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A SZAK tengerész táborában a vizes kalandoké és persze a kis 
kalózoké volt a főszerep. Élményekben gazdag kirándulások, 
erő- és bátorságpróba, találkozás a Karib-tenger kalózával várta 
a vidám táborozókat. Az alkotás öröme is szerves részét képezte 
a programnak, hajónapló nélkül nincs igazi tengerész. 

A színjátszó tábor nem mindennapi történetek kreatív 
rögtönzésével hozta lázba a lelkes amatőröket. A mozgás-, 
beszéd- és testgyakorlatok mellett rendezői szerepbe is 
bújhattak a már gyakorlott és újonnan érkező gyerekek, 
az izgalmas helyzetek és a jó hangulat pedig nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy új barátságok alakuljanak ki. 

A Csicsörke táborban két héten keresztül 80 gyerek adta át magát a 
magyar hagyományoknak, népzenének, táncnak. A szervezők nagy 
örömére a tábor híre a település határain túlra is elért, szép számmal 
érkeztek táborozók Budapestről és a környező településekről.

A Csömöri Tót Hagyományaink Háza színes, 
minden korosztály számára izgalmas programokkal, 
táncoktatással, szlovák nyelvórákkal, kézműves 
foglalkozásokkal, sportjátékokkal, vetélkedőkkel készült 
a kéthetes táborra. A mozgalmas napokat folyamatosan 
rendelkezésre álló népi játszótér, vattacukor-készítő 
gép,  sok mese, és a finom tót falatok tették teljessé.

Táboroztak a csömöri gyerekek
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A SZAK tengerész táborában a vizes kalandoké és persze a kis 
kalózoké volt a főszerep. Élményekben gazdag kirándulások, 
erő- és bátorságpróba, találkozás a Karib-tenger kalózával várta 
a vidám táborozókat. Az alkotás öröme is szerves részét képezte 
a programnak, hajónapló nélkül nincs igazi tengerész. 

Nyárbúcsú
 
Azon a forró nyáron sok minden történt velük. Nehéz és édes nyár volt,  
a búcsú nyara. Öt fiú, akiknek véget ért a nyolc év, és négy lányka, akik még 
ott maradtak egyetlen hosszú évre az öreg iskola falai között. Mindannyiuk 
számára lezárult egy korszak, a fiúk boldogan várták a gimnáziumot, a lányok 
pedig kétségbeesve kapaszkodtak egymásba: mi lesz most velünk, nélkülük? 
A támaszaink, a ki nem mondott szerelmeink, az igaz barátaink nélkül?

Azon a forró nyáron a Velencei-tó partján üldögéltek. Távolról csak  
egy vidám, fiatal csapatnak tűntek, ahogy egymás mellett ücsörögve nézték  
a vizet. De a közelükben repdeső sirályok tudták, vidám nevetésük mögött 
ott lapul az olykor-olykor előtörő szomorúság: hogy már soha semmi nem 
lesz olyan, mint egykoron. Hogy már nem lesz kit megölelni reggelente, 
nem lesz kinek a vállán sírni, ha valami fáj, nem lesznek a nagyszüneti 
kacagások, a lassú séták a parkban, hogy véget ért a boldog gyermekkor, 
hogy valami új, valami fájóan és izgalmasan új korszak kezdődik…

Azon a forró nyárestén a négy törékeny lányka és az öt dalia kamaszfiú 
még közelebb húzódott egymáshoz a tó horizontján lemenő nap arany-
fényében. Csak nézték a vizet, némán.  Felettük fehér sirályok köröztek: 
„Elmennek a fiúk, maradnak a lánykák”, vijjogták együttérzően.

                                                                                                                                             Miklós Daniella

2016. szeptember 16. 
              termelői piac a Hősök terén 

Ami az éléskamrából 
hiányzik

szombat
800-1300 óra

Olcsón jót!
Bolhapiac 

Hősök tere
szeptember 16.    

szombat  
800-1300 óra 

előzetes regisztráció nincs!

Szelektív hulladékszállítás
Változás a szelektív hulladékszállításban!

Szeptember 8-án és szeptember 22-én,  
pénteken kell kitenni a szelektív hulladékot!

Október elsejétől változik  
az égetés rendje
Az ingatlanon belül végzett kerti zöldhulladék égetése  
környezetvédelmi, egészségügyi okokból az eddig  
megszokott rendhez képest a 2017. október elsejétől  
december 31-ig terjedő időszakban kizárólag  
hétfőnként, 6.00 órától 18.00 óráig megengedett.

Zöldhulladékgyűjtés
Szeptember 1-jén, szeptember 15-én és  
szeptember 29-én, pénteken kell kitenni a zöldhulladékot 
az erre a célra rendszeresített zsákokban!
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Települési  
krónika
 
Július -án a Semmelweis-nap al-
kalmából a csömöri egészségügyi dol-
gozókat köszöntötték a Polgármesteri 
Hivatalban. 

Július -ától a művelődési házban 
kreatív színjátszó tábort, a Csömöri 
Tót Hagyományaink Házában pedig 
hagyományőrző tábort szerveztek.

Július -én dr. Tuzson Bence, 
csömör országgyűlési képviselője a 
községbe látogatott, ahol a pályázati 
forrásokból megvalósuló beruházáso-
kat tekintette meg.
(i 6. oldal)

A sportcsarnokban  júliusban kosár-
suli, a  szabadtéri sportközpontban  
pedig egész nyáron várták a sportolás 
szerelmeseit. 

Július -étől tengerésztábor, jú-
lius -étől  pedig a nyitott kapuk 
programsorozat várta a gyerekeket a 
Szociális Alapszolgálatási Központ 
szervezésében.

Nyáron péntekenként a művházte-
raszon  színes programokkal, latin és 
rockzenével, kultúrkvízzel, rock and 
roll esttel, szlovák és magyar terasszal 
fogadták a szórakozni vágyókat.

Augusztusban az óvodások és a kis-
iskolások a csicsörke táborban sajátí-
tották el a magyar néptánc alapjait.

Nyáron sem maradt el a termelői piac, 
mely július -én és augusztus -én 
is fogadta az egészségtudatos csömöri 
vásárlókat.

Augusztus --án idén először 
kétnapos programmal várták a 
Csömörön ünneplőket a Csömöri Tót 
Hagyományaink Házában és a műve-
lődési házban.
(i 14-16. oldal)

Lapzárta után
Augusztus -án a Gloria Victis 
Alapítvány szervezésében emlékeztek 
meg  a nemzetiszocialista-kommunis-
ta paktum megkötéséről. Beszédet 
mondott Prof. Dr. Marinovich 
Endre, a Veritas Történetkutató 
Intézet aligazgatója.

Az 1Úton Nemzetközi Zarándok-
naphoz kapcsolódóan   zarándoklat 
indult a Csömöri Római Katolikus 
Plébánia elől Máriabesnyőre.

Augusztus -án ligák kupája asz-
talitenisz bajnokságot tartottak a 
sportcsarnokban.

Szeptember -án a Borostyán 
Egyesület csapatépítő családi nyár-
búcsúztatóra várja a játszani vágyókat 
a Corvina téren.

Szeptember -án és -án rendezik 
a VI. Fábián Ferenc-emléktornát a 
Csömör KSK alapításának 70. évfor-
dulója tiszteletére.

hírek, események
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2017.07.20. 

Csömör Nagyközség Önkormányzata 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSOK EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL 
 

 

Európai uniós támogatásból épületenergetikai felújítást végez Csömör Nagyközség Önkormányzata a 
Major úti általános iskola, a Szabadság úti zeneiskola, a Kacsóh Pongrác utcai óvoda, a Major úti 
sportcsarnok és a Kossuth utcai szociális központ épületein. A 100% támogatásintenzitású, vissza 
nem térítendő támogatás összege 248,68 millió forint. 
 

A projekt a Széchenyi 2020 program „Pályázatos épületenergetika felhívás a közép-magyarországi régió 

települési önkormányzatai számára” című, KEHOP-5.2.9. kódszámú felhívás keretében valósul meg. A 

fejlesztés célja a közintézmények energiahatékonysági felújítása és megújuló energiaforrás hasznosítása. A 

248,68 millió forint európai uniós támogatás segítségével az alábbi projektelemek valósulnak meg: 

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Major úti épületének, a Szabadság úti Krammer Teréz Alapfokú 

Művészeti és Zeneiskola épületének, a Kacsóh Pongrác utcai óvoda és a Kossuth utcai Szociális 

Alapszolgáltatási Központ épületének hőszigetelése, nyílászárócseréje, valamint a Csömör Sportcsarnok 

tető hőszigetelése, napelemek felszerelése. 

A beruházás tervezett befejezése 2018.02.28. 

A fejlesztés eredményeként lényegesen csökken a középületek rezsiköltsége. 

A projektről bővebb információt a www.csomor.hu oldalon olvashatnak. 

 

További információ kérhető: 

Berkes Evelin, sajtóreferens 

Elérhetőség: 06 28 544 020, email: polghiv@csoor.hu 

Fókuszban 
Korlátozták a tehergép-
jármű-forgalmat

Csömör Nagyközség  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete június 
29-i ülésén a közlekedés-
biztonsági problémákat és 
a lakossági visszajelzéseket 
figyelembe véve módosított 
rendelet-tervezetet foga-
dott el a Kistarcsai út és a 
Híd utca forgalomkorlá-
tozásával kapcsolatban.

A rendelet-tervezet előkészítése érde-
kében az önkormányzat több lakossági 
fórumon kérte ki a csömöri polgárok véle-
ményét és egyeztetett a leginkább érintett 
utcák lakóival a Kistarcsai út és a Híd utca 
megnövekedett forgalmának problémájá-
ról. A rendelet célja, hogy kiszorítsák a 
nagy forgalmat, a környezetterhelést és 
fokozott balesetveszélyt jelentő tehergép-
járművek közlekedését.

A rendelet értelmében augusztus 
15-től mindkét irányban tilos lesz a 
tehergépjármű-forgalom a Kistarcsai út 
külterületi szakaszán (039 hrsz. és 045 
hrsz.) és a Híd utca környéki földúton.

A Kistarcsai úti patakhídon, a statikai 
szakvélemények alapján már jó ideje súly-
korlátozás van érvényben.

A tehergépjárművekre vonatkozó, a 
településre kiadott általános behajtási 
engedélyek a rendelet hatályba lépésének 
időpontjától nem lesznek érvényesek a 
fenti útszakaszokra. Külön engedély kér-
hető a 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű 
tehergépjárműre abban az esetben, ha  
például a környező utcákban található 
a telephelye, valamint, ha alkalmi mun-
kavégzéshez (pl. építkezés) kér behajtási 
engedélyt. 

A Híd utca augusztus 15-től nem csak 
„papíron”, hanem ténylegesen is zsákutca 
lesz, hiszen az illegálisan, magántelkeken 
átvezető, a megnövekedett használat 
során kialakult útról a forgalmat elterelik 
egy önkormányzati tulajdonú földútra 
(04/3 hrsz.), melyről szintén könnyen 
elérhető lesz a bevásárlóközpont és a 
Határ úti iparterület. Az önkormányzat 
a földút járhatóvá tételét, tereprendezési 
munkálatait megkezdte.

hírek, események
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Gőzerővel zajlik a település 
középületeinek energia-
hatékonysági felújítása

Az Európai Unió által támogatott 
pályázat keretében elkezdődött 
és 2018. február 20-i határidővel 
befejeződik a település középületei-
nek energiahatékonysági felújítása. 
Csömör Önkormányzata 248,68 
millió forint 100% támogatásinten-
zitású, vissza nem térítendő összeget 
kapott, hogy a felújítás által jelen-
tősen növelje épületei korszerűségét, 
s csökkentse azok rezsiköltségét.

A projekt a Széchenyi 2020 program 
„Pályázatos épületenergetika felhívás a 
közép-magyarországi régió települési önkor-
mányzatai számára” című, KEHOP-5.2.9. 
kódszámú felhívás keretében valósul meg. 
A fejlesztés célja a közintézmények ener-
giahatékonysági felújítása és megújuló 
energiaforrás hasznosítása. 

Az önkormányzat öt épülettel pá-
lyázott, így a Mátyás Király Általános 
Iskola, a Krammer Teréz Zeneiskola, a 
Nefelejcs Óvoda Kacsóh Pongrác utcai 
épülete, a Szociális Alapszolgáltatási 

Csömörön járt  
az országgyűlési képviselő

Dr. Tuzson Bence, Csömör 
országgyűlési képviselője, 
kormányzati kommuniká-
ciós államtitkár  megtekin-
tette a csömöri pályázati 
támogatásokból megvalósuló 
beruházások helyszíneit. 

Nyár közepén a  képviselő először 
Fábri István polgármesterrel talál-
kozott a Polgármesteri Hivatalban. A 
kötetlen megbeszélésen elsősorban a te-
lepülésen induló fejlesztésekről kérdezte a 
képviselő a polgármestert. Ezután a közeli 
Krammer Teréz Zeneiskolába látogattak 
el, ahol az épület energetikai korszerűsí-
tésének munkálatait tekintették meg. A 
beruházás a mintegy bruttó 250 millió fo-
rintos európai uniós támogatással megva-
lósuló helyi fejlesztési program első eleme, 
hiszen  még nyáron elindultak a munkák 
a Kacsóh P. utcai óvodában, az általános 
iskolában, a sportcsarnokban, majd ősszel 
a családsegítő szolgálat épületében is. A 

Központ, valamint a sportcsarnok  
épülete újul meg a pályázatnak köszön-
hetően. 

A programban nyílászárócserére, az 
épületszerkezet és tető hőszigetelésére, 
valamint napelemek felszerelésére le-
hetett pályázni. Ahol az önkormányzat 
még korábban önerőből nem végezte el a 
nyílászáró-korszerűsítést, ott új ajtók és 
ablakok kerülnek beépítésre, illetve meg-
valósul az épületek teljes homlokzati és 

zeneiskolában ezzel párhuzamosan, a 
tankerület finanszírozásában, több mint 
tízmillió forint értékben további fejlesztés 
is zajlik, amelyből elsősorban a fűtési 
rendszer felújítását végzik el.

Dr. Tuzson Bence és Fábri István, 
illetve Benkó Gábor műszaki osztály-
vezető ezután a Laky utcánál egyeztetett 
a 85%-ban minisztériumi támogatásból 
megvalósuló útfelújításról. A bruttó 

tetőszerkezeti hőszigetelése. A sportcsar-
nok épületére két 50 kW-os napelemet 
szerelnek fel, ebből az egyik a csarnok, 
a másik az iskola épületének megújuló 
energiával történő működtetéséhez fog 
hozzájárulni.

A munkálatok javában zajlanak, a 
korszerűsítés a tervek szerint ősszel fog 
befejeződni.

A pályázatról bővebb információ a cso-
mor.hu oldalon található.

37  millió Ft-os összeg mindössze 15%-
át kell állnia a helyi önkormányzatnak. 
Várhatóan a 2018-as év tavaszi beruhá-
zásának részeként a teljes utat kicserélik, 
hiszen annak idején az lényegében alapo-
zás nélkül épült, illetve megoldják a vízel-
vezetési problémákat, valamint  közleke-
désbiztonsági fejlesztést is végrehajtanak 
a veszélyes Laky utca – Középhegy utca 
kereszteződésnél, térköves kiemeléssel.

Tuzson Bence és Fábri István a nyári zeneiskolai munkálatokon.

hírek, események
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Fejlesztések a nagyközségben

Intézmények felújítása
Az önkormányzat sikeres  
pályázatának eredményeként  
250 millió Ft-os, 100%-ban európai 
uniós támogatással öt csömöri 
intézmény épületenergetikai felújí-
tása kezdődött meg idén nyáron: 
Általános iskola: teljes homlokzati fel-
újítás, homlokzati és tetőszigetelés, a még 
régi nyílászárók cseréje. Az önkormány-
zati beruházáson kívül a tankerület tíz 
millió Ft-os támogatást nyújtott további 
belső felújításokra. 

