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Több mint ötezer fánk és sütemény 
fogyott el a hájas tészta fesztiválon

Csömöri alkotók műveiből nyílt kiállítás a művelődési házban.  
Az alkotások egy évig láthatók a galériává vált előtérben. (i 20. oldal)

Átadták az idei Év sportolója elismeréseket

Széles körben ünnepelte 25 éves fennállását a  Kulturális Közalapítvány:  
az alkalomra minden, az elmúlt negyed évszázadban támogatott diák meghívást kapott.  

A szlovák bálon a Furmicska Néptánc Egyesület részére  
Gajda Levente a Magyar Kórusok, Zenekarok és  
Népzenei Együttesek Szövetsége (KÓTA) képviseletében  
átadta az Arany Páva Díjat. (i 8. oldal)
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Azon a télen…
 
Azon a télen cudar idő volt, sokáig hótakaró borította a kerteket.  
A haragosan fújó fagyos szél megtépázta a kerítést, a jeges 
utakon alig-alig lehetett talpon maradni. Az égboltot vastag, 
szürke felhők uralták, eltakarva a Földet a Nap elől. 

A szokatlanul hideg idő sok mindent megváltoztatott az emberekben…

Voltak, akik a meleg szobából többet kukucskáltak ki az ablakon, 
füstöl-e még az öreg kémény az idős szomszédnál.

Mások nap nap után magokat, szalonnabőrkét tettek ki  
a fákon himbálódzó etetőkbe, abban reménykedve, hogy 
megvédhetik a madárkákat a fagyhaláltól.

Többen lapátoltak és jeget törtek a házak előtti járdán,  
hogy legalább egy keskeny kis sáv járható maradjon.

Akadtak olyanok is, akik kivették a nénikék kezéből a nehéz 
szatyrot, hogy a csúszós úton könnyebb legyen nekik a járás.

Az emberek többsége szomorúan kémlelte az eget, hátha egy kis 
résen át felláthat a felhők mögé, fel a kék égboltra, hogy a langyos 
Nap leérkezzen végre a Földre. De a felhők nem engedtek.

Azon a télen, a szokatlanul hideg idő sok  
mindent megváltoztatott az emberekben…

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

Ami az éléskamrából 
hiányzik

szombat
800-1300 óra

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

Olcsón jót!
Bolhapiac 

a művelődési ház 
nagytermében
március 18.   

szombat  
800-1300 óra 

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

Regisztrálni a művelődési házban  
személyesen vagy az  

iroda@muvhazcsomor.hu  
e-mail címen lehet.

Szelektív hulladékszállítás
Március 30-án csütörtökön a műanyag-  
és fémhulladékot, 
Március 31-én pénteken a papírhulladékot  
kell kitenni a szelektív zsákokban.
További információ a hulladékszállításról a  
www.csomorhulladek.hu weboldalon olvasható!

A hulladékszállítás változása
Március 15-e  szerda helyett  március 16-án, 
csütörtökön viszik el a szemetet. A hétfői és keddi 
napok szemétszállításában nincs változás.

Építési hulladék és sittgyűjtés
Március 3. péntek 12-16 óráig és  
március 4. szombat 8-14 óráig (i 8. oldal)
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Települési  
krónika
 
Január -én Csömöri sváb őseink 
nyomában 2. címmel tartottak meg-
emlékezést a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Csömör szervezésé-
ben a Csömörről „málenkij robotra” 
elhurcolt áldozatok emlékére. A római 
katolikus templomban megtartott 
német nyelvű szentmisét követően a 
Hősök terén található emléktáblánál 
helyezték el az emlékezés koszorúit, 
majd a Petőfi Sándor Művelődési 
Házban nyílt „Vándorkiállítás a 
GULAG-GUPVI emlékév alkalmá-
ból”. 

Január -án nemzeti gyásznapot 
rendelt el a kormány az olaszországi 
buszbalesetben elhunyt áldozatok 
emlékére. A Csömöri Polgármesteri 
Hivatal, valamint a település több 
intézménye a nemzeti gyásznaphoz 
csatlakozva kifüggesztette épületére a 
gyászlobogót, és együttérzését, rész-
vétét fejezte ki a balesetben elhunytak 
hozzátartozóinak. 

Január -án tartották a sportbált 
a Csömör Sportcsarnokban, me-
lyen átadták az év legjobb csömöri 
sportolóinak szóló díjakat. Az ün-
nepi díjkiosztón Válé Flórián, a 
Csömöri Nonprofit Sport Kft. ügyve-
zetője, Fábri István polgármester és 
Tihanyi Ferenc képviselő köszön-
tötte a sportolókat. (i 23. oldal)

Január -án közös konzultációt 
tartott az önkormányzat a történeti 
egyházak helyi vezetőivel. Az idei 
megbeszélésen Eszes Zoltán 
baptista lelkész, Esztergály Előd 
református lelkész, Görbe József 
római katolikus plébános és Johann 
Gyula evangélikus lelkész, illetve 
Fábri István polgármester vett részt. 
Az egyeztetésen többek között az egy-
házak éves önkormányzati támogatá-
sáról és a temetőfejlesztési tervekről 
esett szó.

Február -én tartották a szlovák bált 
a helyi művelődi házban, a Csömöri 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
szervezésében. 

Február  -án Hegyesiné 
Nagy Ibolyának a Szociális 
Alapszolgáltatási Központ vezető-
jének elnökletével a Polgármesteri 
Hivatalban tartották az éves gyermek-
védelmi-jelzőrendszeri konferenciát. 

Február -án Fábri István polgár-
mester és Tormay-Lesták Mária 
alpolgármester egyeztetett a Mátyás 
Király Általános Iskola szülői mun-
kaközösségének vezetőivel, Meszler 
Tímea elnökkel és Gutyán Viktória 
elnökhelyettessel, a csömöri általános 
iskolások önkormányzati támogatási 
lehetőségeiről.

Február -től Gödöllő Város főjegy-
zőjének döntése alapján, összefüg-
gésben a közigazgatás január 1-től 
érvénybe lépő újabb központosítási 
rendelkezéseivel, a többi térségi tele-
püléshez hasonlóan megszűnt az építés-
ügyi hatóság csömöri kirendeltsége is. Az 
építéshatósági feladatokat a jövőben 
kizárólag a Gödöllői Polgármesteri 
Hivatalban látják el ügyfélfogadási 
időben. 

Február -én a Csömöri Kulturális 
Közalapítvány 25 éves jubileumi ren-
dezvényét tartották a Petőfi Sándor 
Művelődési Házban.

Február -én  18. alakalommal 
tartották meg a művelődési házban a  
hagyományos hájastészta- és fánksütő 
versenyt. (i 19. oldal)

Lapzárta után

Február -án a Kertbarátok farsangi 
báljának adott otthont a művelődési 
ház.

Február -én jelmezes felvonulás-
sal egybekötött farsangi mulatságot 
tartottak a gyerekeknek a művelődési 
házban.

Február -én  délelőtt a Turnovszky 
István Kertbarát Kör szervezésében 
borverseny volt a művelődési házban. 
Délután a Gloria Victis emlékhelyen 
tartottak megemlékezést a kommuniz-
mus áldozatainak tiszteletére. 

Február -án a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat szervezésében  a 
„Farsang farka” rendezvényen szalma-
bála-égetéssel és felvonulással búcsúz-
tatták a telet.
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A termelői piac csömöri árusai

Negyedik évébe lépett a helyi 
termelői piac. Ötletgazdá
ja és főszervezője Ujszászi 
Erika, aki azért vágott bele 
a nagyszerű ötlet megvaló
sításába, mert úgy érezte, ez 
mindenkinek jó lehetőség a 
településen. Nem volt kérdés, 
hogy az Önkormányzat is 
örömmel állt a kezdemé
nyezés mögé, ami újszerű 
közösségi élményt nyújt az 
itt élőknek. A háromhetente 
a Hősök terét ellepő vásár
lók számára a piac tökéletes 
alternatíva a tudatos  
vásárlásra, a kisüzemi, ház
táji élelmiszerek, növények, 
kézműves termékek beszer
zésére. A családias, meghitt 
légkört minden idelátogató 
megérzi, és aki egyszer be
lekóstol a finomságokba és 
a jó hangulatba, visszatérő 
tagjává válik a közösségnek. 

A csömöri árusokat kérdeztük arról, 
mit jelent számukra a termelői piac.

Kakuszi Judit, Szedervölgy major
www.szedervolgy.hu
Kecskeséggel és marhaságokkal vagyunk 
jelen a piacon, a kecske- és tehéntej mel-
lett sajtot, túrót, vajat, tojást árulunk. Jól 
látszik, hogy nehéz versenyeznünk olyan 
termelőkkel, akik üzemszerűen foglalkoz-
nak a készítéssel, feldolgozással. Nekünk 
kevés állatunk van, magunk látjuk el a 
gazdaság munkáját, a kecskék, marhák le-
gelnek, a tyúkok kapirgálnak, ez a termé-
kek küllemén is látszik, ízén  is érződik. 
A visszajelzések azt mutatják, hogy a vá-
sárlók számára minőségben visszaköszön 
az a plusz, amit mi nyújtunk. Mivel nem 
csak a termelői piacon, hanem általában 
kedden, csütörtökön és szombaton is kint 
vagyunk a Hősök terén, vannak, akik már 

keresnek minket, mi pedig mindenkinek 
nagyon örülünk a piacon és a majorban 
is, aki ránk talál. Hiszünk abban, hogy ez 
egy kölcsönösen előnyös, bizalmi kapcso-
lat, amivel mindenki jól jár.

Pintér Imréné  Márti, Pintér Méhészet
Már negyven éve méhészkedünk, nagyon 
jó ötletnek tartjuk, hogy létrejött egy fó-
rum, ahol bemutatkozhatunk, megismer-
hetnek minket és úgy értékesíthetünk, 
hogy nem kell messzire menni.  Akik itt 
újonnan megismernek minket, házhoz 
is jönnek a mézért, mert megszeretik. 
Ráadásul mi termelők is megismerkedhe-
tünk egymással, a termelői piac nekünk is 
beszerzési forrást jelent, ahol a bevásárlást 
intézhetjük.

Morva Balázs, Moda Flora Bt.
Tősgyökeres csömöri család vagyunk, 
már édesapám is növényekkel dolgozott. 
Mivel a Széchenyi utca 41. szám alatt 
tevékenykedünk, akik a piacon megismer-
kednek velünk, örülnek, hogy megtudják, 
a Hősök teréhez közel van a kertészetünk. 
Saját dísznövényeinkkel, virágainkkal 
vagyunk jelen, februárban kezdjük a 
hagymás virágokkal, és egészen késő őszig 
a krizantém szezonig kint vagyunk, hogy 
megismertessük a kínálatunkat. Emellett 
jó érzés megismerni, ki mivel foglalkozik, 
milyen helyi gazdaságok működnek itt 
Csömörön. 

Uhrin Ági, kézműves szappanok
Alapvetően minden kapcsolódási lehető-
séget szeretek, ahol együtt lehetünk, van 
idő váltani néhány szót ismerősökkel, 
barátokkal. Azt, hogy egy piacnak csa-
ládias, közvetlen hangulata legyen, nem 
lehet mesterségesen generálni, erőltetni. 
Csodálatos, ahogy itt ez kialakult az első 
perctől kezdve, nagyokat beszélgetünk mi 
árusok is egymással, de azt is szeretem, 

amikor egy-egy ismerős az asztalomhoz 
érkezik, felcsillan a szeme, netán megle-
pődik, hogy ezzel foglalkozom, én pedig 
jó érzéssel mesélek arról, miért fontos szá-
momra, hogy amivel a bőrünket tisztítjuk, 
az is vegyszermentes legyen, ne csak a 
táplálékunk.

Papp Katalin, Szedervölgyi kertészet
www.szedervolgyi.hu
Családi vállalkozásunk mindig az aktuá-
lis, szezonnak megfelelő növényeivel van 
jelen a piacon. Mivel a kínálatunk óriási, 
és nem csupán növényekkel foglalkozunk, 
hanem a kiskertektől az óriási parkok 
szépítéséhez szükséges kellékekkel, kerti 
szobrokkal, dísztárgyakkal, fa játékokkal, 
öntözés- és tótechnikai anyagokkal, ami 
belőlünk látható, az inkább csak ízelítő, 
egy kis betekintés, milyen minőségben 
kínáljuk termékeinket. Ahhoz viszont 
nagyszerű lehetőség, hogy kedvet csi-
náljunk az arra járóknak, akiket később 
gyakran viszontlátunk kertészetünkben.

Kucsinka Andrásné Gabi, Hangák 
www.hangak.hu
A Hangák ma már egy százfős női közös-
ség, ami innen Csömörről indult el azzal 
a céllal, hogy a magyar környezetbarát, 
natúr, bio háztartásban használatos alap-
szereket, tisztító és tisztálkodási szereket, 
kozmetikumokat népszerűsítse közösségi 
vásárlás keretében. Mára már sokan tudják 
a településen, hogy kezdeményezésünkkel 
a helyi óvodát, iskolát és egyéb csömöri 
szervezeteket is támogatunk, egyre nő 
az ügy mellé álló vásárlók száma. Ezzel 
együtt sokan a piacon ismerkednek meg 
velünk, a termékeinkkel, mi pedig hálá-
sak vagyunk ezért a lehetőségért, hiszen 
közös a célunk: a tudatos gondolkodás és 
fogyasztás népszerűsítése.

Kucsinka Gabriella

A termelő piac csömöri árusai
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Fókuszban

Kiemelt támogatás a 
csömöri fiataloknak

Középiskolai és felsőoktatási ösztön-
díjak, nyelvtanfolyamok és nyelvvizsgák 
támogatása: a helyi önkormányzat folya-
matos lehetőséget biztosít arra, hogy a 
településen élő diákok segítséget kapjanak 
tanulmányaik alatt. Egyes támogatások-
nál a tanulmányi teljesítmény mellett 
szociális szempontokat is mérlegelnek, 
másoknál (pl. nyelvtanulás) alanyi jogú 
a támogatás minden csömöri fiatal szá-
mára. Ez a komplex támogatási rendszer 
egyedülálló az országban, sehol nincs pél-
da a nyelvvizsga díjak alanyi jogú finan-
szírozására, vagy a néhány éve lényegében 
fizetőssé tett legnépszerűbb felsőoktatási 
szakok tandíjának támogatására. 

A csömöri támogatáspolitika ráadá-
sul komoly múltra tekinthet vissza: a 
pályázatokat kezelő Csömöri Kulturális 
Alapítványt 1991-ben hozták létre.

25 éve a helyi diákok  
oktatásának szolgálatában

A Csömöri Kulturális Közalapítványt a 
kilencvenes évek elején hozták létre, így ez 
a település egyik legrégebben működő ci-
vil szervezete, melynek elsődleges célja az 
általános iskola elvégzése után szakközép-
iskolában, gimnáziumban vagy felsőokta-
tási intézményben, nappali képzésben 
tovább tanuló csömöri fiatalok szociális 
ösztöndíj-támogatása. Az ösztöndíjakat 
a tanulók tanulmányi eredményük és 
szociális helyzetük együttes figyelembe-
vételével, pályázat útján kaphatják meg. 
Az alapítvány fontos célkitűzése továbbá 
a kulturális-művészeti tevékenységek, 
valamint a helyi civil szervezetek műkö-
dési támogatása. A Csömöri Kulturális 
Közalapítvány idén ünnepli fennállásának 
25. évfordulóját, melyet a negyed évszá-
zadban támogatásban részesült jelenlegi 
és akkori diákokkal, alkotóművészekkel, 
civil szervezetek tagjaival ünnepelt febru-
ár elején a művelődési házban.

Az alapítvány az elmúlt 25 évben közel 
2000 ösztöndíjat osztott ki, melyből több 
mint 400 fiatalt támogatott.

Az utóbbi 5 évben a középiskolások 
és felsőoktatásban részesülők számára, 
nyelvtanulásra és nyelvvizsgára, valamint 
civil szervezetek és alkotóművészek tá-
mogatására összesen 31,5 millió forintot 
adományozott.

