével. A kiállítás egy hóna-
pon át látogatható.

Május 29-én 18 órától könyvbemu-
tató lesz. Az emlékév nagy eseménye, 
hogy a 88. Ünnepi Könyvhétre csömöri 
kiadásban jelenik meg a költő csömöri 
tartózkodásának időszakához köthető 
versek, prózai írások, sajtónyilatkozatok 
gyűjteményes kötete Medvigy Endre 

irodalomkutató szerkesztésében Nevem a 
végtelenben címmel. A kötet elkészítését 
a Gloria Victis Alapítvány ösztönözte, 
erre támogatást is nyert az Emberi Erő-
forrás Minisztériumától. A szerkesztő a 
Sinka-életmű gondozója, a versek mellé 
filológiai alapossággal gyűjtötte össze a 
korszak történelmi hátterét érzékletesen 
interpretáló írásokat. A Sinka István 
Szabadegyetem szervezője pedig (e cikk 
írója) tervezőgrafikus lévén formába 
öntötte és szorgalmazta egy míves kötet 
kiadását önkormányzatunk támogatásá-
val és kiadói szerepvállalásával. A kötetet 
a Sinka István szervezte Magyar Ha-
todosok Társaságához tartozó művészek 
munkái illusztrálják. A bemutató előadói: 
Medvigy Endre szerkesztő és Szabó 
András előadóművész, vendégünk a köl-
tő fia, Sinka Zoltán, az est háziasszo-
nya dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti 
és Kulturális Bizottság elnöke lesz.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

Hermányos Mária

ZENEISKOLAI BEIRATKOZÁS
2017. május 17‒31.

A Csömöri Krammer Teréz  
Zenei AMI 
a 2017/2018-as tanévre felvételt 
hirdet az alábbi tanszakokra: 
cselló, furulya, fuvola, gitár,  
harsona, hegedű, klarinét,  
magánének, szaxofon, tenorkürt, 
trombita, ütő, zongora. 
Előképző és zeneóvodás csoportok-
ba is várjuk a jelentkezőket. 

A beiratkozásra, kérjük, hozzák 
magukkal a beiratkozó gyermek 
adatait igazoló:
• személyi igazolványt vagy
• születési anyakönyvi kivonatot,
• lakcímkártyát, TAJ-kártyát,
• diákigazolványt vagy
• oktatási azonosító számot 

igazoló dokumentumot.
Cím: Csömör, Szabadság út 3. 
Titkárság

Beiratkozási időpontok:   
• hétfő, kedd, csütörtök: 

09.00‒17.00
• szerda: 10.00‒18.00
• péntek: 08.30‒15.00

Pénzügyi tudatosság:  
Hogyan derítsük ki, hogy meny-
nyire vagyunk gazdagok?

A Global Rich List megmutatja, hánya-
dik helyen állunk a világ leggazdagabb 
emberei közül. 

A pénz nem boldogít, de a Mercedes 
kényelmesebb, mint a bicikli. Hiába van 
meg mindenünk, amire vágyunk, biztos 
találkoztunk már olyan emberrel ebben 
a rohanó korban, akinek több volt, mint 
nekünk. Ha valaha eszünkbe jutott 
már, hogy vajon a világon hová vagyunk 
sorolhatóak a vagyonunk alapján, akkor 
érdemes kipróbálni a Global Rich Listet. 

A Global Rich List az éves nettó ke-
resetünk alapján meghatározza, hogy a 
világon hány százalék gazdagabb nálunk, 
illetve hogy mi magunk pontosan hánya-
dik helyre kerülhetünk. Az eredményt 
megoszthatjuk, de legörgetve további ér-
dekességeket is találunk: az órabérünket, 
illetve hogy egy szegény ország munkása 
hozzánk képest mennyivel több idő alatt 
keres meg ennyi pénzt vagy egy kóla árát. 

Ha igazán alaposak akarunk lenni, ak-
kor a vagyonunk alapján is elvégezhetjük 
a számításokat. 

A listát nézve igazán gazdagnak fogjuk 
érezni magunkat, kipróbáltam!

TIPP: http://www.globalrichlist.com/

Forrás: www.pcworld.hu
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Vissza a természetbe
Húsz évvel ezelőtt, ha egy gyereket nap-

közben beküldtek a szobájába, az azért 
volt, mert rosszul viselkedett. Ma egy 
átlagos gyermek szobája már nem a bün-
tetés helye, hanem egy szórakoztató hely, 
a szociális élet központja. Klemán Tünde, 
a Károli Gáspár Egyetem Tanítói Karán 
mint leendő pedagógus fontosnak tartja, 
hogy a következő generáció a természettel 
szoros kapcsolatban nőjön fel, akárcsak ő, 
vagy a szülei, akik még kedvükre járták az 
erdőt-mezőt. Tünde azért lépett be a ter-
mészettől való eltávolodással foglalkozó 
kutatócsoportba, hogy kifejezetten a csö-
möri gyerekek és a természet kapcsolatát 
kutassa. A kérdőíves felmérés célcsoportja 
a Csömöri Mátyás Király Általános Iskola 
2‒6. osztályos tanulói és diákonként egy 
szülő volt. Érdekes eredmény született: a 
benti, elektronikai eszközökkel való játék 
nagyjából ugyanakkora örömet okoz a 
gyermekeknek, mint a természetben való 
játék. Viszont a diákok tíz játszóhelyszín 
közül csupán hatodikként választják a 
természetet, melyet a gyermekek több 
mint fele csak felügyelet mellett élvezhet. 
A felmérést végzők kíváncsiak volt arra is, 
mennyire ismerik a gyerekek a lakóhelyük 
természeti adottságait, mit gondolnak, 
van-e a közelükben erdő, mező, patakpart 
vagy esetleg természetvédelmi terület. 
Megnyugtatóan sok diák ‒ a válaszadó di-
ákok pontosan 80%-a ‒ tudta, hogy olyan 
helyen él, ahol ezek a természeti területek 
megtalálhatóak. Szép eredmény, hogy 
a gyermekek legnagyobb része, 59%-a 
gyalog teszi meg az otthona és az említett 
területek közötti utat, és a biciklivel való 
odajutás is fontos szerepet kap a közle-

kedésben, legyen szó iskolába menésről, 
kirándulásról. A sport kiemelkedő helyen 
áll a csömöri gyerekek életében. 2014 
őszén megnyitották az iskola mögötti üres 
területen kialakított szabadtéri sportcent-
rumot. Ezt a létesítményt a gyermekek 
iskolai szünetekben, testnevelés óra alatt 
és a délutáni foglalkozások keretében is 
használhatják, nem véletlenül tartozik 
kedvenc helyeik közé a szabadidő eltölté-
sére.

A megkérdezett gyermekek 82%-a sze-
retne több időt tölteni a szabadban, a friss 
levegőn, és 62%-uk szeretne többször 
elmenni otthonról felnőtt felügyelete nél-
kül. Ez az igény maximálisan találkozik az 
egybehangzó szülői válasszal: 205 kitöltő-
ből 196 fő szeretné, ha gyermeke többet 
lenne a szabad levegőn. Jogos a kérdés, 
hogy ha a gyerekek gyakrabban szeretné-
nek szabadon játszani a természetben, és 
a szülőknek is ez a vágya, miért állítja a 
megkérdezett gyermekek negyede, hogy 
a szülő az, aki megakadályozza őt ebben 
azzal, hogy nem engedi el. Az egyöntetű 
válasz erre a féltés.  A kutatócsoport azt 
vallja, hogy egy olyan világban, ahol olyan 
környezeti problémák fenyegetnek ben-
nünket, mint a globális klímaváltozás és 
az üvegházhatás, fontos, hogy a most fel-
növekvő nemzedék is ismerje és a szívén 
viselje a természet sorsát. A gyermeknek 
először jól kell éreznie magát a természet-
ben, meg kell szeretnie azt. Így alakulhat 
ki a megfelelő érzelmi motiváltsága ahhoz, 
hogy érdeklődéssel reagáljon a környezeti 
problémákra. 