Sportcsarnok: két nagy napelem kerül 
a tetőre, ami a sportcsarnok és a mellette 
lévő iskola energiaellátását biztosítja 
majd. Emellett önkormányzati önerő 
biztosítása mellett, 70%-os társasági adós 
támogatásból megkezdődött az épület és 
helyiségei, illetve a műfüves pálya felújítá-
sa.

Zeneiskola (kisiskola): elkészült a 
teljes homlokzati felújítás, homlokzati 
és tetőszigetelés, a még régi nyílászárók 
cseréje. Az önkormányzati beruházás 
mellett a tankerület tízmillió Ft támoga-
tást nyújtott, melynek nagy részét a fűtés 
korszerűsítésére fordították.

Kacsóh P. utcai óvoda: felújították a 
teljes homlokzatot, mely a tetővel együtt 
új szigetelést kapott. (A régi nyílászárókat 
korábban az önkormányzat önerőből már 
lecserélte.) Az önkormányzat ezenfelül 
hétmillió Ft értékben, önerőből teljesen 
felújítja az elektromos hálózatot..

Szociális Alapszolgáltatási Központ: 
teljes homlokzati felújítás, homlokzati 
és tetőszigetelés, a még régi nyílászárók 
cseréje is megtörténik ősszel.

Önkormányzati 
önerős fejlesztések

Művelődési ház: ösz-
szesen több mint 5 millió 
Ft értékben a saroképü-
let új nyílászárókat kap, 
illetve nagyobb és mo-
dernebb lesz a színpad 
egy bonyolult átalakítás 
eredményeként. 

Laky utcai óvoda: a lá-
bazati szigetelés és egyéb 
szigetelési problémák 
javításának második 
üteme zajlik, amit az  
összesen közel tízmillió 
forintos önkormányzati 
saját erő tesz lehetővé

Ulicska gyalogút: a több mint 700  
méteres Kossuth utcai járdaszakasz 
nyár eleji teljes felújítása után a Község-
gondnokság augusztusban megkezdte az 
Ulicska Kossuth utca – Bitskey Gy. utca 
közötti szakaszának a teljes felújítását.

Sármány utca – Körmendi utca: 
összesen közel 400 méteres, több mint 
bruttó 38 millió Ft-ba kerülő beruházás, 
ami augusztus végén elkezdődik és októ-
berben fejeződik be.

Rét utca: a hiányzó, kb. 200 méteres 
szakasz a Laky bekötőút és a Páva utca 
között bruttó közel 8 millió Ft-ba kerül. 
A munkálatok várhatóan szeptember 
elején kezdődnek el.   

Tinódi köz: a 100 méter, vékony asz-
faltcsíkkal, szegély nélkül készülő út közel 
2 millió Ft-ba kerül. A zsidó temetőhöz 
vezető zsákutca leaszfaltozásának előké-
szítését lassítja, hogy bár a kivitelező és a 
pénz is rendelkezésre áll, de az út egy ré-
sze magánterület, ezért az itt lakókkal és a 
közműcégekkel kell az önkormányzatnak 
egyeztetnie. 

Híd utca melletti földút: az önkor-
mányzat bruttó 4 millió Ft 
értékben daráltbetonnal 
stabilizált új útvonalat 
alakított ki a Híd utca 
mellett augusztusban. 
A Híd utca hivatalosan 
zsákutca, mostantól tény-
legesen is az lesz, mivel 
ezen keresztül nem lehet 
eljutni az Auchan felé, a 
Határ úthoz. A sok éve 
magántelkeken keresztül 
átmenő forgalmat meg-
szüntetik, és a közelben 
lévő, elhanyagolt, fákkal 
benőtt és nagy mennyi-
ségű, szeméttel illegálisan 
telerakott, szinte járhatat-
lan földutat megtisztítják. 
Több százméteres útról 

van szó, az így létrejövő új útvonal ugyan-
akkor olyan hosszú lesz, mint az eddigi 
illegális szakasz.

Kerékpárút: a Laky-sarok és a Rét utca 
között, a Szedervölgyi erdő felőli oldalon 
haladó, több mint 600 méteres, a Laky 
bekötőút belterületi szakasza mellett 
kilakítandó kerékpárút 2,1 méter széles 
aszfaltcsíkban, bruttó 14 millió Ft érték-
ben készül el.  A munkálatok várhatóan 
jövő tavasszal fejeződnek be.

Liget utca (Majorszegiliget): A jelenle-
gi földút 4 méter széles aszfaltburkolatot 
kap. A Csömöri út – Majorszegi-erdő 
közötti, több mint 350 méteres szakasz 
kb. bruttó 12 millió Ft-ba kerül, aminek 
75%-át a tulajdonosok önerőből, 25%-át 
az önkormányzat finanszírozta. 

Ősszel, jövő tavasszal  
induló tervezett útépítések
Kölcsey F. u., Ibolya u., Vadkerti Zs. utca 
hiányzó szakasza, Géza fejedelem utca, 
Középhegy u. a Haranglábig, Bajcsy-Zs. 
utcában  járda megépítése.

Az önkormányzat a minisztériumi-me-
gyei útépítési pályázatán bruttó 31 millió 
Ft értékű támogatást nyert, mely  85%-ban 
fedezi a Laky utca – Középhegy u. sarok 
– Laky sarok közötti szakasz teljes felújítá-
sát, melyet jövő tavasszal valósítanak meg.

Tervezett közlekedés- 
biztonsági fejlesztések
A nagyközségben az önkormányzat öt 
közlekedési gócpontot jelölt meg, ahol ér-
demi beavatkozást terveznek a közlekedés 
biztonságának növelése érdekében. 
 Hősök tere
 Lámpás HÉV-átjáró a Major útnál  

(a Triónál)
 Mini körforgalom
 Laky bekötőút – M0-s szervizút 

kereszteződése
 Hunyadi út – Gorkij fasor  

kereszteződése (a Kispályánál) 

Több intézmény felújítása is megkezdődött a nyáron.

Az önkormányzat a Laky-saroknál és a Majorszegi 
településrész játszóterén is napvitorlát helyezett ki.

hírek, események
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Egyszer régen 
Csömörön
Sorozatunkban olyan réges- 
régi elfeledett történeteket 
szeretnénk elmesélni olva-
sóinknak, melyek legye-
nek meghatóak, viccesek, 
elgondolkodtatóak vagy 
meglepőek: közös bennük, 
hogy Csömörön történtek.   

Nem is annyira régi, ám annál felka-
varóbb az a sokak számára emlékezetes 
történet, amikor 1985-ben egy MiG-
23-as repülőgép a Vízműsor közelében 
lezuhant és felrobbant, miután pilótája 
katapultált, és az egykori Szöszi presszó 
közelében komolyabb sérülés nélkül 
földet ért. Nagy szerencse ért minket 
és főként olvasóinkat, hogy a történetet 
nem más mesélte el nekünk, mint Störk 
József nyugalmazott százados pilóta, a 
katasztrófa túlélője, aki nem mellesleg 9 
éves koráig Csömörön élt.

1985-ben hatalmas április 4-i díszszem-
lére készültünk, hiszen akkori értelmezés 
szerint hazánk 40 éves felszabadulását 
ünnepeltük. A földi látványosságok mellett 
szovjet mintára légi parádét álmodott meg 
a vezetőség: repülők, helikopterek készültek 
átzúgni a Dózsa György úti Felvonulási 
tér felett. Márciusban gőzerővel folyt a 
felkészülés, a kecskeméti repülőtéren négy 
géppel készültünk. Mind a négy gép be-

repült a főváros felé, de csak három repült 
rá a Dózsa György útra, a negyedik, az 
én gépem, a Felvonulási térre érkezés előtt 
levált a kötelékről és kifordult. A próba 
jól sikerült, tartottuk az ötszáz méteres 
magasságot, majd megtörtént a kötelékből 
való kiválás. A 16. kerület felett készültem 
visszafordulni és visszatérni Kecskemétre, 
amikor érzékeltem, hogy valami nincs 
rendben a géppel. Nem volt időm arra, hogy 
értesítsem a központot, mindössze két má-
sodpercem maradt mérlegelni, megítélésem 
szerint vissza tud-e térni a gép Kecskemétre 
vagy sem. Jól döntöttem, amikor a katapult 
gombot megnyomtam. Véletlen és hatalmas 
szerencse, hogy a gép Csömörön, a Vízmű-
sor utáni, akkor még beépítetlen kukoricásba 
zuhant és ott robbant fel. Én a katapultálás 
folyamán eszméletemet vesztettem, de a 
földet érés után magamhoz térve kiderült, 
hogy komolyabb sérülés nélkül megúsztam 
a katasztrófát. Szilágyi doktor úr volt, aki 
autójával elsőként arra járt, és megkérdezte, 
miben segíthet. Mivel akkoriban nem voltak 
még mobiltelefonok, arra kértem, vigyen 
át Árpádföldön lakó szüleimhez, hogy 
felhívhassam a kecskeméti parancsnokságot. 
Volt nagy kétségbeesés, amikor koszosan, 
itt-ott sérülésekkel, rajtam lógó ejtőernyővel 
megláttak! Ezután hosszú kivizsgálási pro-
cedúra kezdődött egy speciális csoporttal és 
a szovjet tervezőkkel. Kiderült, hogy a törzs-
keret anyagának szilárdságával volt baj, 
még nyolc nálunk harcrendben levő gépnél 
találtak a hibából adódó repedéseket. Persze 
a katasztrófát is és a kiváltó okot is nagyon 
diszkréten kezelte az akkori sajtó, az április 
4-i díszszemle légi parádé része elmaradt a 
rossz időjárási körülményekre hivatkozva… 
a sors különös fintora, hogy a rendszerváltás 
utáni földosztáskor teljesen véletlenül a 

terület, ahol a repülő földbe 
csapódott, családunk tulajdo-
nába került.

A történetet és Störk Jó-
zsefet Sipos Tamás lelkes 
helytörténész kutatta fel, aki 
szívügyének tekinti, hogy 
megismerje és összegyűjtse 
a Csömörhöz kapcsolódó 
történeteket, és gondoskod-
jon azok továbbörökítéséről. 
Munkájában nagy segítség 
számára dr. Paulovics  
Mihály korábbi telepü-
lésvezető, helyi egyesületek 
aktív tagja, Csömör történe-
tének páratlan tudója. Kö-
szönjük fáradozásukat. Ha 
önnek is van olyan története, 
amit érdemesnek tart elme-
sélni, várjuk jelentkezését a 
szerkesztőségben.

Störk József a Csömörön 
lezuhant repülőgép pilótája.

hírek, események

A Csömöri Közbiztonsági  
Alapítvány munkájáról,  
terveiről

2016-ban jött létre és kezdte el 
tevékenységét a Csömöri Közbizton-
sági Alapítvány, a kitűzött célokról, 
eddig megvalósult tervekről az ala-
pítvány kuratóriumának elnökével, 
dr. Vermes Péterrel beszélgettünk.

 �Mi volt a célja  
az alapítvány megalakulásának?

Az alapítványt az önkormányzat hozta 
létre olyan feladatok ellátására, melyek 
hozzájárulnak a település közbiztonsá-
gának javulásához. Fő feladatunk, hogy 
támogassuk a közbiztonságot segítő csö-
möri civil szervezeteket a munkájukhoz 
szükséges technikai eszközök beszerzé-
sével, a meglévő eszközök javításával és 
korszerűsítésével,  valamint a közbizton-
sággal, bűnmegelőzéssel kapcsolatos is-
meretek terjesztését is segítjük a lakosság, 
elsősorban a fiatalok, gyerekek körében.

 �Hogy sikerült az indulás?
Az első időszak elsősorban az elin-

duláshoz kapcsolódó adminisztratív és 
szervező feladatokkal telt. A kuratórium 
tagjai társadalmi munkában látják el a 
feladataikat. Az üléseinket negyedévente, 
szükség esetén sűrűbben tartjuk. 

 �A kitűzött célok közül mi az, ami 
már elindult vagy megvalósult?

A kitűzött céljaink megvalósításához 
igyekszünk támogatásokat szerezni. Civil 
szervezetként igényeltünk, és a 2017-es 
év elején kaptunk anyagi támogatást az 
önkormányzattól. A hozzánk beérkezett 

Vermes Péter: „Fő feladatunk, 
hogy támogassuk a közbiztonságot 
segítő csömöri civil szervezeteket.”



9

Fontosak a legkisebbek –  
az önkormányzat támogatása újszülötteknek, bölcsődéseknek

Csömör Önkormányzata régóta 
keresi a megoldást arra, hogy  
a 3 év alatti gyerekek számára 
bölcsődei ellátást biztosítson.  
Miután a bölcsődeépítésre benyúj-
tott pályázaton egyelőre a tízezer 
fő feletti lélekszámú települések 
kerültek kedvező elbírálás alá, 
egyéb alternatív lehetőséget kellett 
keresni. Tormay-Lesták Mária 
alpolgármestert a megszületett 
megoldás részleteiről kérdeztük.

Szeptember elsejétől a bölcsődei korú 
gyerekek elhelyezéséhez ellátási szerző-
dést kötöttünk helyi és közelben levő 
magán működtetésű családi napközikkel, 
konkrétan a Maugli bölcsődével, a Pöt-
töm Fészek családi napközivel – ezek 
Csömörön vannak –, és a 16. kerületi 
Magtár utcában található Épülő Gene-
ráció Családi Bölcsőde Hálózattal. Ezek 
az intézmények így összesen 34 csömöri 
gyerek fogadására adnak lehetőséget, az 
eddigi felmérések alapján ezzel le tudjuk 
fedni a lakossági igényeket.

 �Hogyan segíti az önkormányzat, 
hogy ez a szolgáltatás anyagilag is 
elérhető legyen az érintett családok 
számára?

Gyerekenként 2 500 forint támogatást 
adunk naponta, maximum 50 000 forint 
összegig, ez a szülők térítési díjából kerül 
levonásra. Ez az összeg általában is, a kör-
nyező települések között pedig különösen 
kimagasló támogatásnak számít, és így 
a bölcsődei ellátás díja közelíteni fog az 
állami bölcsődei ellátás térítéséhez. Aki 
nem az ellátási szerződés keretében veszi 
igénybe a bölcsődei szolgáltatást, annak 
pedig továbbra is alanyi jogon jár a 15 000 
forintos támogatás.

 �Fábri István polgármester elmond-
ta, hogy az önkormányzat fontolgatja, 

hogy átgondolva a jövőre vonatkozó 
terveket, inkább egy kisebb bölcsőde 
megvalósítására pályázna, és párhuza-
mosan folytatná ezt a konstrukciót is. 

Egy kisebb méretű bölcsőde számára 
könnyebb előteremteni az anyagi fede-
zetet, jól megtervezve akár önerőből is 
megfinanszírozható. Az ellátási szerző-
déses konstrukció nagy segítség a helyi 
vállalkozások számára is, és nem utolsó- 
sorban a szülők igényüknek megfelelő-
en választhatnának, és kialakulna egy 
egészséges versenyszellem is, ami húzóerő 
lehet.

 �A bölcsődések mellett az egészen 
picik számára jelentős támogatásként 
és szép gesztusként is felfogható 
előterjesztést nyújtott be a Kulturális 
és Népjóléti Bizottság. Dr. Szarka 
Zsuzsanna ötlete és az általa kidolgo-
zott javaslat augusztusban megvalósul. 
Mi az újszülött-támogatás lényege?

Január elsejétől visszamenőleg minden 
csömöri lakcímkártyával rendelkező új-
szülöttet szeretnénk köszönteni. Ez egy-
szeri 22 000 forint értékű pénztámogatást 
jelent, melyet dr. Szarka Zsuzsanna 
képviselőtársunknak köszönhetően na-
gyon szerethető, kedves ajándékcsomag 
és egy üdvözlőlevél kíséretében kap meg 
minden kisbaba családja. 

 �Ha jól tudom,  
faültetést is terveztek.