Csömör továbbra sem írja alá  
az iskolák államosításáról  
szóló szerződést

Csömör Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete a január 19-én 
megtartott rendkívüli ülésén egyhangúlag 
úgy döntött, hogy bírósági felülvizsgálat-
tal él azzal a minisztériumi határozattal 
szemben, amely a helyi általános és ze-
neiskolát kétoldalú szerződés aláírásával 
kívánja állami vagyonkezelésbe venni. 
Miután ugyanis a civil egyesületi képvi-
selőkből álló testület 
december közepén 
már egyszer úgy dön-
tött, hogy nem írja alá 
az iskolaállamosítási 
szerződést, az illeté-
kes államtitkár által 
ezután meghozott ha-
tározat ismételten arra 
próbálja kényszeríteni 
a képviselőket, hogy 
igen szavazatukkal 
támogassák az iskolai 
működtetés átadását. 
Az önkormányzat 
továbbá vitatja annak 
a törvénynek az alkot-
mányosságát, amely 
jelenleg a települési önkormányzatokat 
teljesen indokolatlanul – az állammal, 
az egyházzal, a nemzetiségi önkormány-
zatokkal, az alapítványokkal, egyéb más 
szervezetekkel, gazdasági társaságokkal és 
magánszemélyekkel (!) szemben – kizárja 
az iskolákat fenntartó-működtető intéz-
ményi és szervezeti körből.

„Nagyon rossznak tartjuk, de törvény-
tisztelő önkormányzatként tudomásul 
vettük az iskolák államosításáról szóló 
döntést” – mondta el Fábri István 
polgármester. „Ezt azonban úgy akarják 
végrehajtani, mintha mi a szabad elha-
tározásunkból írnánk alá a nagyközség 
ingatlanjainak ingyenes vagyonátadásáról 
szóló szerződést. Természetesen mi ezt 
nem írjuk alá, és nem csak elvi okokból, 
hanem azért sem, mert nem hogy az eddi-
gi folyamatos fejlesztéseink folytatását nem 
tudja garantálni a tankerület, hanem még 
az épületek állagmegóvását sem. Mind-

emellett önkormányza-
tunk a továbbiakban is 
maximálisan támogatja 
a csömöri diákok kép-
zését számos szakmai 
program finanszírozásá-
val, vagy éppen minden 
helyi fiatal számára a 
nyelvvizsga díjainak 
teljes átvállalásával. Ez 
is azt mutatja például, 
hogy teljesen érthetetlen 
a közoktatási törvény 
azon része, amely nem 
engedi, hogy azok 
az önkormányzatok, 
amelyek az elmúlt év-
tizedekben maximálisan 

bebizonyították, hogy még az államhoz 
képest is sokkal megbízhatóbban, hatéko-
nyabban és magasabb színvonalon képesek 
fenntartani és működtetni, ráadásul saját 
ingatlanjaikban a helyi iskolákat, ezt mi-
ért ne tehetnék meg a továbbiakban is. 
Mindenképpen szükségesnek tartjuk ezért 
a törvény módosítását.”

Csömör továbbra is maga szeretné fenntartani az iskoláit

A csömöri fiatalok 
nyelvtanulásának 
alanyi jogon való 
támogatása  
egyedülálló  
az országban.                                             
                      

hírek, események
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Be kell jelenteni, ha 
igényt tartunk a szünidei 
gyermekétkeztetésre 

A szünidőben biztosított ingyenes gyer-
mekétkeztetés szabályai megváltoztak. A 
hatályos jogszabályi rendelkezések alapján 
Csömör Nagyközség Önkormányzata 
szünidei gyermekétkeztetés keretében 
a szülő, törvényes képviselő kérelmére a 
déli meleg főétkezést ingyenesen bizto-
sítja a hátrányos helyzetű, halmozottan 
hátrányos helyzetű és rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermekek részére a tavaszi, nyári, őszi 
és téli szünidőben, munkanapokon.

A szünidei gyermekétkeztetés ‒ bármely 
szünidő vonatkozásában ‒ formanyomtat-
ványon igényelhető. A nyomtatványt annyi 
példányban kell kitölteni és benyújtani, 
ahány gyermekre vonatkozóan igényli(k) 
az ingyenes étkeztetést. Az igényléshez 
szükséges formanyomtatvány elérhető 
Csömör Nagyközség honlapján (www.
csomor.hu), illetve a Csömöri Polgármes-
teri Hivatalban. A nyomtatvány kitöltésé-
ben segítséget nyújtanak a Polgármesteri 
Hivatal dolgozói.

A kitöltött nyomtatványokat a szülők 
a szünidő megkezdését megelőző 30 
napon belül juttathatják el a Csömöri 
Polgármesteri Hivatalba. A tavaszi, nyári, 
őszi, téli szünidők határidejéről az érintet-
tek írásbeli értesítést kapnak majd.

Minden szünidei gyermekétkeztetés 
megkezdése előtt a jegyzőnek meg kell 
vizsgálnia a jogosultsági feltételek meglé-
tét (hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzet fennállása). Ha a gyermek hátrá-
nyos vagy halmozottan hátrányos helyzete 
a szünidei gyermekétkeztetés megkezdé-
sét megelőző 30. napon fennáll, a gyermek 
jogosult lesz az ingyenes étkeztetésre. 

A szünidei gyermekétkeztetést a tele-
pülési önkormányzatnak az általános- és 
középiskolai oktatásban részt vevő 
gyermekek részére a nyári és évközi (téli, 
őszi, tavaszi) szünetekben, míg a bölcsődei 
gondozásban és az óvodai nevelésben részt 
vevő gyermekek részére a már említett 
szünetekben a bölcsőde és óvoda zárva 
tartásának időtartama alatti munkanapo-
kon kell biztosítania.

Az ételt (ebéd) kizárólag a jogosult gyer-
mek vagy szülője/törvényes képviselője, 
akadályoztatásuk esetén meghatalmazott-
ja viheti el, mely érvényes minden szünidei 
gyermekétkeztetésre.

Az étkeztetés helyszíne: Szociális 
Alapszolgáltatási Központ (2141 Csö-
mör, Kossuth Lajos u. 71.)

Az igénybevétel módja elsősorban hely-
ben fogyasztással történik, de lehetőség 
nyílik az ételek elvitelére is.

Bölcsődei ellá-
tásra való igény 
bejelentéséhez

A hatályos jogsza-
bályi rendelkezések 
alapján csak a tízezernél 
több lakossal rendelke-
ző településeknek kell 
bölcsődét üzemeltetni-
ük, de ahol legalább öt 
gyermek, illetve szülei 
igénylik az ellátást, vagy 
ahol a település 3 év 
alatti lakosainak száma 
meghaladja a 40 főt, a 
települési önkormány-
zat köteles gondoskodni a gyermekek 
bölcsődei elhelyezéséről.  

Településünkön az óvodai férőhelyek 
bővítése miatt lehetőség van az adott év 
augusztus 31-ig két és fél éves kort betöl-
tött gyermekek óvodai beíratására, amely 
úgy tűnik, eddig részmegoldásként segí-
tette a szülők munkavállalását. Ezenkívül 
alanyi jogon havi 15.000 Ft-tal támo-
gattuk a 3 év alatti gyermekek bölcsődei 
elhelyezését.

Önkormányzatunknak 2018. december 
31-ig kell eleget tennie valamilyen formá-
ban a bölcsődei szolgáltatási feladatnak, 
ezért pályázatot nyújtott be bölcsőde 
építésére, melynek elbírálása folyamatban 
van. Csömörön jelenleg két, alapítvány ál-
tal fenntartott bölcsőde, családi bölcsőde 
működik. 

A bölcsőde a 20 hetestől 3 éves korú 
gyermekek napközbeni ellátását, szaksze-
rű gondozását, nevelését végző intézmény, 
a gyermekjóléti alapellátás része. 

Az önkormányzat az igények felmé-
rését követően dönt a bölcsődei ellátási 
szolgáltatás bevezetéséről, az ellátan-
dók köréről (pl.: csak a kereső tevékeny-
séget folytató szülők, vagy más igénylők 
részére), formájáról (pl.: bölcsőde, mini 
bölcsőde, családi bölcsőde), valamint 
arról, hogy ezen ellátást önállóan, tár-
sulásban vagy ellátási szerződés útján 
biztosítja.

Kérem a csömöri lakcímmel rendelkező 
szülőket, hogy az igények megismerése, 
felmérése érdekében szíveskedjenek a 
2017. szeptember 1-jén induló nevelési 
évre vonatkozó bölcsődei ellátás iránti 
igényüket indoklással együtt 2017. 
április 15. napjáig a Csömöri Polgár-
mesteri Hivatal címére levélben vagy az 
igazgatasioszt@csomor.hu e-mail címre 
bejelenteni.

Fábri István sk.
   polgármester

Díszdiplomásoknak
Felhívjuk annak az óvónőnek, tanítónak, tanárnak 
a figyelmét, aki 1947-ben, 1952-ben, 1957-ban, 
1967-ban kapta meg pedagógus diplomáját
• állami vagy
• felekezeti intézményben, illetve olyan felekezeti 

intézményben, amely jelenleg nem működtet 
pedagógusképző intézményt, 

• legalább 30 éven keresztül dolgozott  
a pedagógus pályán vagy művelődésügy területén,

• szolgálati idejének nagy részét Csömörön töltötte,
hogy díszoklevél adományozására irányuló kérelmét
2017. március 17-ig
juttassa el a Csömöri Polgármesteri Hivatalba  
személyesen vagy postai úton  
(2141 Csömör, Szabadság u. 5.). 
További információ kapható:  
Kovács Jánosné telefon: 06-28-544-026.

A jubileumi diplomák  
adományozásához szükséges:

• kérelem az eredeti oklevelet kiállító intézmény 
vezetőjéhez, illetve annak jogutódjához, mely 
tartalmazza az igénylő nevét (születési nevét), 
édesanyja születési  nevét, születési helyét, idejét, 
TAJ számát, adóazonosító számát

• az eredeti diploma fénymásolata (nem magyar 
nyelvű diploma esetén, annak hiteles magyar 
fordítása szükséges!)

• a pedagógus pályán eltöltött minimum 30 év 
igazolására a munkakönyv 1. és 9-12. oldalainak 
fénymásolata

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
• amennyiben személyesen hozza be, vagy  
meghatalmazottja útján juttatja el a fent felsoroltakat 
és nem áll módjában azokról fénymásolatot készíttetni, 
kérésére a helyszínen fénymásolatot készítünk.
• a beadási határidőn túl érkező kérelmeket  
nem áll módunkban elfogadni.                                                                                         
                                                                                                 

Tormay-Lesták Mária sk.                                                                                                      
alpolgármester

hírek, események
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Arany Páva díj
A KÓTA – Magyar Kórusok, Zene-

karok és Népzenei Együttesek Országos 
Szövetsége, valamint a Pilisszentke-
resztért Kulturális Egyesület közös 
szervezésében Pilisszentkereszten  2015 
novemberében rendezték meg a szlovák 
nemzetiségi kórusok, egyházi énekkarok, 
szólisták, népzenészek, népzenei együtte-
sek országos minősítő seregszemléjét.

A fesztiválon a Csömöri Tót Hagyo-
mányaink Háza Hagyományőrző Nép-
dalcsoportja csömöri menyasszony-öl-
töztetést mutatott be.  A csoportot a 
Regösök zenekar kísérte. A seregszemle 
bemutatóján népdalkörünk arany minősí-
tést kapott. A fellépő együttesek műsorai 
közül a zsűri „ARANY PÁVA" díjjal is 
értékelte produkciónkat.  Galda Leven-
te, a KÓTA Nemzetiségi Bizottságának 
szlovák referense, a Fesztivál Minősítő 
Verseny főszervezője a 2017. február 4-én 
megtartott szlovák bálon személyesen 
adta át csoportunknak a díszoklevelet. A 
rendezvényen a díjátadás mellett együtte-
sünk munkáját is méltatta.

A Csömöri Tót Hagyományaink Háza 
Hagyományőrző Népdalcsoportja a 
Furmicska Néptánc Egyesület énekelni 
szerető tagjaiból, valamint a Csömöri Tót 
Hagyományaink Házában szorgoskodó 
asszonyokból alakult 2011-ben.

Soron kívüli támogatás 
a csömöri református 
templom számára
Az elmúlt év decemberében  
a kormány 195 millió forint soron 
kívüli támogatást biztosított a 
csömöri református gyülekezet 
temploma, a Magvető Háza 
megépítésének második üteméhez – 
tájékoztatta lapunkat Tuzson Bence, 
a térség országgyűlési képviselője.

Az első ütemben elkészített lelkészi 
hivatal, szolgálati lakás és kisméretű gyü-
lekezeti terem után a második ütemben 
megépülhet a templom, és a nagy gyüle-
kezeti terem is.

A református keresztény kultúra és a 
szerves magyar műveltség formavilágát 
elegyítő Magvető Háza kialakításánál 
kiemelt hangsúlyt kap a környezetünk 
védelme. Ennek megfelelő tudatossággal 
készültek el a terekre, szellőztetésre, vilá-
gításra vonatkozó tervek, továbbá a fűtés 
és hűtés megújuló energiával történő üze-
meltetése is a hatékonyan fenntartható 
közösségi teret szolgálja.

A csömöri református közösség presbi-
tériuma által a Magvető Házával szemben 
támasztott igény, hogy ne csak a helyi 
reformátusok lelki otthona legyen, hanem 
egyszersmind eszköze és helyszíne az 
összreformátusság összefogásának. Ezt az 
elképzelést tükrözné az az építészeti meg-
oldás is, mely szerint a Kárpát-medence 
különböző, festett kazettás mennyezetű 

református templomaiból egy-egy kazetta 
másolatát felhasználnák a csömöri temp-
lom díszítéseként.

A 2016 decemberében három kormány-
rendeletben jelent meg az a több mint 5 
milliárd forint fejlesztési forrás, melyet 
kért és kapott Tuzson Bence a Pest me-
gyei ötös számú választókerület részére. 
A támogatott beruházások mindegyike 
hiánypótló, azok fő kedvezményezettjei 
az itt élő családok, gyermekek lesznek. 

A Dunakeszin megépülő futsalcsarnok 
és a műugró toronnyal ellátott szabad-
téri medence, nemkülönben a Gödön és 
Dunakeszin létesítendő nyíltvízi edző-
központ kiváló lehetőséget biztosít majd 
a kikapcsolódni vágyóknak és a profesz-
szionális sportolóknak egyaránt, ezeket a 
térség teljes lakossága igénybe veheti.

A választókerület számára megítélt, 
összesen 2,8 milliárd forint egyházi célú 
támogatásnak köszönhetően pedig isko-
la- és óvoda-beruházások valósulhatnak 
meg egyenként 5-600 millió forintos 
állami finanszírozással. Veresegyház 
összesen 1 milliárd forintot kap egy új 
katolikus gimnázium felépítéséhez, illetve 
a református általános iskola bővítéséhez 
új tornacsarnok létesítésével. Fóton 500 
millió forintból épülhet meg az új kato-
likus óvoda, és további 350 millió forint 
jut a fóti katolikus templom felújítására. 
Ugyanezen kormányrendeletek biztosít-
ják az új, Szent István nevét viselő iskola 
megépítése miatt üresen maradó épület 
felújítását, és a görög katolikus templom 
mellé tervezett parókia megépítését Du-
nakeszin.

Tavaszi sittgyűjtés
A Községgondnokság telephelyén 
(Állomás u. 6.) március 3-án 
pénteken 12-16 óráig, március 4-én 
szombaton 8-14 óráig ingyenes 1 m3 
sittet lehet elhelyezni lakcímkártya 
bemutatásával.