Természetesen a szabadban várhat 
néhány kellemetlen élmény is a gyere-
kekre: például megijedhetnek, fázhatnak, 
megázhatnak vagy néha megsérülhetnek, 
de nem szabad, hogy felnőjenek anélkül, 

hogy megtapasztalnák ezeket a kényel-
metlenségeket egy nem ember által 
készített játszótéren, hanem az évszakon-
ként és évenként folyamatosan változó 
természetes környezetben. „Ha soha nem 
kockáztatnánk, a gyerekek sosem tanulná-
nak meg járni, lépcsőt  mászni, biciklizni 
vagy úszni. Mindent meg kell tenni azért, 
hogy biztonságban lehessenek gyerekeink, de 
fontos látni, hogy a szobában való gépezés, a 
neten való szörfölés nem jelent valódi bizton-
ságot” – vallja a lelkes leendő pedagógus.

Tünde szerint a kutatás bizakodásra ad 
okot. 

Csömör egy nagyon színes természeti 
adottságokkal megáldott település. Talál-
hatunk itt erdőt, mezőt, tavat és patakot 
is, melyek egyben nagyon jó tanulmányi 
kirándulóhelyül szolgálnak az általános 
iskolások számára. A csömöri önkor-
mányzat, a civil szervezetek, az óvoda, 
az iskola és más intézmények nagyon sok 
színes programmal hívogatják a termé-
szetbe, illetve próbálják megszerettetni 
a ma felnövő csömöri gyermekekkel a 
természetjárás szépségét, a Csömöri Csa-
tangolótól a Bringafesztiválig. 

Összegzésképpen, a kutatás eredménye-
ire reagálva, Tünde szerint érdemes újra 
szoros kapcsolatot építeni a természettel, 
bízva benne és gyerekeinkben, körülte-
kintően, de bátran ösztönözni őket arra, 
hogy éljék meg, amit kínál: a szabadságot.

K.G.
  

Retro vidámpark  
a családi napon

Az általános iskola a hagyományai-
hoz híven idén is megrendezi a Családi 
egészség- és sportnapot. Május 13-án, 
szombaton 9:00 órától várunk mindenkit 
idei rendezvényünkre, amelyet a RETRO 
VIDÁMPARK jegyében szervezünk.

A már jól ismert programok mellett 
újabbakkal is készülünk: így az élő csocsó, 
Eurobungie, falmászás, arcfestés, főzőver-
seny, kézműves foglalkozás mellett többek 
között akadálypályás csúszda, elvarázsolt 
kastély, 3D karika, bátorságpróba és 
egyéb szórakozási lehetőségek várják a 
családokat, és persze a tréfás sorversenyek 
sem maradnak el. Az újdonságok közt 
íjászati bemutatót és kutyabemutatót is 
megcsodálhatnak a Major úti iskola udva-
rán a résztvevők. 

A részletekről hamarosan tájékozód-
hatnak az iskola honlapján, illetve a 
plakátokról.

Fülöpné Szakolczai Nóra

Fontos lenne, hogy a gyerekek elegendő időt töltsenek a természetben.
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A csömöri evangélikusok

A reformációi emlékév jegyé-
ben településünk legnagyobb 
múltra visszatekintő közössé-
gét, az evangélikus gyüleke-
zetet mutatjuk be röviden.

Bár a legrégebbi írásos emlékek 1130 
tájáról tudósítanak Csömör lakosságáról, 
evangélikus szempontból az 1720. eszten-
dőt kell kiemelnünk, amikor a településen 
mindössze 42 háztartásról számolt be a 
krónika, és ezek mindegyike evangélikus 
volt. Az évtizedek teltével a lakosság szá-
ma nőtt, de a század vége felé pestisjárvány 
tört ki, amely a lutheránus közösséget sem 
kímélte. A megfogyatkozott gyülekezetet 
ezért a cinkotai evangélikusokhoz csatol-
ták.

Egy évszázaddal később ismét megerő-
södtek annyira, hogy templomépítkezés-
be kezdhettek: 1873. május 4-én tették le 
a ma is álló templom alapkövét. Az épület 
a későbbiekben „kenyér-templom” néven 
lett ismertté, mivel 1957-ben kilenc szek-
kó került a falakra, a Tábor János fes-
tőművész által készített képeknek pedig 
mindegyike kapcsolatban állt a Szentírás 
testi és lelki kenyérre utaló fejezeteivel. (A 
festmények a templom 2000-ben történt 
felújítása óta nem láthatók többé.)

1915-ben újabb mérföldkőhöz érkeztek 
a csömöri evangélikusok: egyházmegyei 
jóváhagyással a gyülekezet ismét önállóvá 
vált. Jeszenszky Gyula lett a lelkészük, 

a gyülekezeti felügyelő, azaz világi vezető 
pedig Mikszáth Kálmán, a nagynevű 
író azonos nevű fia.

Bár az egyházközség létszámát tekintve 
nem a legnagyobb gyülekezetek közé tar-
tozik, aktivitása és vendégszeretete orszá-
gosan, sőt határon túl is széles körben köz-
ismert. Az utóbbi évtizedekben számos 
egyházmegyei és országos rendezvénynek 
lehettek a csömöriek a házigazdái. Így az 
1990-es évek legelején a csömöriek meg-
hívására kétszer rendeztek könnyűzenei 
ifjúsági találkozót a művelődési házban. 
1999-ben a sportcsarnok adott otthont 
a közel ezerfős 2. országos evangélikus 
találkozónak, 2005-ben a 3. országos 
evangélikus gyermeknapra, 2006-ban 
pedig az 5. országos evangélikus bábver-
senyre érkeztek résztvevők a szélrózsa 
minden irányából. 2008-ban és 2015-ben 
egyházmegyei kórustalálkozónak, 2014-
ben egyházmegyei ifjúsági csendesnapnak 
volt helyszíne az evangélikus templom. 
2013 óta minden évben evangélikus brin-
gás istentiszteletet szerveznek. Ezenkívül 
a hittudományi egyetem hallgatói, illetve 
az egyház kerekesszékesekkel foglalkozó 
missziói szakcsoportja évek óta rendsze-
resen ad elő passiójátékot Csömörön. 

Az evangélikus sajtó is beszámol időről 
időre az országosan egyedülálló farsangi 
imahétről, amelyet idén már hatvanhe-
tedszer szerveztek meg. A meghívott 
igehirdetők sorában nemcsak teológiai 
professzorok, gyülekezeti és országos 
tisztségeket betöltő lelkészek voltak, ha-
nem olyan népszerű személyiségek, mint 
például Bánffy György színművész vagy 
Radosné Lengyel Anna rádiós újságíró.

A farsangi imahétnél is hosszabb múltra 
tekint vissza a felnőttek hétköznapi bibli-
aköre, valamint a gyermekekkel foglalko-
zó Vasárnapi iskola, amely az év minden 
vasárnapján várja az óvódás- és általános 
iskoláskorú gyerekeket. A több évtizedes 
múltra visszatekintő ifjúsági bibliakör 
alkalmain fiatalok generációi kaptak már 
eddig is életre szóló lelki útravalót. 

Két külföldi testvérgyülekezeti kapcso-
lata van a csömöri evangélikusoknak: a 
finnekkel 1981 óta, a németekkel pedig 
1991 óta él a szoros barátság, amelynek 
keretében kétévente látogatják egymást a 
gyülekezeti csoportok.

