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Csömöri Hírmondó
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az óvoda is
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Csömörre jön  
a Karinthy  

Színház
22. oldal

Esték és  
piknikek

16. oldalElkezdődik  
az egészségház  
építése
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Csömöri ezüst  
a jubileumi  

tornán
23. oldal

Októberben  
indul  az éjszakai  
tömegközlekedés
5. oldal



Az autómentes napot  második alkalommal szervezte meg 
az  önkormányzat az általános iskola tanulói számára. 
Azokat a gyerekeket, akik  gyalog vagy kerékpárral 
mentek reggel iskolába, ajándékkal lepték meg.

A Csömöri Tót Hagyományaink Házában  
nagy volt a sürgés-forgás, a legfiatalabbak is  
elsajátíthatták a szilvalekvár befőzésének rejtelmeit.

A középhegyi pikniken a Vízműsor utca és a Hortenzia utca  
lakói, valamint a Tere-fere klub, a Csömöri Civil Egyesület  
tagjai és az óvoda főzőcsapata várták finom ételekkel a látogatókat,  
akiket koncert, táncbemutató, a legkisebbeket pedig kézműves  
foglalkozások és színházi előadás szórakoztatta.

A német nemzetiségi tanulók első osztályosai a hagyományos évkezdő 
Schultütte rendezvényen ismerkedhettek egymással, a német tanító 
nénikkel és az osztályfőnökükkel. A szülők lelkesen készítették a 
cukorsüvegeket, melyeket a Német Nemzetiségi Önkormányzat Csömör 
megtöltött mindenféle édességgel, hogy vidáman kezdődhessen az iskola.

Ismét remek volt a hangulat a Béke téri estén.

A Borostyán Egyesület  Corvina téri nyárbúcsúztatójának 
az önfeledt szórakozás mellett egymás megismerése volt 
a célja, így a rengeteg színes programot felsorakoztató 
esemény magját a csapatépítő játékok adták.
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A szőlőt adó eperfa
 

hatalmas, öreg eperfa a kert végében állt.  Árnyat adó ágai alatt 
sokat üldögéltek a gyerekek. Szerették a fát, göcsörtös ágain még 

október végén is zöld levelek pompáztak. Később aztán, mikor a fa 
elengedte leveleit, a gyerekek nagyokat huppantak a mellette lévő fatönkről 
a magas avarba. Télen a fa befogadta a madárkák etetőházát, tavasszal 
pedig hamar kivirágzott, hogy lombkoronája árnyat adjon ismét.

Egy verőfényes őszi délután a gyerekek kipirult arccal szaladtak a konyhába:  
‒ Mama, mama,  csoda történt, szőlő nő az eperfán!  ‒ kiabálták izgatottan, 
és  apró kezeiket emelve szép kövér szőlőfürtöket lengettek a magasba. 

És valóban, csoda történt aznap a csömöri egykori szőlődomb oldalában,  
melynek utcaneve ma is őrzi a hajdani szőlőtőkék és szüretek édes illatát.  
Mert egy réges-régen elpusztult szőlőkacs életre kelt azon az őszön az öreg  
eperfa alatt, mely göcsörtös ágait földig nyújtotta a valaha délcegen álló,  
új életre kelt szőlőtőkének: ‒ Gyere, öreg, kapaszkodj 
belém! ‒  mondta neki csendesen.

                                                                                                                                             Miklós Daniella

2017. október 21. 
              termelői piac a Hősök terén 

Ami az éléskamrából 
hiányzik

szombat
800-1300 óra

Olcsón jót!
Bolhapiac 

Hősök tere
október 21.    

szombat  
800-1300 óra 

előzetes regisztráció nincs!

Szelektív hulladékszállítás
Változás a szelektív hulladékszállításban!
Október 6-án és október 20-án, pénteken  
kell kitenni a szelektív hulladékot!

Zöldhulladékgyűjtés
Október 13-án és október 27-én, pénteken  
kell kitenni a zöldhulladékot az erre a célra  
rendszeresített zsákokban!

Rendőri fogadóóra
Minden hónap első hétfőjén  
1000-1200 óráig a Rákóczi út 4.-ben 
a körzeti megbízott irodájában
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Települési  
krónika
 
Augusztus -én rendezték meg a 
III. Tóth Ilona női kézilabda emlék-
tornát a csömöri sportcsarnokban. 
Az esemény főrendezője vitéz lovag 
Dömötör Zoltán, az 1956 Magyar 
Nemzetőrség nemzetőr vezérezredese 
és elnök- főparancsnoka, rendezője 
Válé Flórián, a Csömöri Sport- és 
Szabadidőszervező Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója volt. A kézilab-
datorna fővédnöke Kovács Péter 
Budapest XVI. kerület polgármestere 
és Fábri István Csömör nagyközség 
polgármestere volt.

Szeptember -jén tanévnyitó 
ünnepséget tartottak a Csömöri 
Mátyás Király Általános Iskolában. 
A Major úti épületben megrendezett 
eseményen Bátovszky János iskola-
igazgató, Fábri István polgármester 
és Eich László tankerületi igazgató 
köszöntötte az iskolásokat, pedagógu-
sokat és szülőket az új tanév kezdete 
alkalmából.
Szeptember -jén a Csömöri 
Krammer Teréz Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskolában és a Csömöri 
Nefelejcs Művészeti Óvodában is 
elkezdődött a nevelési év. 

Szeptember --án a csömöri 
sportcsarnokban rendezték meg a 
nemzetközti VI. Fábián Ferenc-
emléktornát, melyen egyúttal a 
Csömör KSK kézilabdacsapata alapí-
tásának 70. évfordulóját is megünne-
pelték.  (23. oldal)

Szeptember -án a Csalogány utca 
lakói hagyományos utcabált rendez-
tek.

Szeptember -án a Borostyán 
Egyesület családi nyárbúcsúztatót 
szervezett a Corvina játszótéren.

Szeptember -én Csömör szlová-
kiai testvértelepülésén, Mojmírovcén 
(Ürményben) Falunapokat tartottak. 
(i 17. oldal)

Szeptember -én bográcsozással 
és színes programokkal várták a 
Középhegyi pikniken a környék lakó-
it. (i 16. oldal)

Szeptember -án a Csömöri Tót 
Hagyományaink Házában befőző-
napot tartottak, melyen a közönség a 
hagyományos lekvárkészítés fortélyait 
sajátíthatta el.  A nap folytatásaként 
délután a Béke téri esték idei rendez-
vényén is jól szórakozhattak a telepü-
lésrész lakói. (i 16. oldal)

Szeptember -én autómentes napot 
tartottak az általános iskolásoknak. A 
gyalog vagy bringával  érkező diákokat 
müzliszelettel és rostos üdítővel lepte 
meg az önkormányzat.

Lapzárta után
Szeptember -én a Reformáció kin-
csei címmel rendeztek irodalmi estet 
az evangélikus templomban.

Szeptember -én a 120 éve szüle-
tett Sinka István emlékére tartottak 
megemlékezést és irodalmi estet a 
könyvtárban.

Szeptember -én nyílt meg a csömö-
ri Képben gondolkodók fotósklub 
kiállítása.

Szeptember -án tartották a XI. 
Hagyományos szüreti mulatságot.
(A programról részleteket lapunk követ-
kező számában olvashatnak.)

Október -jén rendezik meg a 
Csömöri Csatangoló gyalogos körtú-
rát.

hírek, események
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Fókuszban 
Október 6-án elindul az éjszakai 
tömegközlekedés Csömörön

Az önkormányzat  
szeptember 7-ei képviselő- 
testületi ülésén egyhangú  
döntés született arról,  
hogy a hétvégi éjszakai  
buszjárat működésének  
elindításához 600 000 Ft  
támogatást biztosít a  
VO-LAN KAR Kft. részére. 
Csömörön az éjszakai tömegközlekedés a 
’90-es évek közepéig, az éjszakai HÉV-já-
rat megszüntetéséig volt csak megoldott. 
Mivel ezt követően sem a BKV, sem pedig 
a magán buszjáratot üzemeltető cég ré-
széről nem vetődött fel, hogy éjszakai já-
ratot indítsanak, az elmúlt két évtizedben 
éjszaka nem lehetett Csömörre kijutni 
tömegközlekedéssel. 

Az érvényben lévő szabályozás alapján 
önkormányzat nem üzemeltethet közös-
ségi közlekedést, az csak a minisztérium 
által kiírt pályázat útján lehetséges.  A 
civil önkormányzat többször jelezte a 
BKV-nak ugyan, hogy a XVI. kerületbe 
menő járat meghosszabbítása megoldás 
lenne a csömöriek számára, ám ez nem 
vezetett eredményre.  Ezért 2014-ben 
más megoldást kezdtek keresni, melynek 
egyik elemeként próbaképp ún. iránytaxi 
szolgáltatás ideiglenes üzemeltetésével 
felmérték a várható igénybevételt.

Ezekre a tapasztalatokra építve két és 
fél évig tartó egyeztetés ért most a végére: 
a Weekendbuszt üzemeltető VO-LAN 
KAR Kft. idén ősszel 600 000 Ft-os 
önkormányzati finanszírozás mellett elin-
dítja az éjszakai járatot. A háromhónapos 
működési idő alatt pénteken és szomba-
ton éjjel két-két pluszárat indul majd a 
Laky sarokról, illetve az Örs vezér térről. 
A próbaidő alatt az utasok véleményét, 
tapasztalatait is kikérik, melyeket figye-
lembe véve véglegesítik az éjszakai járatok 
időpontját. 

További információ:
Vo-Lan Kar Közlekedési Zrt. 
www.weekendbus.hu/ejszakai-jarat
ejszakai-jarat@weekendbus.hu  
06-20-262-6262

Péntek és szombat éjjel éjszaka is hazahoz minket a csömöri busz.

Október 6. és december 31. között az alábbi időpontokban indulnak éjszakai járatok 
péntekről szombatra és szombatról vasárnapra virradó éjjel.

Csömör, Laky parktól – Budapest, Örs vezér tere felé
Megálló Indulási időpontok
Csömör, Laky park 23:40 1:15
Fecske utca 23:41 1:16
Rét utca 23:42 1:17
Rákóczi Ferenc utca 23:43 1:18
Hősök tere 23:45 1:20
Petőfi Sándor utca 23:46 1:21
Gorkij fasor HÉV 23:47 1:22
Béke tér 23:48 1:23
Major utca 23:50 1:25
Összefogás 23:52 1:27
Budapest, Bekecs utca 23:54 1:29
Timur utca (Szlovák út) 23:55 1:30
Mátyás király utca 23:57 1:32
János utca 23:58 1:33
József utca 23:59 1:34
Batthyány utca 0:01 1:36
Rózsa utca 0:02 1:37
Szentmihályi út 0:03 1:38
Vezér utca 0:04 1:39
Érkezés: Budapest, Örs vezér tere  0:05 1:40

Budapest, Örs vezér teréről – Csömör Laky park felé
Megálló Indulási időpontok
Budapest, Örs vezér tere  0:45 1:45
Vezér utca 0:46 1:46
Szentmihályi út 0:47 1:47
Rózsa utca 0:49 1:49
Batthyány utca 0:50 1:50
József utca 0:52 1:52
János utca 0:53 1:53
Mátyás király utca 0:55 1:55
Timur utca 0:57 1:57
Bekecs utca 0:59 1:59
Csömör, Összefogás 1:00 2:00
Major utca 1:02 2:02
Béke tér 1:03 2:03
Gorkij fasor 1:04 2:04
Petőfi Sándor utca 1:05 2:05
Hősök tere 1:06 2:06
Rákóczi Ferenc utca 1:07 2:07
Rét utca 1:08 2:08
Fecske utca 1:09 2:09
Érkezés: Csömör, Laky park 1:10 2:10

Az éjszakai járatokon a nappali járatokra szóló bérletek, illetve utazási kedvezmények 
nem érvényesek, felszálláskor 300 Ft-ért különjegyet kell váltani a járművezetőnél. 
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Bővítik a művelődési házat

Az önkormányzat a Vörösmarty utca 3. 
sz. alatti ingatlan megvásárlásával kibővíti 
a művelődési ház udvarát. Az intézmény 
mögötti épület rossz állapotban lévő ré-
szeinek bontását szeptemberben kezdték 
meg. A művelődési ház udvara a mosta-
ninál lényegesen nagyobb lesz, így bővül 
a szabadtéri közösségi rendezvényekre 
alkalmas terület.

Gépkocsivezetőt keresnek

A Csömöri Községgondnokság felvételt 
hirdet tehergépkocsi-vezetői munkakör
betöltésére.

Jelentkezni személyesen a Csömöri 
Községgondnokságon (2141 Csömör, 
Állomás utca 6.) vagy Farsangné Pék 
Anitánál a 06/70/362-2022-es telefon-
számon lehet.

Bővebb információ a www.csomor.hu 
weboldal álláshirdetések menüpontja alatt 
érhető el.

Hamarosan elindul  
az Egészségház építése
Október végén, november elején elkezdőd-
nek a HÉV-saroknál épülő egészségház 
munkálatai. Az önkormányzat még nyáron 
pályázatot írt ki a kivitelezésre, melyre több 
mint húsz cég jelentkezett. A közbeszerzési 
törvény előírásainak megfelelő eljárás során 
a műszaki adottságok, szakmai referenciák 
és pénzügyi biztosítékok vizsgálata után 
hat pályázat maradt érvényben. Ezeket a 
pályázókat hivatalos tárgyalás keretében 
egyenként hallgatta meg az önkormányzat 
szeptember közepén.