Beszállítható hulladékok:
• beton
• üveg
• tégla
• cserép és kerámiák
• beton, tégla, kerámia keveréke
• föld és kövek
• talaj és kövek

Ne legyen benne:
• pala
• nejlonzacskó
• háztartási hulladék
• humusz

A sitt beszállításáról és lerakásáról a 
lakóknak kell gondoskodniuk.

hírek, események
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Vállalkozások 
Csömörön

Az autószerelő

Egy reggel nagyon kellett siet
nem, és még az óvodába is le 
kellett vinnem Andrist, az
tán megbeszélésre rohantam 
Pestre. Kapkodva huppan
tunk be az autómba. Slussz
kulcs be, a kocsi nem indul. 
Kétségbeesés. Sírós hangon 
hívtam Atit, mit tegyek?  
Ő nyugodtan csak annyit 
mondott, várj, mindjárt ott 
vagyok. Értünk gurult, levitt 
minket az oviba, aztán el
vitt a buszhoz. Megúsztam, 
nem késtem el. Mire délután 
hazajöttem, már megjavítot
ta az autómat. Azon a regge
len örök bizalmat fogadtam 
neki. Az én, és még soksok 
falumbeli autós szerelőjének. 

Varga Attila tősgyökeres csömöri. A 
szülei és a nagyszülei is itt éltek, ahogy ő 
is a családjával. 

„A ’70-es, ’80-as években egyszerű volt 
Csömörön gyereknek lenni. Akkor még a 
Széchenyi utcán kint lehetett focizni. Sokat 
bandáztunk a többiekkel, bicikliztünk, és mi 
magunk szereltük a járgányokat. Akkoriban 
szinte mindenkinek Wartburgja volt a fa-
luban. Édesapám hobbiszerelőként szívesen 
bütykölgette a kocsikat. Sokat segítettem 
neki, talán akkor dőlt el, hogy autószerelő 
leszek.”

A Fáy András Közlekedésgépészeti 
Szakközépiskola elvégzése után bátyjá-
val, Petivel egy garázsműhelyben fogtak 
neki a szakma gyakorlásának. Később 
aztán mestervizsgát tett, és 2008 óta 
önálló műhelyt vezet a Széchenyi utcai 
szülőház mögött kialakított négyállásos 
műhelyben, ahol a műszeres diagnosztika, 
futómű-beállítás és gumicserék mellett 
minden autószerelési feladatot ellátnak. 
Azt mondja, mindig szerette a járgányo-
kat, legyen az bringa vagy motor. 

„12‒16 éves korom között motoroztam, 
talán akkor kerültem közel a szakmámhoz. 
Később, 19 évesen kezdtem el ralizni, a 
barátom volt a navigátor, és én vezettem. 
Négy évig versenyeztünk, magyar bajnokok 
voltunk. 2004-ben újra hívtak, menjek ver-
senyezni, még egy évig csináltam, de a csalá-
dom kérésére végleg letettem azt a sisakot.”

Helyette azonban talált egy másikat, és 
bár az egykori raliversenyző, a csömöri 
ifjúsági kézilabda-csapat tagja ma már 
nem ül motorra, ha kikapcsolódni vágyik, 
felpattan a biciklijére, jó időben akár heti 
15 órát is keményen edz.

„Hat-hét éve kezdtem komolyabban foglal-
kozni a biciklizéssel. Először csak egészség-
megőrzés miatt fogtam bele, de öt éve már, 
hogy amatőr versenyzőként bringázom. A 
műhelyben a kollégámmal, Attilával sokat 
dolgozunk. Van, hogy hajnali 4-kor már 
bent vagyok, és csak este jövök haza.  A napi 
munka mellett kell valami, ami kikapcsol, és 
ez nekem a kerékpározás.”

Mónika, a felesége, egy évvel alatta 
járt a csömöri iskolában. Ma már három 
gyönyörű gyermeket nevelnek, Vivien 13., 
Viktor 11., Noel 8 éves. 

Azt firtatom, honnan az emberszeretet, 
a tisztesség, a segítőkészség, amivel nap 
mint nap végzi a munkáját. Azt mondja, 
bár ma már sok ügyfele van Budapestről, 
a környező kerületekből, ő mégis elsősor-
ban a csömöriekért dolgozik.

„Nagyon szeretem a településünket, ez az 
otthonom, az ügyfeleim 90%-a is falubeli. 
Ha nem tudunk megoldani egy problémát, 
hívjuk a környékbeli kollégákat. Szerencsére 
mára már kialakult egy  szakmai csapat, 
akikkel kölcsönösen segítjük egymást, ha 
elakadunk egy-egy problémánál. Fontosnak 
tartom, hogy ha valaki elhozza hozzám az 
autóját, megelégedve vigye haza. Igyekszünk 
olyan megoldást találni, ami szakmailag 
a legjobb, és ami kifizethető a megrendelő 
számára is.”

Azt vallja, hogy biztos és támogató csa-
ládi háttér nélkül nem tudná jól végezni 
a feladatát. És bár rengeteg munkája 
van, ma már a család és a gyerekek miatt 
hétvégén, ha csak teheti, megállja, hogy 
bemenjen a műhelybe dolgozni.  

S hogy mi kell az élethez, a boldog 
családhoz és a sikeres vállalkozáshoz? 
Becsület, kitartás és türelem. Türelem a 
munkához, és hozzánk, ügyfelekhez is, 
akik olykor bosszankodva, kétségbe esve, 
vagy éppen türelmetlenkedve visszük be 
az autónkat hozzá.

„Épp a napokban kérdezte meg a kisfiam:  
’Apa, Anya, ha lenne három kívánságotok, 
mi lenne az? ’Mi pedig mondtuk persze a 
szokásosat, amit ilyenkor általában mon-
dani szoktunk: legyen mindenki egészséges,  
mindig szeressük egymást, legyen teljes a 
családunk… ’Jó, de ha öt lenne? ’kérdezte.  
Azt feleltük Mónikával, ötöt nem tudnánk 
kívánni, esetleg egy negyediket. Azt, hogy 
maradjanak meg a barátaink is.”

Nemrégiben olvastam egy kutatást, ami 
arra kereste a választ, mi kell a boldogság-
hoz. A kutatók azt fedezték fel, hogy a 
kiegyensúlyozott család mellett a barátok 
tesznek minket boldoggá. 

Azt hiszem, hogy akinek Varga At-
tila a barátja, az igazán boldog lehet. 
Én legalábbis mindig büszkén mesélem 
a városiaknak, hogy lám-lám, nekem egy 
ízig-vérig becsületes, remek szakEmber 
az autószerelőm. Aki, ha bajban vagyok, 
és sírós hangon hívom fel az Árkád parko-
lójából, hogy ’Bocs, Ati, hogy zavarlak, de 
nem tudok kiállni a zsúfolt parkolóból, mert 
állandóan lefullad a kocsi…’, csak nyugod-
tan annyit mond: ’Kapcsold le a motort, 
és próbáld újraindítani. Ha nem megy, ne 
izgulj, gyere haza, és majd elmegyek érte. 
Megoldom, ne aggódj!’
                                                                                                                                       

Miklós Daniella

Fontosnak tartom, hogy ha valaki elhozza hozzám az autóját, megelégedve vigye haza.

hírek, események
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Beszámoló Csömör Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő- 
testületének 2017. január 19-i  
rendkívüli üléséről

A képviselő-testület 8 fő részvételével 
tartotta meg rendkívüli ülését.

 A Csömöri Mátyás Király  
Általános Iskola és a Csömöri  
Krammer Teréz Zenei Alapfokú Mű-
vészeti Iskola államosítási folyamatával 
kapcsolatban felmerült jogi problémák

Fábri István polgármester ismertette, 
hogy miután az önkormányzat határo-
zattal utasította el a helyi általános és 
zeneiskolára vonatkozó vagyonkezelési 
szerződés aláírását, ezért az oktatásért fe-
lelős államtitkár határozattal rendelte el a 
szerződésben foglalt állapot létrehozását. 
A határozattal szemben az önkormány-
zat a közzétételtől számított 30 napon 
belül felülvizsgálati kérelmet nyújthat be. 
Ügyvéddel egyeztetve a határozat több 
ponton jogilag aggályosnak bizonyult:

1. A határozat kötelezi a feleket az 
ingyenes vagyonkezelési szerződés létre-
hozására, ami sérti az Alaptörvény által 
biztosított szerződési szabadságot.

2. Az ingyenes vagyonkezelési szer-
ződés nem garantálja az ingatlanok és 
ingóságok állagmegóvását, így sérül a 
tulajdonhoz fűződő alapjog is, hiszen a 
használatból adódó értékcsökkenés kizá-
rólag a tulajdonost terheli, míg a hasznok 
szedése a Tankerületi Központot.

3. Az önkormányzat álláspontja szerint 
alapvető alkotmányos értékeket sért az is, 
hogy a nemzeti köznevelési törvény arány-
talanul és indokolatlanul tesz különbséget 
a különböző jogi személyek között az 
iskolák fenntartásának vonatkozásában 
(a települési önkormányzatokon kívül 
gyakorlatilag bármely jogi személy lehet 
iskolafenntartó).

Dr. Katona Péter jegyző egy eljárás-

jogi problémára is felhívta a figyelmet, te-
kintve, hogy az államtitkár a határozattal 
létrehozta a megállapodást, ugyanakkor a 
szerződés aláírására is utasította a feleket; 
továbbá ismertette, hogy alkotmányos-
sági felülvizsgálatot csak akkor kérhet 
az önkormányzat, ha már minden egyéb 
jogorvoslati lehetőséget kimerített, ezért 
a határozat ellen benyújtott keresetnek 
mindenképpen meg kell előznie azt.

A képviselő-testület egyhangúlag tá-
mogatta az oktatásért felelős államtitkár 
határozata elleni kereset benyújtását.

(A témáról bővebben lapunk i 6. olda-
lán olvashatnak.)

 „Önkormányzati tulajdonú 
belterületi utak szilárd burkolattal 
történő kiépítésének, felújításának 
és korszerűsítésének támogatása 
gazdaságfejlesztési céllal Pest megye 
területén” című pályázat megvitatása

Fábri István polgármester ismertette, 
hogy az elmúlt év végén váratlanul írtak 
ki egy pályázatot, amely a belterületi főu-
takra vonatkozik. Az önkormányzat az 
elmúlt években a legtöbb belterületi főút 
felújítását már önerőből elvégezte komo-
lyabb, engedélyköteles beruházásokra 
(mint például a HÉV-átjáró problémá-
inak megoldása) a pályázat nem biztosít 
lehetőséget. 

Eigler Tamás beruházási tanácsnok 
kifejtette, hogy olyan útszakasszal érde-
mes csak pályázni, ami a bírálati szem-
pontoknak maximálisan megfelel, így a 
Széchenyi utca és a Laky utca egyes sza-
kaszainak felújításával célszerű pályázni.

A képviselő-testület egyhangúlag 
úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a 
Széchenyi utca Rozmaring utcától a La-
ky-sarokig terjedő szakaszának, valamint 
a Laky utca Laky-saroktól a Középhegy 
utcáig terjedő szakaszának felújítására, 
és ehhez 15 millió Ft-ig biztosít önerőt a 
költségvetésből.

A képviselő testület keresetet nyújtott be a csömöri iskolák államosítása ellen.

Csömör Nagyközség  
Önkormányzata  
pályázatot hirdet  
területi védőnői munkakör 
betöltésére.  
A  részletes pályázati feltételek   a 
www.csomor.hu  
oldalon érhetőek el.

Közösségi tér- és közterület- 
fejlesztési program 2017-2021.

A civil önkormányzat képviselő-tes-
tülete a 2012 és 2016 közötti időszakra  
megalkotott közösségi tér- és közterü-
let-fejlesztési program alapján dolgozott. 
Az elmúlt években sikeresen megvalósult 
fejlesztések után az önkormányzat hason-
lóan nagy hangsúlyt fektet az elkövetkező 
ötéves időszak programjának a kidolgozá-
sára.

Első lépésként civil szervezetek, egyhá-
zak, intézmények, a helyi gazdasági élet 
meghatározó szereplőinek a bevonásával 
településfejlesztési fórum keretében vitat-
ják meg a 2017-2021. közötti időszak fő 
fejlesztési irányait. A településfejlesztési 
fórumok első fontos lépése a meghatározó 
helyi gazdasági szereplőkkel való egyez-
tetés, a gazdasági és településfejlesztési 
program kidolgozása.

A lakossági igények figyelembevételével 
a 2017-es év március-áprilisi időszakában 
településrészi fórumokat tart az önkor-
mányzat az adott környéken élők szá-
mára, melynek hatékonyságát az elmúlt 
években sikerrel lebonyolított egyeztetései 
bizonyítják. Ezek keretében a lakók meg-
hívást kapnak a közvetlen környezetük 
fejlesztési terveit megvitató fórumokra, 
mely során tájékoztatást kapnak az adott 
településrészen történő fejlesztésekről, 
valamint a közvetlen lakókörnyezet egyéb 
felmerülő kérdései, megoldandó problé-
mái kerülnek megvitatásra. Javaslataikkal 
segítséget nyújtanak a tervek megfelelő 
kidolgozásához.

 A tervek szerint a következő tele-
pülésrészeken lesznek fórumok: az 
elkövetkező időszak tervezete alapján az 
önkormányzat fórumot tart az Ófalu, az 
Újtelep-Hőstelep, a Középhegy, a Szőlő-
hegy és a Majorszegi településrészek fej-
lesztési terveiről. Minden érintett csömöri 
polgárt az internetes felületek mellett 
külön szórólapon is értesítenek majd.

Az önkormányzat – az Építési Szabály-
zat figyelembevételével – a fórumokon 
tapasztaltakat és az elhangzott javaslato-
kat beépítve állítja össze következő évek 
településfejlesztési tervét. 

hírek, események
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Beszámoló Csömör Nagyközség  
Önkormányzata Képviselő- 
testületének 2017. január 26-i 
 üléséről

A képviselő-testület 7 fő részvételével 
tartotta meg rendes ülését.

Az év első rendes képviselő-testületi 
ülése a Himnusz közös eléneklésével 
kezdődött.

 Összefoglaló a 2016. év  
legfontosabb települési eseményeiről  
és önkormányzati munkájáról 

Fábri István polgármester röviden 
tájékoztatta a képviselő-testületet az 
előző ülése óta eltelt fontosabb települési 
eseményekről, önkormányzati intézke-
désekről, valamint a 2016-os év legfon-
tosabb intézkedéseiről és eseményeiről. 
(A beszámoló teljes szövege a www. csomor.
hu honlapunk Polgármesteri beszámolók 
menüpontjában olvasható.)

 Csömör Kincse Díjak átadása
Fábri István polgármester felidézte, 

hogy a 2015 januárjában alapított díjjal 
az újszerű és példaértékű helyi kulturális, 
sport és közösségi kezdeményezésekért 
sokat tevő  személyiségek munkáját kí-
vánja elismerni az önkormányzat.

Az idei évben Csömör Kincse Díjat 
vehetett át:

Félegyházi-Sütő Eszter a helyi 
nyilvánosság terén végzett tevékenységé-
ért, a Csömör TV alapító-főszerkesztői 
munkájáért. 

Kassay-Kézi Gábor és Takó Csaba 
azért a munkáért, amelynek köszönhe-
tően 40 év után Csömörnek újra van 
nagypályás futballcsapata.

(A díjazottakról bővebben lapunk i 14-
15. oldalán olvashatnak)

 A Csömöri Mátyás Király  
Általános Iskola felvételi  
körzetének véleményezése

Kovács Jánosné igazgatási osztályve-
zető ismertette, hogy a Pest Megyei Járási 
Hivatal megkereste az önkormányzatot, 
hogy véleményezze az általános iskola 
felvételi körzetét. Tekintettel arra, hogy 
a településen csupán egy általános iskola 
van, ezért a felvételi körzet módosítása 
nem indokolt.

A képviselők egyhangúlag támogatták a 
javaslatot.