Az evangélikus közösség tagjai közül 
többen is betöltöttek vagy még mindig 
betöltenek országos tisztségeket. Soly-
már Péter, aki harminchét esztendőn 
át volt a gyülekezet pásztora, óraadó 
tanárként tizenegy évig tanított az Evan-
gélikus Hittudományi Egyetem (EHE) 
Ószövetségi tanszékén. Utóda, a gyü-
lekezet jelenlegi lelkipásztora, Johann 
Gyula korábban az EHE hallgatóinak 
volt a lelkésze, valamint fúvószenekará-
nak vezetője.

A csömöri gyülekezet világi tagjai 
közül dr. Fábri György 2012 óta tölti 
be az Északi Evangélikus Egyházkerület 
felügyelői tisztségét, míg e sorok írója kö-
zel tizenkét évig volt az egyház országos 
hetilapjának újságírója, főszerkesztő-he-
lyettese. 

 A lutheránusok a település életében 
mindig is jelentős szerepet vállaltak. A 
rendszerváltozás óta nemcsak számos 
evangélikus képviselőjelölt kapott már a 
csömöri lakosoktól bizalmat, de a telepü-
lés vezetői – Bátovszki György koráb-
bi és Fábri István jelenlegi polgármester 
– is az evangélikus gyülekezet aktív tagjai.

A gyülekezetbe betérők közül nagyon 
sokan szívesen visszatérnek. Így volt ez-
zel többek között Túrmezei Erzsébet 
evangélikus költő, diakonissza is, aki 
eredetileg a közösség korábbi felügyelő-
jének, Gubek Máriának a hívására jött 
Csömörre. Idővel aztán annyira otthon 
érezte magát településünkön, hogy utolsó 
kívánsága szerint itt temették el 2000-
ben. Születésének századik évfordulója 
alkalmából a Magyarországi Evangélikus 
Egyház jubileumi évet hirdetett 2012-
ben; akkor kapott posztumusz Csömör 
díszpolgára címet is. 

Lehetetlen egy ilyen nagy múltú és aktív 
közösség életét néhány sorban bemutatni, 
a fent leírtak csak kis villanások. Aki 
szeretne közelebbről is megismerkedni a 
csömöri evangélikusok mindennapjaival, 
látogasson el a gyülekezet alkalmaira.

Boda Zsuzsa

Gubek Máriát 2009-ben köszöntötte Solymár Péter és Johann Gyula  abból az  
alkalomból, hogy Manci néni akkor töltötte be 30. éve a gyülekezeti felügyelői tisztségét. 
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Fotósklub és amatőr színjátszók
Ősszel a művelődési ház két 
látogatói igényre is reagált, amikor 
elindult a felnőtt színjátszó kör és a 
„Képben Gondolkodók” fotós klub. 
A két új foglalkozásban az a közös, 
hogy a klubvezetők álmukban 
sem hitték volna, hogy ilyen rövid 
időn belül ennyire összerázódnak 
a résztvevők, és mostanra szuper 
csapatokkal büszkélkedhetnek.

A színjátszó kör, azaz a csömöri teátris-
ták munkáját Trázsi Erzsébet, Zsöbi 
koordinálja:

November 9-én volt az első foglalkozás, 
egy hónapig ingyen jöhetett mindenki, de 
nagyon hamar összeállt egy stabilnak mond-
ható 10 fős csapat. Helyzetgyakorlatokkal, 
drámajátékokkal indítottunk, ám meglepő 
módon szinte azonnal mindenki fel tudott 
oldódni, fesztelen, vidám hangulat alakult 
ki, és a csoportba járók arra vágytak, hogy 
komolyabb fába vágjuk a fejszénket. Így 
született meg a nőnapi előadásunk, amit a 
Pincetanyán két alkalommal is telt házzal 
játszottunk. A nagy sikeren felbuzdulva 
most már a pedagógusnap meglepetés műso-
rára készülünk. 

Pintér Brigitta, a színjátszó kör 
egyik tagja:

A színjátszó körben igazi „flow” élmé-
nyeket élünk meg, megszűnik körülöttünk 
a külvilág, nincs tér és nincs időérzetünk. 
Olyan pluszérzéseket és érzelmeket kapok, 
ami segít abban, hogy a mindennapi életben 
helyt tudjak állni, konfliktusokat, esetleges 
félreértéseket, érzéseket  jobban tudjak kezel-
ni. Köszönöm a vezetőknek és a társaimnak, 

hogy együtt lehetek ebben az élményben 
velük! 

Varga Gábor, Vargosz, a Képben 
Gondolkodók vezetője:

Mindenki különböző gépekkel, célokkal 
fotóz, ezért egy olyan klubot szerettünk 
volna, ahol minden, a témához kapcsolódó 
kérdés, felvetés elfér. A klubtagok témákat 
hoznak, és közösen döntjük el, min dolgo-
zunk a következő foglalkozáson. Népszerű 
téma, hogyan kell tárgyat, portrét, rendez-
vényt fotózni, de olyan is van, hogy valaki 
hoz egy képet, és együtt megfejtjük, miként 
készülhetett. Nagyon szerettem, amikor zöld 
háttér előtt fotóztuk egymást, majd különféle 
vicces helyzetekbe tettük be magunkat. Kö-
zös kirándulásaink is vannak, és egy vendég-
házzal megállapodtunk, hogy évszakonként 
egy éjszakát ott tölthetünk, cserébe képeket 
adunk. 

Bellus Zsolt, a 
Képben Gondolkodók 
egyik tagja:

Az nagyon jó, hogy 
bármilyen kérdéssel kap-
csolatban megismerhet-
jük egymás nézőpontját, 
közösen találhatunk 
megoldásokat, fejlődhe-
tünk. A vakuzás volt 
eddig az egyik kedvenc 
témám, kipróbáltuk, 
mikor, hogyan érdemes 
használni, és sokat tanul-
tunk egymástól. 

A klubok nyitottak 
minden új tagra, így 
akinek kedve támad, 
bátran jelentkezhet 
most is.

KG

Mátyás-gála
A tavaszi szünet előtt tartottuk ha-

gyományos szórakoztató iskolai progra-
munkat, a Mátyás-gálát, melyre diákjaink 
egyéni és csoportos előadásokkal készül-
tek. 

A program zenei blokkal kezdődött: az 
énekkar Papp Gyula zongorakíséretével 
lépett fel, szólót énekelt Dolhai Luca (8. 
b.), míg Szikszay Levente (6. c.) Grieg 
Pillangó c. darabját adta elő zongorán.  
Az 5. d. osztály által énekelt kétszólamú  
osztrák népdalokat is Gyula bácsi kísérte. 

Az előadás táncos, énekes, verses pro-
dukciókkal, jelenetekkel folytatódott.  

A 8. c.  tapsos ritmusjátékot tanult be, a 
6. c. a Hattyúk tavát idézte elénk. Néhány 
osztály az angolórákon tanultakból adott 
ízelítőt: az ötödikesek vidám dalt énekel-
tek, a nyolcadikosok bemutatták, milyen 
jókedvűen telnek az angolóráik, valamint 
megtudtuk, hogyan telik egy reggel az 
ötödikes németcsoportban. Bódi Ani-
ta (7. d.) egy Arany-balladát szavalt, 
amellyel megnyerte az iskolai szavalóver-
senyt, Fekete Dóra (6. c.) Jenkinson 
Tündértáncát hegedülte, az Élő könyvtár 
című előadás (7. c.) pedig remélhetőleg 
kedvet csinált a könyvtárba járáshoz. 
Az 5. a.  megrendezte az első „Csömöri 
Vizes Világbajnokságot”, ahol a szárazon 
vízibalettező fiúkat és a gimnasztikázó 
lányokat láthattuk. Az 5. c. elfelejtett me-
sehősök nyomában járt. A programot a 7. 
b. zárta, akik a Hair című musical zenéjére 
nemcsak táncoltak, hanem a háborúról és 
a békéről is elmondták gondolataikat. 