Ezt követően, szeptember végén, októ-
ber elején rendkívüli képviselő-testületi 
ülésen választják ki a legjobb pályamun-
kát, így a beruházás még idén kezdetét 
veheti.

Elöregedtek a nyárfák

Az önkormányzat idén több erdőterüle-
tet is megvásárol annak érdekében, hogy 
megakadályozza a tarvágásokat, megvéd-
ve ezzel a település zöld területeit. A több 
millió forintért megvásárolt erdőrészeket 
a helyi építési szabályzat szerint végleges 
erdőterületté nyilvánítják, ezzel is bizto-
sítva azok megőrzését.

Ugyanakkor az önkormányzat a már 
saját tulajdonában lévő erdők gondozását 
is kiemelt feladatának tekinti. Sajnos a 
Bulgárkertben idén nyáron egyetlen vi-
haros éjszaka alatt több öreg fa is kidőlt. 
Szerencsére személyi sérülés nem történt, 
de a területet használó lakosok, gyerekek 
biztonsága érdekében a környék fáinak 
vizsgálatát kérte az önkormányzat.

A felmérés során 3D akusztikus tomog-
ráfos méréssel vizsgáltatták meg a fák 
szerkezeti állapotát.  A készülék segítsé-
gével elkészíthető a fa egészségi értékelése, 
így megmenthetők olyan idős fák, melye-
ket már kivágásra ítéltek, de állapotuk azt 
még nem indokolja.

A vizsgálat megállapította, hogy a 
területen lévő néhány nagyméretű nemes 
nyárfa elérte biológiai életútja maximu-
mát, állapotuk rohamosan romlik, így 
veszélyt jelentenek a Bulgárkertbe láto-
gatókra. Az esetleges fakivágások jelentős 
költséggel járnak, így az önkormányzat a 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottsággal tárgyalja meg és tesz majd 
javaslatot további sorsukra.

Egy biztos, Csömör meghatározó 
természeti környezete, a Pataksétány jel-
lege semmiképpen nem fog megváltozni, 
hiszen a sétány nagy részét nem érinti a 
jelenlegi probléma.

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.

Lombgyűjtés helyett 
zöldhulladék-szállítás

A korábban megszokott késő őszi 
lombgyűjtés idén már nem lesz, he-
lyette a kéthetenkénti zöldhulladék- 
gyűjtés során lehet a lombot is kiten-
ni. Idén ez azt jelenti, hogy a lombot 
utoljára november 24-én lehet 
kitenni az 50 Ft-ért megvásárolható 
zöldhulladékgyűjtő zsákokban.
A zsákok az alábbi helyeken 
szerezhetőek be:
• Fityus és Társa Vasbolt -  

HÉV Állomás utca 3.
• Joker ABC - Szabadság út 41.
• Miczi-Ker - Major út 19/c.
• Miczi-Ker - Béke tér 1.
• Palládium lottózó és ajándékbolt - 

Vörösmarty u 2. 

További információk: 
www.zoldhid.hu

Változik a nyitvatartás
A Csömöri Települési Szolgáltató 
Nonprofit Kft. ügyfélfogadási idő-
pontja szeptembertől az alábbiakra 
módosul:
• Hétfő: 8:00‒15:00
• Szerda: 8:00‒14:00
• Péntek: 8:00‒12:00      

 
Telefon: 28/744-440
Honlap: www.csomorhulladek.hu
E-mail: hulladek@csomor.hu

Az egészségház látványterve.
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Fejlesztések a nagyközségben

Idén nyáron hét középületben kezdődtek jelentős felújítási munkálatok, melyeket  
nagyrészt európai uniós pályázati forrásból (250 millió Ft), kisebb részt (20 millió Ft)  
önkormányzati saját költségvetésből finanszírozza a település. A KEHOP 5.2.9. pályázat  
keretében az épületek jelentős energetikai korszerűsítése történik meg, amelyhez hozzájárultak  
a két iskolaépületnél a tankerületi forrásból (26 millió Ft) megvalósuló fejlesztések is. 

Befejeződtek az ablakcserék az általános iskolában. Az épület 
teljes homlokzati felújítása, szigetelése várhatóan novemberre 
készül el.

Felújítják a  járdát az Ulicska Kossuth L. utca és a Bitskey Gy. 
utca közötti szakaszán a Csömöri Községgondnokság kivitelezé-
sében, önkormányzati önerős beruházásban. 

Leaszfaltozták  a Rét utca, Páva és Laky bevezető utca közötti 
szakaszát,  önkormányzati önerős beruházással.

Elkészült a Liget utca aszfaltozása. A beruházást az ingatlan-
tulajdonosok 75%-ban, a munkákat koordináló önkormányzat 
25%-ban finanszírozta.

Elkezdődött a  Sármány és a Körmendi utca aszfaltozása és 
csapadékvíz-elvezetési munkálata, önkormányzati önerős beru-
házásban.

Épül a Laky sarki buszvégállomás jegypénztára és mosdója a  
Csömöri Községgondnokság és több alvállalkozó kivitelezésében, 
az önkormányzat és a Vo-Lan Kar Kft. közös finanszírozásában. 
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John M. Gray emlékére
1944-2017

Emberi létünk velejárója, hogy földi utun-
kon bölcsőtől a koporsóig, érkezésünk és 
távozásunk idején egyaránt segítő, támo-
gató kezekre, emberséges gondoskodásra 
van szükségünk.

A földi lét küszöbét átlépő hozzátar-
tozónkat elkísérni a minden halandók 
útján: életünk legfájdalmasabb eseménye.

John M. Gray a csömöri és nagytar-
csai protestáns gyülekezetek temetkezési 
vállalkozója ezeket a kikerülhetetlenül 
ránk szakadó próbatételeket együttérző, 
az emberi méltóságot tiszteletben tartó, 
csendes segítőkészséggel oldotta. 

A magyarul alig beszélő John a rendszer-
váltás idején került kapcsolatba a csömöri 
evangélikus gyülekezettel. Magyarorszá-
gon ő volt az egyetlen olyan temetkezési 
vállalkozó, akinek főiskolai diplomája volt 
a szakmájából. Profi szakember volt, aki 
méltó körülményeket tudott teremteni 
egyházi temetési szertartásainkhoz.

John nagyszülei ugyanis 1890-ben 
kivándoroltak Amerikába. Gyalog 
hagyták el Magyarországot, és Splitben 
szálltak fel egy Amerikába tartó hajóra. 
John édesanyja egy amerikai családi 
farmon gazdálkodó magyar szülők 
gyermekeként született, és egy angol‒ír 
felmenőkkel bíró fiatalemberhez ment 
férjhez. John 1944-ben született Ame-
rikában. Középiskolai érettségije után 
főiskolára ment Cincinettibe, ahol diplo-
mát szerzett temetkezési vállalkozásból. 
Kémiát, mikrobiológiát, anatómiát, jogi 
ismereteket, könyvelést, balzsamozást, 
restaurálást tanult. Miután Amerikában 
elérte a nyugdíjas kort, idős édesanyjával 
hazatértek a sohasem látott hazájukba. 
Az idős édesanya hamarosan megtért 
ősei földjébe, s tulajdonképpen e temetés 
alkalmából kerültünk közelebbi ismeret-
ségbe John M. Gray-jel.

Solymár Péter temette John édes-
anyját, és Bóday Pálné tolmácsolta a 
temetési igehirdetést. John meghatottan 
köszönte meg a szertartás végén a gyüle-
kezetnek a részvétet és jelenlétet. Ekkor 
derült ki számunkra, hogy a vasárnapi 
istentiszteleteken az evangélikus temp-
lom karzatán ülő, s az istentisztelet alatt 
angol nyelvű Szentírást olvasó úriember 
temetkezési vállalkozó volt Amerikában. 
Mivel a rendszerváltás lehetővé tette az 
egyházközségünk számára a temetkezési 
vállalkozást magánkézbe adni, egyházköz-
ségünk szerződést kötött Johnnal, és így 
jött lére  a  John M. Gray Temetkezési Bt.

Különös igazságtétele a sorsnak: amíg 
John magyar nagyszülei szorgalmas, 
becsületes munkájukkal gazdagították 
Amerikát, „viszonzásképpen” az Ameri-
kából hazatelepült unoka: John M. Gray 
bennünket „gazdagított” a huszonöt évnyi 
igényes, színvonalas munkájával. Csömör 
és Nagytarcsa evangélikus-reformá-
tus-baptista gyülekezeti tagjai mind lát-
hattuk John ügyintézésének pontosságát, 
precizitását, a megtört szívű gyászolókkal 
való empatikus viselkedését, az elhunyt 
szeretteinkhez való tiszteletteljes viszo-
nyulását, a megszokottól eltérő igényes, 
minőségi munkát. Tette mindezt szerény, 
csendes, udvarias egyszerűséggel.

Az utóbbi hónapokban már csak mun-
katársait láthattuk a temetéseken. 

Betegsége alatt Baranka György 
nagytarcsai lelkész úr látogatta őt ottho-
nában, Nagytarcsán. Temetése Johann 
Gyula csömöri és Baranka György 
nagytarcsai lelkészek szolgálatával Csö-
mörön volt szeptember 3-án. Kérésére 
édesanyja mellett nyugszik. 

Köszönjük a Teremtőnek életét, s a 
közöttünk végzett munkáját.

Boldogok a halottak, akik az Úrban 
halnak meg, „… mert nyugosznak fárado-
zásuktól, és cselekedeteik követik őket.” / Jel. 
14:13/

                        Solymár Péterné

Ösztöndíjpályázat  
középiskolásoknak 

A Csömöri Kulturális Közalapítvány 
tanulmányi ösztöndíjpályázatot hirdet a 
2017-2018-as tanév első félévére közép-
fokú tanintézmények hallgatói számára.

A pályázaton minden  csömöri állandó 
lakcímmel rendelkező lakos indulhat, 
aki érettségit adó középfokú intézmény 
tizedik vagy magasabb évfolyamos tanu-
lója. A pályázati  űrlap letölthető a www.
csomor.hu  honlapról, illetve átvehető az 
önkormányzat ügyfélszolgálatán.

A pályázatokat 2017. október 31-én 16 
óráig lehet leadni a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodájában.

A pályázatok elbírálása során a szociális 
szempontokat és a tanulmányi eredményt 
együttesen veszik figyelembe.

Bővebb információ: www.csomor.hu
                                                                                                 

Az Alapítvány a Csömöri  
Óvoda Gyermekeiért  
Kuratóriumának közleménye
Az Alapítvány a Csömöri Óvoda Gyer-
mekeiért ezúton teszi közzé az 1996. évi 
CXXVI. törvény 6. § (3) bekezdésében 
meghatározottak szerint, hogy az adózók 
által felajánlott és a 2014. évben átutalt 
teljes összeget – nevezetesen 537  361 
Ft-ot – az alapító okiratban foglaltak-
nak megfelelően az óvodás gyermekek 
nevelését, képességfejlesztését, illetve 
az ismeretterjesztést szolgáló eszközök 
vásárlására használta fel, a fennmaradó 
összeget pedig tartalékolja.

Egyúttal tisztelettel megköszönjük 
az adózók eddigi támogatását, amely 
az intézményünkbe járó gyermekek fej-
lesztéséhez, valamint a tárgyi eszközök 
tárának gazdagításához nagymértékben 
hozzájárult, és továbbra is köszönettel 
fogadjuk felajánlásaikat.

Számlaszámunk: 
Pátria Takarékszövetkezet
6510 0242-1510 4234-0000 0000
 

Maléth Gizella,
 a kuratórium elnöke
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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.   
Az ősz meghatározó eseménye régen és 
most is a szüreti felvonulás. A mulatság 
réges-régi múltra tekint vissza, de talán 
bele sem gondolunk, hogyan alakultak ki 
a hozzá kapcsolódó szokások. 

A legvadabb elgondolások szerint 
1815-ben I. Ferenc osztrák császár és ma-
gyar király látogatást tett hazánkban, és 
a Margitszigeten rendeztek számára egy 
bemutatószüretet. Itt csikósok, betyárok, 
muzsikosok vonultak fel ruháikban, gya-
logosan, szekéren és lóháton, vannak, akik 
ekkorra datálják a szüreti mulatságok 
kezdetét. 