 A Csömöri Községgondnokság 
és a Csömöri Települési Szolgáltató 
Nonprofit Kft. tevékenyégi köreinek 
meghatározása

Fábri István polgármester javasol-
ta, hogy a folyamatosan változó jogi 
környezet miatt az önkormányzat a 
jövőben is tartsa fenn a CSÖTESZ 
Kft.-t a hulladékgazdálkodási feladatok 
biztosítására, emellett a Községgond-
nokság tehermentesítése érdekében a 
zöldterületi tevékenységet szervezzék 
át a CSÖTESZ Kft.-hez, így mindkét 
szervezet hatékonyabban tud működni, 
illetve a nonprofit kft. a pályázatokon 
is jobb eséllyel indulhat, mint egy ön-
kormányzati intézmény. A polgármester 
a következő tevékenységek átszervezését 
javasolta: parkosítás, virágosítás, fásítás, 
játszóterek fenntartása, erdőgazdálkodás, 
mezőgazdasági területek kaszálása, vala-
mint a jövőbeni „zöld projektek” tervezé-
se, előkészítése és kivitelezése (pl. a régi 
strandterület hasznosítása, a horgásztó, 
valamint a Pataksétány kezelése).

A képviselők megvitatták a javaslatot és 
egyetértésüket fejezték ki. 

 A Csömöri Községgondnokság 
intézményvezetői állására jelentkező 
pályázók meghallgatása

Kulich Gábor és Lukács Gábor 
pályázók meghallgatása nyílt, egy pályázó 
meghallgatása zárt ülés kertében történt 
meg.

Kulich Gábor, a CSÖTESZ Kft. 
ügyvezetője a meghallgatáson visszalépett 
a pályázattól. Ezt a döntést azzal indokol-
ta, hogy élne az átszervezés lehetőségével, 
mert a zöldfelületek gondozása közelebb 
áll hozzá, ezért erre a területre szeretne 
koncentrálni.

A testület ezt követően meghallgatta a 
másik két pályázó bemutatkozását, veze-
tői elképzeléseit, majd kérdéseket tettek 
fel az elképzelésekre vonatkozóan.

Zárt ülés:
A Csömöri Községgondnokság 

intézményvezetőjének megválasztása
A képviselő-testület titkos szavazással a 

jelenlegi vezetőt, Lukács Gábort válasz-
totta meg a Csömöri Községgondnokság 
intézményvezetőjének. A vezető meg-
bízatása határozott időtartamra 2017. 
március 1-től 2019. december 31-ig tart. 
Egyúttal elvi döntés is született arról, 
hogy a másik pályázó, Kulich Gábor ál-
tal vezetett Csömöri Településszolgáltató 
Nonprofit Kft. zöldterületi tevékenységét 
kibővíti az önkormányzat.

 Petőfi Sándor Művelődési Ház 
Alapító Okiratának módosítása

Kovács Jánosné igazgatási osztályve-
zető ismertette, hogy a korábbi módosítás 
alkalmával már kezdeményezték az in-
tézmény tevékenységi körének bővítését, 
ám a Magyar Államkincstár kérte az 
illetékes minisztérium állásfoglalását. A 
minisztérium az engedélyt megadta, így 
a módosítás elkészült. Ennek értelmében 
a művelődési ház tevékenységi köre az 
alábbiakkal bővül:
• Egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 

művészetek támogatása
• Színházak tevékenysége

Szeltner László igazgató kifejtette, 
hogy a módosításra az intézmény már 
működő csoportjainak pénzügyi elszámo-
lása miatt van szükség.

A képviselők egyhangúlag támogatták a 
módosítást.

 Kereset benyújtása  
a DMRV Zrt. tartozása miatt

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Elle-
nőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke 

A  jövőben a  CSÖTESZ látná el a zöldterületek karbantartását.

hírek, események
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ismertette, hogy az önkormányzatnak 
érvényes szerződése van a DMRV-vel 
a szennyvízcsatorna üzemeltetésére, ám 
jogszabályi változások miatt a bérleti 
díjat illetően vita alakult ki. A bérleti 
díj megállapítására a Magyar Energetikai 
Hivatal elnökének van jogosultsága a 
DMRV-adatok ismeretében, de az adat-
szolgáltatás többszöri felszólítás ellenére 
évek óta elmaradt.

Az önkormányzat ezért keresetet kíván 
benyújtani annak érdekében, hogy jogi 
úton kényszerítse ki az érvényben lévő 
szerződés betartatását.

A testület egyhangúlag támogatta a 
javaslatot.

 Közösségi tér- és közterületi- 
fejlesztési program ütemezése

Fábri István polgármester tájékoztat-
ta a testületet, hogy bár a hozzávetőleges 
ütemterv már elkészült, tavasszal tele-
pülésrészi lakossági fórumokat szeretne 
tartani az önkormányzat, és az ütemezés 
során figyelembe kívánják venni az ott 
elhangzott javaslatokat, észrevételeket is. 
Az ütemezést emellett befolyásolhatják 
az időközben felmerülő pályázati lehető-
ségek is.

(A témáról bővebben lapunk i 10. 
oldalán olvashatnak.)

 Veronai buszbaleset  
sérültjeinek támogatása

Tihanyi Ferenc képviselő elmondta, 
hogy Csömör intenzív sporttevékeny-
sége miatt több áldozattal, sérülttel 
volt közvetlen kapcsolatban, ezért mély 
megrendüléssel fogadták a tragikus 
híreket. A képviselő javasolta, hogy az 

önkormányzat – fájdalmukban osztozva 
– pénzadománnyal is támogassa az érin-
tett családokat.

A képviselő-testület megvitatta a javas-
latot, és egyhangúlag úgy határozott, hogy 
200 ezer Ft-ot utal át az e célra nyitott 
gyűjtőszámlára.

 Képviselők, hivatalvezetők 
közérdekű bejelentései

Fábri István polgármester tájékoz-
tatta a testületet, hogy az útfelújítási pá-
lyázatot a megnyitás után néhány perccel, 
20. pályázóként sikerült benyújtani.

Dr. Szarka Zsuzsanna arra hívta fel 
a figyelmet, hogy a temetések idejére a ra-
vatalozó környékét nem minden esetben 
zárják le, ami méltatlan körülményeket 
teremt. Fábri István polgármester ígé-
retet tett arra, hogy jelzi az illetékesek felé 
a problémát.

Eigler Tamás arról számolt be, hogy 
a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói 
Bizottság informális ülés keretében 
megvizsgálta a kötelező bérminimum vál-
tozása miatt keletkező bérfeszültségeket 
a különböző önkormányzati intézmé-
nyeknél, és javaslatot kívánnak tenni ezek 
orvoslására.

Zárt ülés:
Közösségi célú  

ingatlanvásárlások megvitatása
A képviselő-testület úgy döntött, hogy 

megvásárolja a Csömör, 645 hrsz.-ú, 
Vörösmarty u. 2. szám alatti, 698 m2 
belterületi lakótelket, melyhez 161,6 m2 
lakóépület, és 71,7 m2 melléképület és 28 
m2 pincelejáró és pince tartozik. Az ingat-
lan megvásárlására maximum 34  millió 

forintot különít el a 2017. évi költség-
vetésből és megbízza a polgármestert az 
adásvételi szerződés megkötésére.

Beszámoló Csömör Nagyközség  
Önkormányzata Képviselő- 
testületének 2017. február 9-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.)

 
 Pályázati kiírás  

területi védőnői állásra
Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti 

és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, 
hogy Tóth Erika védőnő felmondása 
miatt szükségessé vált az álláspályázat 
kiírása.

A képviselő-testület egyhangúlag 
támogatta, hogy a korábbi, hasonló pályá-
zatokkal azonos tartalommal írják ki az 
álláspályázatot, amely tartalmazza a sike-
res pályázó számára a lakhatási támogatás 
biztosítását is.

 
 Csömör Nagyközség  

Önkormányzata 2016. évi  
költségvetésének módosítása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető 
tájékoztatta a testületet, hogy az előző évi 
költségvetési rendeletet pótlólagos állami 
támogatások, illetve elvonások, továbbá 
könyvelési rovatok helyesbítése miatt 
szükséges utólag módosítani.

A képviselők egyhangúlag támogatták a 
rendeletmódosítást.

 
 Csömör Nagyközség  

Önkormányzata 2017. évi  
költségvetésének elfogadása

Fábri István polgármester ismertette 
a 2017-es költségvetés fő prioritásait, a 
fejlesztési terveket. Hangsúlyozta, hogy a 
következő évben különös gondot kíván-
nak fordítani a zöldterületi-környezet-
védelmi fejlesztésekre és programokra, 
valamint a meglévő ipari-kereskedelmi 
övezetek hasznosíthatóságának javításá-
ra, ami további bevételeket teremthet 
az önkormányzat számára.

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellen-

Az elkövetkező időszaki fejlesztések egyeztetésére  
tavasszal lakossági fórumokat tartanak.

hírek, események
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őrző és Vállalkozói Bizottság elnöke 
arról számolt be, hogy az önkormány-
zat bevételei nagyrészt saját forrásból 
származnak, az állami források lassú 
ütemben, de csökkennek, az állam 
egyre több területről vonul ki.

A bizottsági elnök beszámolt arról 
is, hogy amennyiben a DMRV-től 
peres úton sikerül behajtani a jelentős 
összegű koncessziós díjat, azt teljes 
egészében a csatornaközmű-hálózat 
fejlesztésére kívánják fordítani.

Eigler Tamás kifejtette továbbá, 
hogy az önkormányzat a későbbiekben 
is kiemelten támogatja a civil szférát, 
köztük olyan szervezeteket, amelyek 
a település közbiztonságát növelik, 
valamint az egyházakat és a sportte-
vékenységet.

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető 
a költségvetési rendelet szerkezetét mu-
tatta be, közte a kötelező és az önként 
vállalt feladatok megoszlását. Utóbbi 
területen elsősorban az oktatáshoz 
kapcsolódó támogatások szerepelnek.

Tormay-Lesták Mária alpolgár-
mester az oktatási terület támogatása 
kapcsán kifejtette, hogy az iskolaálla-
mosítást követően az önkormányzatnak 
nincs lehetősége a szakmai munkát 
támogatni, ezért a diákok közvetlen 
támogatására helyeznek nagyobb 
hangsúlyt, a szülői szervezetekkel is 
egyeztetve.

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Nép-
jóléti és Kulturális Bizottság elnöke 
beszámolt arról, hogy a bizottság egy 
új támogatási formát kíván bevezetni: 
sok más településhez hasonlóan a 
helyi újszülöttek számára szeretnének 
támogatást nyújtani az állami babaköt-
vényhez kapcsolódva.

Több intézmény (a SZAK, a műve-
lődési ház, valamint az óvoda) vezetője 
is beszámolt arról, hogy a minimál-
bér-emelés bérfeszültséget okoz az 
intézményekben, lévén a szakképzetlen 
munkavállalók lényegében azonos 
bérkategóriába kerültek a magasabb 
képesítésűekkel. Gondot okoz emellett 
az üres státuszok betöltése az alacsony 
bérek miatt. A testület tagjai javasol-
ták, hogy a problémát a Pénzügyi, 
Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság 
soron következő ülésén tárgyalják 
részletesen. Eigler Tamás ugyanakkor 
kifejtette, hogy az állam a kötelező 
béremelésekhez sem biztosított forrást, 
csak előírta azt, így az önkormányzat 
költségvetését már így is jelentősen 
megterhelik az emelések.

Dunavölgyi Illés Sándorné, a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Csömör elnöke nehezményezte, hogy a 

Csömöri Hírmondó, valamint a Légy 
Ott programfüzet meglátása szerint na-
gyobb teret biztosít a Szlovák Nemze-
tiségi Önkormányzatnak, továbbá szóvá 
tette, hogy adventi programsorozatukra 
a szlovák önkormányzat „rászervezett”, 
mivel ezzel egy időben tartottak a 
könyvtárban mézeskalács-kiállítást és 
jótékonysági vásárt. Általában úgy vél-
te, hogy nem kap megfelelő támogatást 
a helyi német önkormányzat.

A képviselő-testület több tagja jelezte, 
hogy bár méltányolják a nemzetiségi 
önkormányzat munkáját és a mögötte 
álló érezhető társadalmi igényt, inkább 
együttműködést, és nem széthúzást 
javasolnak, különösen, hogy többek 
között folyamatos pénzügyi és infra-
strukturálist támogatást ad a települési 
önkormányzat a német nemzetiségi 
önkormányzatnak, sőt, 2013-ban az 
általános iskola vezetésének közönye 
ellenére is bevezette a német nem-
zetiségi oktatást az iskolában, aminek 
eredménye a mostani sikeres nemzeti-
ségi nevelés.

A képviselő-testület megvitatás után 
egyhangúlag elfogadta a költségvetést.

 
 Köztisztviselői illetményalapról 

szóló rendelettervezet megvitatása
Dr. Katona Péter jegyző arról szá-

molt be, hogy a környező településeken 
a köztisztviselői illetményalapot jelen-
tősen megemelték, és ez munkaerő-piaci 
szempontból a csömöri hivatal verseny-
képességét kérdőjelezi meg, rendkívüli 
módon megnehezítve az üres álláshelyek 
betöltését.

A képviselő-testület egyhangúlag úgy 
döntött, hogy a köztisztviselői illet-
ményalapot 8%-kal megemeli, valamint 
további 2% célfeladat prémiumot határoz 
meg, melyről az intézményvezető saját 
hatáskörében dönt.

 
 Javaslat polgármester  

illetményének és költségtérítésének 
megállapítására

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, 
hogy a polgármester illetményének és 
költségtérítésének összegét most már 
jogszabály írja elő, attól eltérni sem felfelé, 
sem lefelé nem lehet. A jegyző elmondta, 
hogy a kormányhivatal ennek ellenére 
ragaszkodott ahhoz, hogy a képviselő-tes-
tület szavazzon a kérdésről.

A képviselők megvitatás után egy-
hangúlag szavazták meg a polgármester 
illetményét, ugyanakkor a határozatot 
kiegészítették azzal a megjegyzéssel, hogy 
nem tartják célszerűnek a szavazást olyan 
kérdésekben, amelyben nincs döntési 
lehetőségük.

 Építési tilalom elrendelése  
a Major úti gazdasági területre

Fábri István polgármester ismertette, 
hogy a HÉSZ hatályba lépése után a 
Major útra új szabályok vonatkoznak 
majd a kulturált környezet, a szebb tele-
püléskép elérése érdekében, és erről már 
folytak tárgyalások a tulajdonosokkal. 
Fábri István javasolta, hogy az átmeneti 
időszakra a testület rendeljen el azonnali 
építési tilalmat. Megjegyezte, hogy az 
érintett tulajdonosakat a módosítás in-
kább pozitívan érinti, mivel tárgyalások 
zajlanak a terület egy részének átminősí-
téséről mezőgazdasági övezetből GKSZ 
övezetté, ami a tulajdonosok számára 
értéknövekedést jelent, ugyanakkor a főút 
felől zöldsávot kell biztosítaniuk.

A testület egyhangúlag támogatta az 
építési tilalom elrendelését.

  Képviselők, hivatalvezetők 
közérdekű bejelentései

Fábri István polgármester beszámolt 
arról, hogy az önkormányzatnak sikerült 
több tulajdonossal megegyeznie a Ma-
jorszegi erdőben tulajdonszerzéssel és 
az erdőgazdálkodási jog megszerzésével 
kapcsolatban.

A polgármester beszámolt arról is, 
hogy a Vörösmarty u. 2. szám alatti in-
gatlan adásvételi szerződése előkészítés 
alatt áll. Az épület megszerzése után a 
lottózó egyelőre tovább működhetne az 
épületben, ám emellett új hasznosítási 
lehetőségekre is esély nyílik a település 
egyik központi épületében.

Szántóné Hermányos Mária fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a horgásztó 
melletti lakóépület kapcsán területi viták 
merültek fel (fakivágás, legeltetés zajlott 
önkormányzati területen). Fábri István 
válaszában jelezte, hogy az önkormányzat 
kimérette a területet, és megtiltotta a 
tulajdona használatát.