A remek előadások a szereplő diákok 
és a felkészítő tanárok munkáját egyaránt 
dicsérik.

Kántor Katalin
tanár

A két új művészeti klub vezetője:  Trázsi Erzsébet és Varga Gábor
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Olasz zenekarok Csömörön
Március végén az olaszországi Bologna 

melletti városok zeneiskoláiból érkeztek 
hozzánk muzsikusok. A Krammer Big 
Band együttesünk nyitotta az estet, majd 
a 9‒13 év közötti korosztályból alakult 
Bononcini Band együttes mutatkozott be 
a budapesti Olasz Intézet Verdi termében. 
Műsorukon ismert könnyűzenei számok 
átiratai szerepeltek. Az együttes énekes 
szólistáját fúvós hangszerek, ütőhangszer 
és zongora kísérte. Már a legkisebbeknél 
is megmutatkozott egyfajta felszabadult-
ság, amelyben a nagyon pontos együtt-
muzsikálást a komoly csapatszellem 
biztosította. 

A 14‒21 éves korosztály már Big 
Band formációban lépett színpadra. A 
Junior Jazz Band a csömöri Krammer 
Big Bandhez hasonlóan több éve játszik 
együtt, de az elmúlt fél évben egy projekt 
keretében arra vállalkoztak, hogy olyan 
műsorszámokat tanulnak meg, illetve a 
vezetőjük segítségével dolgoznak át, me-
lyekben a Földközi-tenger partjainál élő 
népek népzenéje lelhető fel, és mindezt a 
dzseszz stílusjegyeivel ötvözik. Műsoruk 
második részében pedig a dzsesszzené-
nek fontos eszközét, az improvizációt 

helyezték középpontba úgy, hogy az 
együttes tagjai néha szólamonként, néha 
egyénileg is rögtönöztek egy-egy témára, 
vagy a zenekarvezető instrukciói, kézjelei 
és egyéb jelzései alapján különböző témák 
egymásra építésével hoztak létre az adott 
pillanatban megszülető kompozíciót.

Az Olasz Intézet nagytermében játsza-
ni ‒ mint Budapest egyik legrangosabb 

előadó termében ‒ nagy megtiszteltetés és 
lehetőség volt az együttesek számára, me-
lyet az Olasz Intézet vezetője bérmentesen 
bocsátott rendelkezésünkre. Hatalmas 
öröm volt mindannyiunk számára, hogy 
több mint kétszáz fő, köztük sok csömöri 
jött el meghallgatni a zenekari estet.

De ezzel együtt a másnapi koncert sem 
maradt el színvonalában és hangulatában 
a péntek esti előadástól. A telt házas prog-
ramon a művelődési házban az Ifjúsági 
Fúvószenekarunk köszöntötte az olasz 
csoportokat. Fergeteges hangulatú estnek 
lehetett részese mindenki, aki eljött, me-
lyet egy kis fogadás követett, ahol az olasz 
és magyar gyerekek gyorsan feloldódtak 
a szendvicsek, sütemények mellett, és jó 
hangulatú beszélgetések kezdődtek el 
közöttük.

Reméljük, nemsokára a magyar gye-
rekek utazhatnak Olaszországba, és egy 
gyümölcsöző kapcsolat alakulhat ki a 
jövőben a zeneiskolák között.
                                                                                                                            

Ráduly lldikó

Néptáncos tábor a 
művelődési házban

A néptáncos tábort két turnusban, 
augusztus 7‒18. között rendezzük meg, 
melyen a 3‒10 éves korosztályt várjuk a 
művelődési házba nyári foglalkozásra. 
Az első héten a kisebbek, a 3‒6 évesek 
tanulhatják a népi énekeket, játékokat és 
az alaplépéseket. A második héten a 7‒10 
évesek a tánclépések elsajátítása mellett 
közös játékokat, népi kézműves foglalko-
zásokat szervezünk.  

A kisebbeknek csak ebéd utánig, a 
nagyobbaknak egész napos programot 
biztosítanak.

Idén is színes programokkal várnak mindenkit a művházteraszon.

A  művelődési házban teltház előtt játszottak az olasz és csömöri zenészek.  

Hamarosan újra nyílik 
a Művházterasz
Aki a nyári hétvégéken felhőtlen 
kikapcsolódásra vágyik, péntekenként 
élőzenés produkciókkal várja a Műv-
házterasz. 

Előzetes ízelítő a programokból:
• Június 16-án görög esttel, a Mydros 

zenéjével és görög táncházzal nyílik 
meg a terasz programsorozata. 

• Június 23-án a csömöri könnyűzenét 
játszó Jam & Dance szolgáltatja a 
talpalávalót.

• Június 30-án Csengeri Attila és 
a csömöri zeneiskola növendékei 
operett és musical nótákat adnak elő. 

• A folytatásban lesz német, szlovák 
és magyar est is, valamint latin, ír és 
rocky buli is. 

• Június közepétől péntekenként este 
fél 8 és 10 óra között mindenkit 
szeretettel várunk a művelődési ház 
teraszán! 

A belépés ingyenes, a jókedv 
kötelező. Ne hagyjátok otthon a táncos 
cipőtöket! 
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Csömöri arcok
Alkotó erő

Nagyon szeretek Hermányos 
Mariékhz menni ‒ legyen  
szó akár interjúról, akár 
együtt gondolkodásról.  
A kedves parasztházat és 
a kertet körüllengi valami 
belső erőt sugárzó, békés 
melegség, az otthont meg-
tartó, körülölelő biztonság.

 �Mióta éltek itt?
Nyírbátori vagyok, a férjem, János bel-

városi srác volt, ’83-ban kerestünk közös 
otthont, és a választásunk Csömörre 
esett. Amikor megláttam, hogy egy pará-
nyi udvar rozzant parasztházát foglalta le 
családi fészek gyanánt, elsírtam magam, 
de ma már semmiért nem adnám vertfalú  
barlang-otthonunkat. Sokat dolgoztunk 
rajta, és a napelemekkel pont olyan, mint 
mi: a régi értékekre alapozva képes meg-
újulni.

 �Akiknek találkozniuk kell, úgyis 
szembe mennek egymással az utcán, 
de mégis, hogy lesz pár egy nyírbátori 
lányból és a belvárosi srácból?

Nyírbátorról Budapestre az alkotó 
közösség miatt jöttem. A hetvenes évek 
„nomád nemzedékébe és képzőművész-
körbe vágytam. A találkozásunk negyven 
év távlatából is meseszerű. Keszthelyen 
vettem részt a vasutas alkotótáborban, és 
az állomáson megláttam egy farmeres fiút, 
aki szobrokhoz pakolt ki köveket a vagon-
ból. Azt hittem, vasúti munkás a kreol iz-
mos férfi, indián vonásaival. A belső hang 
megszólalt: ehhez az emberhez sok közöd 
van. Elhessegettem a gondolatot, de az 
esti tábortűznél a lohadó lángok mögött 
újra megpillantottam az én indiánomat, 
amint népdalokat furulyázott. Azóta tart 
ez a mély, egymást megtartó szerelem.

 �Mi a titkotok?
Különböző helyről, különböző meg-

próbáltatásokat tartalmazó hátizsákkal 
érkeztünk, ennek ellenére mi tényleg egy-
más felei vagyunk, kiegészítjük egymást. 
Az alapértékeink egyeznek: az elfogadás, a 
hagyományok tisztelete, az öntudatosság, 
az erkölcsi tartás. És persze az alkotás, 
ami mindkettőnk életét meghatározza. 
Barátok, házastársak és munkatársak 
vagyunk.