Csömörön a betelepített sváb szőlő-
munkások és szlovák földművesek  ho-
nosították meg  ezt a csodás hagyományt, 
mely a jól végzett munka megünneplésére 
volt hivatott. Több helyen találni hivat-
kozást egy bizonyos kormányrendeletre, 
mely meghatározza a mulatság menetét, 
de a konkrét rendeletszám ellenére sem 
sikerült eddig beazonosítani, valóban 
így volt-e. Mindenesetre a szüreti ese-

mény írott vagy íratlan szabályai szerint 
mindig a bírópár felkérésével kezdődött 
az esemény, majd a felvonulók díszes 
menetben, lóháton, szekéren járták körbe 
a falut betyárnak, csikósnak öltözve, 
magyar népviseletben. Sokan ilyenkor az 
alkalomnak megfelelő ruhát kölcsönöztek 
Pestről. A menet mindig a szőlővel feldí-
szített kocsmából indult, és ide is érkezett 
vissza a cinkotai HÉV-kocsiszín rézfúvós 
zenekara, a trubacsok kíséretében. Az 
ünneplők énekeltek, itt-ott megálltak 
táncolni. „Fogdi félre csárdája csendőrrel 
van körül állva, azért van az körül állva, 
mert betyár mulat a csárdába. Sír a kislány 
az ablakon…” - mikor idáig értek a nótá-
ban a lányok, a betyár odavágta a kezében 
lévő borosüveget a földhöz, és ő énekelte 
tovább egyedül a nótát: „Ne sírj kislány 
olyan nagyon, nem ütik a betyárt agyon!” 
A falu főterére való visszaérkezés után a 
bírópár elfoglalta helyét az ítélő asztalnál, 
mely a felállított szőlőlugas szélén volt. A 
menet végétől már szabad volt a szőlőlo-
pás, ekkorra a csikósok és csikóslányok 
már csősszé léptek elő. Akit szőlőlopáson 
értek, a bíró elé vitték, akik határoztak, 
milyen büntetést szabnak ki a tolvajnak.

A szüretről Sipos Tamás lelkes helytörténész 
mesélt nekünk, aki szívügyének tekinti, hogy 
megismerje és összegyűjtse a Csömörhöz 
kapcsolódó történeteket, és gondoskodjon 
azok továbbörökítéséről. Munkájában nagy 
segítség volt számára Bata Tímea a Néprajzi 
Múzeum munkatársa, dr. Paulovics Mihály, 
Takács László. Köszönjük fáradozásukat. 
Ha önnek is van olyan története, amit érde-
mesnek tart elmesélni, várjuk jelentkezését a 
szerkesztőségben.
                                                                                                                                

Kucsinka Gabiella

A mulatságot munka előzte meg. Szüretel a család.

Csömöri újszülöttek 
támogatása

A bölcsődések támogatása mellett a 
csömöri újszülötteket is segíti az önkor-
mányzat:  a 2017. január 1-je után szü-
letett kisbabák családja egyszeri 22 000 
forintos pénzbeli juttatást kap.

Az önkormányzat a támogatással idén 
január elsejétől visszamenőleg minden 
csömöri lakcímkártyával rendelkező 
újszülöttet szeretne köszönteni.  A tá-
mogatás feltétele, hogy legalább az egyik 
szülő minimum egy éve legyen Csömörön 
állandó lakos, és a kisbaba állandó lakcíme 
is Csömörön legyen. Az egyszeri juttatás 
mellett a családok ajándékcsomagot és 
üdvözlőlevelet is kapnak, melyet a védő-
nőkön keresztül juttatnak el a szülőkhöz.

Akik gyermekáldás előtt állnak, azok az 
újszülött megérkezését követően igényel-
hetik a támogatást az önkormányzat szo-
ciális osztályán, vagy kérhetnek az igény-
léshez szükséges formanyomtatványt a 
védőnőtől is. A formanyomtatvány és az 
igényléshez szükséges további informáci-
ók a www.csomor.hu oldalon érhetőek el.

A pénzbeli támogatás mellett 
babatakarót, autóra tehető matricát 
és köszöntőlevelet kapnak a családok.
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„Többgenerációs  
családokban gondolkodunk”
Szeptember első vasárnapja  
a nagyszülők világnapja volt

 
A nagyszülők világnapja megün-
neplésének még nincsenek olyan 
mély gyökerei hazánkban, mint 
például az anyák napjának, pedig 
mindnyájunknak kötelességünk, 
hogy megköszönjük nagyszüleink-
nek a szeretetet és segítséget, amit 
gyermekkorunk óta kapunk tőlük 
– mondta lapunknak Tuzson Bence, 
a Pest megyei 5. számú választó-
kerület országgyűlési képviselője. 
Hangsúlyozta, hogy a kormány 
intézkedéseivel igyekszik növelni a 
nyugdíjasok társadalmi megbecsült-
ségét, s ezzel együtt megkönnyíteni 
a nagyszülők hétköznapjait.

 

A nagyszülők kulcsszerepet töltenek be a 
modern családok életében. Szerepük ma, 
a 21. században sokkal jelentősebb, mint 
amilyen az elmúlt évtizedekben volt – 
mondta lapunknak Tuzson Bence, a Mi-
niszterelnöki Kabinetiroda kormányzati 
kommunikációért felelős államtitkára. A 
többgenerációs háztartások száma 1980 
és 2010 között megfeleződött Magyar-
országon – hívta fel a figyelmet a politi-
kus. A magyar kormány a családot és a 
gyermeket tekinti a legfőbb értéknek, de 
amikor kimondjuk ezt a szót, hogy család, 
természetesnek vesszük, hogy legalább 
három nemzedékben gondolkodunk.

 Engem ez személyesen is igen mélyen 
érint, hiszen a felmenőim között volt 
Tuzson János honvéd alezredes, aki Bem 
tábornok oldalán harcolt az 1848‒49-es 
szabadságharcban, nagyapám pedig egy 
másik Tuzson János, az ismert botanikus 
volt, akinek emlékére nemrég avattunk 
emléktáblát – fogalmazott az államtit-
kár. Mint mondta, „mindezek fényében 
senkit sem érhet a meglepetés erejével, hogy 
számomra kiemelten fontos a felmenők 
tisztelete”. Az államtitkár elszomorítónak 

tartja, hogy egyes politikai erők a mai 
magyar közéletben is idősellenes politikát 
képviselnek, s megengedhetetlennek ne-
vezte, hogy egyes pártvezetők nyilvánosan 
becsméreljék a nyugdíjasokat. Szerinte a 
magyar társadalom soha nem azonosult 
az ilyen politikai irányzatokkal, és ezek 
ellenében is kiáll a nagyszülők mellett, 
akik egy élet munkájával építették ezt az 
országot.

 A kormányzati politikában családbarát 
fordulatot hajtottunk végre, egy munka-
alapú és családbarát társadalom felépítését 
tűztük ki célul. Ennek köszönhetően ma a 
nagyszüleink ismét úgy érezhetik, hogy 
ebben az országban megbecsülik őket. A 
nyugdíjak reálértéke 2010‒2017 között 
9,5%-os növekedést mutat, a 20%-os 
nyugdíjemeléssel javulhat az életszínvo-
naluk, a gazdasági növekedés pedig jövőre 
várhatóan meghaladja majd a 4%-ot, ami 
lehetővé teszi a nyugdíjprémium kifizeté-
sét.  Az idősebb generációk olyan értékei a 
magyar társadalomnak, amelyet meg kell 
őriznünk, hiszen csak velük együtt lehet 
valóban egész a család – hangsúlyozta 
Tuzson Bence.

DÁTUM HULLADÉK	TÍPUS
2 H KOMMUNÁLIS 1 Sze KOMMUNÁLIS 48.	hét 1 P SZELEKTÍV

3 K KOMMUNÁLIS 2 Cs KOMMUNÁLIS 4 H KOMMUNÁLIS

4 Sze KOMMUNÁLIS 3 P SZELEKTÍV 5 K KOMMUNÁLIS

5 Cs KOMMUNÁLIS 6 H KOMMUNÁLIS 6 Sze KOMMUNÁLIS

6 P SZELEKTÍV 7 K KOMMUNÁLIS 7 Cs KOMMUNÁLIS

9 H KOMMUNÁLIS 8 Sze KOMMUNÁLIS 8 P
10 K KOMMUNÁLIS 9 Cs KOMMUNÁLIS 11 H KOMMUNÁLIS

11 Sze KOMMUNÁLIS 10 P ZÖLD 12 K KOMMUNÁLIS

12 Cs KOMMUNÁLIS 13 H KOMMUNÁLIS 13 Sze KOMMUNÁLIS

13 P ZÖLD 14 K KOMMUNÁLIS 14 Cs KOMMUNÁLIS

16 H KOMMUNÁLIS 15 Sze KOMMUNÁLIS 15 P SZELEKTÍV

17 K KOMMUNÁLIS 16 Cs KOMMUNÁLIS 18 H KOMMUNÁLIS

18 Sze KOMMUNÁLIS 17 P SZELEKTÍV 19 K KOMMUNÁLIS

19 Cs KOMMUNÁLIS 20 H KOMMUNÁLIS 20 Sze KOMMUNÁLIS

20 P SZELEKTÍV 21 K KOMMUNÁLIS 21 Cs KOMMUNÁLIS

23 H KOMMUNÁLIS 22 Sze KOMMUNÁLIS 22 P
24 K KOMMUNÁLIS 23 Cs KOMMUNÁLIS 25 H KOMMUNÁLIS

25 Sze KOMMUNÁLIS 24 P ZÖLD 26 K KOMMUNÁLIS

26 Cs KOMMUNÁLIS 27 H KOMMUNÁLIS 27 Sze KOMMUNÁLIS

27 P ZÖLD 28 K KOMMUNÁLIS 28 Cs KOMMUNÁLIS

30 H KOMMUNÁLIS 29 Sze KOMMUNÁLIS 29 P SZELEKTÍV

31 K KOMMUNÁLIS 30 Cs KOMMUNÁLIS

NOVEMBEROKTÓBER

44
.	h
ét

Hulladékgyűjtési	rend	2017

DECEMBER

DÁTUM HULLADÉK	TÍPUS DÁTUM HULLADÉK	TÍPUS

49
.	h
ét

40
.	h
ét

41
.	h
ét

42
.	h
ét

43
.	h
ét

44.	hét

45
.	h
ét

48
.	h
ét

46
.	h
ét

47
.	h
ét

50
.	h
ét

51
.	h
ét

52
.	h
ét

hírek, események
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Korlátozták a tehergép-
jármű-forgalmat

Csömör Nagyközség  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete június 29-i 
ülésén a közlekedésbiztonsági 
problémákat és a lakossági visszajel-
zéseket figyelembe véve módosított 
rendelet-tervezetet fogadott el a 
Kistarcsai út és a Híd utca forga-
lomkorlátozásával 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 a teher-
gépjármű-forgalom a Kistarcsai út kül - 
területi 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, 
hiszen az illegálisan, magántelkeken át-
vezető, 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 munká-
latait megkezdte.

Tájékoztatás a bölcsődei 
szolgáltatások támogatásáról
Csömör Nagyközség Önkormányzata 
tavasszal felhívást tett közzé a bölcső-
dei ellátásra való igény bejelentésére a 
2017. szeptember 1-jén induló nevelési 
évre vonatkozóan.

Az igényfelmérés eredménye szerint 
25 szülő kérelmezte gyermeke részére a 
bölcsődei szolgáltatás iránti igényét.

Az eredményt figyelembe véve Csö-
mör Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Csömörön állandó 
lakcímmel rendelkező, jogszabályban 
meghatározott bölcsődés korú gyermekek 
bölcsődei elhelyezésére ellátási szerződést 

köt 2017. szeptember 1-jétől 2018. au-
gusztus 31-ig a következő intézmények-
kel:
• Maugli Bölcsőde (7 fő)  

(2141 Csömör, Petőfi Sándor u. 29.) 
• Pöttöm Fészek Családi Napközi  

(14 fő) (2141 Csömör, Nagy Sándor 
u. 40.) 

• Épülő Generáció Családi Bölcsőde 
Hálózat (13 fő) (1164 Budapest, 
Magtár u. 68.)  

Az önkormányzat az igénybevétellel 
arányosan gyermekenként 2.500 Ft/fő/
nap, de maximum 50.000 Ft támogatást 
nyújt havonta, amely a szülők térítési 
díjából kerül levonásra.

hírek, események
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Beszámoló Csömör Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének 2017. augusztus 22-i  
rendkívüli üléséről

 Csömöri Egészségház  
pályázat benyújtása

Rosenbergné Türk Edina pályázati 
tanácsadó tájékoztatta a testületet arról, 
hogy a teljes mértékben előkészített pályá-
zat benyújtási időpontja megváltozott, és 
mivel a benyújtáshoz 30 napnál nem régebbi 
határozat szükséges, ezért a testületnek 
újra határoznia kell a pályázaton való in-
dulásról. A képviselő-testület egyhangúlag 
úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az 
„Önkormányzati tulajdonú egészségügyi 
alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 
támogatása Pest megyében” című felhívásra, 
és a 460  000  000  forintos építési, eszköz-
beszerzési, tervezési költségekhez szükséges 
önerőt 260 000 000 Ft-ig biztosítja. Ezzel 
egyidejűleg a testület arról is határozott, 
hogy elindítja a harmadik felnőtt háziorvosi 
körzet létrehozását.