Eigler Tamás arra kérte az önkor-
mányzatot, hogy az Árpádföldi úti lakók 
felé írásban jelezzék, hogy alaptalan a 
híresztelés, mely szerint lakópark épülne 
a területen. A beruházási tanácsnok emel-
lett arra kérte a képviselőket, hogy vegye-
nek részt az egészségház burkolatának és 
tetőcserepeinek kiválasztásában.

  
Zárt ülés:

Javaslat Díszpolgári cím és Csömör 
Községért Emlékérem adományozására

A képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
Díszpolgári címet ebben az évben nem 
adományoz. A testület úgy döntött, hogy 
Csömör Községért Emlékérmet adomá-
nyoz dr. Paulovics Mihály korábbi 
településvezetőnek, több helyi szervezet 
aktív tagjának

hírek, események
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A „Csömör Kincse” díjazottjai 

A januári testületi ülésen 
adták át a „Csömör Kincse” 
díjakat. A 2015ben alapított 
díjjal azoknak a polgároknak  
a tevékenységét szeretnék  
elismerni, akik az utóbbi 
években újszerű és értékte
remtő kezdeményezéssel  
gazdagították a helyi  
közösségikulturális életet.  
A „Csömör Kincse” díjat – 
mely oklevelet, illetve egy,  
a csömöri alkotók tárgyaiból 
összeállított ajándékválo
gatást tartalmaz ‒ hagyo
mányteremtő céllal az év 
első testületi ülésén (január 
26án) Fábri István polgár
mester és dr. Szarka Zsuzsan
na, a Népjóléti és Kulturális 
Bizottság elnöke adta át, a 
díjazottakat  dr. Szarka  
Zsuzsanna méltatta.  
Összeállításunkban a  
díjazottakat, illetve az  
elismert eseményeket,  
kiadványokat mutatjuk be. 

Félegyházy-Sütő Eszter, a Csömör TV 
alapító-főszerkesztői munkájáért  

Az elmúlt egy évtizedben nagymértékű 
változásokat tapasztalhattunk a helyi 
nyilvánosság különböző területein, me-
lyek közül kiemelkednek az elektronikus 
médiaeszközök, illetve a közösségi média 
használatának folyamatos elterjedése. 
Mindezek ellenére sokáig igen ritkán 
találkozhattunk mozgóképeken Csömör 
színes kulturális-közösségi életének, jól 
működő közösségi intézményeinek, a 
mindennapok nem kevésbé fontos je-
lenségeinek bemutatásával. Ebben a 
tekintetben hozott pozitív változást az 
interneten elérhető Csömör TV néhány 
évvel ezelőtti elindítása. A nagyközség 

társadalmi életének gazdagságát rendkí-
vül színvonalasan, magas szakmai tudást 
képviselve bemutató, és nem utolsósorban 
széles körű érdeklődést és elismerést 

kiváltó rövidebb és hosszabb filmek, tu-
dósítások, riportok komoly szerepet ját-
szanak a helyi közösségek, intézmények 
identitásának folyamatos erősítésében is.

Félegyházy-Sütő Eszter a díjátadón

14 kultúra, közösségi élet
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Kassay-Kézi Gábor alapító szakmai vezető 
és Takó Csaba játékos edző, a csömöri 
nagypályás labdarúgás újraindításáért 

Csömör messze földön híres a sporté-
letéről. Korábban a kézilabda, az utóbbi 
másfél évtizedben azonban már más 
sportágak (úgymint kerékpár, futsal, 
asztalitenisz, küzdősportok, labdarúgás, 
legújabban pedig az atlétika) is rendszeres 
helyi testedzési, sportolási lehetőséget 
nyújtanak sok száz csömöri fiatalnak és 

felnőttnek, sőt több szakosztály komoly 
regionális, országos, illetve nemzetközi 
sportsikereket is magáénak tudhat. A he-
lyi sportágak kínálatának része a néhány 
éve megalapított Csömör KSK nagypá-
lyás labdarúgó-szakosztály is, amelynek 
létrejöttében komoly szerepet játszott a 
szakmai-szervezési munkát irányító helyi 
futsal egyesület, illetve a település sport- 
és labdarúgás iránt elkötelezett több 
vezető személyisége.

Több mint negyven év után lett újra 
futballcsapata Csömörnek.

Ez a hazai és nemzetközi viszonylatban 
is minden tekintetben a legnépszerűbb-
nek számító sportág már a nagyközségben 
is a legtöbb fiatalt és szurkolót vonzza. A 
játék köré szerveződő szülői és szurkolói 
közösséget látva mindenki számára 
kézzelfoghatóvá vált a filmtörténet egyik 
legendás mondásának igazsága: „Kell egy 
csapat!”

A képen balról jobbra: Takó Csaba, dr. Szarka Zsuzsanna és Kézi Gábor a díjátadón

1515kultúra, közösségi élet
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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

Jubileumi év küszöbén állunk
 A reformátusság világszerte 2017-ben 

ünnepli a reformáció 500. évfordulóját. A 
magyarországi protestáns egyházak is ké-
szülnek helyi és országos szinten az évfor-
dulóra kiállításokkal, koncertekkel, kon-
ferenciákkal, könyvekkel, emlékművekkel. 
Csömörön mi, reformátusok is készülünk 
az evangélikus és baptista testvérekkel az 
évforduló méltó megünneplésére.

1517. október 31-én hozta nyilvános-
ságra Luther Márton a 95 pontból álló 
egyházkritikáját. Bár korábban más refor-
mkísérletek is voltak, az ő sikerének okát 
abban kereshetjük, hogy a 95 tételében 
nemcsak kritikát fogalmazott meg az el-
világiasodott egyházzal szemben, hanem 
megoldást is adott. Miközben rámutatott 
a hibákra, felmutatta Isten végtelen 
kegyelmét, Krisztus megváltásának szük-
ségességét, a hit nélkülözhetetlen szerepét 
és – nem utolsósorban – a Szentírás 
jelentőségét.

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos 
a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az 
igazságban való nevelésre; hogy az Isten 
embere tökéletes és minden jó cselekedetre 
felkészített legyen.” (2Tim 3,16-17) – Fo-
galmazott Pál apostol a Szentírás jelentő-
ségéről Timóteusnak. A fiatal tanítvány 
Istentől rendelt küldetése az volt, hogy az 
Isten-keresőket az ige hirdetésével Krisz-
tushoz vezesse. Pál e sorokkal tanítja őt, 
hogy mindezt csak akkor tudja megtenni, 
ha ő maga is az isteni kijelentésből merít.

„Csak tiszta forrásból.” – Fogalmazott 
egykor Bartók Béla. A tiszta forrás 
nemcsak a népzenei életben elengedhe-
tetlen, hanem az élet más területein, így 
a hitéletben is. Nem mindegy egyáltalán, 
hogy az ember miből merít erőt, vezetést, 
útmutatást, irányelveket. Unokáink, gyer-
mekeink, a magyarság jövője múlik azon, 
hogy a hitünket, szavainkat és tetteinket 
milyen forrásból tápláljuk.

Isten kijelentése kiállta az idők próbáját. 
Az évezredek során sokan próbálták már 
kétségbe vonni, támadni, de még mindig 
él az ige, mert a Szentlélek ereje teszi 
élővé azt minden Isten-kereső számára. 
Aki a Bibliát hittel fogadja, és az életét 
hozzá igazítja, az a világot megteremtő 
és fenntartó Isten tökéletes rendszeréhez 
igazodik, és rátalál az életet megváltó 
Krisztusra.

A reformáció egyik legfontosabb aján-
déka nemcsak az egyháznak, hanem az 
egész emberiségnek, hogy ráirányította 
a figyelmet Isten kijelentésére és elérhe-
tővé tette azt mindenki számára. Kézbe 
vehető lett a Szentírás, anyanyelvünkön 
tudjuk olvasni azt az írást, amely „Istentől 
ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a 

megjobbításra, az igazságban való nevelésre; 
hogy az Isten embere tökéletes és minden jó 
cselekedetre felkészített legyen.” Ámen.

Esztergály Előd Gábor
református lelkipásztor

Karitász hírek
Karitász közösségünk nagyon szép 

eredménnyel zárta működése harmadik 
évét. Hála a Jóistennek és segítőinknek, 
idén jelentősen nagyobb támogatást 
nyújthattunk családjainknak.

2016 dióhéjban:
• környezettanulmány után 66 csömöri 

családot támogatunk, ebből 46 kisgyer-
mekes. Fejenként mintegy 50 kg tartós 
élelmiszert oszthattunk szét az ünnepi 
és Élelmiszerbankos csomagokban. 

• Részt vettünk a község nagy rendez-
vényein, folyamatosan ismertetjük 
tevékenységünket, megszólítjuk a 
lakosságot.

• Kincsesláda tábort szerveztünk idén 
nyáron is.

• Szerda esténként jóga foglalkozást tart 
egy testvérünk a plébánián.

• Homokozó játékokat vittünk Csömör 
játszótereire (szokás szerint).

• Gyermeknapkor ismét elvittük a gyere-
keket kézműveskedni, játszani.

• Iskolakezdéskor 39 gyermeknek segí-
tettünk 5.000 Ft-os utalvánnyal.

• Remekül sikerült a Karitász bál, mely fő 
bevételi forrásunk. 

• Tűzifát szállítottunk a családjainknak, 
nagyságuktól függően öt–tíz mázsát.

• Az idei télen összesen több mint 250 
mázsát.

• Szent Miklós napján minden kisgyer-
meket megajándékozott Bence Mikulás.

• KaritászPONT adományhelyünkön (a 
plébániával szemben) csütörtökönként

• nagy forgalmat bonyolítunk le gyer-
mekholmikból.

• Katolikus testvérközösségünknek Ak- 
naszlatinára nagy rakományt válogat-
tunk össze.
Januárban közösségünk változatlanul 

választotta újra a vezetőséget. Vezető: 
Kákonyi Anett, helyettesek: Varga 
Éva és Gombásné Szücsi Zsuzsa, 
pénztárosok: Sölch Ágostonné és 
Endrédy Miklósné, kommuniká-
ciós: Hermányos Mária, gondnok: 
Endrédy Miklós. A KaritászPONT 
felelőse Mikletz Pálné. Eseményeink 
megörökítésére fotósunk is lett Marton 
Ágnes személyében. A sok munkát mint 
összeszokott méhcsalád gördülékenyen, 
szeretetben, örömmel tesszük. Készülő 

hitélet
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viselkedési kódexünkben rögzítjük is az 
áldozatot, néha erőfeszítést igénylő ke-
resztényi magatartás közösségi előírásait. 

Elkelne még körünkben segítő erő, 
különösen erős férfi, ezért hívjuk, vár-
juk újabb tagjainkat! 

Bankszámlaszámunk:
Csömöri Római Katolikus  
Egyházközségért Alapítvány
65100242-11405870  
megjegyzés: karitász
Elérhetőségeink: 06 30 667 8407
Honlap: www.csomorplebania.andocsi.
hu/közösségek menüpont. 
Facebook: Szent Rita Karitász 
Legközelebbi találkozónk a plébánián: 
március 8-án kedden 18 órakor lesz. 

Szent Rita Karitász Közösség

Reformációi emlékév
Az idei esztendő a reformáció 
kezdetének ötszáz éves jubileumi éve 
is. Szerte a világon megemlékeznek 
arról, hogy a hagyomány szerint 
1517. október 31én egy Ágoston 
rendi szerzetes, teológiai doktor, 
Luther Márton a wittenbergi 
vártemplom ajtajára kiszögezte az 
egyház megújítását célzó 95 pontját, 
és ezzel kezdetét vette egy máig  
ható egyházi, politikai, kulturális  
és gazdasági reformfolyamat.  
A csömöri evangélikus gyülekezet 
lelkészével, Johann Gyulával 
az emlékévről beszélgettünk.

 �Az evangélikus, a református,  
a baptista és más protestáns felekeze-
tek megszületésével is járó reformá-
ciói folyamat elindítója egy katolikus 
szerzetes volt…

Az egyház első ezerötszáz évét kísérő 
megújulási mozgalmak után a Jóisten 
egy új lehetőséget adott Luther számára 
1517-ben. Ő talán nem is gondolt arra, 
hogy a bűnbocsátó cédulák ellen és 
az egyház megújulása érdekében leírt 
gondolatai nemcsak hogy futótűzként 
fognak elterjedni Európában, de az élet 
számos területét érintő hatásai is lesznek. 
Csak egy példát hadd emeljek ki: Luther 
bibliafordításával megteremtette a ma is 
használatos német irodalmi nyelvet. A 
könyvnyomtatás elterjedésének időszaká-
ban ennek (is) óriási jelentősége volt.

� Ennek az akkor 
ismeretlen német 
szerzetesnek, illetve a 
tanításának miért lehetett 
akkora hatása, hogy még 
a pápa tekintélyét is meg-
gyengítette egy időre?

Az évszázadok alatt na-
gyon komoly, tekintélyelvű 
egyházstruktúra alakult 
ki a katolikus egyházban. 
Luther ezzel szemben 
azt hangsúlyozta, hogy a 
kegyelem nem az egyházi, 
földi tekintélyektől függ, 
hanem egyedül Krisztustól. 
Teológusként azt hirdette, 
hogy Krisztus az egyedüli 
és tökéletes főpap és az 
egyszeri, megismételhetet-
len, tökéletes áldozat. Ezt 
a gondolatot természetesen 
nem fogadta el az akkori 
kor egyháza. Jól ismerjük 
a történelmi tanulmányainkból, hányféle 
vallásháború robbant ki Európa-szerte.

 �Ötszáz év elteltével mennyiben más 
a helyzet az egyházak között?

Ma a katolikus egyház több meghatáro-
zó teológusa úgy tekint Luther Mártonra, 
mint a „Hit tanítómesterére”. Számomra 
pedig nagy öröm, hogy a katolikus kol-
légával nemcsak beszélgetni tudunk erről, 
hanem a reformációi emlékév kapcsán ‒ a 
református és baptista testvérekkel szer-
vezett közös rendezvényeinkre ‒ csömöri 
katolikus testvéreinket is meghívhatjuk, 
számíthatunk a jelenlétükre. 

 �Például?
Két családi napot is tervezünk: június 

4-én, pünkösdvasárnap délutánján tartjuk 
a hagyományos ökumenikus tanévzáró 
istentiszteletünket. Nemcsak a helyszín 
miatt lesz ez idén más – terveink sze-
rint a művelődési ház adna otthont az 
alkalomnak –, hanem amiatt is, hogy a 
lelki tartalmon túl különféle gyermek- és 
felnőttprogramokat szervezünk.

Október 8-án lesz a másik családi nap. 
Az eseményekben gazdag délutánon előa-
dások, gyermekprogramok, koncertek 
mellett 18 órakor az Árva Bethlen Kata 
című monodráma előadásával várjuk az 
érdeklődőket.

Az önkormányzat támogatásával a 
református és baptista testvéreinkkel egy 
közös, albumszerű kiadványt tervezünk. 
Reményeink szerint december elején 
lesz a könyvbemutatója. Egy reformációi 
vándorkiállítást is szeretnénk közösen 
vendégül látni, ennek részletei még szer-
vezés alatt állnak.

Nagyon bízunk benne, hogy idén ta-
vasszal elkészül a református gyülekezeti 

ház, amelynek szentelése mindannyiunk 
ünnepe lesz.

 �A csömöri evangélikus gyülekezet 
hogyan készül a 2017-es esztendőre?

A „hétköznapi” alkalmaink tematikáját 
is sok esetben meg fogja határozni a re-
formáció üzenete. Lesznek azonban olyan 
programjaink, amelyeket az emlékévhez 
kötődően szervezünk, és ahova minden 
érdeklődőt nagy szeretettel hívunk és vá-
runk. Még tavaly novemberben kezdődött 
el az Új reformáció című előadássoroza-
tunk. Június 10-ig havonta egy szombat 
este Klaus Douglass azonos című könyve 
alapján közösen gondoljuk át, hogyan kell 
Luther bizonyos tételeit a mai közössége-
inkre vonatkoztatni.