 �Tervezőgrafikus, festő vagy. Mit 
jelent számodra az alkotás?

Az alkotás számomra meditáció, 
tisztulás, a legmélyebb megismerési 
forma. Csípőproblémáimmal hatalmas 
keresztet kaptam, amit másfél éves korom 
óta viszek. Megtanultam, hogy minden 
nehézség egyben fejlődési lehetőség is. 
Korán fel kellett nőnöm, olyan dolgokkal 
találkoztam, amikkel mások nem, vagy 
csak sokkal később. Az alkotás mindig 
gyógyír volt számomra, több mint a 
kifejezés eszköze, az elmélyülés végtelen 
lehetősége. Játszani keveset tudtam gye-
rekként, de így megőriztem a játék iránti 
vágyamat, ami nagyon fontos az életünk-
ben. Platon szerint egy óra közös játékkal 
jobban megismered a másikat, mint egy 
év beszélgetés alatt.

 �Ezért vágtál bele  
családi játékdélutánok szervezésébe?

Nagyon szeretem édes anyanyelvünk 
dallamára, ritmusára épülő közös játéka-
inkat. A világnak ölelő nőkre és vitéz férfi-
akra lenne szüksége, és az ölelni tudást 
kisgyerekkorban édesanyánktól tanuljuk 
meg. Ez csodás feladat és nagy felelősség. 
A lányaimnak is ezt igyekeztem átadni, 
szerintem sikerült. Dóra lányom zene- és 
mozgásterapeuta, gyógyításra használja 
a zenét, ringató foglalkozásokat is tart, 
melyben leánykája is segítségére van 
már. Míra tervezőgrafikus, és két kislány 
ragyogó édesanyja. – Boldog anya és 
nagymama vagyok.

 �A közélet mindig része volt az 
életednek. Mi motivál abban, hogy tégy 
a mindenkit érintő köz/ös/ ügyekért?

Ahogy gyermekeim nőttek, nyitottak 

a tágabb világ felé, én is több civil kez-
deményezés részesévé váltam. Három 
dolgot viselek nehezen: a közönyt, a 
kiszolgáltatottságot és a tehetetlenséget. 
Feladatomnak érzem, hogy tegyek elle-
nük. Csömör csodálatos hely. Itt kisebb a 
közöny, a nemzetiségeknek és a sok aktív 
közösségnek köszönhetően megélhetjük, 
hogy felelősek vagyunk a környezetün-
kért, a világunk alakításáért. Ha valaki 
csupán passzív elszenvedője életének, alig 
él. Elődeimtől azt örököltem, hogy gon-
dolkodó, öntudatos, magáért és másokért 
kiálló ember legyek. Amit nem adunk át 
utódainknak, az kikopik a világból. 

 �A Népjóléti és Kulturális Bizottság 
elnökhelyettese, a Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság tagja 
lettél, a másokért való munka így már 
nem csupán belső szenvedély, hanem 
felvállalt feladat is. Miért vágtál bele?

A lányok kirepültek, és át kellett 
gondolnom, merre csatornázom be az 
energiáimat. Csömört nagyon szeretem. 
A felkérés jött, és úgy gondoltam, ebben 
a formában még több lehetőségem lesz 
a megtartó értékekért dolgozni. Egy 
olyan településvezetésben vehetek részt, 
ami összhangban van a természettel, 
az emberrel, a kultúrával ‒ könnyű volt 
azonosulnom vele. A kiszolgáltatotta-
kon, önérvényesítésükben korlátozott, 
segítségre szoruló embereken is segíteni 
kell. Őket is több eszközzel tudom így tá-
mogatni. Önmagam által őseim bennem 
csörgedező erejét tudom továbbadni. Úgy 
érzem, ez a kötelességem legjobb tudásom 
és hitem szerint.

Kucsinka Gabriella

„Hiszem, hogy  legfontosabb  alapértékeink az elfogadás,  
a hagyományok tisztelete, az öntudatosság, és az erkölcsi tartás”.
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Kulisszatitkok II.

Hamarosan elérkezik május 
6-a, Lope de Vega Furfangos 
menyasszonyának bemuta-
tója Kondákor Zsófi fősze-
replésével. A múltkor meg-
látogatott próbához képest 
a színészek 90%-ban készen 
állnak, de Valler Gabriellá-
tól megtudhatjuk, mennyi 
mindennek kell még össze-
állnia ahhoz, hogy a nagy 
nap tökéletesen sikerüljön.

Valóban, ilyenkor már biztos a szö-
vegtudás, a szövegkönyvek kikerültek 
a színészek kezéből, a súgónak is egyre 
kisebb a szerepe, bár még biztonságot 
nyújt egy-egy nehezebb résznél. Pontosan 
tudja, kinek hol vannak még bizonytalan-
ságai, ilyenkor jelent ő egyfajta védőhálót.

 �A színészek felkészültségén túl még 
rengeteg összetevőből áll egy színházi 
produkció. Zene, jelmezek, díszletek, 
kellékek…

A zenét illetően már több évtizede 
dolgozunk együtt Kokavecz Ivánnal, 
aki zeneszerző, karnagy. Zenei vezetőként 
szintén megkapja a folyamat elején a szö-
vegkönyvet, Éless Bélával, a rendezővel 
átbeszélik, hova gondolt egy-egy dalbeté-
tet, effektet. Amikor elkészül a munkával, 
akkor az adott színésszel is megnézzük, 
tetszik-e, passzol-e hozzá és a hangjához, 
el tudja-e énekelni.

 �A ruhák, jelmezek hogy állnak 
össze? Van a színészeknek beleszólá-
suk, mit viselnének szívesen?

A jelmeztervezőt is felkérjük, ő is 
megismerkedik a darabbal és a rendező 
elképzeléseivel. Ha Béla rábólint az 
elkészült tervekre, akkor jönnek a ruha- 
próbák. Szerencsére akikkel  dolgozunk, 
általában már jól ismerik a színészeinket, 
tudják, milyen az ízlésük, mi áll jól nekik. 
Persze a gyakorlatban még lehetnek apró 
igazítanivalók, az rendkívül fontos, hogy 
a színész jól érezze magát az öltözékében, 
kényelmesen tudjon mozogni benne, és 
jól „be tudja lakni” a darab során.

 �A díszletek, kellékek beszerzésénél 
mik a fő szempontok?

A költségvetés alapvetően meghatároz-
za, milyen díszletekben gondolkodhat a 
tervező. Még ha csak jelzésértékű is egy 
díszlet, fontos, hogy sokat hozzáadjon a 

darabhoz, jól ki tudjuk használni. Mivel 
több helyen,  vidéken is bemutatjuk majd 
a darabot, elengedhetetlen, hogy mobil, 
jól szállítható legyen. Nincs két egyforma 
színpad, olyan elemekkel kell dolgoz-
nunk, ami a kis színpadot sem nyomja el, 
de nagyobb színpadon is elég ahhoz, hogy 
megfelelően kitöltse a teret.

 �A kellékeknek ‒ bár apróságnak 
tűnnek ‒ kulcsszerepük is lehet, ezzel 
egyetértesz?

A jól megválasztott kellék rengeteget ad 
egy szerephez, egy előadáshoz. A furfan-
gos menyasszonyban tőr, kardok, legyező 
és megannyi olyan kiegészítő lesz, melyek 
nagy mértékben hozzájárulnak a színészi 
játékhoz. 

 � Színészek, nézők egyaránt izgatot-
tan várják a bemutatót. Milyen feladat 
maradt még hátra ilyenkor mindezeken 
kívül?