 Lakossági önerős útépítésekhez 
önkormányzati támogatási keret 
növelése

Eigler Tamás beruházási tanácsnok 
arról számolt be, hogy rendkívül népszerű 
az önkormányzat azon kezdeményezé-
se, amellyel azokat a lakóközösségeket 
támogatják 25%-os hozzájárulással, 
amelyek nem kívánják megvárni, hogy az 
önkormányzat útépítési ütemezésében 
sorra kerüljenek, és anyagi áldozatot is 
hajlandók vállalni annak érdekében, hogy 
mielőbb szilárd útburkolatú utcában 

élhessenek. A Liget és Dezsőfia utcában 
már indítványozta az érintett lakók 
többsége, hogy vállalják az anyagi hozzá-
járulást, és további utcák is jelezték, hogy 
ebben a konstrukcióban szeretnének 
részt venni. A beruházási tanácsnok ezért 
javasolta, hogy az „Önerős útépítésekhez 
hozzájárulás” keretet 5 millió forinttal 
növeljék meg, 11 700 000 Ft-ra. A testület 
egyhangúlag támogatta a javaslatot.

Befejeződött a  Liget utca aszfalto-
zása,  és hamarosan megkezdődik  
a Dezsőfia utca aszfaltozása is.  

hírek, események

Hároméves a Csömör Tv

A Csömör Tv-t 2014-ben az 
önkormányzat alapította, a 
kezdetektől Félegyházy-Sütő 
Eszter koordinálja a kisfilmek 
születését. Idén Eszter alapítói és 
főszerkesztői munkájáért Csömör 
Kincse elismerésben részesült.

 �Mi volt az elsődleges célja három 
évvel ezelőtt az új kommunikációs 
csatorna létrehozásának?

A Csömör TV célja, hogy egyrészt 
bemutassa a település hagyományait, a 
társadalmi és kulturális élet gazdagságát, 
a helyi közösségeket és értékteremtő 
kezdeményezéseket, mindezt úgy, hogy 
a helyiek számára érdekes, informatív, 
mozgóképes tartalmat állítson elő,  más-
részt átfogó képet tudjon adni a Csömör 
iránt érdeklődőknek. Célunk az is, hogy 
igényes és minőségi mozgóképes tartalom 
készüljön Csömörről.

 �Milyen volt a fogadtatás, kaptok a 
munkátokról visszajelzéseket?

Érezhetően egyre többen ismerik a 
Csömör TV-t, egyre nagyobb az elvárás, 
hogy bemutassunk eseményeket, kezde-
ményezéseket, azaz hogy kamerával jelen 
legyünk, és hírt adjunk, összefoglalót 

készítsünk. Ez abból is érzékelhető, hogy 
egyre több a közvetlen felkérés, megkere-
sés a szervezők részéről is.

 �Mivel telt az elmúlt három év, hány 
kisfilm készült?

Fennállásunk óta  folyamatosan alakul-
tunk, bővültünk. Bővítettük a technikai 
hátterünket, kialakítottuk az arculati 
elemeket, és a költségvetésünkhöz igazít-
va  megalkottuk a tartalmi struktúránkat. 
Átlagosan havi négy filmet készítünk 
úgy, hogy előbb-utóbb minden közösség 
életébe betekintést nyújtsunk, és a telepü-
lés főbb eseményeit is bemutathassuk az 
érdeklődőknek. 

 �Mit lehet tudni a stábról, hány fős 
csapat van melletted?

A kezdetektől arra törekedtünk, 
hogy olyan munkatársakkal dolgozzunk 
együtt, akik többéves szakmai – tele-
víziós vagy filmes – tapasztalattal ren-
delkeznek. Az állandó csapat háromfős, 
két televíziós operatőr és egy szerkesztő. 
Ezenkívül állandó segítőnk egy filmes 
szakember, aki bővebb szakmai kapcso-
latrendszerrel, több fős forgatásoknál 
pedig technikai háttér biztosításával 
segíti a csapatot, mindezt társadalmi 
munkában. Azt hiszem, arra vagyok 
a legbüszkébb, hogy ilyen szakember-
gárdával, magas szakmai színvonalon 
tudunk dolgozni.

 �Bizonyára minden filmnek megvan 
a maga nézőközönsége, ha mégis példát 
kellene mondani, mit szeretnek igazán 
a csömöri nézők?

Csömörön és a településen kívül is 
egyedülálló sikere van az Úrnapi vi-
rágszőnyeges körmenetnek, emellett 
népszerűek a közösségi eseményeket be-
mutató kisfilmek és az éves összefoglalók. 
A visszajelzések alapján a nézők nagyon 
szeretik a drónnal készült felvételeket, 
vagy az olyan különleges kameraállással 
készült videókat, amelyek eddig nem lá-
tott szemszögből mutatják meg Csömör 
szépségeit, természeti értékeit.

 �Hol követhetik az érdeklődők a 
filmeket?

Honlapunkon, a csomortv.hu olda-
lon, valamint a Youtube-on létrehozott 
csatornánkon vagyunk megtalálhatók, 
feliratozott videóink a művelődési ház  
előterében elhelyezett tv-jén is láthatóak. 
Emellett többször biztosítottunk orszá-
gos televíziós csatornáknak felvételeket, 
ezért is jó, hogy adásminőségben dolgo-
zunk, valamint egy regionális tv-csatorna 
is rendszeresen átveszi az anyagainkat.

Gratulálok az értékteremtő mun-
kátokhoz, és sok-sok érdekes videót 
kívánok még a nézőknek, Csömörnek! 

Kucsinka Gabriella
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 Csömöri Települési Szolgáltató 
Nonprofit Kft. többlettámogatása a 
04/3 hrsz.-ú úton található hulladék 
elszállítására

Kulich Gábor, a CSÖTESZ Kft. 
ügyvezetője ismertette a testülettel, hogy 
a Híd utca feletti út stabilizálása során az 
elszállítandó hulladék mennyisége lénye-
gesen több az előzetes felmérések alapján 
kalkulált 34 t mennyiségnél, így az erre a 
célra elkülönített 500 000 Ft nem fedezi 
a hulladék lerakási költségét, az további 
1 500 000 Ft-ba kerül. A testület egyhan-
gúlag úgy döntött, hogy az út stabilizálá-
sára fordítandó keretösszeget megemeli.

Beszámoló Csömör Nagy-
község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2017. 
szeptember 7-i üléséről

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

 Tájékoztató az elmúlt időszak 
fontosabb települési eseményeiről és 
önkormányzati intézkedéseiről

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

 Az éjszakai buszközlekedés 
elindításának és működtetésének 
támogatása 

Fábri István polgármester és Nedecz-
ky Zsolt, a Vo-Lan Kar Zrt. cégvezetője 
ismertette, hogy több előzetes felmérés 
történt a témában, közvélemény-kutatás, 
valamint a korábbi iránytaxi-szolgáltatás 
tapasztalatai, valamint az azzal egyide-
jűleg végzett megkérdezéses vizsgálat 
alapján jutottak el a konkrét tervezet 
kialakításához. Nedeczky Zsolt úgy 
véli, hogy mindennapos éjszakai közleke-
dés indítása nem indokolt a statisztikák 
alapján. Péntekről szombatra, valamint 
szombatról vasárnapra virradó éjszakákon 
azonban 23:40-kor, valamint 1:15-kor 
indulna egy-egy járat a Laky-sarokról, és 
ezek közlekednének visszafelé 0:45-kor, 
illetve 1:45-kor az Örs vezér térről. A 
képviselő-testület egyhangúlag támogatta 
az éjszakai buszközlekedés elindítását, 
valamint az ahhoz szükséges 600 000 
Ft-os hozzájárulás biztosítását az idei 
évre. Fábri István polgármester hang-
súlyozta, hogy a későbbiekben szeretné, 
ha a hétköznapi éjszakai közlekedés meg-
oldására is születne megoldás, legalább 
oly módon, hogy az utolsó járat az utolsó 
metró beérkezése után induljon. (5. oldal)

 „Települések felszíni  
csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek 
fejlesztése, a település vízgazdálkodás 
korszerűsítésének támogatása Pest 
megye területén” című pályázat  
megvitatása 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető 
ismertette, hogy korábban már döntött a 
testület a pályázaton történő indulásról, 
amellyel a Laky-sarok kritikus csapadék-
víz-elvezetési problémáit szeretnék orvo-
solni. Rosenbergné Türk Edina pá-
lyázati tanácsadó tájékoztatta a testületet, 
hogy – az egészségház pályázatához ha-
sonlóan – a pályázat benyújtási időpontja 
megváltozott, és mivel a benyújtáshoz 30 
napnál nem régebbi határozat szükséges, 
ezért a testületnek újra határoznia kell a 
pályázaton való indulásról. A képviselők 
egyhangúlag támogatták a pályázat be-
nyújtását és a szükséges 15 millió forintos 
önerő biztosítását.

 Dezsőfia utca útstabilizálása – 
kivitelező kiválasztása

Eigler Tamás beruházási tanácsnok 
ismertette, hogy a lakók többsége már 
befizette az önerőt, a műszaki osztály 
bekérte az árajánlatokat. A pontos 
műszaki tartalom még nem alakult ki 
teljes mértékben, mert egyrészt a korábbi 
önerős útépítések tapasztalatait szeretnék 
alkalmazni, valamint a lakókat összehívni 
és a véleményüket kérni, ennek alapján a 
tervek még módosulhatnak. A képvise-
lő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy 
a Dezsőfia utca útstabilizálási munkálata-
ival a Komjáti-Design Kft.-t bízza meg 15 
506 268 Ft-os áron.

 Formás utca útstabilizálása – 
kivitelező kiválasztása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető 
ismertette, hogy műszaki tartalom szem-
pontjából ez az utca a leginkább összetett 
és egyben a leghosszabb az önerős konst-
rukcióban épülő utcák közül. A képvise-
lő-testület a helyzet megvitatása után úgy 
döntött, hogy a kivitelező kiválasztását 
további pontosítás végett a következő 
testületi ülésig elnapolja.

 Költségkeret meghatározása 
ingatlanrendezési és bontási munkála-
tok elvégzésére – Vörösmarty u. 3. 

Fábri István polgármester ismertette, 
hogy a művelődési ház bővítése céljából 
az önkormányzat már megszerezte a 
szomszédos ingatlan 95%-át, és a fenn-
maradó 5% tulajdonrészre is folyamatban 
van a szerződések megkötése. A tervezés 
már megkezdődött, ugyanakkor célszerű 
mielőbb elvégezni az ingatlan rendezését 
településképi és közegészségügyi szem-

Kulich Gábor tájékoztatást adott 
arról, hogy a Híd utcából több 
mint 34 tonna illegális hulladékot 
távolított el a CSÖTESZ.

Az éjszakai járat október 6-ától indul el.

hírek, események
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pontok alapján. A Vörösmarty utca felőli 
főépület jövőbeni sorsa még nem tisz-
tázott, azt egyelőre célszerű megtartani, 
de az alap nélküli melléképület, valamint 
a telek művelődési ház felőli oldalán a 
gyenge minőségű, rossz esztétikájú kerítés 
elbontása és a terület rekultivációja min-
denképpen indokolt. A képviselő-testület 
egyhangúlag támogatta a fenti munká-
latok elvégzését, és arra 1 500 000 Ft 
összeget szavazott meg. (6. oldal)

 Majorszegi településrész  
melletti erdőterület (Lukácsi-erdő) 
megvásárlása

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, 
hogy az önkormányzat a képviselő-testü-
let korábbi határozata alapján tárgyalá-
sokat folytat a résztulajdonosokkal. Egy 
tulajdonos még nem döntött arról, hogy 
eladja-e a felajánlott áron a tulajdonrészét, 
de egy másik, ugyanilyen (34/2450-es) tu-
lajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos 
eladásra ajánlotta az ingatlanhányadát, 
erről azonban testületi döntés született. A 
képviselő-testület egyhangúlag úgy dön-
tött, hogy 312 300 Ft-ért megvásárolja 
Darányi Imre tulajdonrészét.

 Tulajdonosi hozzájárulás a Du-
nakeszi Tankerületi Központ ideiglenes 
konténereinek elhelyezésére

Fábri István polgármester arról szá-
molt be, hogy az általános iskola férőhely-
hiányának az orvoslására a tankerület két 
konténert helyezett el az iskola udvarán, a 
szülői parkoló területén. Ez azonban en-
gedélyköteles, és az önkormányzat mint 
tulajdonos hozzájárulása elengedhetetlen. 
A polgármester hangsúlyozta, hogy nem 
az a cél, hogy ellehetetlenítsék az iskola 

működését, ezért javasolta a hozzájárulás 
megadását, ugyanakkor azt is, hogy 2 évre 
kössenek szerződést, jelezvén, hogy az 
önkormányzat csupán átmeneti állapot-
nak tekinti a kialakult helyzetet. Hosszú 
távon ugyanis az iskola bővítése a cél, 
aminek az előkészítését az önkormányzat 
már megkezdte, ám a fenntartóváltás mi-
att a továbbiakban nem tehet lépéseket ez 
ügyben, csak a tankerület kezdeményez-
heti a bővítést. A képviselők egyhangúlag 
támogatták a javaslatot.

 Képviselők, hivatalvezetők közér-
dekű bejelentései

Madarasné dr. Hülitzer Katinka 
jelezte, hogy a Szociális Alapszolgáltatási 
Központ szolgáltatásait több idős ember 
nem tudja igénybe venni amiatt, mert 
nincs az intézményben fektető helyiség, 
ahol időnként lepihenhetnének azok, 
akik nem tudnak hosszasan ülni. A prob-

lémát az intézmény vezetője is többször 
jelezte már. Madarasné dr. Hülitzer 
Katinka  bejelentette, hogy egyéni kép-
viselői indítványban fogja kezdeményezni 
a fektető helyiség kialakítását. Ugyancsak 
a képviselő asszony tolmácsolta néhány 
idős ember panaszát, akiknek a nyári idő-
szakban a kiszállított ételek minőségével 
volt problémája.