A fásítás, erdőtelepítés folyamatosan 
fontos része a település vezetőségének, és 
arra gondoltunk, hogy ezt összeköthet-
nénk egy szép gesztussal, mellyel az újon-
nan született gyerekek előtt tisztelgünk, 
mindegyikük születésekor elültetnénk 
egy-egy csemetét, ami együtt növekszik 
majd a csömöri aprósággal. A hely kijelö-
lése még folyamatban van. 
Köszönöm a beszélgetést, és üdvözlünk 
minden kisbabát és minden kicsikről 
szóló nagy ötletet!

Kucsinka Gabriella

hírek, események

támogatási igények elbírálása után a Csö-
möri Polgárőr Egyesület számára több 
eszköz vásárlására és javítására biztosítot-
tunk 300 000 forint összeget. 

A bűnmegelőzési oktatási programunk 
is elindult az általános iskolában, melyet 
Németh Zoltán nyugállományú 
rendőr alezredes, a kuratóriumunk titkára 
tartott májusban. Ezt a 2017/2018-as 
tanévben tovább folytatjuk. 

A Gödöllői Rendőrkapitánysággal meg-
beszéltük, hogy évente 2-3 alkalommal 
kitelepülnek  egy  mobil KRESZ-parkkal. 
Az első  július 13-án  volt  a Csömöri Tót 
Hagyományaink Háza melletti sportpá-
lyán. A pályát  az éppen ott táborozók 
mellett a kerékpárjukkal ideérkező fia-
talok is kipróbálhatták.  A gyerekek sok 
hasznos közlekedési tudnivalót is elsajátí-
tottak a nekik tartott előadáson. 

 �Megvannak tehát a fő irányok, 
hogyan terveztek haladni?

Ezeket a már megvalósult programokat 
szeretnénk rendszeressé tenni. Jó lenne, ha 
az itt élők megismerkedhetnének velünk, 
tevékenységünkkel. Szívesen vesszük, ha 
valakinek az egész csömöri közösséget 
érintő, a közbiztonság témakörében 
felmerülő ötlete van, és azt megosztaná 
velünk. 

 �Mi az, amivel a csömöriek  
segíthetik a munkátokat?

Nagyon szűkek a támogatásigénylési 
lehetőségeink. Ha van olyan az olvasók 
között, aki a pályázatok figyelésében jár-
tas és segítene minket, azt nagy örömmel 
fogadnánk.

Mivel a tevékenységünk kizárólag Csö-
mörre korlátozódik, ezért elsősorban a 
csömöri vállalkozásoktól, vállalkozóktól, 
valamint a csömöri lakosságtól várnánk 
anyagi támogatást. Fontosnak tartjuk, 
hogy az itt élők magukénak érezzék kö-
zös ügyünket. Minden összeget szívesen 
veszünk, amit erre a célra felajánlanak 
nekünk.

 Kucsinka Gabriella

Mihalovics Bertalan, a csömöri 
polgárőrség vezetője elmondta,  
hogy a meglévő rendszer javítása 
után hamarosan beszerelnek egy  
új adóvevő készüléket, melynek 
segítségével az ügyeletben levő 
polgárőrök hatékonyan tudnak  
majd kommunikálni egymással,  
ami elengedhetetlen egy-egy  
rendezvény biztosításakor, balesetnél, 
de a hétköznapi járőrözésnél is jól 
fogja szolgálni munkájukat.
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Beszámoló Csömör Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő- 
testületének 2017. június 20-i  
rendkívüli  üléséről

 Egészségház közbeszerzési  
eljárása – új összefoglaló  
tájékoztatójának elfogadása

A képviselő-testület rendkívüli ülésére 
amiatt került sor, mert a korábban köz-
zétett közbeszerzési eljárás összefoglaló 
tájékoztatója nem felelt meg  az azóta 
bekövetkezett  jogszabályi változásoknak, 
ezért új közbeszerzési pályázat kiírása vált 
szükségessé. Szabó Attila közbeszer-
zési tanácsadó az Electool Kft. részéről 
ismertette a változtatásokat, a képvise-
lő-testület pedig elfogadta a pályázat 
kiírását.

Beszámoló Csömör Nagyközség  
Önkormányzata Képviselő- 
testületének 2017. június 29-i  
üléséről

A képviselő-testület 8 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.)

 Csömör Nagyközség  
Önkormányzata Közbeszerzési 
Szabályzatának módosítása 

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető 
ismertette, hogy az egészségház kétsza-
kaszos, tárgyalásos közbeszerzési eljárása 
több ponton igényel döntést, ezért a 
folyamat gyorsítása, a beruházás mielőbbi 
megkezdése érdekében néhány döntési 
pontot képviselő-testületi hatáskörből 
célszerű polgármesteri, illetve bizottsági 
hatáskörbe utalni. A végleges döntést, a 
nyertes ajánlattevő kiválasztását továbbra 
is a képviselő-testület hozza meg a mó-
dosítás szerint. A testület egyhangúlag 
támogatta a módosítást.

 Egészségház közbeszerzési  
eljárása keretében a részvételi  
és ajánlati felhívások, illetve  
dokumentációk elfogadása 

Szabó Attila közbeszerzési szakértő 
az Electool Kft. részéről ismertette a 

közbeszerzési dokumentáció tartalmát, 
továbbá tájékoztatta a képviselőket, hogy 
az ülés időpontjáig a három kiválasztott és 
meghívott cégen túl további 25 cég jelezte 
részvételi szándékát a közbeszerzési eljá-
rásban. Az első szakaszban a jelentkezők 
pénzügyi és szakmai alkalmasságát vizs-
gálják. A minimum követelményeken túl 
többlet pontot ér el az a jelentkező, aki az 
elmúlt öt éven belül egynél több 600 m2-
nél nagyobb épület kivitelezését végezte 
el, és az sikeres műszaki átadás-átvétellel 
lezárult. A részvételi szakasz lezárása 
augusztusban várható, a pontrendszerben 
a 10 legmagasabb pontot elért jelent-
kező jut tovább a közbeszerzési eljárás 
következő szakaszába, ahol az ár és a 
jótállási idő alapján döntenek a kivitelező 
kiválasztásáról. A képviselő-testület – a 
közbeszerzési törvény alapján név szerinti 
szavazással – egyhangúlag elfogadta a 
részvételi és ajánlattételi felhívást és do-
kumentációt.

 Bölcsődei szolgáltatási  
feladatok ellátása 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti 
és Kulturális Bizottság elnöke tájékoztatta 
a testületet, hogy a gyermekvédelmi tör-
vény módosítása szerint a települési ön-
kormányzatoknak 2018. december 31-ig 
gondoskodni kell a gyermekek bölcsődei 
ellátásáról önállóan, társulásban vagy ellá-
tási szerződés útján. Az igazgatási osztály 
felmérte az igényeket, ennek alapján 25 
szülő igényelt bölcsődei ellátást gyermeke 
részére, ám további igények is várhatóak 
a gyermeklétszám alapján. A településen 
jelenleg egy családi bölcsőde és egy családi 
napközi működik, ám nem rendelkeznek 
annyi engedélyezett férőhellyel, amennyi 
a fennálló igényeket kielégítené, ezért a 
XVI. kerületbe is járnak csömöri gyerme-
kek bölcsődébe.

A bizottság megvizsgálta a helyi és 
környékbeli intézmények működési kö-
rülményeit, térítési díjait, valamint a kör-
nyező településeken jellemző támogatási 
formákat, és ennek alapján azt a javaslatot 

fogalmazták meg, hogy az önkormányzat 
kössön ellátási szerződést három intéz-
ménnyel (Pöttöm Fészek családi napközi, 
Csömör; Maugli bölcsőde, Csömör; Épü-
lő Generáció Családi Bölcsőde Hálózat, 
Budapest, XVI. kerület) 2 500 Ft/fő/
nap, maximum havonta 50 000 Ft erejéig, 
melyet az intézmények a szülők által fize-
tendő térítési díjból levonnak. Az ülésen 
bemutatkoztak a felsorolt intézmények 
vezetői, és válaszoltak a képviselők kér-
déseire. A testület megvitatta a javaslatot, 
majd 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadta azt.

(További információk lapunk  8. oldalán.)

 Petőfi Sándor Művelődési Ház  
igazgatói álláshelyére jelentkező 
pályázók meghallgatása 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti 
és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, 
hogy a művelődési ház igazgatójának 
megbízatása 2017 augusztusában lejár, 
ezért az önkormányzat márciusban pályá-
zatot írt ki. A három beérkezett pályázat 
közül egy sem a tartalmi, sem a formai 

követelményeknek nem 
felelt meg. A polgármester 
szakbizottságot hozott létre a 
képviselő-testület tagjai, vala-
mint közművelődési szakértő 
részvételével. A szakbizottság 
a pályázókat júniusban 
meghallgatta, és szakértői 
jelentést fogalmaztak meg. 

A képviselő-testület nyílt 
ülésen meghallgatta Bicskei 
Éva, valamint Szeltner 
László pályázókat, akik 
ismertették szakmai múltju-
kat, elképzeléseiket, valamint 

válaszoltak a felmerülő kérdésekre.

Zárt ülés: Petőfi Sándor Művelődési 
Ház igazgatói álláshelyére kiírt pályá-
zat elbírálása 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
a művelődési ház vezetésével a jelenlegi 
igazgatót, Szeltner Lászlót bízza meg 
újabb öt évre.

 Területi védőnői álláshelyre 
jelentkező pályázó meghallgatása 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti 
és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, 
hogy két érvényes pályázat érkezett, akik 
közül a képviselő-testület az egyiket nyílt,  
a másikat – a pályázó kérésére – zárt 
ülésen hallgatott meg.

Zárt ülés: Területi védőnői  
álláshelyre kiírt pályázat elbírálása 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
Berta Mónika pályázót 2017. augusz-

hírek, események

Az önkormányzat támogatja a  
csömöri gyerekek bölcsődei elhelyezését.
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tus 1-jétől, négy hónap próbaidővel alkal-
mazza területi védőnői pozícióban.

 A szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról, azok igénybevételéről 
és a fizetendő térítési díjakról szóló 
7/2015. (III. 13.) önkormányzati 
rendelet módosítása

Kovács Jánosné igazgatási osz-
tályvezető beszámolt arról, hogy július 
1-től a szociális és gyermekétkeztetésre 
az önkormányzat a TS Gastro Kft.-vel 
szerződött, akik más áron szállítanak, 
mint az előző szolgáltató, ezért szükséges 
a térítési díjak módosítása. A módosítási 
javaslat a szociális étkezést igénybe vevők 
kedvezményezetti körének módosítását 
tartalmazza, valamint a SZAK vezetője 
javasolta 50 Ft-os szállítási díj bevezetését 
egy bizonyos jövedelem felett, mivel olya-
nok is igénybe veszik a házhoz szállítást, 
akiknél ez nem indokolt. Az osztályvezető 
elmondta, hogy a módosítás az óvodában 
és az iskolában minimális emelkedést 
jelent, és sokakat egyáltalán nem érint, mi-
vel az óvodába járó gyermekek kb. 70%-a 
ingyen étkezik, és az iskolában is sokan ét-
keznek kedvezményesen vagy ingyenesen.

A képviselő-testület megvitatta a mó-
dosítási javaslatot, és úgy határozott, hogy 
a szociális étkezésre jogosult kedvezmé-
nyezettek körét bővíti. Ezzel a változta-
tással a rendeletmódosítást egyhangúlag 
fogadták el.

 Költségkeret meghatározása  
a Csömöri Mátyás Király Általános 
Iskola tálalókonyhájának átalakítására

Tormay-Lesták Mária alpolgár-
mester tájékoztatta a testületet, hogy a 
gyermeklétszám növekedése miatt a je-
lenlegi tálalókonyha nem elegendő. Fábri 
István polgármester kifejtette, hogy az 
önkormányzat megkezdte az ebédlő bőví-
tését, de a fenntartóváltás ezt ellehetetle-
nítette. Az alpolgármester ismertette a TS 
Gastróval egyeztetett átmeneti műszaki 
megoldást, mely szerint a konyha és mo-
sogató átadóablaka megszűnik, a konyha 
és az étkező közé pedig szabadnyílást ala-
kítanak ki, ahová kiadó pultot helyeznek 
el. A mosogató és az étkező között pedig 
lengő ajtót helyeznének el. A képviselők 
megvitatták a javaslatot, és 600 ezer Ft-
os költségkeret biztosításáról döntöttek 
annak érdekében, hogy iskolakezdésig 
megvalósulhassanak a módosítások azzal 
a kiegészítéssel, hogy további megoldást 
keresnek.

 Csömöri Evangélikus  
Egyházközség és szülői kérelmek 
megtárgyalása evangélikus óvoda 
létrehozásának lehetőségéről 

Fábri István polgármester ismertette, 
hogy a csömöri evangélikus közösség 
azzal a beadvánnyal fordult a testülethez, 
hogy szülői kezdeményezésre, aláírás-
gyűjtést követően vizsgálják meg annak 
a lehetőségét, hogy a településen evangé-
likus fenntartású óvoda működhessen. A 
csömöri presbitérium felkarolta a szülői 
kezdeményezést, és az önkormányzat 
jóváhagyása esetén továbbítja az igényt 
az országos egyház felé, megvizsgálandó 
a fenntarthatóság, megvalósítás feltéte-
leit. A polgármester és az alpolgármester 
jelezte, hogy amennyiben a tágabb szülői 
és nevelőtestületi álláspont is támogató, 
szívesen állnak a kezdeményezés megva-
lósulása mellé, amivel a helyi oktatási-ne-
velési lehetőségek színesednek, változatos 
alternatívát kínálva a szülők számára. A 
képviselő-testület egyhangúlag támogatta, 
hogy kezdjenek egyeztetéseket az evangé-
likus egyházzal, és közösen vizsgálják meg 
a Kacsóh Pongrác utcai óvoda egyházi 
fenntartásba adásának lehetőségét. Az 
elvi támogatás mellett egyben azt is ki-
nyilvánították, hogy az átadás feltétele az 
érintett szülők törvényi feltételek szerinti 
véleménynyilvánítása, valamint a fenntar-
tás-működtetés, illetve a vagyonkezelés 
finanszírozási kérdéseinek szerződésben 
való rögzítése.

 Iskolák államosításával  
kapcsolatos perindítás ügye és egyéb 
ezzel összefüggő kérdések megvitatása

Fábri István polgármester szóban 
tájékoztatta a testületet arról, hogy az 
önkormányzat iskolaállamosítással 
szembeni fellebbezésével kapcsolatban 
egyelőre nem tűztek ki tárgyalást. A saj-
tóhírekben megjelent, hogy Budaörs pert 
nyert az állammal szemben, ám a város 
az iskolaállamosítás miatti bevételkiesés 
ügyében indított pert, ami Csömörre nem 
vonatkozik, így hasonló per indítása nem 
indokolt.

 Pest Megyei Kézilabda Szövetség 
részére küldendő szándéknyilatkozat 
megtárgyalása 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, 
Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
beszámolt arról, hogy a Csömöri KSK 
női kézilabda-csapata a 2016/2017-es 
megyei bajnokságon a első helyen végzett, 
így jogosultságot szerzett arra, hogy 
szeptembertől NB-II-ben induljon. Nyi-
latkozni kell arról, hogy a csapat indul-e a 
másodosztályú bajnokságban és vállalja-e 
az ezzel járó pénzügyi, személyi és tárgyi 
kötelezettségeket. A bizottság nem java-
solta az NB-II-ben való indulást, mivel 
az jelentősen megemelné a költségeket, 
közel 10 millió Ft-ra, továbbá utánpótlás 

csapatot is létre kellene hozni, amely  
jelenleg nem létezik. A már jelenleg is 
teljesen zsúfolt sportcsarnoki terembe-
osztás is gondot okozna a több edzés és 
több csapat megjelenésével. Emellett a 
játékosok fele nem vállalta az indulást. 
Jelenleg így lényeges feltételek hiányoz-
nak a másodosztályú szerepléshez. A 
képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett arról határozott, 
hogy a női kézilabdacsapat ne induljon az 
NB-II-ben.