Az úgynevezett utolsó simítások, de 
ez azért  még nem kevés. A szórólapok, 
a bemutató népszerűsítése, a meghívók 
kiküldése: ez mind az én feladatom. Azt 
hiszem, a legtöbben el sem tudják kép-
zelni, milyen sokszínű, összetett feladat 
a „színházcsinálás”. De az a helyzet, hogy 
Bélát és engem is ez éltet, a közönség és 
a színház, ezért dolgozunk nap nap után. 
Szeretettel várunk minden csömörit egy 
vidám estére egy furfangos menyasszony-
nyal! 

Kucsinka Gabriella
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Sport
KÉZILABDA
Harcban az éremért

Régen látott menetelésbe kezdett férfi 
kézilabdacsapatunk az NB II tavaszi 
szezonjában: az őszi mélyrepülés ellenére 
éremért harcolhatunk a bajnoki hajrában, 
ami nemcsak a fantasztikus formánknak, 
de az ellenfelek körbeverésének is köszön-
hető. Hatalmas jelentősége van minden 
megszerezhető két pontnak, így Salgó-
tarjánba is egy rendkívül fontos találkozó 
apropóján utaztak kéziseink. Az első 
néhány perc a tapogatózás jegyében telt, 
de viszonylag hamar robbantott a csömöri 
gárda, és a sorozatban lőtt hat gólunkkal a 
12. percben már hattal vezettünk. Itt meg 
is tört a hazaiak lendülete, az előnyün-
ket pedig a továbbiakban különösebb 
megerőltetés nélkül simán tudtuk őrizni. 
A folytatásban a címvédő látogatott 
Csömörre, és ugyan vendéggóllal indult a 
találkozó, de a PLER-Budapest II ekkor 
vezetett utoljára a meccsen. Innentől 
átvette az irányítást a csömöri együttes, 
és első ránézésre játszi könnyedséggel 
növelte az előnyét a szünetig. A folytatás-
ban rátettünk egy lapáttal az eddigiekre, 
tovább fokoztuk a tempót, Bagyánszki 
Zsolt játékos-edző nem cserélte be ma-
gát, így nyugodtan figyelhette a megfelelő 
mederben folyó találkozót. A 49. percben 
már tízzel is vezettünk, az is belefért, hogy 
szépen lassan az egész kezdőcsapat pihe-
nőt kapott. A címvédőnek ezúttal sansza 
sem volt a pontszerzésre, teljesen megér-
demelten nyertünk és húztunk egy újabb 
strigulát a tavaszi győzelmek rovatba. Az 
utóbbi években mindig megszenvedtünk 
Hevesen, 2012-ben nyertünk legutóbb, 
így előre sejteni lehetett, hogy nem lesz 
egyszerű találkozó ez az idegenbeli csata. 
Ebben a remek formában lévő csapatban 
azonban bízhattunk, hogy megtöri az 
„átkot”. Ennek szellemében is kezdődött a 
meccs: a szünetre három góllal elhúztunk, 
bár három 100 %-os csömöri ziccer is ki-
maradt, reméltük, hogy a második félidő-
ben tovább folytatódik a vendégdominan-
cia. A szívós hazaiak azonban keményen 
tartották magukat, és hiába vezettünk 
négy góllal nyolc perccel a meccs vége előtt, 
két véleményes csömöri kiállítás után 
fordítottak a hevesiek, és a kifejezetten 
harcos végjátékban már kis híján győztes-
nek hihették magukat. Ekkor viszont jött 
egy csömöri időntúli szabaddobás, amivel 
Nádasdi révén végül sikerült pontot 
mentenünk! A fővárosi TFSE elleni 
mérkőzés első félidejében egyik csapat 

sem fecsérelte az energiáit a védekezésre, 
így a kapusok sem tudtak igazán sokat 
hozzátenni a játékhoz, ezért alakulhatott 
ki egy máskor végeredménynek is beillő 
21‒17-es szünetbeli állás. A fordulás után 
az első tíz percben összehoztunk egy 7-2-
es sorozatot, amivel elkedvetlenítettük a 
fővárosiakat. Összességében magabiztos 
sikert szállítottak a fiúk, a két megszerzett 
ponttal pedig továbbra is tartjuk a lépést a 
többiekkel az éremért zajló harcban.

NB II, Észak-csoport
• 16. forduló: Salgótarjáni Strandépítők – Csömör KSK 

22–26 (12–16) 
Gólszerzőink: Kovács M. 7, Turák 6, Bártfay 5, Nádasdi 
4, Bagyánszki 1, Felvári 1, Gombár 1, Vajna 1.

• 17. forduló: Csömör KSK – PLER-Budapest II 31–22 
(16–12) 
Gsz.: Bártfay 8, Kovács M. 7, Pákozdi 6, Turák 6, 
Felvári 1, Gombár 1, Szilágyi 1, Vajna 1.

• 18. forduló: Heves SE – Csömör KSK 25–25 (10–13) 
Gsz.: Kovács M. 8, Nádasdi 7, Bártfay 4, Turák 3, 
Gombár 2, Pákozdi 1.

• 19. forduló: Csömör KSK – TFSE 37–29 (21–17) 
Gsz.: Bártfay 10, Kovács M. 9, Pákozdi 6, Felvári 3, 
Turák 3, Gombár 2, Kővári 2, Bagyánszki 1, Szűcs M. 
1.

LABDARÚGÁS
Felemás produkció

Fiatal erőkből álló nagypályás focicsa-
patunk tavaszi szezonjára az ifjúi hév és 
a rutintalan megoldások egyaránt jellem-
zőek. Bár nem kezdte jól az évet a Verőce 
SE, hazai pályán érezhető volt, hogy na-
gyon bizonyítani akarnak, hogy üldözőbe 
vehessék az élcsapatokat. Csapatunk egy 
félidőn át bírta is a megpróbáltatásokat, 
de a fordulás után öt perc alatt kettőt is 
vállalt a góllövőlista vezetője, ez pedig 
ezúttal elég is volt ahhoz, hogy innen ne 
tudjuk felállni. A folytatásban előzetesen a 
három ponttal számoltunk a Vác-Deákvár 
SE elleni meccsen, mert a játékuk alapján 
fokozatosan javuló formában voltak 
fiaink, és egyúttal arcpirítóan rossz széri-
ában a vendégek, hiszen október közepe 
óta minden fellépésüket elveszítették. Az 
időnként kavargó szélben zajló összecsa-
pás első félideje viszonylag kiegyenlített 
csatát hozott, nem játszott alárendelt 
szerepet a tiszta narancssárgában játszó 
vendégegyüttes. A fordulás után aztán 
hamar felpörögtek az események: a 47. 
percben Várkonyi betört a tizenhatoson 
belülre, ahol csak szabálytalanul tudták 
megállítani. Büntetőhöz jutottunk, azon-
ban hiába könyvelték el sokan a vezetést, 
házi gólkirályunk, Tihanyi a kapu fölé 
lőtt 11 méterről. Néhány perccel később 
azonban javította saját hibáját, és egy 

jobboldali beadás után kilőtte a bal felső 
sarkot, a stukkolásba csak beleérni tudott 
az ellenfél kapusa. A 75. percben egy 
„vendégkontra” végén szabálytalanság 
árán állítottuk meg a Pest megyei „oranje” 
támadását, és nemcsak emberhátrányba 
kerültünk Szálas kiállítása után, de az 
ellenfél büntetőből egyenlíteni is tudott. 
A hajrában mindent egy lapra tettünk fel: 
pályára lépett a két rutinos róka: Jávor és 
Takó, majd hiába volt egy ordító ziccere 
a látogatóknak, nem találtak a kapuba, a 
ráadás perceiben mi viszont nem hibáz-
tunk, Tihanyi a kapu torkában gólpasz-
szal szolgálta ki Várkonyit, aki a hálóba 
terelte a labdát! Kis híján elszórakoztuk 
a három pontot, de végül nem kis izgal-
mak után bevittük a kegyelemdöfést, és 
megszereztük a győzelmet. Együttesünk a 
hazai sikeren felbuzdulva nyíltan a három 
pontért utazott Piliscsabára. Dominál-
tunk az első félidőben, és csak kontrák 
után veszélyeztetett a házigazda, de a szü-
net után fordult a kocka. Összességében 
kiegyenlített meccset játszottunk, ahol az 
utolsó leheletünkig harcoltunk, és hiába 
egalizált kétszer is a hazai együttes, Takó 
Csabáék hozták a szokásos, Piliscsaba 
elleni ötgólos átlagot, és kiharcolták a 
csömöri győzelmet. A dobogóra hajtó Vá-
rosi SE-Dunakeszi elleni találkozón végig 
rendkívül fásult csapat benyomását kel-
tettük, és a hajrában sajnos a kiütést sem 
sikerült megúsznunk hazai környezetben.