Tormay-Lesták Mária alpolgármes-
ter asszony válaszában közölte, hogy az 
intézmények összességében elégedettek 
az új szolgáltatóval, bár a nyári időszak-
ban valóban voltak átmeneti nehézségek, 
ezek azonban már megoldódtak.

Eigler Tamás tájékoztatta a testületet, 
hogy a Lukácsi-erdő mögötti beton út-
torlaszt elmozdították, és kérte a helyzet 
rendezését.

Szántóné Hermányos Mária a 
Vilma utcai buszmegálló közvilágítási 
hiányosságaira hívta fel a figyelmet. Fábri 
István polgármester válaszában jelezte, 
hogy a kerékpárút-pályázat része lett 
volna a közvilágítás megoldása, de mivel 
hosszas várakozás után elutasító döntés 
született (csak kiemelt turisztikai projek-
teket támogattak a pályázat keretében), 
ezért az önkormányzat saját erőből fogja 
megoldani a problémát.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető 
tájékoztatta a testületet, hogy beérkeztek 
az egészségházhoz az első közbeszerzési 
ajánlatok, a 10 legjobb ajánlatot tevő 
céggel a következő héten folytatnak tár-
gyalásokat. (6. oldal)

Zárt ülés
A képviselő-testület úgy határozott, 

hogy a Csömör, Kossuth Lajos u. 105. 
szám alatti 40 m2 alapterületű, komfort 
nélküli önkormányzati bérlakásra vonat-
kozó szociális alapú bérleti szerződést 
méltányossági alapon 2017. december 
31-ig meghosszabbítja. 

Megkezdték a művelődési ház 
mögötti terület rendezését.

A tankerület konténertantermekkel biztosítja  
a megfelelő férőhelyet  az általános iskolában.

hírek, események
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Isten mindig ott volt 
velünk (1Móz 50, 15-21)
50 év után találkoztak egymással. Édes-
testvérként nőttek fel egymás mellett a 
szülői házban a múlt század harmin-
cas-negyvenes éveiben. A szüleik szeret-
ték őket, próbáltak a körülményekhez 
képest barátságos, biztonságos szigetet 
teremteni a fiúknak. Aztán a húszas éveik 
elején elmondták a fiúknak, hogy minden 
eshetőségre felkészülve elkészítették a 
végrendeletüket. Az egyik fiúban jobban 
bíztak, mint a másikban, többet hagytak 
rá. Ezek után a fiúk 50 évig nem találkoz-
tak egymással.

Van egy magyar mondás, a gyerekek 
között az iskolában annyiszor hallottam 
annak idején: mindenki magából indul ki. 
Ugye ismerős ez minden kedves olvasóm-
nak. Azt jelenti, hogy mindenki úgy van 
vele, hogy a másikról azt feltételezi, amit 
ő maga tenne az adott helyzetben. Persze 
tudjuk, hogy ez így sohasem igaz. Minden 
ember más információk, tapasztalatok, 
tudás alapján, másként hozza meg a 
döntéseit. Mégis ad egyfajta biztonságot, 
hogy tudom, miként kéne, miként kell 
döntenie, élnie a másiknak. Így születnek 
az elvárások. Ennél már csak az a nehe-
zebb, amikor ‒ ahogy én elképzelem az én 
elvárásaimra adott reakcióit ‒ az alapján 
viszonyulok hozzá. 
Tehát ő még semmit 
nem tett, de én már az 
általam elképzeltek 
szerint viselkedem 
vele. Mennyi-mennyi 
család, házasság, 
baráti kapcsolat 
szenved ettől és fut 
zátonyra. 

József hitte azt, 
hogy nem véletlenül 
él a földön, hanem 
Istennek terve van az 
ő életével is. A látszó-
lag kusza történések 
között megcsillant 
számára az isteni je-
lenlét világossága, aki 
nem hagyta elveszni, 
hanem készítette 
– emberi módon 
e l k é p z e l h e t e t l e n 
utakon át – a későbbi 
feladatára, amire az 
Úr kiválasztotta, ami 
a tőle kapott küldeté-
se volt: megmenteni 
a családját, a népét. 
Megdöbbentő volt 
számára az a tapasz-
talat, ahogy az egész 

élete mindennel együtt, Isten ajándéka-
ként bontakozott ki a szeme előtt. Ez a 
megtapasztalt isteni irgalom mondathatta 
egyedül vele a testvéreinek: ti rosszat ter-
veztetek ellenem, de Isten terve jóra fordí-
totta azt. Ez az ő alapállása, így tekint a 
testvéreire is. Irgalomból élve, megbocsát-
va nekik. Velünk is annyi minden történt 
az életünkben, gondoljunk imádságban, 
Isten előtt ezekre az eseményekre, bízva 
abban, hogy számunkra is megcsillan újra 
és újra Urunk szerető jelenléte, kísérése és 
vezetése. Ezen a kegyelmi úton válhatunk 
áldássá mások számára, amire küldeté-
sünk, hivatásunk szól.

Az 50 év után találkozó két testvér 
bizony sírva borult egymás vállára. El-
mondták egymásnak a velük történteket. 
Aki többet kapott, egész életében arra 
törekedett, hogy adjon, mert úgy érezte, 
hogy azért kapta a nagyobb részt, hogy 
használjon vele, használjon az életével 
másoknak. Aki kevesebbet kapott, mindig 
arra törekedett, hogy megerősödjön, hogy 
békességet árasszon maga körül. Meg-
vallották egymásnak életük legnagyobb 
fájdalmát is, hogy elváltak egymástól, de 
elfelejteni sosem tudták a másikat. Kaptak 
még néhány szép, napfényes, közös évet.

Johann Gyula
evangélikus lelkész

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

hitélet
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Karitász hírek

Örömmel vettük a visszajelzéseket, hogy 
mennyi élmény gazdagította gyermekein-
ket az aknaszlatinai (Kárpátalja), a tatai 
családi és az egyházmegyei szervezésű 
drégelypalánki táborokban.

Augusztusban közösségünk tagjai End-
rédy Miki szervezésében ismét szeretettel 
és agapéval fogadták a Mária Úton haladó 
zarándokokat.

A tanév kezdése számunkra is munkánk 
megszaporodását jelenti. 25 gyermekes 
családnak adtunk át iskolakezdéshez 
5000 Ft-os vásárlási utalványt, és a kedves 
lakosoktól kapott adományokból 11 db 
iskolatáskát és egyéb tanszereket. Jó len-
ne, ha minden támogató látná ilyenkor a 
szülők és gyerekek hatalmas örömét!

Az Élelmiszerbank fotópályázatot 
hirdet a gyermekek étkezési és ételkészí-
tési élményteli pillanatairól. A részleteket 
elérhetőségeinken kereshetik.

Figyelem! Fokozottan kérjük kupak-
gyűjtő segítségüket egy daganatos kis-
lány rendkívül költséges gyógykezelé-
sére! A kupakokat Varga Évához (Ferenc 
utca 27.) vagy Fogdné Évához (Széchenyi 
utca 17.) lehet vinni, akár csak a kerítésre 
felakasztani.

Készülünk legnagyobb, immár ha-
gyománnyá váló jótékonysági rendezvé-
nyünkre, a Karitászbálra.

Adományokat örömmel fogadunk
bankszámlaszámunkon:
Csömöri Római Katolikus 
 Egyházközségért Alapítvány
 65100242-11405870 
 megjegyzés: karitász
Telefon: 06 30 667 8407
Honlap: www.csomorplebania.  

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

26-án kedden, 18 órakor lesz. 

Szent Rita Karitász Közösség

Suli évnyitó 
A Mátyás Király Általános Iskolában 656 
tanulóval indult el a tanév. Pályázati pénz-
ből nagy erőkkel zajlanak a munkálatok, 
hogy mielőbb megújult külsővel várja az 
iskola a diákjait. A zeneiskola 300 körüli 
induló létszámmal kezdi meg a tanévet.
Újdonság ebben az évben, hogy elkezdő-
dik a jazzgitár- és jazzbasszusgitár-okta-
tás, illetve a vonós tanszakon brácsán is 
lehet tanulni. A legkisebbek zeneóvodai 
és kis-előképzős foglalkozások keretében, 
a nagyobbak pedig már hangszeres és 
vokális tanszakainkon folytatják tanul-
mányaikat. 

Töltsük meg  
a közösségi tereket élettel!
Középhegyi piknik és a Béke téri  
esték a lokálpatriotizmus jegyében

A kellemes őszi időt kihasználva, 
az idén is megrendezték a 
két hagyományos, népszerű 
összejövetelt: a Laky sarki 
pikniket és a Béke téri estéket.
A Középhegy településrészen élőket ösz-
szehozó piknik jó hangulatát a közös fő-
zés, zene, jó ízű beszélgetés adja. Az évről 
évre lelkesen készülő középhegyi lakosok 
szerint egy igazán hiánypótló kezdemé-
nyezésről van szó. Az idén a Civil Egyesü-
let, a Tere-fere klub és a Vízműsor sportos 
lakói készítettek finomabbnál finomabb 
bográcsos ételeket, az óvoda csapata pedig 
süteményekkel várta a vendégeket. Nagy 
Imre főszervező, a Tere-fere klub vezetője 
szerint családias, vidám légkörben zajlott 
a rendezvény, sok-sok kisgyerekkel, akik a 
játszótér és arcfestés között rótták a kilo-
métereket. A közönség szórakoztatásáról 

koncert, színdarab, táncos bemutatók 
gondoskodtak, a gyerekek szombat dél-
utánjába a Borostyán Egyesület varázsolt 
élményt.

Már megszokott és várva várt fúvós ze-
nei hívogatóval invitált minket a Béke téri 
esték néhány órás önfeledt együttlétre. A 
rendezvény vendégszerető házigazdája, 
Takács László főszervezésével a Vox 
Animi  Vegyeskar és Felvári Péter 
családja volt. Az esemény fellépői közül 
a legtöbbjükre igaz, hogy nem csupán 
településünk, de országunk határain túl 
is elismertek. A Vox Animi Vegyeskar, az 
Ifjúsági Fúvószenekar mellett Széki Jó-
zsef ütőhangszeres művész, Rácz-Bor-
dás Laura zongoratanár, a Furmicska 
Néptánc Egyesület táncosai, Csengery 
Attila léptek fel, és kuriózumként egy 
Romhányi-vers is elhangzott ÓKovács 
Ibolyától. Felváriék babgulyásához és 
az egész esti mulatozáshoz a talpalávalót 
Neumann Nándor húzta. Az esti eső 
sem tudott igazán gátat szabni a pom-
pás hangulatnak, sokan a sátrak alatt 
meghúzódva folytatták a szórakozást. 
 

KG

Idén 656 tanuló jár majd 
az általános iskolába.

A Béke  téri esték szervezői, Ráduly Ildikó és Takács László, az egyik 
csömöri előadóval,  Csengery Attilával, a Madách Színház művészével.

kultúra, közösségi élet
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Pénzügyi tudatosság: 
adakozás profittal?

AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁt októ-
ber 4-én ünnepeljük Assisi Szent Ferenc, 
az állatok védőszentjének emlékére. Ez a 
nap a felelős állattartás, az állatvédelem, 
a velünk élő állatok és a vadállatok is-
meretére hívja fel a figyelmet. Az állatok, 
amennyire társai az embernek, legalább 
annyira kiszolgáltatottak is gazdáiknak. 
Miközben rengeteg állat él szeretetben, 
sajnos sokan méltatlan körülmények 
között kénytelenek létezni. Az ő életük 
javításán dolgozik a Csömöri Állatvédő 
Civil Szervezet is. A menhely fejlesztésé-
hez írt pályázat elkészítése során az alábbi 
elképesztő adatokat kaptuk:
• 35 kutya elhelyezésére alkalmas mini 

menhely üzemeltetésére 2009 óta van 
engedélye. A férőhelyek mindig kihasz-
náltak, jelenleg is tele van.

• 6 983 követője van facebook-oldaluk-
nak, ahova naponta tesznek fel képeket 
és írásokat a gazdit kereső kutyákról.

• 2015-ben a bekerült kutyák száma 
46, az örökbeadottak száma 27 volt, 
2016-ban pedig 88 kutya került be a 
menhelyre, és 90 került gazdihoz!

• Bevételeik 2016-ban: 600  000  Ft 
az önkormányzattól, 1  228  000  Ft 
magánszemélyek és cégek adománya, 
4 145 000 Ft SZJA 1%-ból.
Lehet-e úgy adakozni, jótékonykodni, 

hogy ne csak a megsegített fél profitáljon 
belőle? A megoldás az úgynevezett társa-
dalmi felelősségvállalás, ami olyan érték, 
ami minden cselekedetünket áthatja, 
gondolkodásunkban és tetteinkben szem 
előtt tartjuk társadalmunk hosszú távú 
érdekeit. A menhely honlapján hasznos 
írásokat találunk a felelős állattartásról. 
Segíthetjük munkájukat az adónk 1%-
ával, egyéb támogatással, adománnyal, 
önkéntes munkával.  