 Harnos Kristóf kerekesszékes 
testépítő kérelmének megtárgyalása 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- 
és Közbiztonsági Bizottság elnöke tol-
mácsolta Harnos Kristóf támogatási 
kérelmét, akit az önkormányzat korábban 
már többször támogatott, és szép ered-
ményeket is ért el. A képviselő-testület 
egyhangúlag úgy döntött, hogy 150 000 
Ft összegű támogatásban részesíti a 
sportolót a felnőtt világversenyekre való 
felkészülésben.

 A településfejlesztési koncepció 
fejlesztési irányáról és a megalapozó 
vizsgálat megfelelősségéről való 
önkormányzati döntés 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
ismertette, hogy elkészült a megalapozó 
vizsgálat, az örökségvédelmi hatásta-
nulmány, valamint a településfejlesztési 
koncepció tervezete. A képviselő-tes-
tület egyhangúlag úgy döntött, hogy a 
településfejlesztési koncepció fejlesztési 
irányaival egyetért, és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a dokumentációt az 
államigazgatási és egyéb érintett szervek-
nek véleményezésre megküldje.

  Az Lke 4/1 beépítési módban  
az építési helyre és azon belül  
az épület elhelyezésére vonatkozó 
előírások pontosítása 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
ismertette, hogy a HÉSZ hatálybalé-
pése óta a fenti besorolású területeken 
felmerültek olyan, jellemzően az épület 
telken belül való elhelyezésével kapcso-
latos pontosítási igények, melyek állami 
főépítészi eljárás keretében megoldha-
tók. Az Edloman lakóterületen az idei 
évben megkezdődtek az építkezések, 
és a tervezési folyamat során az építési 
hatóság számára bizonytalanságot okozó 
tényezők merültek fel. A félreértések 
elkerülése végett pontosítani szükséges az 
építési helyet meghatározó előírásokat. A 
testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett támogatta a javaslatot.

hírek, események
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  Csömöri lakosok kommunális 
hulladék-elhelyezésének gyakorlata 

Kulich Gábor, a CSÖTESZ Kft. 
ügyvezetője ismertette, hogy korábban az 
önkormányzat és a Ker-Hu Kft. közötti 
megállapodás értelmében a csömöri lak-
címkártyával rendelkező lakosok háztar-
tásonként havi egy alkalommal maximum 
1 m3 mennyiségű lakossági hulladékot 
helyezhettek el a Ker-Hu telephelyén. 
Ez a lehetőség a hulladékgazdálkodás át-
szervezése miatt megszűnt. A képviselők 
megvitatták annak lehetőségét, hogy új 
szerződést kössenek a Ker-Hu-val, ám a 
kérdés elnapolása mellett döntöttek.

 Településrendezési szerződés meg-
kötése gazdasági terület kialakításáról 

Fábri István polgármester tájé-
koztatta a testületet, hogy a Major úti 
ingatlantulajdonosokkal megkezdődtek 
a tárgyalások annak érdekében, hogy a 
területüket Gksz. övezetbe sorolják át, 
és ezért területet adjanak át az önkor-
mányzatnak, melyet az közösségi célokra 
tud hasznosítani. A megállapodás akkor 
jöhet létre, ha minden érintett tulajdonos 
aláírja. Egyelőre egy tulajdonossal sikerült 
megállapodni, de más is jelezte aláírási 
szándékát.

A képviselők 6 igen szavazattal, 1 tar-
tózkodás mellett támogatták a település-
rendezési szerződés megkötését.

 Major úti gazdasági  
területépítési tilalom módosítása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
ismertette, hogy februárban a testület épí-
tési tilalmat rendelt el a Major út melletti 
területen a Gksz. övezet paramétereinek 
módosítása, az övezet területének meg-
változtatása miatt. A településrendezési 
szerződéssel a nyitott kérdéseket sikerült 
rendezni, ezért a bizottság javasolta, 
hogy módosítsák az építési tilalommal 
érintett területet úgy, hogy a megkezdett 
csarnokberuházást az ne akadályozza. A 
képviselők 6 igen szavazattal, 1 tartózko-
dás mellett támogatták a javaslatot.

 A helyi környezetvédelemről szóló 
22/2015. (IX. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításának megvitatása – 
tűzgyújtási tilalom 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, 
Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
beszámolt arról, hogy az önkormányzat-
hoz számos lakossági panasz érkezik a 
a kerti hulladékégetés miatt. A ZÖLD 
Híd B.I.G.G. Kft. vállalta, hogy április és 
december között havonta két alkalommal 
elszállítja a zöldhulladékot, beleértve 
az összekötött ágakat is, ehhez 50 Ft-os 

áron biztosít zsákot. Mivel a zöldhulladék 
elszállítása így megoldott, ezért a kerti 
zöld- és avarhulladék elégetése nem in-
dokolt. Fábri István polgármester java-
solta, hogy az önkormányzat biztosítson 
egy átmeneti időszakot, amikor heti egy 
alkalommal lehetővé teszi a zöldhulla-
dék-égetést. A képviselő-testület a fenti 
módosítással elfogadta a javaslatot.

 A közterületek használatáról 
és rendjéről szóló 9/2011. (IV.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 17/2017. (VI.09.) önkormányza-
ti rendelet módosításának megvitatása 
– Híd utca környéki közlekedés 

A képviselő-testület megvitatta a koráb-
bi rendeletet, a beérkezett lakossági visz-
szajelzéseket figyelembe véve egyhangúlag 
úgy határozott, hogy a külterületi forga-
lomkorlátozás kizárólag a tehergépjármű-
vekre vonatkozzon, a személygépkocsikra 
nem.

 Orvosi ügyelet szervezésével 
kapcsolatos állásfoglalás 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti 
és Kulturális Bizottság elnöke tolmácsolta 
Kistarcsa város megkeresését, melyben 
jelezték, hogy az orvosi ügyeletet ellátó 
Delta Mentőcsoport a jelenlegi feltételek-
kel nem tudja ellátni feladatát kizárólag 
állami finanszírozásból. Kistarcsa önkor-
mányzata az orvosi ügyeletet működtető 
konzorcium állásfoglalását kérte, hogy 
továbbra is részt kívánnak-e venni a kon-
zorciumban, és hajlandóak-e anyagilag 
hozzájárulni az ügyelet működtetéséhez. 

Fábri István polgármester javasolta, 
hogy folytassanak további egyeztetéseket 
az érintett önkormányzatokkal.

 Sármány utca és Körmendi utca 
útépítése – kivitelező kiválasztása 

Megváltozott körülmények miatt a tes-
tület a napirendi pontot elnapolta.

 Liget utca aszfaltozása –  
kivitelező kiválasztása 

A képviselő-testület a Liget utca 
stabilizálási munkáira feltételesen a 
Komjáti-Design Kft.-t bízta meg bruttó 
10 755 528 Ft-os áron azzal a feltétellel, 
ha a tulajdonosoktól a teljes önerő beérke-
zik az önkormányzat számlájára.

 Híd utca feletti 04/3 hrsz.-ú út 
stabilizálása – kivitelező kiválasztása 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető 
ismertette, hogy a Híd utca feletti út sta-
bilizálására 3,5 millió forintot különített 
el az önkormányzat, ám a beérkezett aján-
latok ezt meghaladják, ezért a költségke-
ret megemelése szükséges. A munkálatok 

elvégzésével a testület egyhangúlag az 
Uhrinwest Kft.-t választotta ki kivitele-
zőnek.

 Rét utca hiányzó szakaszának és 
Tinódi köznek az aszfaltozása 

A képviselő-testület a Rét utca és a 
Tinódi köz útstabilizálási munkáival a 
Komjáthy-Design Kft. bízta meg bruttó 
7 599 040 Ft-os, illetve bruttó 1 710 983 
Ft-os áron.

 Kossuth Lajos utca végén vízel-
vezetés, árokburkolás – kivitelező 
kiválasztása 

A képviselő-testület a Kossuth utca 
végénél lévő árok burkolási munkáival, 
a vízelvezetés megépítésével a Komjá-
thy-Design Kft. bízta meg bruttó 963 790 
Ft-os áron.

 Költségkeret meghatározása  
a 2017. őszi aszfaltozási munkákra 
– Ibolya utca, Kölcsey F. utca, Géza 
fejedelem utca, Vadkerti Zs. utca,  
Laky úti kerékpárút 

Fábri István polgármester tájékoztat-
ta a testületet, hogy a fenti munkálatok 
előkészítése, tervezése megkezdődött, ám 
még nem tart abban a fázisban a folyamat, 
hogy az ajánlatok bekérését elindítsák.

 Közösségi célú ingatlanok megvá-
sárlása – Vörösmarty u. 3. és Ibolya u. 
13‒19.

Fábri István polgármester tájékoztat-
ta a testületet, hogy a településközponti 
fejlesztési lehetőségek érdekében az ön-
kormányzat korábban úgy döntött, hogy 
megvásárolja a művelődési házzal szom-
szédos ingatlant. A több tulajdonos miatt 
számos egyeztetésre volt szükség, amit egy 
haláleset és az ezt követő hagyatéki eljárás 
is nehezített. 2014-ben az önkormányzat 
többségi tulajdont szerzett az ingatlan-
ban. Jelen helyzetben reális lehetőség van 
a megállapodásra. Annak érdekében, hogy 
az ingatlanban jelenleg élő tulajdonos 
lakhatását megoldják, az önkormányzat 
úgy döntött, hogy az Összefogás Reha-
bilitációs Központban vásárol egy lakást, 
így a tulajdonos egészségügyi és szociális 
ellátása is megoldottá válik. Ezzel a tele-
pülés hosszú távon is magas színvonalú 
szociális lakhatást tudna biztosítani az 
arra rászoruló csömöri polgárok számára, 
és példaértékű együttműködést alakít ki 
a nemzetközileg is elismert rehabilitációs 
intézménnyel. A megvásárolni kívánt 
ingatlanokról értékbecslés készült. A 
képviselő-testület támogatta a javaslatot, 
és az értékbecslések figyelembevételével 
meghatározta a költségkeretet 4 millió Ft 
értékben.

hírek, események
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 Csömör Nagyközség Önkormány-
zata 2017. évi költségvetéséről szóló 
2/2017. (II. 10.) rendelet módosítása 

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

 Képviselők, hivatalvezetők közér-
dekű bejelentései

Benkó Gábor műszaki osztályvezető 
tájékoztatta a testületet, hogy megkez-
dődött a mini-körforgalom bővítésének, 
valamint a HÉV-átjáró forgalmi változá-
sának a tervezése.

Beszámoló Csömör Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő- 
testületének 2017. július 20-i  
rendkívüli üléséről

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

 Csömöri Egészségház beruházással 
kapcsolatos kérdéseinek megvitatása – 
pályázati részvétel, ingatlan  
környezetének tervezése

Eigler Tamás beruházási tanácsnok 
ismertette, hogy a Nemzetgazdasági 
Minisztérium pályázatot írt ki Pest me-
gyei települések önkormányzatai részére 
egészségügyi alapellátást nyújtó épületek 
felújítására és építésére. Rosenbergné 
Türk Edina pályázati tanácsadó ismer-
tette a pályázat feltételeit, amelyeknek az 
egészségház megfelel. A képviselő-testü-
let egyhangúlag a pályázaton való indulás 
mellett döntött, és megbízták a Rolima 
Bt.-t a pályázat előkészítési és tanácsadási 
munkáival 400 000 Ft-os áron.

Emellett az egészségház épületén kívül 
a kapcsolódó beruházások tervezése is 
megkezdődik, a tervezéssel a testület a 
kiviteli terveket is készítő Nirmana Kft.-t 
bízta meg 4 254 183 Ft-os áron.

 Bölcsődei elhelyezés aktuális kérdé-
sei a településen – rendeletmódosítás, 
ellátási szerződések férőhelyszámai 

Kovács Jánosné igazgatási osztályve-
zető ismertette, hogy a legutóbbi képvi-
selő-testületi ülésen született döntés óta 
további 36 kérelem érkezett be, de vissza 
is mondtak igényeket, így összesen 10 fő 
vár elhelyezésre, akik közül hárman a Pa-
noráma utcában várhatóan ősszel induló 

bölcsődére tartanak majd igényt. Az Épü-
lő Generáció Családi Bölcsőde Hálózat 
további négy gyermek elhelyezését vállalta 
ellátási szerződés alapján. 

A képviselő-testület úgy döntött, 
módosítja a rendeletet, és megnöveli a 
létszámkeretet az igények függvényében.

 Palotai u. 2. szám alatti ingatlan 
megvásárlása parkoló kialakítása és 
egyéb közösségi cél megvalósítása 
céljából 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke is-
mertette, hogy régóta folytatnak ártárgya-
lásokat a tulajdonossal a sportcsarnokkal 
szomszédos ingatlan megvásárlása érde-
kében. A tárgyalások során sikerült egy, 
az önkormányzat számára is elfogadható 
árat kialkudni. A testület úgy határozott, 
hogy 23 millió forintért megvásárolja a 
fenti ingatlant.

 Vörösmarty u. 3. szám alatti 
ingatlan megvásárlása a művelődési ház 
ingatlanának bővítése céljából

Fábri István polgármester beszámolt 
a tárgyalások állásáról. Jelezte, hogy az 
ingatlan 25%-os tulajdonosával sikerült 
megállapodni egy mindkét fél számára 
elfogadható összegben, így a teljes ingat-
lant összesen 12 millió forintos áron tudja 
megvenni az önkormányzat.

 Majorszegi melletti erdőterület 
(Lukácsi erdő) megvásárlása a törvényi 
változások függvényében 

Dr. Katona Péter jegyző beszámolt 
arról, hogy a korábbi jogszabályi válto-
zások ellehetetlenítették volna az önkor-
mányzat számára, hogy erdőgazdálkodási 
jogot szerezzen, ám július elején újabb 
módosítás lépett életbe, ami már lehetővé 
teszi ezt. Az önkormányzat korábban 
határozott arról, hogy 50% feletti tulaj-
donrészt szerez a Lukácsi erdőben annak 
érdekében, hogy az erdőgazdálkodási jo-
got megszerezze. A képviselő-testület tá-
mogatta az eladásra kínált tulajdonrészek 
megvásárlását a korábban megszavazott 
költségkeret erejéig.

 DMRV Zrt.-vel  
megállapodás megkötése 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző 
és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertet-
te, hogy joghézag miatt a DMRV Zrt. 
a használati díj fizetését felfüggesztette, 
ezért az önkormányzat pert indított. Idő-
közben vezetőváltás történt a DMRV Zrt. 
élén, és az új vezérigazgató nyitott a peren 
kívüli megállapodásra. A 2015/2016 évi 
használati díjat hajlandóak rövid időn 
belül kifizetni, a 2017/2018-ra esedé-

kes díjakra azonban azt kérték, hogy a 
megváltozott külső körülmények miatt 
csökkentett összeggel, beruházások for-
májában teljesíthessék azt. Eigler Ta-
más elmondta, hogy a két megállapodás 
együtt jó kompromisszum, ami előnyös 
a település számára. A képviselő-testület 
egyhangúlag támogatta a peren kívüli 
megállapodást.

 Csapadékvíz-elvezetési pályázaton 
való részvétel 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető 
tájékoztatta a testületet, hogy a Nemzet-
gazdasági Minisztérium pályázatot írt ki 
Pest megyei települések önkormányzatai 
részére csapadékvíz-elvezetés, gazdálko-
dás fejlesztésére. A pályázati forrásból 
megvalósítható lenne az évek óta kritikus 
Laky sarok‒Széchenyi utca problémájá-
nak megoldása.

A képviselő-testület egyhangúlag a 
pályázaton való indulás mellett döntött, 
és megbízták a Rolima Bt.-t a pályázat 
előkészítési és tanácsadási munkáival 
200 000 Ft-os áron.