Megye II, Észak-csoport
• 19. forduló: Verőce SE – Csömör KSK 3–0 (0–0)
• 20. forduló: Csömör KSK – Vác-Deákvár SE 2–1 

(0–0) 
Gólszerzőink: Tihanyi (55.), Várkonyi (92.)

• 21. forduló: Piliscsaba SE – Csömör KSK 2–3 (1–2) 
Gsz.: Maruzsi (28.), Smeló (45., 84.)

• 22. forduló: Csömör KSK – Városi SE-Dunakeszi 0–6 
(0–1)

FUTSAL
Behúztuk a rangadókat

Futsalosaink a felsőházi rájátszásra, 
azaz a bajnokság mindent eldöntő szaka-
szára kerültek a legjobb formába a szezon 
során, de egy fájó váci vereség azért kellett 
hozzá, hogy összekapja magát a társaság. 
Még éppen időben jött a pofon, bele tud-
tunk kapaszkodni az utolsó szalmaszálba. 
Rögtön ezt követően a forduló ranga-
dóján lépett pályára a futsalcsapatunk a 
listavezető Dunakeszi Kinizsi ellen. A 
fiúkat nemcsak a visszavágás fűtötte a 
decemberi hazai fiaskóért, de a bajnoki 
címért folytatott harcban mindenkép-
pen égető szükség volt a három pontra. 
Kemény ellenfél látogatott Csömörre, 
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a vendégeknek is megvoltak a veszélyes 
villanásai. Olyannyira, hogy a félidő kö-
zepén a hálónkba is találtak, öt perc alatt 
kétszer is. Egy szabadrúgás-kombináció 
után Tősér révén szinte azonnal szépí-
tettünk, egy-egy kapufa után pedig az első 
félidő utolsó pillanataiban az egyenlítés 
is összejött Jenei lapos távoli lövésével. 
A szünet után úgy jöttek ki a srácok a 
második játékrészre, hogy szinte az első 
pillanattól kezdve a kapuja elé szorult a 
Dunakeszi. Ennek megfelelően dominál-
tuk a meccset, utánpótlás-válogatottunk, 
Nehéz Krisztián pedig kétszer is meg-
oldhatatlan feladat elé állította a vendégek 
kapusát. Jöhetett az önfeledt ünneplés a 
teli lelátó előtt! A vendégek érezték, hogy 
nem lesz elég ez a teljesítmény a pont-
szerzéshez, ezért a kapusukat is bevonták 
a támadásépítéseikbe. Ezzel nem sokat 
javítottak a saját helyzetükön, viszont 
annál többet a miénken ‒ megnyitották 
az utat Jenei előtt, hogy egészpályás üres 
kapus góllal tegye fel a pontot a csapat mai 
teljesítményére! A végére elfáradó Tigri-
sek ugyan az utolsó percekben a kapu elé 
szorultak, de így is csak közelebb tudtak 
kerülni a látogatók, miután Temesi révén 
kétszer is betaláltak. A meccset keretbe 
foglaló két-két vendéggól között öt csö-
möri találatot is feljegyezhettünk, így a 
hatalmasat harcoló RFC megérdemelten 
gyűjtötte be a három bajnoki pontot. 
Nem volt megállás, Kecskeméten is rang-
adó várt a csapatra. Az alapszakaszban 
elszenvedett két vereség után fogadkoztak 
a fiúk, hogy mindenképpen nyerni akar-
nak idegenben, az ígéreteket pedig tettek 
követték. A szívós és harcos hazaiakat 
ezúttal végig tökéletes védekezéssel leptük 

meg, így nem volt kérdés, hogy Jenei és 
Érsek Róbert góljai után három ponttal 
a zsebünkben utazhatunk haza. A remek 
formában lévő újpestiek ellen tudtuk, 
hogy nem lesz könnyű meccs, de sze-
rencsére álomszerűen indult a találkozó. 
A 9. percben már háromgólos előnyben 
voltunk, miután Nehéz Krisztián 
duplájához Érsek is hozzátette a magáét, 
és hiába jött össze a vendégeknek a szépí-
tés még a szünet előtt, végig domináltuk 
az első 20 percet. A folytatásban növeltük 
előnyünket Érsek újabb góljával, a lilák 
azonban kapaszkodtak, egy öngól után 
pedig a vége is izgalmas lett, de összes-
ségében megérdemelten győztük le az 
eddigi listavezető Újpest FC-t, és álltunk 
a bajnoki tabella élére.

NB II, Közép-keleti csoport
felsőházi rájátszás
• 3. forduló: Vác Futsal SE – RFC Csömör 7–3 (3–1) 

Gólszerzőink: Maruzsi (6.), Érsek R. (27.), Tősér (30.)
• 4. forduló: RFC Csömör – Dunakeszi Kinizsi 5–4 

(2–2) 
Gsz.: Tősér (16.), Jenei (20., 36.), Nehéz (23., 32.)

• 5. forduló: Score-Goal Kecskemét – RFC Csömör 0–2 
(0–0) 
Gsz.: Jenei (25.), Érsek (30.)

• 6. forduló: RFC Csömör – Újpest FC 4–3 (3–1) 
Gsz.: Nehéz (2., 9.), Érsek (6., 23.)

KERÉKPÁR
Újra nemzetközi a verseny

Tavaly országos bajnokságot rendez-
tünk a Csömöri Bringafesztivál keretein 
belül, idén a korábbi évekhez hasonlóan 
ismét nemzetközi versenynek ad helyszínt 

a Bulgárkert. Azt már megszokhattuk, 
hogy évről évre rangos mezőny gyűlik 
össze Csömörön: 2016-ban az országos 
bajnokságnak köszönhetően Magyar-
ország legjobbjai szálltak nyeregbe az 
olimpia előtt, a korábbi években pedig 
– emelve a verseny rangját – nemzetközi 
versenyzők is rajthoz állhattak. Idén sem 
lesz másképp, hiszen a versenynaptárban 
ezúttal is fontos nemzetközi viadalként 
kapott helyet a június 25-i csömöri meg-
mérettetés, ahol komoly ranglistaponto-
kat szerezhetnek a legjobbak. Sőt, ami 
újdonság, utánpótlásunk is bizonyíthat, 
mert a juniorok versengésében is jelentős 
pontszámok kerülnek kiosztásra, ennek 
kapcsán pedig kiemelt érdeklődés várha-
tó!
5. Csömöri Bringafesztivál
• 2017. június 24. (szombat)  

kistérségi körtúra
• 2017. június 25. (vasárnap)  

egész napos fesztivál, benne az MTB 
XCO C2 Csömör Nagydíj

PÁLYÁZAT
Jubileumi év a 2017-es, hiszen kézilab-

da-szakosztályunk alapításának 70. évfor-
dulóját ünnepeljük! Az esemény kapcsán 
két pályázatot is kiírtunk: logópályáza-
tunkon várjuk a Csömör KSK megújuló 
klubcímerének terveit, míg csömöri vagy 
csömöri kötődésű zenekarok számára 
az a feladat, hogy elkészítsék a Csömör-
Sport indulóját! A pályázatok részletei 
(határidők, díjazások) a csomorsport.hu 
honlapon találhatóak!