Szeptember 24-én délután rendezzük 
meg A reformáció kincsei elnevezésű 
irodalmi délutánunkat. Ennek keretében 
evangélikus költők, írók tollából született 
művekből hangzik majd el egy összeállítás, 
amelyet énekkarunk és fúvószenekarunk 
fellépése fog kiegészíteni.

Októberben, a reformáció hónapjá-
ban Luther életéről szóló vetítettképes 
előadást tervezünk. Idén két fővárosi 
múzeumba is szeretnénk csoportosan 
eljutni: a megújult Deák téri Evangélikus 
Múzeumba, illetve szeretnénk megnézni 
a Magyar Nemzeti Múzeumban április 
végén nyíló reformációi kiállítást is.

Reméljük, október 31-én, a reformáció 
napján minél többen ott leszünk a Papp 
László arénában rendezett országos refor-
mációi ünnepségen, este pedig a csömöri 
közös istentiszteleten, amit református és 
baptista testvéreinkkel közösen tartunk.

Boda Zsuzsa

“Számomra pedig nagy öröm, hogy a katolikus  
kollégával nemcsak beszélgetni tudunk, hanem   
a református és baptista testvérekkel szervezett közös 
rendezvényeinken is számíthatunk jelenlétükre.”

hitélet
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Testvérközösség Aknaszlatinán
A csömöri Karitász tavaly november-

ben létesített kapcsolatot a kárpátaljai 
Aknaszlatina katolikus közösségével.

Karácsonyra a Sport Kft. megpakolt 
mikrobuszával és anyagi támogatással 
keltünk útra. Meleg fogadtatásunk és a 
helyszínen tapasztalt szomorú tények 
erős kontrasztja szembetűnő volt.  Fogal-
munk sincs róla, milyen jó sorban élünk 
Csömörön. 

 A kinti karitász 200 rászoruló családot 
gondoz. Naponta negyven adag ételt 
főznek a ház konyháján az odajáró hajlék-
talanoknak, viszik a magányos időseknek. 
A fiataloknak a testi mellett lelki-szellemi 
táplálékra is szükségük van, sokukat az 
utca „neveli”.

Az anyaországi figyelem és szeretet éh-
sége szinte tapinthatóvá vált. Nagy tervek, 
álmok rajzolódtak ki. – Cseppek a tenger-
ben, mondja az ész, de a hit ereje felülírja 
a racionalitást. Segítenünk kell, mert „itt 
nagyon nehéz megmaradni embernek, 
magyarnak egyaránt”. 

Márciusban 4 napig lesznek vendégeink 
a plébános atyával együtt nyolcan, így 
nemzeti ünnepünket is közösen ünnepel-
hetjük. 

Hermányos Mária
 

Csömöriek Kárpátaljáért
Testvérközösségünk az ukrajnai Ak-

naszlatina katolikus egyházközsége.
Az egykor virágzó Tisza-menti sóbá-

nyász települést ma háború, munkanél-
küliség, nehéz megélhetés sújtja. Sok az 
elhagyatott idős ember, és a szülei távollé-
tében hányatottan nevelődő gyermek. Az 
ott működő karitász csoport naponta 40 
rászorulónak és hajléktalannak főz meleg 
ételt. Az élelmiszer-beszerzés és ebédki-
hordás megkönnyítésére szükségük lenne 
egy lábpedálos járműre, triciklire.

Egyházközségünk adománygyűjtést 
szervez megsegítésükre.

Adományaikat a katolikus templom-
ban a padok mögötti asztalon az e célra 
elhelyezett zárt perselyben helyezhetik el, 
vagy irodai időben a plébánián.

Március 15-ét velünk ünnepeli Ak- 
naszlatina plébánosa és karitászuk veze-
tősége. Akkor szeretnénk átadni nekik az 
adományt.

Köszönjük egykori honfitársaink nevé-
ben is segítő együttérzésüket:

A csömöri katolikus közösség

Újdonságok  a Karitász életéből  
(folytatás a   i 16. oldalról)

• „Szabad fogas” akció, a templom mel-
letti betlehemes sátorban. „Ha fázol, 
vegyél el egy kabátot, ha nem szeretnéd, 
hogy mások fázzanak, tegyél ide egyet! ”

• 2017. 03. 17-ei kezdettel minden 
pénteken 16.30-tól Melinda várja 
a franciául tanulni vágyó, 5–9 éves 
gyermekeket játékos nyelvi képzésre 
a plébánián. A rászoruló gyerekek in-
gyenesen, az e körön kívüliek adomány 
fejében vehetnek részt a tanfolyamon. A 
bevételt is gyermekeinkre fordítjuk.
 A kutatások szerint a korai nyelvta-

nulás jótékony hatással van a kiejtésre, 
az intonációra, a közlések hosszára és a 
kommunikációs stratégiák alkalmazására. 

Pénzügyi tudatosság: 
Mire pályázhatunk?

Végre újra elérhetővé váltak az EU-s 
források a mi régiónkban is. A pályáz-
tatásban történt szemléletváltás miatt 
a vissza nem térítendő támogatások 
mellett egyre nagyobb arányban van jelen 
a visszatérítendő támogatás, azaz a hitel 
is. Ezt azonban nagyon kedvezményes, 
0%-1%-2%-os kamattal nyújtják az MFB 
Pontok, más bankköltség felmerülése 
nélkül. A hitellel kombinált támogatások 
nagyobb előkészítettséget igényelnek, 
hisz a bank adósminősítési rendszerének 
is meg kell felelni. A pályázat megírásához 
ezért válhat szükségessé egy tapasztalt 
pályázatíró igénybevétele. A vállalkozók 
számára azért lehet ez előnyös, mert 
10% önerő biztosítása mellet meg tudják 
valósítani fejlesztéseiket. Már beadható 
a pályázat a KKV-k versenyképességének 
növelése című hitelprogramra Pest megyé-
ben, új és használt eszköz beszerzésére. A 
szintén elérhető piaci megjelenés támoga-
tása csak vissza nem térítendő támogatást 
tartalmaz. A vállalkozások számára kiírt 

Épületenergetikai fejlesztések kombinált 
hiteltermékkel pályázatok beadása március 
16-tól lehetséges. Az Út a munkaerőpi-
acra nevű program a munkavállalók és a 
munkáltatók számára is kedvezményeket 
nyújt, ezekről a munkaügyi központokban 
érdemes érdeklődni. 2016 szeptemberétől 
a szakképzési centrumokban lehetőség 
nyílt arra, hogy ingyenes nyelvi, informa-
tikai és vállalatvezetési képzésen vegyenek 
részt az érdeklődők. A Kis- és középvál-
lalkozások ügyvezetője I.-II. képzés 310 
óra angol- vagy németórát tartalmaz! 
Hamarosan várható a lakóépületek ener-
giahatékonyságának és megújuló energia-
felhasználásának növelését célzó hitel és 
az idegen nyelvi készségek fejlesztésére 
irányuló kiírások megjelenése. Kifeje-
zetten Pest megye számára hazai forrást 
különítettek el, amiből a vállalkozások 
telephelyfejlesztése, és tavasztól további 
kiírások keretében egyéb fejlesztések is 
megvalósíthatóak lesznek, soha nem lá-
tott, 55%-os támogatásintenzitás mellett.

Rosenbergerné Türk Edina 
(20/547-4263, turkedina@konzultacio.eu)

Fájdalommal tudatjuk, 
hogy január 24-én, 
életének 68. évében 

elhunyt  
dr. Redling Tibor,  

körzeti hatósági 
állatorvos.  

1973-tól töltötte 
be nagy szakmai 

tudással, gondossággal 
munkakörét.   

Emlékét kegyelettel 
őrizzük.

Mervald Mihály

kultúra, közösségi élet
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Ha farsang, akkor fánkszezon
A 18. alkalommal megrendezett há-

jastészta- és fánksütő versenyről évről 
évre megírjuk, hogy egyre népszerűbb, 
de aki részese volt a tolongó tömegnek 
és volt szerencséje megkóstolni az idei 
finomságokat, az most olvasás közben 
bizonyára bőszen velünk bólogat. 
A zsűri elnöke Hargitai György 
mesterszakács volt, a nehéz döntések 
meghozatalában Opóczky Sándor 
mesterszakács és Schvets Zsolt 
mesterszakács zsűritagok segítették. 
Újdonság volt ebben az évben, hogy 
a zsűrizésnél a helyben s az otthonról 
hozott sütiket külön díjazták. A hely-
ben sütő csapatok 10 óra körül kezdték 
el a sürgés-forgást, az érdeklődők pedig 
elleshették a szalagos virágfánk, csokis 
fánk, rózsafánk, csöröge, túró fánk, há-
jas lekváros és diós süti, hájas pogácsa, 
édesburgonya fánk, almafánk, kapros-tú-
rós fánk, kürtös reformfánk, sajtos fánk 
készítésének rejtelmeit. A nagyközönség 
14 órától vásárolhatott kóstolójegyeket, 
ami egyben hozzájárulás volt a csapatok 
anyag- és munkaköltségéhez. A finom 
falatok mellé jó hangulatú műsor biz-
tosította a kíséretet. Gyerekeimmel már 
messziről kiszúrtuk a művelődési ház 
előtt kígyózó sort, és bizony eljött az 
a pillanat, amikor negyedórára szüne-
telt a kíváncsiskodók beengedése, hogy 
biztonságos maradjon a rendezvény. Bár 
minden résztvevő kitett magáért, fél 5 
körül elkezdtek kiürülni az asztalok 
és az 5 után érkezők már csak hűlt 
helyét találták a hatalmas lakomának. 
Mi már rutinos vendégként egy üres 
tálcával felszerelkezve érkeztünk, és az 
volt a terv, hogy otthon kényelmesen 
fogjuk megtartani saját zsűrizésünket. 
Hazafelé sétálva a csodás látvány és a 
jó illatok nagy kísértést jelentettek, így 
bele-bele kóstoltunk a rózsafánkba és a 
csörögébe. Otthon minden terv borult, 
koncepció nélkül rávetettük magunkat a 
csemegékre. Örömmel állapítottuk meg, 
hogy a Tere-Fere Klub túrófánkja terén 
a mesterszakács zsűrivel megegyezik az 
ízlésünk, bár mi a baconös- tejfölös 
csodájuktól is elaléltunk, kislányom 
szerint pedig az íz mellett a forma is 
nagyon fontos, úgyhogy ő az idén a 
Báló Lipót Népdalkör baba alakú költe-
ményét díjazta leginkább, már ameddig 
volt belőle. A szervezők ezúton is 
köszönik mindenkinek, aki részt vett 
a munkában, a sütésben, a közönség 
szórakoztatásában és kiszolgálásban, 
valamint a lelkes közönségnek, akiknek 
a több mint ötezer darab sütemény sem 
bizonyult elégnek…

XVIII. Hájastészta - és fánksütő 
verseny és bemutató  
IV. Lekvárverseny eredményei:

Helyben sütött fánk: 
1. Tere-Fere Klub: Túrófánk
2. Eke József és Halász Judit (Fánkos Páros): 

Cigenudli fánk
3. Csicsörke Néptáncegyüttes Pintyőke és Csicsergő 

Csoportja: Szilvalekváros beregi fonat

Hagyományos fánk:
1. Bori Eta: Burgonyás fánk
2. Uhrinné Mónus Orsolya: Pityókásfánk
3. Turnovszky István Kertbarát Kör: Csöröge

Egyéb fánk:
1. Csicsörke Néptáncegyüttes Pintyőke és Csicsergő 

Csoportja: Májpástétomos fánk
2. Karitász: Sajtos képviselőfánk
3. Karitász: Túrófánk

Helyben sütött hájas: 
1. Dombrádi Lászlóné: Barackos-hájas
2. Tiszta Forrás Népdalkör: Sajtos-hájas pogácsa

3. Galgovics Istvánné: Szilvalekváros hájas
különdíj: Tiszta Forrás Népdalkör: Lekváros hájas

Leveles hájas:
1. Kormányos Györgyné: diós hájas
2. Kertész Ilona: szilvás álom
3. Marosi Györgyné: lekváros párna

Lekvár: 
1. Gregor Edit: Megy –málna-ribizli
2. Gombásné Szücsi Zsuzsanna: Feketeribizli
3. Uhrin Mártonné: Alma homoktövis
Különdíj: Somlyai Katalin: Feketeribizli

OPÓCZKY SÁNDOR mesterszakács díja
Ujj Béláné: Francia fánktorony

Egyéb díj:
Csicsörke Néptáncegyüttes Utánpótlás  
Csoportja (utánpótlásról gondoskodó)
Horváthné Varga Andrea,. Horváth Bianka,  
Horváth Imre (Fánkos Páros): (reformlekvár)
Makainé Kászoni Mária Magdolna és  
Galgovics Krisztina (hagyományőrzés)

KG
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Megnyílt a csömöri 
alkotók kiállítása

„Emberek, dolgok, események feltűntek, 
aztán eltűntek az életemből, de egyetlen do-
log folyamatosan jelen van, amióta az esze-
met tudom….ez pedig az alkotás, illetve az 
alkotás utáni vágy… remélem kitart addig, 
amíg az eszemet tudom.” Firtkó Endre

Február 10-én lenyűgöző alkotások 
és alkotóik körében csodálhattuk meg 
az új köntösbe bújt művelődési házat. A 
kiállítás célja bemutatkozási lehetőséget 
biztosítani a Csömörön alkotó számtalan 
művésznek úgy, hogy ezek a kiállított 
szépségek egyben méltó díszei legyenek 
a művelődési ház előterének, és a büfé 
közösségi terének. A kiállítást Harmath 
Diána, a Csömöri Kulturális Közala-
pítvány kuratóriumának elnöke nyitotta 
meg, egyenként köszöntve és bemutatva 
a kiállítás munkájában részt vevő alko-
tókat, akik egy oklevelet vihettek haza 
az esemény emlékéül. A sok jól ismert 
művészen túl az idén nagy örömül szol-
gált, hogy új alkotók is bemutatkoztak, 
megismerkedhettünk például a csömöri 
fotós közösséggel is. 

Milyen műfajokban láthatunk alkotá-
sokat? Íme, egy rövid felsorolás a teljesség 
igénye nélkül kedvcsinálóként azoknak, 
akik nem tudtak jelen lenni a színes ese-
ményen.

Korongolt mázas szobrok, bronz 
szobrok, gyöngyös ékszerek, üveglencsés 
ékszerek, gipszstukkó, kerámiák, képek 
fotózva, festve, grafikák, technikák és 
anyagok végtelen sora. Fantázia, sok-
színűség, lélek… ez jellemzi a kiállítás 
darabjait.

A művelődési ház dolgozói, Kadók 
Gabriella és Samu-Tóth Nikolett 
álmodták meg a megnyitó meglepetés-
vendégét, a szabóbabát, hogy állandó 
szereplője legyen a művelődési ház de-
korációjának. A baba minden évszakban 
más köntösben mutatja meg magát, most, 
a téli időszakban karácsonyfa szoknyáját 

elhagyva Jégkirálynőként pompázik, 
fogadva a művelődési házba érkező ven-
dégeket. 

A kiállításmegnyitót a szervezőkön és 
az alkotókon kívül is sokan szívükön 
viselték, helyi termelők, vállalkozók 
biztosították a fogadáshoz a finomsá-
gokat. Így a Kürcsi kürtőskalács, Sápi 
Csaba és Kemény Csaba borainak 
elfogyasztása után egy igazán szép kö-
zösségi esemény után vághattunk neki a 
hétvégének.

Az alkotások egy évig láthatóak.