TIPP: www.csomoriallatvedok.hu, 
www.facebook.com/csomorikutyak

Jövőre lesz 15 éves a  
testvértelepülési kapcsolat

Idén is meghívást kaptunk 
Szlovákiába, Mojmírovce testvér-
városunkba szüreti rendezvényükre. 
A szervezők a háromnapos ünnep 
keretében gazdag és színes ese-
ményekkel készültek, amelynek 
mi is, a Furmicska Néptánc 
Egyesület és a Krammer Big Bend 
vendégei és szereplői lehettünk. 
Pénteken a gyönyörűen felújított vadász-
kastélyban Firtkó Endre csömöri festő 
kiállítására került sor, amelynek előkészü-
leteiben, lebonyolításában és tolmácsolá-
sában Kozárné Kántor Éva, a kastély 
menedzsere segített. A programsorozat 
első lépéseként, a kiállítást a nagyszámú 
érdeklődő közönség számára Martin 
Palka, Mojmírovce polgármestere nyi-
totta meg és méltatta.

Közben a kastély kisszínpadán kísérő 
programként változatos és színvonalas 
műsort tekinthettek meg a vendégek. 
A szombati nap a folklór-népzene és a 
szórakoztató programok fellépésével foly-
tatódott. Első fellépőként nagy sikerrel 
szerepelt idén először a Krammer Big 
Band, akik a tőlük  már megszokott mó-
don rendkívül színvonalas műsort adtak 
elő. A Big Band műsora után a Furmicska 
Néptánc Egyesület mutatta be új szlovák 
és magyar koreográfiáit a közönségnek. A 
csömöri népviseletet ismét megcsodálhat-

ták határainkon túl is. Nagy sikert aratott 
a bemutatkozás, sokan fotózkodtak a 
táncosokkal. Jó érzés volt látni, hogy a 
két csapat együtt méltó módon képviselte 
Csömört a rendezvényen. Örömmel tölt 
el, hogy barátságok is szövődtek a látoga-
tás során. 

A szombati program hivatalos meg-
nyitóján Mojmírovce testvértelepülései 
között Fábri István, Csömör polgár-
mestere és Szabó Erzsébet, a Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is 
köszöntötték a megjelenteket. Szabó 
Erzsébet beszédében említést tett a két 
település együttműködésének közelgő 15. 
évfordulójáról, amelyet a 2018. évben ün-
neplünk együtt. Az új évben reményeink 
szerint több alkalommal lesz lehetősé-
günk találkozni Csömör és Mojmírovce 
településein egyaránt. 

A csömöri delegációval együtt utazott 
Kadók Ferencné képviselő asszony is, 
akivel ezáltal kölcsönösen megismerhet-
tük egymást, mind a zenészek, mind a 
táncosok részéről. 

A rendezvény folyamatos kísérő prog-
ramja volt a 30. éve megrendezésre kerülő 
terménykiállítás, mely rendkívül színvo-
nalas és gazdag,  folyamatos tájékoztatást 
nyújtó volt. A 3500 lakosú település 
őszinte vendégszeretetről és példa értékű 
összefogásról tett bizonyságot. 

Kíváncsian és lelkesedéssel várjuk a 15. 
jubileumi ünnepségsorozatot, Csömör és 
Mojmírovce településein.

Magyar Dávid 
képviselő

A falunapokon Szabó Erzsébet   
Martin Palka Mojmírovce polgármesterével.

kultúra, közösségi élet
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„Ugorj a békákkal” gyermektanfolyam 
a stresszmentes tanulásért

Alig kezdődött el a tanév, sok gyerek és szülő 
máris hatalmas küzdelemnek éli meg az egész 
napos teljesítést az iskolában, házi feladattal való 
megbirkózást, felkészülést a számonkérésekre. 

A kineziológia „One brain” módszerére épülő tanfolyam abban 
segíti a gyerekeket, hogy képesek legyenek kezelni a rájuk nehe-
zedő stresszt, szorongást, teljesítménykényszert.  Célja, hogy az 
egészséges önbizalom, helyes én-kép kialakításával elébe menjen 
a tanulási nehézségeknek, megszüntesse azokat, és támogassa a 
tanulókat a tanuláshoz való pozitív hozzáállásban.  A tanfolyam 
mindenkinek javasolt, aki nem tud az órán kitartóan figyelni, aki 
nem szívesen beszél mások előtt, nehezen illeszkedik be új kö-
zösségbe, félelmei vannak az iskolával, tanulással kapcsolatban, 
gondjai adódtak az olvasással, szövegértéssel, akinek nehezen 
megy az írás, számolás. 

A hétvégi kétnapos, könnyed, játékos tréninget Beke Gyön-
gyi kineziológus tartja, aki a gyerekek és szülők kérésére indí-
totta el a nagy sikerű „Ugorj a békákkal” tanfolyamot. A „békás” 
foglalkozások nagyon szelíden közelítik meg az adott problé-
mát, színes, játékos formában adják át a résztvevőknek a tudást 
és az eszközöket, melyek segítségével a gyerekek megszeretik a 
tanulást, elsajátítják, hogyan érezzék jól magukat az iskolában, 
tanulás közben, és mit kell tenniük, ha számukra nagy kihívás-
sal néznek szembe, netán félnek. A két egymást követő napon 
4-4 órában zajló tréningen megszerzett tudást, a stresszoldó 
gyakorlatokat a szülők is megismerik, lehetőségük van rövid 
konzultációra az otthon és az iskolában is alkalmazható gyors és 
hatékony gyakorlatok átbeszélésére. 

Az októberi kezdő és haladó tanfolyamokról a www.harmonia-
rajzsziget.hu oldalon vagy Beke Gyöngyinél lehet érdeklődni a 
30/301-3038-as telefonszámon. 

Kívánjuk minden gyereknek, hogy vidám, stresszmentes legyen 
számára az iskola, ha pedig jól jönne egy mankó, ugorjunk bátran 
a békákkal!

                             Kucsinka Gabriella

Négyéves a csömöri termelői piac, amelyre  
már nem csak a községből, de a környező  
kerületekből, településekről is érkeznek a vásárlók.

Gyöngyi  szelíden közelíti meg az adott problémát, 
játékos formában adja át a gyerekeknek a tudást és az 
eszközöket, melyek segítségével a megszeretik a tanulást.

kultúra, közösségi élet

Isten éltesse a régió legsikeresebb piacát!
Az ünneplésé, vidámságé volt a főszerep a Hősök terén szeptem-
ber 16-án, a csömöri termelői piac 4. születésnapján. A minden 
hónap 3. szombatján megrendezett eseményen elsősorban 
csömöri, a gödöllői régióban és annak környékén élő ős- és 
kistermelők kínálják portékáikat. Közel 30 termelő, kézműves 
tejtermékek, sajtok, házi lekvárok, szörpök, kemencés pékáruk, 
füstölt húsok, húskészítmények, házi saláták, krémek, mártá-
sok, vegán termékek, házi sütemények, környezetbarát, natúr 
tisztítószerek, kozmetikumok várják az ideérkezőket. A legtöbb 
vásárlónak az Ujszászi Erika által szervezett, jó hangulatú, 
barátságos piac sokkal több, mint egészséges, megbízható 
termékek beszerzési forrása, igazi közösségi programmá vált, 
ahol az embereknek beszélgetésre, minőségi együttlétre is jut 
idejük. Kialakult egy stabil termelői csapat, ami egyre bővül a 
látogatók számával együtt. Dél körül már mindenki Kokas Lajos 
isteni főztjét várja, a születésnapi ebéd marhapörkölt volt főtt 
krumplival, savanyúsággal. A napsütésben, finom illatokban 
nehéz hazaindulni, olyan, mintha egy spontán kerti mulatságba 
csöppenne az ember. A gyerekek is mindig találnak maguknak 
elfoglaltságot, most éppen hűtőmágnest írókázhattak. Akiknek 
sokat jelent a piac, és szerettek volna a neves nap alkalmából egy 
örök emlékkel hazatérni, megvásárolhatták a frissen megterve-
zett és elkészült csömöri piacos bögrét. Boldog születésnapot 
kedves termelői piac, büszkék vagyunk rá, hogy jelen lehettünk 
születésedkor, és bízunk benne, hogy sokáig gyönyörködhetünk 
abban, ahogy cseperedsz.
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Ismét Halloween a 
művelődési házban

A művelődési házban rendkívül nagy 
hangsúlyt fektetünk a magyar és csömö-
ri hagyományok ápolására. Népszerű 
programjaink a táncházak, nyári estek a 
Művházteraszon, nédalkörök szereplései, 
helyi és hazai művészek kiállításai.  A 
néptáncoktatást kiemelt érdeklődés övezi, 
ennek fényében szorgalmazzuk és támo-
gatjuk is annak működését. 

Ugyanakkor Csömörön egyre nagyobb 

érdeklődés mutatkozik a modern, divatos 
foglalkozásokra, programokra is, így 
lehetőséget biztosítunk többek között 
hastánc, hip-hop, akrobatikus rock & 
roll, balettoktatásra, valamint  helyet kap 
nálunk a zen rajz is, melyek nem kapcso-
lódnak a magyar kultúrkörhöz.

 A Halloween ünnepe kétségkívül a 
magyar ember számára némileg idegen 
és újszerű esemény, nem beszélve arról, 
hogy szorosan együtt jár a rémisztéssel és 
halottakkal való szellemeskedéssel. Ennek 
ellenére azt tapasztaljuk, hogy nagy iránta 
az érdeklődés, a gyerekek és a felnőttek 

körében egyaránt. Természetesen a 
nálunk megrendezett Halloween-progra-
moknál nem az a célunk, hogy a rémisztés 
kultúráját hangsúlyozzuk ki, mint ahogy 
az Amerikában jelen van. Sokkal inkább a 
farsangi mulatsághoz hasonló beöltözős, 
játékos, zenés programokat szeretnénk 
megvalósítani, ahol a dekoráció és téma az 
amerikai Halloween kelléktárából merít.  
Pont ezért szervezünk erre az alkalomra 
bűvészt, Arató-discót, vetélkedőket, hogy 
vidám, szórakozató élménnyel gazdagod-
janak a résztvevők.

Arra kérek mindenkit, jöjjön el, és 
nézze meg! A két nap alatt az 5 évesektől 
a 85 évesekig mindenkit várunk, három 
különböző Halloween-rendezvénnyel. 
Október 27-én pénteken az ifjúságot, 
28-án délután a gyerekeket és 28-án este 
a felnőtteket. 

Akik semmiképp nem szeretnének részt 
venni a programon, azoknak ajánlom a 
következő hétvégi (november 4‒5.) mese-
hétvégét, ahol klasszikus mesebeli hősö-
ket, királylányokat és királyfikat várunk. 
Igazi beöltözős, játékos, mesés világba 
hívjuk már az egészen pici gyerekeket is. 

Igyekszünk mindenkinek a kedvére 
tenni, hogy a csömöriek, betérve a műve-
lődési házba, a kultúra széles palettájával 
találkozhassanak. Nyitott kapukkal, sze-
retettel várunk mindenkit! 

Szeltner László

A csömöri balettiskola idén is várja a gyerekeket.

A csömöri balettiskola hírei
Nagy öröm a szülők és gyerekek számára, 
ugyanakkor szerencsések vagyunk, hogy 
ma már természetesnek vehetjük, hogy 
településünkön gyerek balettcsoport 
működik.  

A klasszikus balettet tanulni vágyók-
nak nem kell a fővárosba utazniuk, ha 
szakmailag magas színvonalú, vidám, jó 
hangulatú balettoktatásra szeretnének 
járni. Az évek óta nagy népszerűségnek 
örvendő, Vass Sanyi koreográfus és 
tánctanár által vezetett gyerekcsoportok 
szeptembertől folytatódnak, és az óvodás 
korosztály számára újabb könnyebbséget 
jelentő megoldással indul az év.

A Nefelejcs Művészeti Óvoda nyitottsá-
gának és rugalmasságának köszönhetően 
hétfőn és szerdán negyed öttől az óvoda 
épületén belül ölthetik magukra a tütüket 
a kislányok, dresszüket a kisfiúk. Termé-
szetesen nem csak az óvodába járókat, 
hanem minden óvodáskorú balettozni vá-
gyót nyitott kapuk várnak. A középhaladó 
nagyobbakat, azaz a kisiskolásokat pedig 
a szokásos helyszínen, a Petőfi Sándor 
Művelődési Házban fogadják balett-ta-

náraik kedden és pénteken fél 5-kor.   A 
magas színvonalú tánctechnikai alapozás 
mellett az órák vidámak, játékosak. A cél 
a helyes tartás, ritmusérzék, és a harmoni-
kus mozgás, amit ki-ki a saját tempójában 
sajátíthat el. 

Miközben a családias, szeretetteli lég-
körben a lelkes balerinák és táncos fiúk 
úgy fejlődhetnek, hogy nem élik meg 
stresszhelyzetnek a kihívásokat, megkér-

dőjelezhetetlenül szakmai munka zajlik a 
csoportokban. Ennek mi lehetne ékesebb 
bizonyítéka, mint hogy a középhaladó 
csoportból az egyik kisfiú, Németh 
Krisztián felvételt nyert a Balettintézet 
előkészítő csoportjába.