EDZŐPORTRÉ
A CsömörSport hagyományteremtő 

új rovatában portrésorozat keretében 
mutatja be csömöri edzőinket, minden 
hónapban más és más kerül rivaldafénybe. 
Íme a foci- és futsalszakosztály megkerül-
hetetlen alakja, a friss Csömör Kincse-dí-
jas Takó Csaba. Ebben a hónapban őt 
ismerhetjük meg jobban.

„Én klasszikusan a grundon nevelked-
tem ‒ emlékszik vissza gyermekkorára a 
futsalválogatottig jutó Takó Csaba. ‒ 
Édesapám is focizott és atlétizált, így a sport 
szeretete mindenképpen tőle eredeztethető. 
Újpesten nőttünk fel a két évvel idősebb bá-
tyámmal, és tényleg sötétedésig a lakás előtti 
kispályán rúgtuk a bőrt, aztán ahogy iskolás 
lettem, elkezdtem hivatalosan is focizni Rá-
kospalotán. Fülig ért a szám...!"

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

Szabó Péter Ádám

Futsalosaink sorozatban  
nyerik a rangadókat.
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Rosenbergerné 
Türk Edina 

pályázati szakértő 
20/547-4263

turkedina@konzultacio.eu 

Háztartási gépek javítása 30 éves tapasztalattal!

Márkafüggetlen hűtők, klímák,
villanybojlerek, villanytűzhelyek, mosógépek

szakszerű javítása.


Bíró Árpád háztartási gépszerelő

TTelefon: 06/30/442-7452
06/70/618-7354

Lakossági apróhirdetések

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

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

Kutyasétáltatást vállalok: 20/547-4263

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

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

A Tere-Fere Klub 
szervezésében: 
Erdély–Hargita 
csodálatos tájai
Utazás: légkondicionált autóbusszal, időpontja: 2017. július 9. – 15. (7 nap 6 éjszaka)  
Ellátás: félpanziós (reggeli, vacsora) 
Szállás: Panzió és falusi turizmus
Kirándulás költsége: 65 000.-Ft/ Fő
Találkozás: 9.-én vasárnap reggel 05:00 óra – Csömör, Laky park buszvégállomás, 
Csalogány utca, Petőfi Sándor Művelődési Ház, Béke tér.

1. nap vasárnap:
Ártándi határ átlépése után megpihenünk a csodálatos Királyhágón. Bánffyhunyad, 
Körösfő érintésével érkezés az esti órákban Szentegyházára. Szálláshely elfoglalása. 

2. nap hétfő:
Kirándulás a Vargyas-szorosba. Vargyason a festett bútorkészítés és fafaragás 
mesterének, a Sütő család gyűjteményének, munkásságának megtekintése.
Székelyföld természeti látványossága a Szent Anna-tó.

3. nap kedd:
A festői környezetben lévő Szovátára látogatunk, ahol a sós vizéről híres Medvetóban 
kellemesen fürdőzhetünk. 
Fazekasságáról és népművészetéről híres Korondra érkezünk. A csodálatos környezetben 
lévő vízimalomot tekintjük meg, ahol kemencében sült pisztrángozási lehetőség teszi 
még hangulatosabbá az itt eltöltött időt.
Farkaslaka, Tamási Áron-emlékmű megtekintése, vásárlási lehetőség. 

4. nap szerda:
Kirándulás az 1801 m-ig emelkedő Madarasi - Hargitára.  

5. nap csütörtök:
Mikó-vár látogatása után Csíkszereda nevezetességeinek megtekintése.
Kirándulás Nyergestetőre. A Nyergestető egy 878 méter magas hágó Hargita megyében, 
mely leginkább az 1848–49-es forradalom és szabadságharc egyik utolsó székelyföldi 
színhelyeként ismert. 

6. nap péntek:
Székelyudvarhely érintésével Szejkefürdőre érkezünk, ahol a szabadtéri Székelykapu 
Múzeumot és Orbán Balázs sírhelyét látogatjuk meg.
Székelyderzsi unitárius erődtemplom megtekintése, mely székelyföld legérdekesebb és 
legjelentősebb műemléke.
Búcsúest a házigazdákkal.

7. nap szombat:
Reggeli után indulunk hazafelé, közben megállunk Körösfőn, vásárlási lehetőség.                                             
Pihenés Királyhágón, búcsú a festői erdélyi tájtól.
Hazaérkezés az esti órákban. 

A programok az időjárás és a helyi útviszonyok függvényében módosulhatnak. A 
részvételi díj nem tartalmazza a múzeumi belépőjegyek árát (kb. 80 lej) és egyéb 
szolgáltatások díját.

Utasbiztosítást mindenki egyénileg köt, de kérésre az intézését vállaljuk.

Jelentkezni lehet Nagy Imrénél: Telefon: 06-20-490-35-16 / E-mail: nagy.imre44@
gmail.com 
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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 

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

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%

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

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

hogy ismét jól halljon!

Ingyenes hallásvizsgálattal várjuk, 
melyet ajándék esernyővel* jutalmazunk!

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

www.victofon.hu

ÉN JÓL HALLOK!

ÖNMAGÁRA ISMER?

Igaz, hogy néha…
… vissza kell kérdeznem.

1163 Budapest, Jókai u. 3. III. emelet, Audiológia
Bejelentkezés: 06-30/827-8435
        06-1/401-1344
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                                             (: 06-30-539-0883 :: barviczcsilla@delfinuszoda.hu 
                                                                   OM azonosító száma: 201 842 

______________________________________________________________________________________________	

„Akkor jó a világ, ha jó benne gyermeknek lenni!” 

/Véghelyi Balázs/ 
 

KEDVES SZÜLŐK!!! 

ÓVODÁNKBAN ÉS BÖLCSŐDÉNKBEN 

  2017. május 8-9. napokon  
(hétfőn és kedden)  

TARTJUK A BEIRATKOZÁST A  

2017-2018.NEVELÉSI ÉVRE!		
	

	

	

	

	

	

	

	

hirdetések



A Csömöri Körtúra útvonalán
hagyományteremtő céllal gyalogos teljesítménytúrát szervezünk! 

Akik felkerekednek, hogy végigjárják a 19 kilométeres szakaszt, nem csak a boglárka-
mezőket, de az esemény idejére elkészülő körpanorámás kitekintőpontot is 
megtekinthetik a Vízműsoron. A tavaly ősszel felavatott, országosan egyedülálló 
természeti, helytörténeti kezdeményezés útvonalán található tájékoztató táblák száma is 
bővül az eseményre, így ismereteinket újabb helyszínek történetével, leírásával bővíthetjük! 
(Kálvária-hegy, Hármashatár, Vadvirágok)

A túrázókat az ellenőrző pontokon frissítővel várjuk!
A túra ez alkalommal is szakaszolható, de a cél a teljes táv legyaloglása. 

Időpont: május 6. szombat 8.00 és 9.30 között
Indulás: Pataksétány, Szabadság úti patakhíd lábától
Regisztráció a helyszínen, nevezési díj nincs!
Az esemény végén a távot teljesítőket bográcsban készült ebéd várja!

Szervező: Csömör Nagyközség Önkormányzata

honlap: www.csomorikortura.hu 
facebook: www.facebook/csomorikortura
 