          Kucsinka Gabriella

Újabb katonai síremléket 
újított fel a csömöri történész

Lapunkban tavaly mutattuk be a fiatal 
csömöri történészt, Aranyossy-Péter Má-
tét, aki a helyi és környékbeli elhagyatott 
katonasírokat újítja fel és gondozza. Máté 
töretlen lelkesedéssel és szakértelemmel 
‒ a szabadidejében ‒ végzett hadisírkuta-
tó- és felújító munkájának eddigi legna-
gyobb eredménye a mogyoródi katolikus 
temetőben található Hősök Ligetének 
közelmúltbeli felújítása volt. A történész 

a munkát a  Mogyoród Nagyközség 
Önkormányzatának és a Községünkért 
Mogyoródért Alapítvány anyagi támoga-
tásával végezte.

A felújítás keretében elkészítette a 
zászlótartó rúd új betontalapzatát, új 
fakereszteket helyezett el „ismeretlen ma-
gyar katona” feliratú táblával, letisztította 
a műkő síremlékeket, melyeken újraírta 
a neveket is, valamint az alapítvány egy 
új emléktáblát is elhelyezett.  A hősi 
sírok felújításának befejezése után, 2016 
novemberének végén a Magyar Honvéd-
ség által szervezett átadási ünnepségen 

a megemlékező beszédet dr. Hegedűs 
János ezredes, a Magyar Honvédség 
Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző 
Parancsnokság Társadalmi Kapcsolatok 
és Hadisírgondozó Osztály osztályveze-
tője mondta. Katonai tiszteletadás mellett 
pedig Horváth Károly hadnagy, a Magyar 
Honvédség Altiszti Akadémia római 
katolikus tábori lelkésze szentelte fel és 
áldotta meg a sírokat. A megemlékezést 
katonai zenekar kísérte végig, és a Magyar 
Honvédség, Mogyoród Nagyközség, 
illetve az alapítvány nevében koszorúztak 
a központi feszületnél a megemlékezők.  

Aranyossy-Péter Máté évek óta  
gondozza az elhagyott katonasírokat

kultúra, közösségi élet
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Csömöri arcok
Rovatunkon belül az elkövetkező  
időszakban új sorozatot indítunk, 
mellyel célunk, hogy a községünkért 
közvetlenül munkálkodó   
képviselőket  kicsit közelebbről  
is megismerhessék olvasóink. 

Mindig tettre készen
Bár nem terveztem, hogy szüle
tésnapi interjút készítek, kiderült, 
hogy Kadók Ferencné Teri éppen 
évfordulót ünnepel. Nem is akár
milyet, szép kereket, a hetvenediket. 
Esze ágában sincs letagadni a 
korát, ezzel együtt úgy érzem, hogy 
csillogó tekintetét, lendületét, tenni 
akarását mind megirigyelhetjük.

 �Mi a titkod? Honnan merítesz erőt?  
Azt hiszem, szerencsés alkat vagyok, 

aki soha nem tudott egy helyben ülni. 
Most már 7 éve vagyok nyugdíjas, de még 
nyugdíjba vonulásom után is címzetes do-
censként folytattam a tanítást a gyöngyösi 
főiskolán, vizsgáztattam, konzulensként 
tevékenykedtem. Imádom az unokáimat, 
de az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy 
a gyerekeim ma is óvatosan kérdezik, 
ugyan ráérek-e, mert nálam sosem lehet 
tudni.

 �Fiatalabb korodban, mondjuk 
kisgyerekes anyaként, hogyan tudtál 
egyensúlyozni a szerepek között? 

Mint ahogy a legtöbben ma is teszik: 
örök lelkiismeret-furdalással, hogy elég 
jó anya vagyok-e.  Szüleim javaslatára 
mentem közgazdasági technikumba, 
és megszerettem a számok világát, a a 
könyvvitelt. Csak 10 évvel az érettségi 
után tanultam tovább, azok nehéz évek 
voltak. A csömöri tanácson dolgoztam, 
otthon várt két kisgyerekem, soha nem 
felejtem el a decemberi év végi hajtást a 
munkában, közben hajnalonként, mielőtt 
felébredt a család, készültem a vizsgákra, 
és próbáltam az ünnepi készülődésben is 
helytállni. Volt idő, amikor gondolkoztam 
ezen, hogy honnan fakadt ez az elszánt-
ság, de valahogy mindig csak az a válasz 
jött, hogy a munkám szeretete, az alkotás 
öröme vitt mindig előre.

 �A felmenőid is csömöriek voltak? 
Édesanyám családja tősgyökeres 

csömöri tót család volt, édesapám rákos-
keresztúri. Mint akkoriban a legtöbben, 
ők is egy bálban ismerkedtek meg, és 
kezdetben Keresztúron éltek, az egész 
család ott vészelte át a kitelepítést is. 

Amikor később a csömöri 
nagymamám ápolásra szo-
rult, édesanyám vállalta el 
ezt a feladatot, és többé már 
nem szeretett volna elmenni 
Csömörről, én pedig mindig 
nagyon örültem, hogy így 
döntöttek.

 �Milyen gyermekkorod 
volt? Hogy emlékszel az 
akkori Csömörre?  

Szép emlékeim vannak 
azokból az időkből. Telente 
korcsolyára ugyan nem telt 
a családnak, de nagyokat 
szánkóztunk a Kálvárián. 
Az Árpád utcából a patakig 
csúszkáltunk, amíg kicsik 
voltunk, aztán ahogy nőttünk, egyre 
messzebb mehettünk, az egész Bulgárkert 
és a Kálvária a játszóterünk volt. Nyáron 
a csömöri strand sokkal több volt, mint 
fürdőhely, igazi közösségi élménynek 
számított. Volt ott egy fedett teraszos 
vendéglátó rész is, ahol nyári hétvégeken 
zenekar játszott, alig vártam, hogy fel-
nőjek és a nővéremmel együtt mehessek 
táncolni. De mire nagy lettem, a strandot 
elvitte a vihar.

 �Te pedig felnőttél, és a csömöri 
tanácson dolgoztál. Merre vitt onnan 
az utad?

17 évet dolgoztam itt, nagyon szeret-
tem. Akkoriban épült a tanácsháza, orvosi 
rendelők, óvoda, zajlott az iskola felújítása 
és bővítése ‒ igazán tevékeny időszak volt. 
A főiskolai egyik konzulensem hívott a 
Megyei Tanácshoz, akinek nagyon meg-
tetszett a Csömörről írt szakdolgozatom 
és a munkám. Nagy kihívásnak és szép 
feladatnak éreztem, így hosszas gondol-
kodás után belevágtam. Csömörtől soha 
nem szakadtam el, hiszen a feladatom a 
települési tanácsok finanszírozása, annak 
felügyelete volt.

 �A legnagyobb szakmai megmérette-
tést az ezután következő Államkincstár 
jelentette. 

Az alkotás nagyon fontos számomra, 
még ha a pénzügy területén ezt nehéz 
is elképzelni. ’95-ben született meg a 
kormánydöntés, hogy létrejön az Ál-
lamkincstár, ennek a kialakításában, 
megszervezésében, a finanszírozási rend-
szer kidolgozásában a kezdetektől jelen 
voltam. Jól tudtam hasznosítani korábbi 
tapasztalataimat, hogy ismertem az in-
tézmények, önkormányzatok működését 
belülről. Először a központi szervezet 
jött létre, majd kiépült a kincstári hálózat 
a területi kincstári igazgatóságokkal, én 
pedig hálózatirányítási igazgató lettem. 
Az Európai Unióhoz való csatlakozás 
előkészítésében is aktívan részt vettem.

 �Tudom, hogy mennyire fontos 
neked, hogy átadd és kamatoztasd a 
tudásod: ezért kezdtél tanítani?

Amit akkor létrehoztunk, az teljesen 
újszerű volt, a tanítását is ki kellett dol-
gozni. Önálló könyvre nem vállalkoztam, 
de társszerzőként írtam több költségve-
tési szervekről, kincstári gazdálkodásról 
szóló könyvbe, és Gyöngyösön is kincstári 
gazdálkodást tanítottam. Óraadóként a 
Pénzügyi- és Számviteli Főiskolán és a 
Közgázon is megfordultam.

 �Közben pedig aktívan visszatértél 
a számodra legfontosabb közösség, 
Csömör életébe. 

2012-ben kértek fel, hogy külső tag-
ként, szakértőként vegyek részt a pénz-
ügyi bizottság munkájában. Megtetszett, 
hogy micsoda lelkesedés, mennyi jó 
ötlet jellemzi a településvezetés munkáját. 
Amikor a választásokon elindultam, tud-
tam, hogy senki nem lehet próféta a saját 
hazájában, kapok majd hideget, meleget, 
de ezzel együtt úgy éreztem, megéri, mert 
jó ügyet szolgálhatok.

 �Nem tudom, marad-e szabadidőd 
e sok dolog mellett. Ha igen, mivel 
töltöd?

Szeretek utazni, olvasni, keresztrejt-
vénnyel próbálom karbantartani magam. 
Az evangélikus egyház kórusában is éne-
kelek, és persze ott vannak az unokák is.

 �Akár elégedetten hátra is dőlhetnél. 
Van mégis olyan álmod, amit szeretnél, 
ha megvalósulna?

Szeretném, ha részese lehetnék egy 
bölcsőde megépülésének. Ezt pont azok 
miatt az édesanyák miatt tartom fon-
tosnak, akiknek vagy nincs lehetőségük 
otthon tölteni három évet, vagy hozzám 
hasonlóan az anyaságuk mellett fontos 
számukra a hivatásuk is. 

Még egyszer, Isten éltessen még 
sokáig jó egészségben a családod, a 
közösség számára!

                    Kucsinka Gabriella

Teri ma önkormányzati képviselő, de  
korábban is dolgozott a helyi tanácsnál.

kultúra, közösségi élet



22

Családban marad

Dr. Éless Bélát, az  ÉlessSzín 
alapítóját, igazgatóművészeti 
vezetőjét sokan ismerik Csömörön. 
Azt viszont talán kevesen tudják, 
hogy Valler Gabriella nem csupán 
a színpadon társa, hanem a 
színház háttérmunkáiban és a 
magánéletben is, lassan 30 éve…

 � 30 éve együtt jóban,  
rosszban, színpadon ‒ otthon,  
hogyan lehet ezt jól csinálni?

Egy kollégám javaslatára szegődtem 
először művészeti titkárként Béla mellé 
a Tatabányán induló Komárom megyei 
Játékszínben.  Azóta vagyok „mindenes”, a 
szó szoros értelmében. Végzem a színész-
egyeztetést a színházakkal, intézem a 
színészkikérőket, a havi játékrend kiala-
kítását, nyomdai anyagok előkészítését, 
ajánlatokat, szerződéskötéseket, kapcso-
lattartást a sajtóval és még sok-sok egyéb 
feladatot. Persze néha összemosódik a 
munka és a magánélet, hiszen otthon 
is dolgozunk, egy személyben vagyok 
feleség, színésznő és Béla munkatársa.  
Néha temperamentumos olaszokra 
hasonlítunk, nagy hanggal, ha valamiben 
nem értünk egyet, de ezek 
olyan szakmai viták, amik 
előre visznek, és hasznos 
is nézeteket, véleményeket 
ütköztetni bennük.

 �A színházi lét soha  
nem számított könnyű 
útnak, ha lehet ezt fokozni, 
Béláé különösen sok 
nehézséggel volt mindig is 
kikövezve. Te vagy az,  
aki a lelket önti bele?

 Valóban heroikus, amit 
Béla véghezvitt és visz folya-
matosan, élete a színház. Lét-
rehozta először Tatabányán a 
Jászai Mari Színházat, majd 
újra belevágott, és a Budaörsi 
Játékszín alapítása is az ő 
nevéhez fűződik. Ezek is 
mind emberpróbáló felada-
tok voltak, sok küzdelemmel 
és fájó befejezésekkel, de egy 
kőszínházban mégis minden 
sokkal egyszerűbb. Van 
személyzet, és mindenkinek 
konkrétan meghatározható 
a feladata.  A magánszínház 
ennél százszor keményebb 
dió. Itt minden tennivaló a 
mi vállunkon van, és nem 
tagadom, kettőnk közül én 
szoktam esetenként a feladás 

határáig eljutni. De nincs mit tenni, Béla 
csak megy előre, s húz maga után, amíg 
újra erőre kapok.  Olyanok vagyunk már, 
mint a sziámi ikrek.

Csak szerencsére nem háttal nőttünk 
össze ‒ veszi át a szót a hajthatatlan „szín-
házcsináló”, Éless Béla. – Az az igazság, 
hogy megszállottjai vagyunk a színház-

nak, tényleg ekörül forog az életünk, más-
képp ezt nem is lehetne csinálni. Az élet 
egy halálosan komoly játék, mi pedig imá-
dunk játszani. A legnagyobb jutalmunk, 
hogy színpadon állhatunk, és a sok-sok 
munka gyümölcseként színészként is 
kiteljesedhetünk. Élsportolóként megta-
nultam: a kudarc a hosszú távú verseny 

egyik állomása, úgyhogy a feladás, 
mint opció, soha nem jött nálam 
szóba.  Hálás vagyok Gabinak, 
hogy mindig mindenben mel-
lettem állt, az én elszántságom, 
lelkesedésem és az ő támogatása, 
hatalmas professzionalizmusa 
együtt teszik lehetővé, hogy az 
Éless-Szín létezhet.
� Mire számíthatunk  

nézőként nyárig?
Felújítjuk a népszerű Albérlet 

az asztal alatt című darabot, az 
új főszereplő Kondákor Zsófi 
lesz, február 24-én mutatjuk be. 
Március 24-én vendégjátékként 
érkezik Csömörre az örökérvé-
nyű és mindenki számára fontos 
üzeneteket megfogalmazó Kis 
herceg, amelyet 17 órás kezdés-
sel játszunk, és egy klasszikus 
reneszánsz darab, Lope de Vega: 
Furfangos menyasszony május 
eleji bemutatójával is készülünk, 
vérpezsdítő spanyol zenével.

Kíváncsian várjuk, és 
kívánom, hogy továbbra is 
legyen erőtök, kitartásotok, jó 
egészségetek ehhez a hatalmas 
játékhoz, amit életnek hívnak! 

Kucsinka  Gabriella

Gabi és Béla 30 éve elválaszthatatlanok 
a magánéletben és a munkában is

kultúra, közösségi élet
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SPORTBÁL
Harnos, Balaska  
és az U19-esek

Immár sorozatban hatodszor sportbá-
lozott fantasztikus hangulatban Csömör 
– idén is több mint 300-an ünnepeltük 
együtt a helyi sportéletet. Az NRG Dance 
School hiphop és gyermekbalett-bemuta-
tójával vette kezdetét a Sportbál hivatalos 
programja, majd Kiss Tímea vezetésével 
RG szakosztályunk ifjú növendékeinek 
fellépése színesítette a felvezetést. Az 
első díjátadó blokkban az év legjobb 
utánpótlás sportolóinak elismerései 
következtek, majd Németh Krisztián 
Norbert ragtime műsor marimbára 
száma, a vacsora és Tóthné Seres 
Anikó hastáncprodukciója színesítette 
az estét, ami után számos értékes díj talált 
gazdára a legjobban teljesítő felnőtt korú 
csömöri sportolók között is. Különdíja-
sunk, Harnos Kristóf mellett senior 
kategóriában Szemler István nyert, az 
év legjobbja pedig Balaska Márk lett. 
Innentől átvette a terepet a zene, izzásnak 
indult a táncparkett és hajnalig "húzta" a 
talpalávalót a Super Starsky, illetve a DJ 
Adalberto és DJ Hori duó! Íme, az idei 
díjazottak!