Lányok, fiúk, ideje beállni első pozíció-
ba….!

 Kucsinka Gabriella

kultúra, közösségi élet
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Mentsük meg őket!
A Csömöri Állatvédő Civil Szervezet 
a kutyák megmentése mellett a felelős 
kutyatartás népszerűsítését tartja egyik 
legfontosabb feladatának. Különösen 
fontos a kutyák ivartalanítása, nemcsak a 
nagyszámú gazdátlan, szívtelenül sorsára 
hagyott kölyök miatt, hanem rengeteg 
betegség is megelőzhető vele. 

Szukakutyáknál csökken az emlőda-
ganat kialakulásának veszélye, illetve 
megelőzhető a petefészek és méh daga-
nata. Kankutyáknál a prosztata daganat 
esélye csökken, megszűnik a kóborlás és 
az ebből adódó veszélyhelyzetek, csökken 
az agresszió. Ivartalanítás után pár héttel 
nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb ku-
tyák gazdái lehetünk. 

Miben segíthetünk az állatvédőknek?
Az állatvédők rendszeresen begyűjtik 

a Csömörön és környékén kóborló 
állatokat, a menhelyre kerülő kutyákat 

gondozásukba veszik, biztosítják gyógy-
kezelésüket, a védőoltásokat és ivartala-
nításukat, műtét utáni rehabilitációjukat. 
Igyekeznek megtalálni a befogott kutyák 
gazdáit, vagy örökbefogadó gazdikat ke-
resnek számukra. 

Tavaly 88 kutya került be a menhelyre, 
és 90 került gazdihoz. Az előző évhez 
képest az adományok mintegy 70%-kal, 
az SZJA felajánlások 20%-kal nőttek, ami 
mutatja, hogy az állatok jól-léte fontos a 
csömöriek számára. A bevételekből 2015-
ben felújították a kenneleket, vettek egy 
SEAT CARGO autót, 2016-ban kaptak 
egy faházat, 2017-ben pedig kutyaháza-
kat. 

A menhely tervezett következő fejlesz-
tései a kutyaeledel tárolására használt ro-
zoga faház padlócseréje, a kennelek oldal-
falának esőálló, erős ponyvával borítása, a 
beteg kutyák számára elkülönítő kialakí-
tása a kőházban, a bekerülő állatkölykök 
elkülönített elhelyezésére szolgáló hely 

kialakítása, ide infrapanel felhelyezése, 
valamint chipleolvasók beszerzése.

Jelenleg szombatonként kutyaiskolában 
okosítják a kutyákat. A DONA Kutyaa-
kadémia felajánlotta, hogy aki szeretne 
engedelmességi és ügyességi kutyasulis 
tréninget, és a saját kutyája mellett vállalja 
egy menhelyes kutya képzését, cserébe 
ingyen vehet  részt a tanfolyamon. 

Októberi programok
• Október 1-jén a Csömöri Csatangolón 

közös túra a menhelyes kutyákkal
• Október 22-án vasárnap  

NAGYTAKARÍTÁS

Továbbra is várják a lelkes kutyabará-
tokat, akik lehetővé teszik, hogy minél 
több kutya juthasson el szombatonként 
a kutyasuliba. A takarításban segítőket 
vendéglátás is várja.

Türk Edina

Ha nem tudunk örökbe fogadni,  a kutyusok 
sétáltatásával, oktatásával is segíthetünk.   

In memoriam dr. Szilágyi 
István ( 1936-2016 )

Egy éve, 2016. szeptember 7-én, 
80 éves korában tragikus hirtelen-
séggel hagyta itt családját, betegeit, 
kollégáit dr. Szilágyi István, Csömör 
háziorvosa, aki 49 éven át gyógyított 
bennünket. 

A minden cselekedetében nagybe-
tűs orvosról, aki haláláig hű maradt 
hivatásához, emberszeretetéhez és 
segíteni akarásához, szeptember 
10-én, Csömörön a római katolikus 
templomban szentmisével, majd mise 
után a sírnál emlékeztek meg család-
tagjai, barátai és ismerősei. 

kultúra, közösségi élet
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Csömöri arcok
„Az itt élők szavait 
kell meghallani”

Fábri István polgármesterrel 
az egyik olyan délutánon  
sikerült összehoznunk a  
találkozót, amit kisfiával  
tervezett tölteni. Pitykó  
türelmesen szaladgált körü-
löttünk, láthatóan megszok-
ta, hogy apukájával gyakran 
ilyenre sikerül a szabadidő…

 �Hogy tudod összeegyeztetni a 
huszonnégy órás munkádat és a családi 
életet?

Őszinte leszek, sehogy. Hatalmas sze-
rencsém, hogy feleségemet, Andit hozzám 
hasonlóan nagyon érdeklik a település, a 
közösség ügyei, így partner abban, hogy 
a munkámra koncentrálhassak. Persze, 
amikor szabadságunkat töltjük valahol, 
és ott is állandóan arról beszélek, mit le-
hetne a másik településen látott dologból 
Csömörön megvalósítani, azért finoman 
jelzi, hogy ideje lenne megérkeznem a 
nyaralásra...

 �A te elköteleződésed a hivatásod 
iránt túlmutat a természetes lelkiisme-
retességen. Meg tudnád fogalmazni, 
honnan ered és miből táplálkozik ez a 
mély kötődésed Csömörhöz?

Tősgyökeres csömöri családból szárma-
zom, szüleim, nagyszüleim a falu közös-
ségi életének meghatározó személyiségei 
voltak. Nagymamám élete végéig hordta 
a népviseletet, és negyven évig lakodal-
makban főzött. A közösségi események 
gyerekkorom óta meghatározóak voltak 
számomra.  Az evangélikus közösség, 
az iskola és a sport is fontos szerepet 
töltöttek be az életemben, ezért is van, 
hogy az oktatás és a sport ügye ekkora je-
lentőséggel bír a munkámban a mai napig. 
Szociológusként oktatáskutatással fog-
lalkoztam, sőt, bátyámmal közösen a fel-
sőoktatási rangsorok kutatásaira még ma 
is fordítok kis időt az őszi éjszakáimon. A 
tanulást tartom a legjobb befektetésnek, 
tudatos döntés, hogy folyamatosan azon 
dolgozunk, hogyan segíthetjük a csömöri 
diákok továbbtanulását, nyelvtanulását, 
képzését.

 �A sport mit adott és ad neked ma is?
Sokáig fanatikus sportember voltam, 

azon belül mindenevő: fociztam, kézilab-
dáztam, atletizáltam, asztaliteniszeztem. 
Nagypapámmal és apu kámmal jártam a 
csömöri kézilabdacsapat meccseire, és egy 
kockásfüzetbe jegyze teltem az eredmé-
nyeket, fontosabb történéseket, statiszti-
kákat. A környék erdeiben vagy a Gorkij 
fasori Kispályán töltöttem gyerekkorom 
minden szabadidejét, a rendszeres késői 
hazaérkezés miatt édesanyámnak gyakran 
lehettek nehéz percei. A kék-sárga mezt, 
Csömör színeit magamon viselni a falu-
hoz tartozást jelentette számomra, amire 
nagyon büszke voltam. Ma is őrzöm az 
első, 7-es számú sárga mezemet. Később 
egy tipikus focista térdsérülés miatt a ver-
senyszerű sportot abba kellett hagynom, 
ma már inkább csak futok, úszom, illetve 
a kerékpár a legfőbb szenvedélyem, sport- 
és közlekedési eszközöm. 

 �Kevesen ismerik úgy a települést és 
környékét, mint te.

Valóban, három évtizede járom ke-
rékpárral az egész észak-kelet-pesti 
agglomerációt, különösen a gödöllői-váci 
térséget. Az első bringafesztiválon a Pilis-
ről Csömörre tekerő Krámer György 
esperes beszélt arról, hogy a kerékpározás, 
a búzamezők illata által kísért bringás ki-
rándulások számára gyerekkora óta a sza-
badság érzését jelentik. Így vagyok ezzel 
én is, amellett, hogy ennek megélésén túl 
rácsodálkozni a környék természeti-kul-
turális értékeire mindig erősíti bennem 
az idetartozás érzését, a térséghez való 
kötődést is.

 �És milyen érzés volt, amikor 
2010-ben megtudtad, te lettél a polgár-
mester? 

Akkor már két évtizede aktív voltam 
a helyi közügyekben, nyolc évig önkor-
mányzati képviselőként is tevékenyked-
tem a legfiatalabb testületi tagként, a 
Csömöri Civil Egyesület mögött pedig 
rengeteg munka és előkészület volt már 

akkorra, így nem nagyképűségből mon-
dom, hanem a komoly szakmai háttér 
miatt, hogy a választási eredmény kevésbé 
volt meglepő számomra. A nagy ered-
mény igazából az volt, hogy a Civil Egye-
sület ilyen elsöprő sikert aratott, hiszen 
minden képviselőnk bejutott a testületbe. 
Ami ennek a megélését illeti, körülbelül 
egy nap volt a közös öröm, a megilletődés, 
azt az egy napot leszámítva azonban csak 
a folyamatos munkára emlékszem. Nagy 
hatással volt rám Arisztotelész görög 
filozófus politikai elmélete, aki úgy vélte, 
a legértelmesebb, leghasznosabb emberi 
tevékenység a városállam, a település 
ügyeivel való foglakozás – ezért is életem 
legnagyobb lehetőségének tekintem, hogy 
ilyen pozícióban dolgozhatok nap mint 
nap a szülőfalumért.

 �A te pozíciódban a kritika elkerül-
hetetlen, biztos kapsz hideget-meleget 
egyaránt. Hogyan kezeled?

Az itt élők, szervezetek, közösségek, 
intézmények, településrészek aktívan 
részt vesznek az őket érintő döntésekben, 
rengeteg lakossági egyeztetést tartunk, 
sokkal többet, mint bármelyik más tele-
pülésen. Fontos, hogy a csömöriek érez-
zék, velük együtt döntünk az őket érintő 
kérdésekről. Végtelenül pragmatikus 
vagyok a lakossági véleményeket illetően, 
hiszen még a durva és elfogult kritikákból 
is próbálom kihámozni a megfontolandó 
elemeket. Igaz, sokkal több az építő jel-
legű, jó szándékú vélemény, aminek a célja, 
hogy valóban jó irányba menjen a falu. Az 
igazán nagy ötletek pedig mindig azokból 
az inspiráló beszélgetésekből születnek, 
amelyek egy-egy személyes, emberközeli 
találkozás alkalmával jönnek felszínre. Az 
itt élők szavait kell meghallani és beépíte-
ni a terveinkbe.

Sok ilyen jó találkozást kívánok a 
jövőben is!

Kucsinka Gabriella

„Életem legnagyobb lehetőségének tartom, 
hogy a szülőfalumért dolgozhatok.”

kultúra, közösségi élet
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Kívül-belül megújul 
a  csömöri színház

Mint arról már hírt adtunk, 
a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház nyári munkálatainak 
keretében új, korszerű, min-
den igényt kielégítő külsőt 
kapott az előadások nélkü-
lözhetetlen alapja, a színpad.
A színpad méretének  
növelése  mellett a színházi 
repertoárban is  változáso-
kat tapasztalhat a közönség, 
hiszen az Éless-Szín darab- 
jai mellett más, népszerű  
vendégelőadások fogják 
színesíteni a programot.  

Októberben a Karinthy Színház régóta 
szűnni nem akaró sikerrel játszott darab-
ját, a Nadrágot, novemberben pedig a Ha-
dart Színház premierjét, Jöhetsz, Drágám 
címmel nézheti meg a színházkedvelő 
közönség. 

Mindkét darab főszerepét Kerekes 
József, Jászai Mari-díjas színész játssza, 
akit fantasztikus alakításai mellett leg-
inkább hangjáról, Jim Carrey szinkron-
hangjaként ismerünk.

 �Egy jól bejáratott, 1962-ben megírt, 
Ruttkai Éva és Feleki Kamill által 
színpadra vitt darab, valamint egy 
mai modern mű az, amit elhoznak a 
csömöri nézőknek.  Ön mindkettőben 
szerepel, van más közös is bennük?

 A házasság, párkapcsolat, elkötelező-
dés, hűtlenség, harmadik, netán negyedik 
fél megjelenése a kapcsolatban, a szocialis-
ta érában és napjainkban, de gyanítom, ez 
száz évvel ezelőtt is ugyanúgy aktuálisnak 
tekinthető témakör. Valóban más korban 
íródtak a darabok, hiszen a Nadrág egy 
klasszikusan hagyományosnak mondható 
vígjáték, annak a legszerethetőbb ele-
meivel, egy igazi retro komédia, ami egy 
szocialista városban játszódik. Azonban 

a helyzet, hogy egy vállalatvezető szeretőt 
tart, és emiatt bonyodalmakba keveredik, 
azt hiszem kortalan, mint ahogy az egész 
darabra igaz, hogy örökérvényű kérdé-
seket jár körbe, és vannak dolgok, amik 
sajnos napjainkig sem változtak.  A nagy 
kérdések egy látszólag jelentéktelen ru-
hadarab, a vállalatvezető nadrágja körüli 
bonyodalmak köré épülnek, és nem kell 
ahhoz átélnünk hasonló helyzetet, hogy 
elképzeljük, mennyire kínos, ha valakinek 
időre kell valahol megjelennie komoly 
szerepben, de épp nincs, vagy nem hasz-
nálható a nadrágja. Nem véletlen, hogy 
hosszú ideje nem múlik a darab sikere, 
nagyon jól megírt, egész estés kacagást 
ígérő darabról van szó.