 Sármány utca és Körmendi utca 
útépítése – kivitelező kiválasztása 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző 
és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, 
hogy az első körben nem sikerült dönteni. 
A beérkezett árajánlatok során mérlegel-
ték azt is, hogy mikor tud megindulni a 
kivitelezés, így minden szempontot figye-
lembe véve a képviselő-testület az Ár-La 
Kft.-t bízta meg a kivitelezési munkákkal, 
összesen 38 946 582 Ft értékben.

 Lakossági önerős útépítésekhez 
önkormányzati költségkeret növelése 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző 
és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertet-
te, hogy a Liget utca aszfaltozására már 
aláírt szerződés van, a Dezsőfia utcában 
pedig a tulajdonosok 80%-a jelezte csat-
lakozási szándékát az önkormányzat által 
25%-kal támogatott önerős útépítéshez. 
A képviselő-testület ezért úgy döntött, 
hogy az önerős útépítések hozzájárulási 
keretét 6 700 000 Ft-ra megnöveli.

Zárt ülés:
A képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

a Budapest Főváros Önkormányzata és 
Csömör Nagyközség Önkormányzata 
között fennálló pert tovább folytatja.

A Képviselő-testület soron következő 
rendes ülésére 2017. szeptember 7-én csü-
törtökön, 16.00 órakor kerül sor a Polgár-
mesteri Hivatal tanácstermében. Az ülések 
nyilvánosak, azokon bármely érdeklődő 
polgár jelen lehet.

hírek, események
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Idén az augusztus 
20-ához kapcsolódó 
Szent István-napi 
ünnepség már 19-én 
is számos program-
mal várta az ünnep-
lőket.

Szombaton 17 órától a Csömöri Tót Hagyományaink Háza adott otthont az ökumenikus imaórának, melyet az új kenyér 
megáldása és megszentelése követett Johann Gyula evangélikus, Esztergály Előd Gábor református lelkész és Bese 
Gergő Péter atya részvételével.  A kenyeret helyben sütötte Vrana Mihály. Az „Apró csodák fából” című kiállításon 
Patyi László fafaragó alkotásaiban gyönyörködhettek a vendégek, valamint elfogyaszthatták a lakodalmas levest a szíves 
vendéglátóknak köszönhetően. Az ünnepségen közreműködött a Vox Animi Vegyeskar és a Csömöri Tót Hagyományaink 
Házának hagyományőrző csoportja.

Államalapításunkat ünnepeltük

20-án délelőtt a művelődési ház 
adott otthont a hagyományosnak 
számító termény- és virágkiál-
lításnak a Turnovszky István 
Kertbarát Kör szervezésében. 
Újítás volt, hogy a Hősök terén 
is  egy növényekkel, termények-
kel szépen feldíszített sátor hívta 
fel a figyelmet a kiállításra, és a 
tavalyinál még több kiállító és 
látogató gyönyörködhetett az 
idei terményekben, virágokban.

Államalapításunkat ünnepeltük14
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Az új kenyeret Johann Gyula evangélikus lelkész szentelte 
meg.

Délután kézműves foglalkozás keretében ismerked-
hettek a Hősök terére látogatók a csuhéval, gyertyaön-
téssel, bőrözéssel, agyagozással.  A gyerekek számára 
népi játszótér, körhinta, népi fajátékok, erőpróba, la-
birintus és lovagi torna kínált mozgalmas és izgalmas 
élményt.A  művelődési ház színpadán Fábri István 
polgármester mondott ünnepi beszédet.

Az ünnepi műsorban a Báló Lipót Népdalkör, a Csicsörke Néptáncegyüttes Csicsergő csoportja lépett fel, de  nagy sikere 
volt a Szabad Ötletek Színház ünnepi műsorának is.

1515Államalapításunkat ünnepeltük



1616 Államalapításunkat ünnepeltük

Fábri István polgármester   
augusztus 20-ai ünnepi beszéde   

 

Tisztelt Csömöri Polgárok!
Tisztelt Ünneplő Közönség!

Augusztus 20. a magyar államalapítás, Szent István király 
ünnepe. Más ez az ünnep, mint a többi nemzeti ünnepünk. 

 
Március 15-én az 1848-1849-es forradalomra és szabad-

ságharcra emlékezünk. A hozzáfűződő, lelkesítő szimbólu-
mok, a nemzeti színű kokárda, Petőfi Nemzeti dala, Kossuth 
példátlan politikusi teljesítménye, a dicsőséges tavaszi had-
járat mind-mind nemzeti identitásunkat, közös történelmi 
emlékezetünket alapjaiban formáló építőkövek.

Tudjuk, sokszor ismételjük, büszkék vagyunk rá, hogy a 
XIX. század közepének forradalmi hullámai között a magyar 
volt a legjelentősebb, a legtovább kitartó, amelyet csak két 
nagyhatalom, a Habsburg és az orosz birodalom összefogása 
tudott feltartóztatni. Ám hiába tartozott a forradalom egyér-
telmű sikerei közé a jobbágyfelszabadítás elindítása, a polgári 
társadalmi fejlődésnek a megalapozása, a szabadságharc le-
verésének szomorú momentumaként az aradi vértanúkra 
emlékező gyertyák gyakori záró akkordjai akár a hivatalos, 
központi állami, akár a sok száz településen bemutatott helyi, 
de még az iskolai ünnepi műsoroknak is. 

Nem tudunk felhőtlenül ünnepelni március 15-én.
 
Október 23-án az 1956-os forradalomra és szabadságharc-

ra emlékezünk. A középen lyukas nemzeti színű zászló, a 
Sztálin-szobor ledöntése, a békésen és reménykedve felvonuló 
egyetemisták ezreit mutató képsorok, Nagy Imre drámai, 
„Csapataink harcban állnak” rádióbeszéde a legújabb kori 
magyar, és nem csak magyar, hanem európai történelemnek 
is meghatározó elemei.

Tudjuk, sokszor ismételjük, büszkék vagyunk rá, hogy az 
’56-os magyar forradalom és szabadságharc volt az első igazi 
szög a XX. század második fele kelet-közép-európai diktatú-
ráinak koporsójában, hogy mi voltunk az elsők, akik valóban 
szembeszálltunk a szovjet birodalom elnyomó gépezetével, 
hogy a magyar felkelést csak a világ egyik legnagyobb, hatal-
mas túlerőben lévő hadserege tudta leverni. Ám hiába indí-
tották el a hazai események a személyi kultusz megszűnését, 
a diktatúra némi enyhülését, majd a teljes szovjet blokk több 
évtizeddel későbbi összeomlását, hazánkban az orosz tankok 
lövegeinek áldozataira emlékező november 4-i gyertyagyújtás 
zárja a megemlékezések sorát.

Nem tudunk felhőtlenül ünnepelni október 23-án.

Augusztus 20-án, a magyar államalapítás, Szent István 
király napján azonban az ünnepet nem keserítik meg sem a 
történelmi korszakhoz kapcsolódó tragikus össznemzeti tör-
ténések, sem kétséges kimenetelű későbbi társadalmi követ-
kezmények, de a nap emelkedettségét elrontó aktuálpolitikai 
akciók sem.

Augusztus 20-a ugyanis az alkotás, az értéket teremtő és 
az értelmes életet megalapozó munka, valamint egy ország, 
egy államalkotó nemzet valódi, büszke ünnepe.

István király műve történelmi, európai léptékkel mérve is 
kimagasló teljesítmény:

• a félig nomád, nemzetségi csoportok által alkotott társada-
lom egységes közigazgatású országba való integrációjának 
elindítása; 

• a későbbi, sok évszázadon keresztül jellemző vármegye-
rendszer és püspöki megyerendszer alapjainak a megte-
remtése; 

• általában a régi személyi függőségek helyébe a társadalmi 
fejlődést lehetővé tevő intézményi függőségek kialakítása, a 
feudális intézményrendszer megteremtése. 

A követendő irány István és az őt támogatók számára a 
keresztény, az akkori viszonyok között modernnek számító 
Európa lett. 

Azt gondolom, nem lehet az irány most sem más, mint a 
modern, hatékony, a szolidaritáson és a leghumánusabb tár-
sadalmi értékeken alapuló Európa.

A magyar kézműves mesterségek országszerte megtekint-
hető bemutatói; a földműves, és általában minden dolgos 
ember munkáját szimbolizáló kenyérszentelések; az orszá-
gunk kiemelkedő személyiségeinek életművét elismerő állami 
kitüntetések; a látványos tűzijátékok; vagy a nekünk, csömö-
rieknek a büszkeségéül szolgáló hagyományos kertbarát ter-
ménybemutatók, a csömöri népviselet ünnepén a lélekemelő 
ökumenikus imaóra a szlovák-tót hagyományok házában: 

mind egy felhőtlen, büszke, lelkesítő, ország- és nemze-
tegyesítő ünnep fontos elemei.

Legyen minél több ilyen ünnepünk!
Legyen Magyarország boldog, összetartó, békés és sike-

res polgárok országa! 
Olyan, amilyennek ezer évvel ezelőtt István király is akarta, 

hogy legyen.

Köszönöm, hogy meghallgattak!
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A történelmi egyházak helyi  
közösségeinek állandó alkalmai

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

Evangélikus gyülekezet
Vasárnap 900 vasárnapi iskola  

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

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

 1900 ill. 2000 órakor  kóruspróba
Szombat 1600 ifjúsági bibliaóra  

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

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

Református gyülekezet
Istentisztelet minden vasárnap  

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

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

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

Telefon: 06/30-488 8780

Baptista gyülekezet
Vasárnap 900 imaóra,  

900 vasárnapi iskola,  
1000 istentisztelet  
1700 istentisztelet

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

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

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

Az államalapítás öröksége: 
az egyéni felelősség

Yuval Noah Harari, a Jeruzsálemi 
Héber Egyetem tanára arról ír 2012-ben 
napvilágot látott – időközben bestselleré 
lett könyvében (Sapiens, az emberiség rö-
vid története), hogy az emberiség a jövő-
ben már nem nemzetállamokban fog élni, 
hanem egy globális, nagy, minden nemze-
tet magába olvasztó világbirodalomban. A 
népmozgások, az információ áramlása, a 
közös gazdaság- és jogrend, mind-mind 
oda vezet, hogy megszűnnek a határok, és 
a bolygónk egy nagy országgá lesz. Hogy 
ez az emberi képzelet szüleménye vagy 
ténylegesen egy ilyen egységesülés felé tart 
az emberiség, megoszlanak a vélemények. 
Mindenesetre feltehetjük magunknak 
a nagyon is életbe vágó kérdést: Meddig 
ünnepelhetjük még a magyar államalapítást, 
és mikor váltja majd föl a globális világbiro-
dalom megalapításának ünnepe?

Reméljük, hogy sokáig, és hogy gyer-
mekeink, unokáink, dédunokáink, sőt 
ükunokáink is magyar állampolgárként 
fogják majd száz év múlva is énekelni a 
magyar Himnuszt! A reménynél azonban 
többre van szükség, hiszen ahhoz, hogy 
egy állam működőképes és maradandó 
legyen, az állampolgárok felelős viselkedé-
sére is szükség van. Mit jelent ez?

Erre mutat példát és tanít immár ezer 
éve I. István királyunk, a magyar államiság 
megteremtője. Az első törvénykönyvének 
előszavában olvashatjuk: ahhoz, hogy a 
magyar nép megmaradjon, hogy tisztessé-
ges és békés élete legyen, Isten törvényei-
nek és a királyi törvényeknek megtartása 
szükséges. Az előbbiek által – ahogyan 
fogalmaz – „a jók gyarapodást nyernek”, 
az utóbbiak által pedig „a gonoszok bűn-
hődnek”. István király szavai olyan alapot 
jelentettek a magyar nép életében, amely 
alap segített az elmúlt ezer év legnehezebb 
időszakainak túlélésében is.

Első királyunk szavai tökéletesen egybe-
esnek Isten akaratával. A példabeszédek 
könyvében olvashatjuk bölcs Salamon 
király szavait: „járj a jók útján, és ügyelj 
az igazak ösvényeire! Mert a becsületesek 
fogják lakni a földet, és a feddhetetlenek ma-
radnak meg rajta. De a bűnösök kivesznek a 
földről, és a hűtlenek kipusztulnak onnan.” 
– Izrael legnagyobb uralkodója tudta, 
hogy népének megmaradása csak a „jók 
útján”, az „igaz ösvényen” valósulhat meg. 
Előttünk és nemzetünk előtt sincs más út, 
ha azt akarjuk, hogy áldott jövőnk legyen. 
Mindannyian felelősek vagyunk azért 
az országért, amelyet Istentől kaptunk 
ajándékba. Minden férfi és nő, minden 
anya és apa, minden nagyszülő felelős a 
magyar állam megmaradásáért. A szava-

inkon, a tetteinken, a döntéseinken múlik, 
hogy milyen országot hagyunk a jövő 
nemzedékei számára, és hogy számukra is 
ünnepnappá legyen augusztus 20-a.

Ahhoz, hogy jó döntéseket hozzunk, 
hogy szavaink és tetteink építsék hazán-
kat, a világmindenség Teremtőjére kell 
figyelnünk. Isten törvényei biztos alapot 
jelentettek Salamon és István király idejé-
ben, és biztos alapot jelentenek ma is min-
den ember számára. Isten törvénye pedig 
Jézus Krisztus által érthető és élhető meg 
tökéletesen, ezért kérjük az ő mennyei 
segítségét, Szentlelkének erejét, hogy 
felelős, keresztyén, magyar emberként 
tudjunk élni Isten dicsőségére. Ámen.

Esztergály Előd Gábor
református lelkipásztor

Karitász hírek
A forró nyár pihenésre kényszerítő 

erejének közösségünk is engedett. Június 
23-án még nekirugaszkodtunk egy jelen-
tős élelmiszerbankos adomány szétosz-
tásának, aztán a nyári táboroztatásainkat 
vettük számba. 

„Belső kincs” nyári kreatív táborunk 
9–10 fős részvétellel, de annál tartal-
masabban zajlott július 3–7. között a 
plébánián. A tábor kürcsifánk-készítéssel 
kezdődött Makainé Kászoni Mag-
dolna vezetésével, majd rajzoltunk, 
festettünk, meséltünk, zenéltünk gyön-
gyöztünk sok játék közben. A kreatív órá-
kat Hermányos Mária tervezőgrafikus 
és Szántó Dóra Viola zeneterapeuta 
vezették, Frecska Krisztina és Káko-
nyi Anett foglalkozásai színesítették a 
programot. Az ellátáshoz köszönjük a sok 
gyümölcsöt és süteményt testvéreinknek.

Katolikus közösségünk a Petőfi Sándor 
Művelődési Házzal karöltve szervezett 
július 17 és 22 között testvértábort Ak-
naszlatinán. Kárpátaljai testvéreinkkel 
már tavasszal elterveztük, hogy néptánc 
és kreatív tábort szervezünk az elsze-
gényedett családok hányódó gyermekei 
számára. Vella Nándornak köszön-
hető, hogy a Csömöri Római Katolikus 
Egyházközségért Alapítvány pályázatot 
nyert a költségek fedezésére. Így 44 fős 
csömöri csoport kelhetett útra a Csi-
csörke Néptánc Egyesület utánpótlás, 
felnőtt és szenyor korcsoportjai, valamint 
közösségünk tagjaval a mintegy 40 zsák 
adománnyal megpakolt buszon. A fogad-
tatás és a tábor csodálatos hangulatát, a 
táborozók ellátását a kinti Szent Család 
Karitász Közösség fejedelmi módon 
szervezte meg. Az óriási áldozatvállalás a 
Ruszányuk házaspár fizikai, és Béres 

hitélet
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István atya lelki vezetésével kovácsolta 
össze közösségeinket. A Gondviselés ve-
lünk volt, hálával tartozunk mindenkinek 
mindenért. 