Utánpótlás kategóriák
Ritmikus gimnasztika:  
Horti Bíborka
A 9 éves Bibi egy éve ritmikus gimnasz-
tikázik, rendkívül alázatos, szófogadó, 
egyetlen edzést sem hagyna ki. Sőt, 
zsenge kora ellenére az ovis tornákon is 
besegít az edzőjének. Nagy álma, hogy ő 
is edző lehessen.
Karate: Borbély Eszter
Eszter 17 éves az utánpótlás csoport 
szíve, lelke. Elhivatottságát tükrözi, hogy 
elképzelhetetlen nélküle akár egyetlen 
edzés is, hetente több mint ötször jár le a 
tatamira, a legtöbb munkát végzi, példát 
mutat a társainak.
Kerékpár: Kádi Tamás Benjamin
A Cube-Csömör tehetséges versenyzője 
a hazai pályán, a Bulgárkertben rendezett 
országos bajnokságon győzni tudott 
az U17-es korosztályban és a Magyar 
Kupában is a dobogó tetejére állhatott. 
Nemcsak a határainkon belül feszegette 
a korlátokat, nemzetközi versenyein is 
folyamatosan a dobogóért küzdött.
Futsal: Nehéz Krisztián József
Az U18-as futsalválogatott csapatkapitá-
nya sorozatban másodszor is kiérdemelte 
az elismerést, Krisztián a felnőttek között 
is előkelő helyen áll a góllövőlistán, fontos 
találatok szerzője, aki a megye II-es nagy-
pályás labdarúgócsapatban is bontogatja 
szárnyait, a védelem bástyája.

Kézilabda: Szilágyi Tamás
Tamás fiatal kora ellenére magas szinten 
teljesít az összes csapatában, hiszen a fel-
nőtt NB II-es csapat mellett a junioroknál 
és a megyei együttesben is remekül oldja 
meg a feladatát támadásban és védekezés-
ben egyaránt.
Labdarúgás: Várkonyi Barnabás
Az alázatos, komoly munkabírású véde-
kező középpályás példás hozzáállása ré-
vén érdemelte ki az év legjobbja kitüntető 
címet. Az U19-es csapattal bajnokságot 
és Bajnokok Tornáját nyert, szinte tarolt, 
ráadásul a felnőttek közé is beverekedte 
magát.

”Jó tanuló, jó sportoló” kategória
Szondi Dániel – kézilabda, Dánielre 
a juniorok között és a megyei csapatban 
is hétről hétre számíthat edzője, annak 
ellenére, hogy a hétköznapokon Sopron-
ban tanul. A Roth Gyula Erdészeti Szak-
középiskola diákja alázatosan szenteli 
hétvégéit a sportnak, nála mindig a csapat 
az első!

Felnőtt kategóriák
Nordic walking: Budai Miklós
Miklós öt éve meghatározó tagja a csömö-
ri nordic walking csapatnak. Elvégezte a 
nemzetközi szakedzői tanfolyamot, szak-
mai tudásával pedig elsősorban a kezdők-
re koncentrál, akiket példamutatóan és 
alázattal képez a sportág iránti szeretetre.
Karate: Tóth Tamás
Tamás 43 éves, a felnőtt csoport szíve, 
lelke. Elhivatottságát tükrözi, hogy elkép-
zelhetetlen nélküle akár egyetlen edzés is, 
hetente több mint ötször jár le a tatamira, 
a legtöbb melót végzi, amivel folyamato-
san példát mutat a társainak.
Asztalitenisz: Zhang Jinjun
A csapattársai által Kínai Csabinak neve-
zett játékos két és fél éve kezdett el meg-
ismerkedni a játékkal, de elképesztő ener-
giával, fanatizmussal vetette bele magát a 
munkába. A csömöri sporttörténelemben 
azért követel helyet magának, mert ő az 
első olyan sportoló, aki külföldiként az év 
játékosa lett.
Atlétika: Bosznay Diána
Dianának is összejött a duplázás: a 
csapatból a legjobb időt futotta a mara-
toni ob ezüstérmes gárdában ráadásul az 
emberfeletti teljesítményt igénylő Ultra-
balaton versenyen is ezüstérmet szerzett 
párosban.
Kerékpár: Rozgonyi Sándor
A Master2 korosztályban szereplő Sándor 
idén nagyot lépett előre, folyamatosan fej-
lődik, az év második felében a legjobbakat 
is megszorongatta a versenyeken. Különö-
sen a cyclocross szezonban domborított 
nagyot, folyamatosan dobogón volt.

Futsal: Érsek Róbert
Az RFC Csömör futsalosa az utóbbi idő-
szakban húzóemberévé vált az együttes-
nek, az utóbbi évben rengeteget változott 
előnyére, higgadtságával, példamutató 
hozzáállásával kiemelkedő teljesítményé-
vel érdemelte ki az év legjobbja kitüntető 
címet.
Kézilabda, női: Nehéz Tímea
Női kézilabdacsapatunk szélsője kiegyen-
súlyozott teljesítményt nyújtott az egész év 
során. A Final24-ben ezüstérmet szerzett 
az együttessel és őt választották a döntő 
legjobb csömöri játékosának. Ősszel az 
utolsó fordulóig veretlenül meneteltek a 
lányok, és vezetik a bajnokságot!
Kézilabda, férfi: Kovács Márk
A nyáron a Ferencvárostól érkezett Márk 
néhány hónap alatt nyújtott teljesítményé-
vel érdemelte ki az elismerést, elképesztő 
hatékonysággal termelt góljaival (11 
meccs/76 gól) vezéregyénisége lett NB 
II-es férfi kézilabdacsapatunknak, ráadá-
sul nemcsak a pályán, de az iskolapadban 
is kiemelkedőt nyújt.
Labdarúgás: Tihanyi Ármin
A csömöri csatársor csillaga! Ármin házi 
gólkirálya a felnőtt nagypályás együt-
tesnek, az előző évadot 20 góllal zárta, 
amivel kiemelkedőt nyújtott a csapatban, 
de erre is rátett egy lapáttal ősszel, mert 
félszezon alatt 13 vette be az ellenfelek 
kapuját. A fontos gólok szerzője, a két 
lábon járó gólveszély.
Az év edzője: Molnár Csaba
Rendhagyó módon ezúttal nem az ér-
mekben kifejezett sporteredményeket 
díjazta a zsűri, idén a csömöri aikido 
alapjait áldozatos munkával lefektető 
harcművész példás, tettrekész, elhivatott 
munkásságát ismertük el az év edzője 
kitüntető címmel.
Különdíjas év sportolója:  
Harnos Kristóf
A kerekesszékes testépítő idén is kiérde-
melte a különdíjat, miután a Magyaror-
szágon rendezett Nemzetközi Naturál 
Testépítő Szövetség, azaz INBA világ-
bajnokságon sikerült megvédenie a 2015-
ben Dubajban megszerzett címet, míg az 
Európa-bajnoki elsőségét Szlovákiában 
hódította el újra. A két elismerés között 
pedig első helyen végzett az országos 
magyar bajnokságon is.
Különdíjas év sportolója  
senior kategóriában: Szemler István
A horvátországi Porecben rendezték meg 
a 2016-os Judo Fesztiválon a veteránok 
Európa-bajnokságát, ahol aranyérmet 
szerzett a csömöri Szemler István (M4, 
90 kg). Büszkeségünk végig magabiztos 
meneteléssel szerezte meg az első helyet, 
a döntőben a régi ismerős spanyol Miguel 
Cesar Perez Ruizt győzte le.

sport
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A 2016-os év legjobb csömöri 
 sportolója: Balaska Márk
A kajakozó Balaska Márk nyáron vi-
lágbajnoki ezüstérmet szerzett párosban 
a minszki ifjúsági és U23-as kajak-kenu 
vb klasszikus, 200 méteres férfi páros 
sprintszámában párjával, a szegedi Birkás 
Balázssal. A riói olimpiáról még éppen le-
maradt, de szeme előtt már most a 2020-
as tokiói nyári ötkarikás játékok lebegnek.
A 2016-os év legjobb csömöri csapata: 
az U19-es nagypályás labdarúgócsapat
A rendkívül tehetséges korosztályból álló 
csapat a saját korosztályában megnyerte 
a bajnokságot, amivel kvalifikálta magát 
a Bajnokok Tornájára, ahol szintén 
mindenkit maga mögé utasított a Takó 
Csaba és Zoufal Nándor által edzett 
együttes. Pest megye abszolút bajnokának 
keretében ráadásul olyan tehetségek bon-
togatják a szárnyaikat, akik nagypályás 
focicsapatunkban is hétről-hétre helyet 
követelnek maguknak! Az U19-es csapat 
névsora: Balogh Krisztofer, Fekszi 
Roderik, Gárdosi Krisztián, Ha-
lácsy Kristóf Tamás, Irsay Dávid 
Márton, Kalászi Norbert, Kanyó 
Dávid, Kiss Boldizsár, Koncz Atti-
la Dániel, Maruzsi Máté, Miletics 
Zsombor, Nehéz Krisztián József, 
Szabó Bence, Szálas Dániel Péter, 
Széles Imre, Tápi Tamás, Várkonyi 
Barnabás, edzők: Takó Csaba és 
Zoufal Nándor. Az U19-es focicsapat 
az Illés Cukrászda jóvoltából egy fantasz-
tikus tortát is nyert az év legjobbja cím 
mellé.

Gratulálunk díjazottjainknak a kiemel-
kedő teljesítményükhöz!

Köszönjük a tombola-felajánlásokat 
a csömöri Decathlon áruháznak, a 
P&G Hyginett Kft.-nek, az Exxxtrem 

Fitnessnek, a Laki Szépségszalonnak, 
az Illés Cukrászdának, Tihanyi Nóra 
sminkesnek, Seres Anikónak, a Felvári 
Presszónak, a Malibu szoláriumnak, Csö-
mör Nagyközség Önkormányzatának és a 
Virágállomás virágüzletnek!

KÉZILABDA
Újabb erősítések

A remek őszi hajrá bizakodásra adhat 
okot férfi kézilabdázóink esetében, akik 
a téli átigazolási időszakban tovább erő-
södtek, miután csatlakozott a kerethez a 
Budapesti Honvéd SE csapatától távozó 
Pákozdi Gábor. A rendkívüli dinami-
kus, gólerős átlövő szorgalmasan látogatja 
a csapat edzéseit az új évtől, hogy a tavaszi 
rajtra összecsiszolódjon a társakkal. Az el-
múlt két szezonban lejátszott 42 meccsén 
190 gólt termelt korábbi csapatai színei-
ben a belső posztokon otthonosan mozgó 
játékos (az idei bajnokságban 9 meccsen 
26-ig jutott), aki húzóemberré válhat a 
tavasz folyamán Bagyánszki Zsolt 
együttesében. A tavaszi rajt előtt szinte 
közvetlenül Ékes Ádám személyében egy 
kapussal is bővült a keretünk.

FUTSAL
Rendre kiütött lilák

A naptári év elején két fordulóban is 
szabadnaposak voltak futsalosaink, ezt 
követően azonban rögtön egy idegenbeli 
rangadó szerepelt a programban. Jól 
indult a Score-Goal Kecskemét elleni 
találkozó, szárnyakat adott az év legjobb 
csömöri futsalosa kitüntető cím Érsek 
Róbertnek, aki kétszer is betalált a 

kecskeméti összecsapáson (két nappal a 
meccs előtt rendezték a Sportbált, ahol át-
vehette az elismerést), két öngólunk után 
azonban mégis kikaptunk. A szünetben 
összekapta magát a hazai csapat, előbb 
felzárkózott az eredmény tekintetében, 
majd a paprikás, két csömöri kiállítást 
hozó második félidőben megfordította a 
meccset. Érdekesség, hogy a folytatásban, 
a lilák elleni találkozón, az UTE szerezte 
meg a vezetést a 12. percben, de percek 
alatt összejött a fordítás, a fordulás után 
pedig kialakult a játéktudások közötti 
valós különbség és a szezon során másod-
szor is csapást mértünk a fővárosiakra.

NB II, Közép-keleti csoport
18. forduló: Score-Goal Kecskemét – RFC Csömör 

4–3 (1–3) 
Gólszerzőink: Tápi (7.), Érsek (8., 20.)

19. forduló: RFC Csömör – UTE 11–1 (5–1) 
Gsz.: Tősér (13., 15., 16.), Nehéz (19., 20.), Husz 
(21., 22.), Miletics (33.), Maruzsi (34.), Érsek (40.), 
Várkonyi (40.)

KERÉKPÁR
A mallorcai katedrálisnál

Az itthoni "mínuszok és fagyok" helyett 
idén is a napfényes Mallorcán edzőtábo-
roztak legjobb kerékpárosaink, a várhatóan 
2017-ben is sikert sikerre halmozó Cu-
be-Csömör tagjai. Az egyre jobb formába 
kerülő bringásoknak kell a kiváló erőnlét 
a hosszú szezon előtt, így fárasztó erőnléti 
munkával kezdték Spanyolországban az 
edzőtábort, majd a kemény edzésblokk után 
jól megérdemelt pihenőnapot tartottak, 
ellátogattak a Le Seu-katedrálishoz, ahol a 
ragyogó napsütésben rögtönzött csapatfo-
tózást tartottak. Szerencsére az időjárás a 

Az év csapata és az egyéni díjazottak, avagy a legjobbak egy képen!
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kegyeibe fogadta bringásainkat, akik végig 
ideális körülmények között készülhettek.

EDZŐPORTRÉ
A CsömörSport hagyományteremtő 

új rovatában portrésorozat keretében 
mutatja be csömöri edzőinket, minden 
hónapban más és más kerül rivaldafény-

be. Íme, az RG szakosztály életrehívóját, 
Kiss Tímea C-osztályos magyar bajno-
kot ismerhetjük meg jobban.

"Tulajdonképpen édesanyám unszolására 
kezdtem el ritmikus gimnasztikázni - vág 
bele a kezdetekbe Kiss Tímea. - Eleinte 
nem szerettem, néha kitaláltam, hogy fáj a 
hasam, csak hogy ne kelljen edzésre men-
nem, de amikor kezdett rendszeressé válni, 

akkor anya azt mondta, hogy többet nem 
mehetek, ha folyton kifogásokat keresek. 
Annál azonban jobban szerettem a sportot, 
hogy abbahagyjam, így végül ettől annyira 
megijedtem, hogy onnantól kirobbanthatat-
lan voltam az edzésekről."

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

Szabó Péter Ádám

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Rosenbergerné 
Türk Edina 

pályázati szakértő 
20/547-4263

turkedina@konzultacio.eu 

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

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

Matematika, 
fizika korrepe- 
tálás általános 
iskolásoknak!

Igény szerint  
házhoz is megyek.

tel: 06-20/ 972-1715

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
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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
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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%

* Az ajándékra csak a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak, 
   a készlet erejéig, 2017. március 10-ig.

Miért rossz ötlet
úgy tenni, mintha
értené, amit Önnek mondanak?
• LEMARADHAT fontos INFORMÁCIÓKRÓL
• KIMARADHAT a meghitt családi BESZÉLGETÉSEKBŐL

Ajándék
a téli estékre

Hőtartó
úti bögre*

06-30/827-8435 • 06-1/401-1344
HÍVJON MINKET BIZALOMMAL:

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

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

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

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

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



Meghívó Csömör Nagyközség  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete és  
a Petőfi Sándor Művelődési Ház

az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
évfordulója alkalmából 2017. március 15-én  

szerdán 1600 órakor tartandó ünnepségre!

tisztelettel meghívja Csömör polgárait

Himnusz
1600 óra Koszorú elhelyezése  
a Petőfi-emléktáblánál
Közreműködik  
a Krammer Teréz Zeneiskola Fúvószenekara

1630 óra Ünnepi műsor  
a Petőfi Sándor Művelődési Házban
Köszöntőt mond Kadók Ferencné
Közreműködnek
Krammer Teréz Zeneiskola növendékei és tanárai
Mátyás Király Általános Iskola diákjai
Huszárik Kata színésznő
Vox Animi Vegyeskar
Csicsörke Néptánccsoport

Csömör Községért Emlékérem  
kitüntetés ünnepélyes átadása
Kitüntetett:
Dr. Paulovics Mihály  
korábbi településvezető,  
helyi egyesületek alapító  
és vezetőségi tagja 

Szózat

Szervezők
Csömör Nagyközség Önkormányzata
Petőfi Sándor Művealődési Ház
2141 Csömör, Vörösmarty u. 1.
E-mail: szervezo@muvhazcsomor.hu
www.csomor.hu   www.psmhcsomor.hu