Szórólapozással kapcsolódtunk be az 
Auchan áruházlánc iskolatáska csereak-
ciójába augusztus 4–5-én. Az új táskák 
szétosztása is a karitász dolga lesz. 

Figyelem! 
• Gyűjtést szervezünk iskolakezdéshez. 

Használt, de jó állapotban lévő iskola-
táskák, írószerek, tanszerek felajánlását 
várjuk szeptember 20-ig a plébánián 
irodai órákban és a templomban misék 
alkalmával!

• Még mindig segítséget keresünk egy 
mozgássérült kislány Marczibányi téri 
gimnáziumba járásához. Várjuk az arra 
járó autós jelentkezését! 

• Idén a Karitász bál október 7-én, 
szombaton lesz.
Bankszámlaszámunk:
Csömöri Római Katolikus Egyházköz-

ségért Alapítvány
65100242-11405870 megjegyzés: 

karitász
Telefon: 06 30 667 8407
Honlap: www.csomorplebania.ando-

csi.hu/közösségek 
Facebook: Szent Rita Karitász 
Legközelebbi találkozónk szeptember 

5-én kedden, 18 órakor lesz. 

Szent Rita Karitász Közösség

Táncos Csicsörke-nyár
Ezen a tavaszon sorra érkeztek a felké-

rések a táncegyütteshez, mi pedig nem 
mondtunk nemet. 

Első utunk július közepén Aknaszla-
tinára vezetett, ahol a testvértáborban 
szerepeltünk. Ezt a programot a helyi 
karitásszal karöltve közösen valósítottuk 
meg.  A Csicsörke csoportjai és a helyi 
gyerekek a felnőttekkel közösen énekel-
tek, táncoltak egy héten keresztül a kár-
pátaljai táborozókkal. A Tisza forrásának 
megtekintése mindannyiunk számára 
különösen felemelő érzés volt.

Ukrajnai kirándulásunk után egy nap 
otthonalvást követően a Vajdaság felé 
vettük az irányt, ahol a zentagunarasi 
batyus táborban 300 gyerek ‒ köztük több 
mint 30 csicsörkés ‒ több korosztályban 
tanulta a vajdasági táncokat, megannyi 
élmény, jókedv és izgalom közepette.  Az 
első napi óriás vihar sem tudta a sátrakat 
megrongálni, a boldog névnapot 300 
gyerek énekelte egy csömöri ünnepeltnek.  
Gyönyörű volt látni ennyi gyerek közös 
táncát magyar zenére.

Az augusztusi kéthetes Csicsörke tá-

Pénzügyi tudatosság: Hogyan 
lehet diákmunkát vállalni?

A diákok 16 éves koruktól dolgozhat-
nak, de a szünidőben szülői engedéllyel 
már a 15 éves tanulók is vállalhatnak 
munkát, ha általános iskolába, szakis-
kolába vagy középiskolába járnak. A 
munkát vállaló diákok a közteherviselés 
szempontjából már felnőttnek számí-
tanak, ezért bejelentésükre, adózásukra 
ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint 
más munkavállalóknál. A munkavállalás-
hoz adóazonosító jelre van szükség, amit 

borban közel nyolcvan 3‒11 éves gyerek 
gyakorolhatta a magyar tánc alapjait, több 
csoportban a tánc, a zene, az ének és a 
kézműveskedés közben kerültek közelebb 
a magyar kultúra alapjaihoz.

Eközben a legnagyobb csicsörkések 
a 8. Kolozsvári Magyar Napok, Szent 
István-napi néptánctalálkozóján ropták 
a táncot a kolozsvári és a környékbeli 
magyarlakta települések színpadán.

Körbeutazni és végigtáncolni a magyar-

az adóhatóságnál kell igényelni. A fog-
lalkoztatónak a jövedelemről és a levont 
közterhekről igazolást kell kiállítania, 
amely alapján a diák jövő májusban el-
készíti személyijövedelemadó-bevallását. 
Munkaviszony esetében ragaszkodni 
kell az írásban megkötött - minimum 
az alapbért és a munkakört tartalmazó - 
munkaszerződéshez, az alkalmi munka 
és idénymunka esetében viszont ez nem 
kötelező. Ha a diáknak nincs személyes 
kapcsolata diákokat foglalkoztató cé-
geknél, vagy nem akar cégről cégre járva 
szerencsét próbálni, a legegyszerűbb, ha 
iskolaszövetkezeteknél próbálkozik. 
Az iskolaszövetkezetek magyarországi 
múltja 1983-ig nyúlik vissza. Azóta 
egyre több diákmunkára specializálódott 
szövetkezet alakult, számuk Budapesten 
ötven körülire tehető. A diákszövetkeze-
tekkel való együttműködés a cégeknek is 
megéri. A sokszor több tucat diák kivá-
lasztása, felvétele és alkalmazása rengeteg 
többletköltséget és munkát jelentene 
a vállalatoknak, így a legegyszerűbb és 
legolcsóbb megoldás, ha erre szakosodott 
iskolaszövetkezetet bíznak meg, amely 
számlát állít ki a szolgáltatásáról a megbí-
zónak, amelyet a cég egyszerű költségként 
könyvelhet el. 

TIPP: Csömör Nagyközség Önkor-
mányzata részt vesz a „A nyári diákmunka 
elősegítése” elnevezésű munkaerő-piaci 
programban.

lakta határon túli vidéket, köztük a leg-
nagyobb határon túli néptánctalálkozón 
részt venni, örök emlék marad minden 
résztvevőnek. 

Köszönet a szülőknek áldozatkészsé-
gükért és minden támogatónknak, akik 
hozzásegítették a gyerekeket ahhoz, hogy 
leírhatatlan élményekkel, feledhetetlen 
csicsörkés nyárral gazdagodjanak.

Szeltner László

A Csicsörke idén nyáron több külföldi úton is részt vett.

hitélet, kultúra, közösségi élet



19

Torockóban gondolkodók, 
avagy Torockón járt a Képben 
gondolkodók klubja

Fábri István polgármester kérésére a 
művelődési ház fotósklubja elindult, hogy 
felfedezze Csömör testvérvárosának szép-
ségeit, érdekességeit, és ezeket képekben 
rögzítse.

A képekből ajándék gyanánt magyar 
nyelvű információs, illetve turisztikai 
táblák készülnek Torockó és Torockó-
szentgyörgy településekre. Nagyon fontos 
a magyar nyelv, mivel erdélyi városról, 
illetve faluról beszélünk, ahol túlnyomó 
részt magyarok laknak, ahol a turizmus 
is igen jelentős, és a turisták többsége 
szintén magyar nyelvű. Így ez egy kedves 
gesztus a testvértelepülésünk felé, mivel 
jelenleg sajnos ilyen jellegű magyar nyelvű 
információs táblák nincsenek ott.

Nagy örömmel töltött el bennünket, 
hogy élhettünk ezzel a lehetőséggel, és 
rengeteg élménnyel gazdagodhattunk a 
torockói emberek vendégszeretetének, 
többek között Szőcs Ferenc polgármes-
ternek is köszönhetően. 

Őszre kívül-belül megújul  
a  művelődési ház 

Amíg a gyerekek élvezték a hosszú 
vakáció örömeit, addig a nyár az 
intézmények számára megújulást, 
felkészülést jelentett. Szeltner 
Lászlóval, a művelődési ház újra 
kinevezett igazgatójával terveikről, 
újdonságaikról beszélgettünk.

 �A megújulás nálatok mindig külső 
és belső folyamatot jelent, hiszen évről 
évre szépül az intézmény, miközben a 
programjaitokkal is próbáltok minden 
igényt kielégíteni. Milyen külső válto-
zásokkal várjátok a közönséget ősztől?

A nyílászárók cseréi már korábban 
elkezdődtek, a sarokterem és az irodai 
részek ablakai maradtak hátra, ezek most 
visszakapják az egykori Schick-kocsma 
régi hangulatát modern, korszerű kön-
tösben.  Igazán nagy fába a nagyteremben 
vágtuk a fejszénket, teljesen megújul a 
színpad. Méretében minden irányban na-
gyobb, minden csoportot és rendezvényt 
kielégítő lesz, megnyitjuk a színpadnyí-
lást, plusz ajtót, lépcsőket építünk be. Az 
eddigi össze-vissza tákolt beton, parketta, 
szalagparketta helyett egységes, korszerű, 
betonra épített, favázon álló csúszásmen-
tes padló kerül.

 �Az új külső  
megújuló belsőt is takar?

Gyönyörű tájakat, 
épületeket és rendkívül 
kedves embereket ismer-
hettünk meg, ezáltal egy 
életre szóló élményben 
részesülhettünk.

Pár mondatban össze-
foglalva Himics András 
szavaival:

„Másztunk fel a hegyre, 
korán reggel, hogy a nap-
felkeltére felérjünk. Félúton 
visszanéztem, és meseszép 
volt a hajnali fényben a 
kis falucska. Mielőtt a 
tetőre érkeztünk, ismét 
visszanéztem, hogy nagyjából mire számít-
hatok odafenn, még mindig pazar látvány. 
Majd elsőként felértem, és még mindig 
fantasztikus volt a falu, ahogy a sötétbe bur-
kolózik és csak apró fényei látszanak. Aztán 
megfordultam, a szám tátva maradt, ahogy 
egész Erdély tejben úszott a buborékoló, 
felkelő nap fényével megvilágítva, a távolban 
a ködös táj összemosódott az éggel, nem tud-
tam, igazán hol lehet a horizont. Egy percig 
csak ámultam, majd kapkodtam a fényképe-

Nagy átalakuláson megy keresztül a 
színházi program. Folytatódnak az Éless-
Szín előadásai, rögtön szeptemberben 
megismételjük Lope de Vega nagysikerű 
Furfangos menyasszonyát Kondákor 
Zsófival, de a változatosság jegyében 
más társulatok népszerűségnek és közön-
ségsikernek örvendő darabjait is elhozzuk 
a csömöri lakosoknak.

 �Van már konkrét előadás?
Az 1962-ben bemutatott Nadrág című 

darabnak egykoron Feleki Kamill és 
Ruttkai Éva voltak a főszereplői, a 
Karinthy Színház által újra színpadra vitt 
mű szereplői újak, a poénok viszont örök-
érvényűek. Mint mindig, jelentéktelen 
apróságból indulnak a bonyodalmak, a 
vállalatvezető vidéki kiküldetésről hazaté-
rőben útba ejti a szeretőjét, aki egyben a 
beosztottja is. Ám baleset éri a nadrágját, 
ami elázik, majd szárítás közben megég, 
miközben épp ünnepi beszédet kellene 
tartania, ami nadrág nélkül eléggé kínos. 
Ezen a Dunai Ferenc által zseniálisan 
megírt darabon októberben derülhetünk 
egy jót, míg novemberben a Hadart Szín-
ház Jöhetsz, Drágám! című premierjét tűz-
zük színpadra. Nagy örömünkre szolgál, 
hogy ősszel elkezdődnek Vass Sándor 
táncszínházi előadásának próbafolyama-
tai, ennek premierje januárban várható.

 �A megszokott, olajozottan működő 
csoportok, foglalkozások onnan folyta-
tódnak gondolom, ahol abbamaradtak 
nyár elején. Lesz-e valami újdonság?

zőgépemért, természetesen nem tudtam úgy 
lefotózni, hogy visszaadja az élményt.”

Az úton készült fotókból a szüreti 
mulatságra kiállítás készül, melyet szep-
tember 29-én 18 órakor nyit meg Fábri 
István, valamint Szőcs Ferenc, Toroc-
kó polgármestere a művelődési házban.

Az ünnepélyes megnyitón a fotósok 
werkfilmet  is bemutatnak  az ott töltött 
időről. 

Samu-Tóth Nikolett

Mindig elmondom, hogy különösen 
fontos számomra a fiatal korosztály meg-
szólítása, érdeklődésének felkeltése, nekik 
készülünk egy különleges és máshol már 
méltán közkedvelt programmal. Talán 
nem tudja mindenki, de magyarok, egész 
pontosan a Fazekas Gimnázium csapata 
nyerte meg az idén Washingtonban a 
robotépítő olimpiát. Az őket támogató 
cég szervezésében indítunk ősszel a kiseb-
beknek Lego robotépítő, a nagyobbaknak 
a robotika és robotprogramozás varázs-
latos világába elkalauzoló foglalkozást. 
Erről, és minden induló programunkról a 
részleteket a művelődési ház programfü-
zete tartalmazza, melyet minden  csömöri 
háztartásba eljuttatunk. 
   
 Kucsinka Gabriella

Tánc, robotépítés és még több 
színházi előadás is várja ősztől a 
látogatókat a művelődési házban.

Torockón járt a csömöri fotósklub.

kultúra, közösségi élet
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F E L H Í V Á S

Kedves általános iskolás fiatalok!

Megerősítve a júniusi hírmondóban 
megjelent pályázati  kiírásunkat, szeretettel 
várjuk az Állatok Világnapjára készített 
pályaműveiteket. 
Témája – az ünnepnek megfelelően – 
személyes élményeitek leírása kutya és 
cica barátaitokról, nyulakról, hörcsögökről, 
madarakról…
 A mű terjedelme  legfeljebb 3 (legkevesebb 
1) A/4-es  nyomtatott oldal.
Várjuk az elbeszéléseket, meséket, verseket, 
nincs műfaji korlátozás!
Leadási határidő: szeptember 20.  (osztályfő-
nököknél)
Eredményhirdetés október 4.  14 óra (Állatok 
Világnapja)
Helye: Általános iskola

A díjakat ünnepélyes keretek közt Závada 
Péter,  az esemény fővédnöke  adja át!

Az Állatok Világnapja alkalmából kutyás 
felvonulást is tervezünk, megemlékezve az 
elmúlt időszakban állatkínzás következmé-
nyeként agyongyötörve elpusztult négylábú 
barátainkról. A Csömöri Állatvédő Civil 
szervezet menhelyén élő- és saját állatainkkal 
vonulunk végig a falu főutcáján. Találkozunk  
október 4-én 17 órakor a Hősök terén, onnan 
a Széchenyi utcán végigvonulva hazakísérjük 
a menhely lakóit a  Szedervölgybe.
Tiltakozzunk az állatkínzás minden formája 
ellen! Valós börtönbüntetést követelünk a 
bántalmazóknak.

Bukfenc és Jeromos Állat-jószolgálati Egyesület            
Csömöri Állatvédő Civil Szervezet

Csömöri menyasszony  
a gyetvai fesztiválon
A fesztivál mottója:  
Hosť do domu,  
Boh do domu

Nagy öröm ért bennünket Dá-
viddal áprilisban, amikor levelet 
kaptunk Egyed Baránek Ružen-
kától, az MSZSZ elnökasszonyától. 
Szabó Erzsébet, a helyi Szlovák 
Önkormányzat elnöke és a Furmička 
Néptánc Egyesület elnökasszonya is 
nagy lelkesedéssel fogadta a hírt. 

A meghívás Szlovákiába, Gyetvára 
(Detva) szólt az 52. Pol’anou Gyet-
vai Folklórfesztiválra, ami minden 
évben több mint ötvenezer ember-
nek ad helyet, akik szerelmesei a 
népzenének, néptáncnak és a népi 
kultúrának.  

Tavaly Bánkon szerepeltünk, ahol 
a fesztivál mottója a magyarországi 
szlovák nemzetiség részéről a ha-
gyományos szlovák népviseletbe 
öltözött esküvői párok felvonulása 
és az őket ünneplő tánccsoportok 
bemutatója volt. A szervezők úgy 
gondolták, miért ne mutatnánk be 
ezen a nemzetközi fesztiválon is, 
Gyetván, a magyarországi szlovák-
ság mai napig fennmaradt kincseit? 
Dáviddal ott szembesültünk azzal a 
ténnyel, a meghívásnak eleget téve, hogy 
a Bánkon résztvevő népviseletbe öltözött 
párok szinte mindegyike eljött.  25 la-
kodalmi pár – menyasszony és vőlegény 
képviselte Magyarország szlováklakta 
településeinek gyöngyszemeit. A felvo-
nuláson mögénk csatlakoztak Szlovákia 
lakodalmi népviseletbe öltözött ifjú párjai 
és egy pár a Vajdaságból, így összesen 60 
pár díszes öltözékében gyönyörködhetett 
a nagyszámú közönség. Az esemény az 
Assisi Szent Ferenc-plébániatemplomban 
egy ünnepélyes misével kezdődött, ahol 
páronként mutatkoztunk be, majd egy 
lakodalmas menettel vonultunk a főtérre. 
A programsorozat a helyi amfiteátrum-
ban folytatódott, ahol a menyasszonyok 
szintén bemutathatták az érdeklődő 
közönség számára a gyönyörű népvisele-
teket. Természetesen mindenütt vastaps, 
ujjongás és csodálat fogadott minket. Még 
az időjárás is kegyes volt hozzánk, hiszen 
az esőcseppek nem kedveznek ezeknek 
a féltve őrzött 1910 és 1940-es időkből 
fennmaradt kincseknek. A technika vilá-
gában szinte nem láttam olyan nézelődőt, 
csodálót, akinek a kezében ne lett volna 
valamilyen megörökítést célzó eszköz, 
valamilyen „kütyü”. Úgy gondolom, a mi 
örömünk, szépségünk a közönség örömét, 

Az egri Eszterházy Károly Egye-
tem szenátusa az alapító arcképével 
ellátott díjat adományozott v. l. 
Dömötör Zoltánnak, az 1956-os 
szabadságharc során tanúsított aktív 
tevékenységéért. A kitüntetést dr. 
Liptai Kálmán, az egyetem rektora 
adta át. Gratulálunk.

jókedvét, mosolyát is elősegítette. Boldo-
gok vagyunk, hogy ezt a napot mindenki 
számára emlékbe adhattuk.

Még egy-két gondolatot szeretnék el-
mondani a ruhámról: a csömöri menyasz-
szonyi népviselet az 1940-es évekből való, 
a felső szoknya alatt kilenc alsószoknya 
van, a kötény csipkéit saját kezűleg készí-
tették. A koszorút sok-sok kis virággal és 
egyéb kiegészítőkkel (pici tükrök, gyön-
gyök) díszítették. A képen kezemben tar-
tom az almát és a rozmaringot, amelyek a 
bőség és a tisztaság szimbólumai. 

Ajándék volt számunkra a szlovákiai 
nemzetközi fesztiválon való bemutatko-
zás, hiszen két évvel ezelőtt a Furmicska 
Néptánc Egyesület tánccsoportja ilyen 
nagyszámú közönség előtt már bemutat-
kozhatott. Dávid számára pedig külön 
ajándék az is, hogy csömöri lakosként és 
táncosként öregbítette azt a hagyományt, 
amikor a 14. alkalommal megrendezésre 
kerülő 1979-ben a csömöri néptáncegyüt-
tes Gyetván mutatkozott be, amelyben 
nagymamája is szerepelt.

Végül szeretném megköszönni a felké-
szítésben résztvevőknek és az érdeklődő 
közönségnek is, mert nélkülük nem jöhe-
tett volna létre ez az élmény és siker.

 Paróczai Adrien

Detván mutatkozott be  
a csömöri menyasszony.

kultúra, közösségi élet
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Csömöri arcok

„Mindig tudtam, hogy 
gyógyítani szeretnék” 

Dr. Hülitzer Katinka  
doktornőnek gyerekkora óta 
erős a kötődése Csömörhöz, 
hiszen ‒ bár a falu határá-
ban, Árpádföldön született 
‒ szüleit és őt is szoros baráti 
kötelékek fűzik ide. 1992 óta 
ő maga is településünk lako-
sa, ekkor építkeztek közgaz-
dász férjével és gyerekeikkel, 
és költöztek három utcányi 
távolságra előző lakhelyüktől.

 �Hogyan választottad  
az orvosi hivatást?

Nem emlékszem arra, hogy választot-
tam volna, hiszen soha nem is volt szá-
momra kérdés. Édesanyám kozmetikus 
volt, nekem is ajánlotta ezt a szakmát, de 
hamar belátta, hogy ez teljesen remény-
telen.  A Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem elvégzése után   a kistarcsai kór-
ház belgyógyászatán kezdtem dolgozni. 
A munkámat, a kollégákat és a betegeket 
mindig nagyon szerettem, de rendkívül 
nehéz volt helytállnom. A munkatársak 
folyamatosan hagyták el a kórházat, volt 
olyan, hogy öten-hatan dolgoztunk egy 
nyolcvanfős, hat intenzíves ággyal műkö-
dő osztályon. Reggeltől estig dolgoztam, 
és amikor észrevettem, hogy gyakorlatilag 
nem látom világosban a gyerekeimet és az 
otthonomat, úgy éreztem, tarthatatlanná 
vált ez az állapot.

 �Ekkor váltottál és lettél háziorvos?
Szilágyi doktor úr keresett meg, mert 

már nem győzte az egyre nagyobb praxist 
vinni, és úgy éreztem, ez a lehetőség egyen-
súlyt hozhat az életembe. Kezdetben két 
napot töltöttöm Csömörön, és úgy tűnt, 
végre lesz egy kis időm a gyerekekre is. 
Ádám fiam hat, Csenge lányom tizenegy 
éves volt akkoriban, apukám és az anyó-
som mellett külső segítséget is igénybe 
vettünk egy kedves néni személyében 
ahhoz, hogy ne este 6-7-kor kerüljenek 
haza.

 �Mindemellett Csenge orvos lett, ami 

azt mutatja, hogy a nehéz időbeosztás 
ellenére sok szépet kapott tőled és a 
hivatásodtól.

Igen, mára már felnőttek a gyerekek, 
lassan kirepülnek, Ádám közgazdásznak 
tanul, Csenge pedig radiológus rezidens 
Kistarcsán. Csenge gyermekként renge-
teget járt be hozzám a kórházba ügyele-
tekkor, hogy egyáltalán lássuk egymást. 
Boldog vagyok, hogy a hivatástudatot és 
a gyógyítás szeretetét sikerült magába 
szívnia a kórház illatával együtt.

 �A kistarcsai kórház a mai napig az 
életed része, hiszen heti kétszer most is 
ott dolgozol. Miért olyan fontos ez, mit 
jelent számodra?

A kórház egész más, mint a háziorvosi 
praxis, úgy érzem, így nem válik egysí-
kúvá a munkám. Szeretem benne, hogy 
nagyobb rálátásom van a betegutakra 
és társ területekre, és meg tudok vitatni 
szakmai kérdéseket a kollégákkal. A 
háziorvosi lét nagyon magányos műfaj, 
szakmai segítséget nem kapunk senkitől, 
az orvos teljesen magára van utalva.

 �A háziorvosi praxis beváltotta a 
hozzáfűzött reményeket?

2005-től vagyok úgynevezett praxis-
gazda, szeretem a csömöri embereket, a 
szellemiségüket, a tiszta értékrendjüket.  
Könnyebb nem lett az életem, hiszen az 
elmúlt 20 évben duplájára nőtt a lakosság, 
a rendelésenkénti 120 páciens hatalmas 
felelősséggel jár, folyamatos koncentrációt 
igényel, és bizony nagy nyomásként tud 
ránk nehezedni. A kollégáim, Timi és 
Edit fantasztikus hátteret biztosítanak 
számomra, fél szavakból is megértjük 
egymást,  van egy olajazott, jól működő 
munkarendünk, de egyre csökken az egy 
betegre jutó idő, és ez nem jó érzés.

 �Mindemellett a település 
önkormányzatának munkájában is 

részt veszel a Népjóléti és Kulturális 
Bizottság tagjaként. Nem lehet nem 
megkérdezni, hogy érzed magad, mi-
lyennek látod a közös munkát egyetlen 
képviselőként, aki nem a Csömöri Civil 
Egyesületből került be a csapatba?

A választási időszak elmúlt, lezárult. A 
cél ez után csak az lehet, hogy a községnek 
megfelelő, jól működő vezetése legyen. Az 
üléseken csapatmunka zajlik  , és ezt az 
előretekintés jellemzi. Közös cél vezérel 
minket, Csömört szeretnénk a lehető 
legjobban működtetni, és ebben minden-
kinek egyformán van lehetősége javaslato-
kat hozni, érvelni, egyet nem érteni, végül 
megtalálni a legjobb megoldást.

 �Orvosként talán még fontosabb 
számodra az egészségügyi központ 
megvalósulása, mit vársz ettől az új 
lehetőségtől?

A betegek és az orvosok számára is 
méltó körülményeket fog biztosítani az új 
központ, és nagyon bízom abban is, hogy 
egy-egy szakrendelés is meg fog tudni va-
lósulni, egy reumatológia, nőgyógyászat 
vagy egyéb terület helyben nagy köny-
nyebbséget jelentene, akár magánrendelés 
formájában is. Elengedhetetlenné vált új 
háziorvosi praxisok  létrehozása, ezt ko-
moly kihívásnak élem meg, hiszen egyfelől 
véges az erőnk, szükség van utánpótlásra, 
tehermentesítésre, másfelől tudjuk, hogy 
mekkora szakemberhiány van az egész-
ségügyben. Tudom, hogy nem lesz kis 
feladat orvost találni, amíg évente közel 
annyian hagyják el az országot, ameny-
nyien végeznek. De bizakodó vagyok, és 
remélem, közös akarattal, elszántsággal ez 
is sikerülni fog.

Kívánok hozzá sok erőt  
és jó egészséget a jövőben is!

  Kucsinka Gabriella

„Szeretem a csömöri embereket, a szellemiségüket, a tiszta értékrendjüket.”
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Nyitott kapuk, 
nyitott szívek

A Szociális Alapszolgáltatási 
Központ július 24-től két 
héten keresztül biztosított 
izgalmas programokat 
azoknak a gyerekeknek, 
akik épp nem nyaraltak, 
és akiknek kedvük támadt 
jó társaságban múlatni az 
időt. A délutánonként 2 
órától este 8-ig nyitott kapuk 
nem utolsósorban hatalmas 
segítséget jelentettek a szü-
lőknek is, hiszen sok esetben 
nagyszülő és segítség hiánya 
miatt nehéz megoldaniuk a hosszú 
vakációban a gyerekek felügyeletét. 

Hegyesiné Nagy Ibolya, a központ 
vezetője a zárónapon fáradtan, de elége-
dett mosollyal és töretlen lelkesedéssel 
mesélte, hogy naponta átlagosan 25-30 
gyerek csatlakozott hozzájuk, és vettek 
részt a kreatív foglalkozásokon, a bulgár-
kerti fociban, vagy küldtek egymásnak 
üzeneteket a patak sodrásának segítsé-
gével. Sok esetben a szociális étkeztetési 
programban részt vevő gyerekek érkeztek 
úgy a SZAK-ba, hogy a meleg étkeztetés 
igénybe vétele után ott maradtak a prog-
ramon.

Ibolyáékat az önkormányzat mellett a 
Családsegítő Közalapítvány támogatja, 
idén nyáron ajándékként egy hatalmas és 
nagy igénybevételnek kitehető léghokit 
kapott a csapat, ami a vakáció slágerjátéka 
lett a gyerekek közt.

A program augusztus 4-én ünnepélyes 
zárónappal fejeződött be, délután a 
zsonglőr birodalom elnevezésű foglalko-
zás szórakoztatta a lelkesen gyakorlókat. 
A zsákbamacska után, amikor ránk 
sötétedett, a Lángoló leguánok tűzzsong-
lőr show-ja kápráztatta el a kicsiket és 
nagyokat egyaránt. Tátott szájjal bámul-
tuk a levegőben tekergőző tűzcsóvákat, 
néztem gyerekeim csillogó szemét, ahogy 
hol sikongatnak, hol inkább lélegzetüket 
visszafojtva csodálják a produkciót. 
Tekintetem végigpásztázta a SZAK 
dolgozóit, akik egy hónap után egy kicsit 
elköszönnek a gyerekzsivajtól, figyeltem, 
ahogy fogyni nem akaró lelkesedéssel 
terelgetik a gyerekeket a műsor végén, és 
végtelen hála töltötte meg a szívem, hogy 
Csömörön ők teszik gazdagabbá gyereke-
ink életét. Köszönjük!

  Kucsinka Gabriella

Zsonglőrködtek a SZAK táboros gyerekek.
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Sport
KÉZILABDA
Nemzetközi kézilabdatornát rendezünk!

Július legvégén a lovak közé csaptak 
kézilabdázóink: elkezdték a felkészülést 
az NB II-es férfiak mellett a Pest megyei 
bajnokságban induló lányok is, mindkét 
együttesnél elszántan vágtak neki a játé-
kosok a több héten át tartó edzésmunká-
nak. A fiúk Bagyánszki Zsolt, a lányok 
pedig Turák Csaba vezetésével tették 
meg az első lépést a sikeres szezon felé, de 
nemcsak a felnőttek, a juniorok is mun-
kához láttak. Kell is az erő, mert hosszú 
szezon vár a csapatokra, ráadásul a lányok 
többek között a hagyományos csömöri  
III. Tóth Ilona-emléktornán indulnak, 
míg a fiúk a szintén évről évre megren-
dezett Fábián Ferenc-emléktornán. Rá-
adásul az idei jubileumi évben a Csömör 
KSK alapításának 70. évfordulója tisz-
teletére a VI. Fábián Ferenc Emléktorna 
kétnapos, rangos nemzetközi torna lesz 
a Csömör Sportcsarnokban szeptember 
első hétvégéjén ‒ korábbi győztesekkel és 
határon túliakkal. A hatcsapatos rangos 
mezőnyben korábbi győztesek mellett 
a régi nagy ellenfél, a Minaur SK Nagy-
bánya is ott lesz, méltó emléket állítva a 
közös sporttörténelmünknek.

‒ Rangos tornára van kilátás, amely re-
mekül illik a felkészülésünkbe ‒ nyilatkozta 
Bagyánszki Zsolt, a Csömör KSK 
vezetőedzője. ‒ Három héttel a bajnokság 
rajtja előtt kiemelkedő ellenfeleink lesznek, 
így fel tudjuk majd mérni, hogy miben kell 
még fejlődnünk. A nagybányaiak torony-
magas esélyesei a tornának, az Elektromos  
NB II-es bajnokként érkezik, ráadásul a 
Fradi és a Honvéd előtt győztek a Dél-cso-
portban, így további dobogós csapatokkal 
kell majd megküzdenünk. A mi csopor-
tunkban, Északon ezüstérmes gödöllőieket 
jól ismerjük, mindig erős gárdával jönnek, 
idén ráadásul ők a címvédők. Színvonalas 
meccsekben biztosan nem lesz hiány.

Múltidézés, az eddigi Fábián Ferenc 
Emléktornák győztesei:
• 2012 ‒ Csömör KSK
• 2013 ‒ Gödöllő KSC
• 2014 ‒ Ferencvárosi TC
• 2015 ‒ Csömör KSK
• 2016 ‒ Gödöllői KC

VI. Fábián Ferenc-emléktorna, program
2017. szeptember 2–3.  
Csömöri Sportcsarnok
szeptember 2. szombat
9:00  Csömör KSK – Budapesti Elektromos SE
10:15  Megnyitó

10:45  Minaur SK Nagybánya – Budapesti Honvéd SE
12:00  Budapesti Elektromos SE – FTC
13:15  Budapesti Honvéd SE – Gödöllői SC
14:30  Csömör KSK – FTC
15:45  Minaur SK Nagybánya – Gödöllői SC
18:30  Nagypályás bemutatómérkőzés
19:00  Vacsora

A VI. Fábián Ferenc Emléktorna ideje alatt végig 
ingyenesen látogatható a Csömör KSK történeti 
kiállítása a Csömöri Sportcsarnokban!

szeptember 3. vasárnap
90:0 A1 – B2
10:15  B1 – A2
11:30  5. helyért
13:00  3. helyért
14:30  Döntő
16:00  Eredményhirdetés, a Fábián Ferenc-díj átadása
A belépés mindkét nap ingyenes!

LABDARÚGÁS
Új vezetőedzővel focistáink

Magasra tették a lécet, ennek megfelelő-
en a megszokottnál is korábban kezdték 
a felkészülést a szezonra labdarúgóink 
és futsalosaink. Mivel igen komoly az 
átfedés nagypályás focistáink és a futsa-
losaink között, így együtt kezdte meg a 
nyári felkészülést a következő szezonra 
a keret. Kezdetben a teremben edzett a 
csapat, majd elkezdődött a felkészülés 
nagypályás része a füvön, illetve jöhetett a 
tápiószentmártoni edzőtábor a Kincsem 
Lovasparkban. Nagypályás focicsapatunk 
új vezetőedzővel, Jenei Ottóval (aki já-
tékos-edző lesz, azaz nemcsak a kispadról 
segít a srácoknak, de a pályán is számíthat-
nak rá) vágott neki az előttünk álló Pest 
megyei II. osztályú szezonnak, amelynek 
sorsolása alább olvasható. Rajta kívül a 
Dunaújvárosból visszatérő Varsányi 
Áron, a szintén ismerős Dénes Károly, 
Érsek Róbert és Füzy Zsolt játéka 
jelent újdonságot a tavalyi nagypályás 
kerethez képest. Az eddigi vezetőedző, 
Takó Csaba a jövőben sportigazgatói 
feladataira koncentrál.
Új igazolásaink 2017 nyarán:
Labdarúgás ‒ Csömör KSK: Dénes 
Károly, Érsek Róbert, Füzy Zsolt, 
Jenei Ottó, Varsányi Áron
Futsal ‒ RFC Csömör: Füzy Zsolt, 
Józsa Tamás, Varsányi Áron

CSÖMÖR KSK 2017/2018-as szezon
Pest megye II, Északi-csoport,  
férfi labdarúgás
ősz
2017.08.25. péntek 19:30 Csömör KSK - Mogyoród FC
2017.08.30. szerda 18:00 Vác-Deákvár SE - Csömör KSK
2017.09.03. vasárnap 16:30 Piliscsaba SE - Csömör KSK

2017.09.10. vasárnap 16:00  Csömör KSK -  
 Erdőkertesi SE
2017.09.17. vasárnap 16:00  Kisnémedi MSE -  
 Csömör KSK
2017.09.24. vasárnap 16:00  Csömör KSK - Verőce SE
2017.10.01. vasárnap 15:00  Pomáz-ICO SE -  
 Csömör KSK
2017.10.08. vasárnap 15:00  Csömör KSK -  
 Fortuna SC-Kismaros
2017.10.14. szombat 14:00  Budakalászi MSE -  
 Csömör KSK
2017.10.22. vasárnap 13:30  Csömör KSK -  
 PILE-Szántó SE
2017.10.29. vasárnap 13:30  Veresegyház VSK -  
 Csömör KSK
2017.11.04. szombat 13:30  Gödi SE - Csömör KSK
2017.11.12. vasárnap 13:00  Csömör KSK -  
 Gödöllői Egyetemi AC
2017.11.19. vasárnap 13:00  Pilisszentiváni SE -  
 Csömör KSK
2017.11.26. vasárnap 13:00  Csömör KSK - VS Dunakeszi

FUTSAL
Keletre kerültek futsalosaink

A Magyar Labdarúgó Szövetség át-
alakította a férfi futsal NB II-t, az idei 
szezontól két csoportban verseng a me-
zőny. Az RFC Csömör a Keleti csoportba 
került, így első ránézésre komolyabb 
kihívást jelentő sorozat vár az együttesre. 
Mindkét csoportban 12 csapat szerepel, 
az alapszakaszt követően kettéválik a 
mezőny, 6-6 csapatos felső- és alsóházra, 
ahol újra megmérkőznek egymással a 
gárdák. Az újabb 10 fordulót követően 
a két csoport bajnoka összecsap, ahol a 
párharc győztese felkerül az NB I-be, míg 
a vesztes osztályozót játszik. Az alsóhá-
zak utolsó két-két helyezettje kiesik a 
harmad osztályba.

RFC CSÖMÖR 2017/2018-as szezon
NB II, Keleti csoport, férfi futsal
1. kör
2017.09.01. péntek 18:15  RFC Csömör -  
 Kincsem  Lovaspark
2017.09.11. hétfő 19:00  Covritas Futsal Gödöllő -  
 RFC Csömör
2017.09.18. hétfő 21:20  Újpest FC - RFC Csömör
2017.09.22. péntek 18:15 RFC Csömör -  
 Dunakeszi Kinizsi
2017.10.02. hétfő 19:00  Csenger Futsal - RFC Csömör
2017.10.06. péntek 18:15  RFC Csömör - UFC Gyömrő
2017.10.16. hétfő 19:00  ScoreGoal Kecskemét -  
 RFC Csömör
2017.10.27. péntek 18:15  RFC Csömör -  
 Energia SC Gyöngyös
2017.11.06. hétfő 19:00  Kazincbarcikai Ördögök -  
 RFC Csömör
2017.11.10. péntek 18:15  RFC Csömör - Vác Futsal
2017.11.20. hétfő 19:00  MVFC Berettyóújfalu II. -  
 RFC Csömör

sport
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A meccsidőpontok még változhatnak, 
a legfrissebb információk: www.csomor-
sport.hu

KERÉKPÁR
Parádés nyarat zárt a Cube-Csömör!

A Csömöri Bringafesztivál után főképp 
az országúton bizonyított a Cube-Csö-
mör profi csapata a nyáron, előbb a 
komoly presztízsű 38. Tour de Hongrie 
nemzetközi országúti körversenyen 
indultak a srácok, majd néhány héttel 
később a XI. Székely Körversenyen álltak 
rajthoz. Nézzük időrendben, milyen 
eredményekre lehetnek büszkék csömöri 
bringásaink. A Nemzetközi Kerékpáros 
Szövetség (UCI) Europe Tour soroza-
tában szereplő, 2.2-es kategóriájú Tour 
de Hongrie nemzetközi országúti kerék-
párverseny 25 országból érkezett 106 fős 
mezőnye hat nap alatt 750+1 kilométert 
tett meg. A több mint 400 fős karaván hat 
nap alatt körbejárta az országot, Szom-
bathelyről indulva, Keszthelyt (ezen a 
napon a szélsőséges időjárás miatt nem 
jutott el Zalaegerszegre), Velencét, Siófo-
kot, Paksot, Ceglédet, 
Karcagot, Miskolcot 
és Jászberényt is útba 
ejtve jutott el Buda-
pestig (Fóton például 
egy maroknyi csömö-
ri szurkolótábor előtt 
haladt el a mezőny!). 
A Cube-Csömör 
együttesében Valter 
Attila és Dina Már-
ton volt a két kiemelt 
versenyző, a csapat 
további tagjai – a 
háromszoros olimpi-
kon hegyikerékpáros, 
Parti András, a 
sokszoros magyar 
bajnok mountain-
bike-os, Buruczki 
Szilárd, valamint 
Dina Dániel és 
Cser Gábor voltak. 
A rangos mezőnyben 
összetettben a 11. he-
lyen végzett a csömöri 
mountain bike-osok-
ból álló csapat, Val-
ter Attila pedig 
a dobogó harmadik 
fokára állhatott az ő 
igazi terepén, a hegyi 
pontversenyben!

Augusztus elején 
aztán Erdélyben szállt 
nyeregbe a csömöri 

bringáscsapat: a 2017-es Székely Körver-
seny során arra törekedtek a szervezők, 
hogy a mezőny áthaladjon Székelyföld 
legfontosabb városain, így Sepsiszent-
györgyön, Kovásznán, Kézdivásárhelyen, 
Baróton, Székelyudvarhelyen, Szentegy-
házán, Gyergyószentmiklóson és Csíksze-
redában is megfordultak a bringások, ez 
pedig lehetőséget adott a térség lakóinak, 
hogy még jobban megismerkedhessenek 
a kerékpárral úgy is, mint sportággal. Az 
idei versenyre a Cube-Csömör együttese a 
Borsos Benedek, Buruczki Szilárd, 
Dina Dániel, Puskás Dávid, Valter 
Attila összetételű csapattal utazott el, 
így minden esélyük megvolt a fiúknak 
a minél meghatározóbb szereplésre. 
Elsősorban ezúttal is az emelkedőkön 
jött el a „mi időnk”, Valter Attila az 1. 
szakaszon a harmadik helyen zárt, amivel 
hatalmas bravúrt ért el, és összetettben is 
a Top10-be verekedte magát! Végül ifjú 
tehetségünk a legjobb magyarként (Dina 
Dániel a 3. legjobb) a 9. helyen végzett 
az összetettben, így övé lett a zöld trikó. A 
csapatok versenyében legjobb magyarként 
a Cube-Csömör a dobogó harmadik foká-
ra állhatott fel.

A két országúti kihívás között július 
végén az olaszországi Darfo Boario 
Termében, a hegyikerékpáros Euró-
pa-bajnokság első napján Magyarország 
az előkelő hatodik helyen végzett csapat-
váltóban ‒ komoly bringás nemzeteket 
is megelőzve. A nagyszerű eredményhez 
a csömöri Valter Attila is hozzátette 
a magáét! A csapatváltóban a magyar 
válogatott a Benkó Barbara, Buzsáki 
Virág, Dina Márton, Fetter Erik 
és Valter Attila alkotta ötössel vágott 
neki a négy kilométeres körpályának. A 
váltóverseny lényege, hogy a csapattagok 
mindegyike egy kört teljesít tömegrajttal 
indulva, majd egymást váltva a rajt-cél 
területen. Az Európa-bajnoki címet végül 
nagy fölénnyel, közel egy perces fórral 
nyerte Svájc csapata, megelőzve Dánia és 
a házigazda Olaszország legjobbjait. A 
magyar csapat 2 perc 49 másodperc hát-
ránnyal az előkelő hatodik helyen végzett, 
többek között olyan nemzeteket maga 
mögé utasítva, mint Franciaország, Len-
gyelország vagy Spanyolország. A junior 
fiúk versenyében öt kör várt a mezőnyre 
a négy kilométeres körpályán, itt Kádi Ta-
más Benjamin révén voltunk érdekeltek, 

aki közel hét perc hátránnyal ért cél-
ba a 33. helyen. Az U23-asoknál hat 
kört kellett megtenni, Valter Attila 
egy kör hátránnyal a 42., míg Dina 
Dániel szintén körhátránnyal a 43. 
helyen zárt.

KAJAK-KENU
Európa-bajnoki aranyérmes!

Szenzációs versenyzéssel felnőtt 
Európa-bajnoki aranyérmet szerzett 
Balaska Márk a plovdivi kajak-ke-
nu Eb-n! Az év csömöri sportolója 
Birkás Balázzsal egy hajóban 
ragyogó teljesítménnyel, fölényesen 
nyert a 200 méteres döntőben. Az Eb 
első 200 méteres középfutamában a 
fiúk a legjobb idővel jutottak a más-
napi fináléba, ahol aztán nemcsak 
megismételték előző napi teljesítmé-
nyüket, de közel egy másodperccel 
jobb pályát mentek (200 méteren!), 
így fölényes győzelmet arattak az 
orosz páros előtt. Ezzel a felnőtt Eu-
rópa-bajnoki aranyéremmel eddigi 
pályafutásuk legjobb eredményét 
érték el a fiúk a felnőttek között! Az 
egész magyar delegációnak gratulá-
lunk a fantasztikus teljesítményhez, 
hiszen mindenki kitett magáért, 
Magyarország fölényesen végzett az 
első helyen az éremtáblázaton!

Szabó Péter Ádám

VI. Fábián Ferenc Emléktorna 

2017. szeptember 2-3.

PROGRAM

Szeretettel várunk minden régi és új kézilabda rajongót, edzőt, játékost, szurkolót! 

Gyere el és ünnepeld velünk a Csömör KSK kézilabda szakosztály alapításának 70. évfordulóját! 

Csömöri Sportcsarnok, 2141 Csömör, Major u. 7-9.

Szeptember 2. szombat

9.00 Csömör KSK – Budapesti Elektromos SE

10.15 Megnyitó

10.45 Minaur SK Nagybánya – Budapesti Honvéd SE

12.00 Budapesti Elektromos SE – FTC

13.15 Budapesti Honvéd SE – Gödöllői SC

14.30 Csömör KSK – FTC

15.45 Minaur SK Nagybánya – Gödöllői SC

18.30 Nagypályás kézilabda bemutatómérkőzés

Szeptember 3. vasárnap

9.00 Elődöntő (A1 – B2)

10.15 Elődöntő (B1 – A2)

11.30 Mérkőzés a 5. helyért

13.00 Mérkőzés a 3. helyért

14.30 Döntő

16.00 Eredményhirdetés, a Fábián Ferenc-díj átadása 

a belépés mindkét nap ingyenes! A programot kiállítás 

kíséri. 

 

sport



25hirdetések

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

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

BGSZC	Keleti	Károly	Közgazdasági	

Szakgimnáziuma	

1106	Budapest,	Gyakorló	u.	21-23.	
A	2017/2018-as	tanévben		a	következő		

felsőfokú	képzéseket	indítja	
érettségizettek	számára	1	ill.	2	éves	nappali	vagy	2	éves	
esti		iskolarendszerű	képzési	formában	INGYENESEN:	

	

• Mérlegképes	könyvelő	OKJ	55	344	07	
• Pénzügyi	-	számviteli	ügyintéző	OKJ	54	344	01	
• Logisztikai	és	szállítmányozási		ügyintéző	

OKJ		54	841	11	
Pótbeiratkozás:	2017.08.	09-én	és	08.23-án		9	–	13	óra	között	

Érdeklődés	és	jelentkezés:	iskola@keletiszki.hu	
www.	keletiszki.hu	

	

Lakossági apróhirdetések

Eladó 
Külsőkerekes utánfutó 110 ezer forintért és egy kemping 
bicikli elől-hátul csomagtartóval 20 ezer forintért. 
Tel: 0630/6136031

Matematika, fizika korrepetálást vállalok Csömörön 
általános iskolásoknak!  tel: 0620 972 1715

Ezermester, festést, hegesztést stb. 
szakmunkákat vállal. Tel: 06 30 904-8023
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Ön mit kezdene plusz egy szobával, ha nagyobb otthona lehetne? 
Adjon teret igényeinek a Takarék Otthon és Otthonteremtő Kamattámogatott hitelekkel! 
Igényelje lakásvásárlásra vagy építésre induló díjkedvezményekkel! 

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

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

Ön mit kezdene plusz egy szobával?

Takarék Jelzáloghitelek

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

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

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

ÉN MÁR MEGTETTEM AZ ELSŐ LÉPÉST!

    Ne hagyja, hogy kétségei
megfosszák a hallás örömétől!

Jöjjön el ingyenes hallásvizsgálatra 
2017. szeptember 15-ig. Most
ajándék mini ventilátorral* várjuk.

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

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

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

www.victofon.hu

* Ajándékban az ingyenes hallásvizsgálaton résztvevők részesülnek a készlet erejéig, 
   a hirdetés felmutatásával, maximum 2017. szeptember 15-ig.

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

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



2017. szeptember 30. 
szombat 9.00–23.00

Hősök tere 

9.00–16.00  Hagyományos főzőverseny
13.15   Szüreti mulatság megnyitó ünnepsége     
   bíró felkérése
13.30  Lovas kocsis menet indulása 
16.00  Kézműves foglalkozás
16.30  Menet megérkezése, bíró köszöntője   
     kistérségi néptánctalálkozó 
18.00  „Szőlőlopás” – szüreti játék
20.00–23.00 Utcabál

Jelentkezni a főzőversenyre és a pálinkaversenyre 
Eperjesi Csabánál a művelődési házban, 
a szervezo@muvhazcsomor.hu e-mail címen, 
továbbá a 0630/894-0332-es telefonszámon lehet.

Szüreti
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