 �Ehhez képest a Jöhetsz, Drágám! 
című darab premier előtt áll. Miben 
más, ha ez is vígjáték a megcsalásról?

Moravetz Levente ma játszódó 
darabja modern köntösbe öltözteti a 
témát, igazodik a mai pörgős világhoz, 
sokkal nagyobbak a bonyodalmak, és 

ezerszer jobban kavarják benne a szá-
lakat. Egy látszólag átlagos házaspárról 
van szó, azzal az aprósággal megfejelve, 
hogy mindkettőjüknek van egy szerelmi 
kapcsolata, amit nem a házasságukban 
élnek meg.  Házon belül kerülnek szorult 
helyzetbe, mert véletlenül mindketten 
otthon vannak és mindketten odahívták 
a szeretőjüket is. Természetesen más 
szereplők is belekeverednek az amúgy is 
abszurd helyzetbe, hogy teljes legyen a ká-
osz. Miközben a színészek szerepüknek 
megfelelően verejtékeznek a színpadon, 
hogyan kerüljenek ki a slamasztikából, 
amibe magukat keverték, a nézőknek 
nincs más dolguk, mint kényelmesen 
hátradőlni, és saját problémáikról meg-
feledkezve egy jót szórakozni azon, mi 
történik, ha a fantáziadús színdarab írója 
csavar egyet az amúgy is bonyolult életen.  
Mindkét előadásra nagy szeretettel várjuk 
a csömöri nézőket.

Kucsinka Gabriella

kultúra, közösségi élet



23

KÉZILABDA

Csömöri ezüst  
a jubileumi tornán
Rendhagyó kétnapos, nemzetközi ju-
bileumi kézilabda tornával ünnepelte 
alapításának 70. évfordulóját a Csömör 
KSK kézilabda szakosztálya szeptember 
első hétvégéjén. A házigazda csömöriek 
közönségszórakoztató gálát varázsoltak 
a nyitómeccsből, kiütötték az Elektro-
most, majd a hivatalos megnyitó után 
sorban következtek a két csoport további 
mérkőzései. A második összecsapásun-
kon tompák voltunk, a félidei döntetlen 
után jobban kezdett a Fradi, és ezzel el 
is döntötte a csoportdöntőt a zöld-fehér 
együttes. Estére kialakultak a „hárma-
sok” végeredményei és az FTC–Honvéd 
SE, illetve Gödöllői SC–Csömör KSK 
párosítások a vasárnapi elődöntőkre. A 
hatcsapatos hivatalos program után a jubi-
leum apropóján összecsapott egymással a 
Minaur SK Nagybánya és a Csömör KSK 
egy nagypályás, korabeli szabályok szerint 
játszandó bemutatómeccsen, méltó emlé-
ket állítva a közös sporttörténelmünknek. 
A találkozó igazi kuriózum volt, ráadásul 
tiszteletét tette az oldalvonal mellett 
Winkler János, a legidősebb élő csömö-
ri kézilabdajátékos, aki részt vett az 1947-
es első edzéseken. Megosztotta velünk 
emlékeit az időközben a füvespályán zajló 
meccs alatt, amely nagyszerű hangulatban 
16–16-os döntetlennel ért véget.

Vasárnap a második elődöntőben a 
csömöri együttes szenzációs védekezéssel 
múlta felül a szomszéd Gödöllőt (az első 
félidőben kapott négy gól az egész torna 
legjobb védekezési teljesítménye volt 25 
perc alatt), így jöhetett a finálé, ahol meg-
ismétlődött az A-csoport zárómeccse, a 
Csömör KSK és a Ferencváros között. A 
végig kiélezett meccsen a fiatalabb erőkből 
álló zöld-fehérek frissebbek voltak, és 
megnyerték a meccs mellett a VI. Fábián 

Ferenc-emléktorna vándorserlegét is. Ez-
zel folytatódott a sorminta a győzteseket 
illetően (Csömör KSK - 2012, Gödöllői 
KC - 2013, FTC - 2014, Csömör KSK - 
2015, Gödöllői KC - 2016, FTC - 2017), 
ez pedig csillogó eredményt vetít előre a 
jövő évi tornára tekintve...

A díjátadást követően ‒ miután át-
vehették elismeréseiket a helyezettek, 
az egyéni különdíjasok és a Fábián Fe-
renc-díjazottak (dr. Kiss Dezső és Tóth 
Fekete Sándor) ‒ igazi gasztronómiai 
különlegesség következett, a kétnapos 
rendezvény egy óriási torta felvágásával 
zárult. Rangidősként Winkler János 
ragadta magához a kést, és kezdte el a 
fantasztikus díszítésű torta szeletelését. A 
rendkívül értékes csapatképek elkészülte 
után önfeledten folytatódhatott az ünnepi 
anekdotázás.

VI. Fábián Ferenc Emléktorna
2017. szeptember 2-3. Csömöri Sportcsarnok

A Csömör KSK eredményei,  
csoportmeccsek:
Csömör KSK – Budapesti Elektromos SE 32–15 (15–5)
Csömör KSK – FTC 16–22 (8–8)
elődöntő: Gödöllői SC – Csömör KSK 12–17 (4–10)
döntő: Csömör KSK – FTC 20–24 (8–11)

A VI. Fábián Ferenc Emléktorna  
végeredménye:
1. Ferencvárosi TC
2. Csömör KSK
3. Gödöllői SC
4. Honvéd SE
5. Minaur SK Nagybánya
6. Elektromos SE

A torna legjobb mezőnyjátékosa:  
Kiss Bence (Ferencvárosi TC)

A torna legjobb kapusa: Ékes Ádám (Csömör KSK)
A torna gólkirálya: Vajda Álmos (Honvéd SE)

Harmadszor rendezték meg Csömörön 
a Tóth Ilona-kézilabda emléktornát a 
bajnokságra való felkészülés jegyében, 
amelyen az 1956-os forradalom és sza-
badságharc hősnőjére emlékeztek. A csö-
möri lányok a két ezüstérem után ezúttal 
bronzot nyertek Turák Csaba vezetésé-
vel. A címvédő tököliek idén is győztek, 
de vigaszt nyújthat a Kiss Bernadett 
révén elhódított csömöri gólkirálynői cím.

A III. Tóth Ilona-emléktorna
A Csömör KSK eredményei:
Csömör KSK – XVI. kerületi KMSE 18–20 (10–8)
BRFK – Csömör KSK 20–20 (10–8)
VSK Tököl – Csömör KSK 25–18 (13–8)
A III. Tóth Ilona Emléktorna végeredménye:
1. VSK Tököl
2. XVI. kerületi KMSE
3. Csömör KSK
4. BRFK
Különdíjasok:
A legjobb játékos: Szabó Vivien (VSK Tököl)
Gólkirálynő: Kiss Bernadett (Csömör KSK)
A legjobb kapus: Nagy Emese (BRFK)
A legsportszerűbb csapat: BRFK

CSÖMÖR KSK 2017/2018-as szezon
NB II, Észak-csoport, férfi kézilabda, ősz
2017.09.24. vasárnap 16:00 Hatvani KSZSE – Csömör 

KSK
2017.10.01. vasárnap 19:30 Csömör KSK – TFSE
2017.10.07. szombat 18:30 Csömör KSK – Solymár SC
2017.10.14. szombat 18:30 Csömör KSK – Rév TSC
2017.10.22. vasárnap 14:00 Budakalász SC –  

Csömör KSK
2017.11.04. szombat 18:30 Csömör KSK –  

Salgótarjáni Strandépítők
2017.11.11. szombat 16:00 Gödöllői SC – Csömör KSK
2017.11.18. szombat 18:30 Csömör KSK – Bp. Honvéd
2017.11.26. vasárnap 13:00 Elektromos SE –  

Csömör KSK
2017.12.02. szombat 18:30 Csömör KSK –  

Pilisvörösvár KSK
2017.12.09. szombat 15:00 Budakalász U20 –  

Csömör KSK

Közös ünneplés a Csömör KSK alapításának 70. évfordulóján

sport
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CSÖMÖR KSK 2017/2018-as szezon
Pest megye, I. osztály, B-csoport, női kézilabda
alapszakasz
2017.09.17. vasárnap 19:00 Mogyoródi KSK –  

Csömör KSK
2017.09.24. vasárnap 11:00 Csömör KSK –  

Domony KSE
2017.10.01. vasárnap 11:45 Jászárokszállás VSE – 

Csömör KSK
2017.10.07. szombat 14:30 Csömör KSK – Sülysápi SE
2017.10.15. vasárnap 14:00 Hatvani KSZSE –  

Csömör KSK
2017.10.21. szombat 16:00 Pásztói KC – Csömör KSK
2017.10.28. szombat 18:00 Kóka KSK – Csömör KSK
2017.11.04. szombat 17:00 Vácrátóti KSE – Csömör KSK
2017.11.12. vasárnap 12:30 Csömör KSK – KASE
2017.11.18. szombat 14:30 Csömör KSK –  

Mogyoródi KSK
2017.12.03. vasárnap 17:00 Domony KSE –  

Csömör KSK

LABDARÚGÁS
Az élre lőttük magunkat!

Nagypályás focistáink egy héttel később 
kezdték a megye II-es bajnokságot a 
mezőnynél, mert a Vác-Deákvár SE ha-
lasztási kérelemmel fordult klubunkhoz 
egyik játékosuk esküvője miatt, amelyre 
csaknem a teljes keret hivatalos volt. A 
sors(olás) szeszélye folytán így a szezon 
úgy kezdődött hazai környezetben, ahogy 
az előző abbamaradt. A Mogyoród FC 
elleni derbin lépett először pályára Jenei 
Ottó együttese a bajnokságban, és a 
júniusi meccs után ezúttal is potyogtak a 
gólok az első negyedóra végén. Vezetéshez 
jutottak a vendégek, néhány perccel ké-
sőbb azonban Viz Fülöp egalizált. A má-
sodik félidő az egyik új igazolásunk, Füzy 
Zsolt jutalomjátékát hozta, a parádésan 
debütáló támadó két góllal biztosította be 
a mieink győzelmét, így hamar elkezdte 
bizonyítani, hogy megérte szerződtetni a 
csapathoz. Néhány nappal később pótol-
tuk a nyitányról elhalasztott idegenbeli 
meccset, de a pontszerzés sajnos elma-
radt. Nem úgy Piliscsabán, ahová nyerni 
járunk! Talán végérvényesen kijelenthető, 
hogy az „egyetemisták” mumusai va-
gyunk. Nagypályás focicsapatunk újkori 
történelmében idáig 100%-osak vagyunk 
ellenük idegenben, három meccs, három 
győzelem! Az Erdőkertesi SE elleni 
parádés bajnoki találkozóval, klasszikus 
kiütéssel ugrottunk a tabella élére. Az első 
félidőben Kiss Boldizsár köszönt be két-
szer, míg a fordulás után Várkonyi gólja 
után Tihanyi, Riscutia és Füzy révén hat 
percen belül további háromszor adtunk 
munkát az eredménytábla kezelőjének, így 
minden lényeges kérdés eldőlt a pontok 
sorsát illetően, sőt ekkor már teniszben 

is vége lett volna! A hajrában hiába szépí-
tett egy duplával a vendégek támadója, a 
győzelemmel és a négy meccsen aratott 
három győzelmünkkel a bajnoki tabella 
első helyére szökkentünk!

Megye II, Észak-csoport
2. forduló: Csömör KSK – Mogyoród FC 3–1 (1–1)
Gólszerzőink: Viz (19.), Füzy (52., 64.)
1. forduló: Vác-Deákvár SE – Csömör KSK 1–0 (0–0) – 

elhalasztott mérkőzés
3. forduló: Piliscsaba SE – Csömör KSK 3–4 (1–4) 
Gsz.: Vadászi (6.), Tihanyi (8., 32.), Kiss B. (18.)
4. forduló: Csömör KSK – Erdőkertesi SE 6–2 (2–0)
Gsz.: Kiss B. (33., 44.), Várkonyi (58.), Tihanyi (67.), 

Riscutia (69.), Füzy (73.)

FUTSAL
Magasra tették a lécet

Ünnepi futsalszezon vette kezdetét 
szeptember elején, hiszen az RFC fennál-
lásának 25., míg Csömörre költözésének 
20. évfordulóján fényes célokat fogal-
maztak meg a csapat háza táján. Ennek 
megfelelően magabiztos sikerrel kezdte az 
NB II-es futsalbajnokságot az együttes. 
A Kincsem Lovaspark SE elleni hazai 
rajton egy percig sem forgott veszélyben 
a győzelem, sőt helyenként látványosan 
a vendégek fölé kerekedtek a Tigrisek. A 
tápiószentmártoniak komoly ellenállást 
nem tudtak kifejteni, így az utolsó percek-
ben fölényessé alakítottuk a különbséget. 
A folytatásban játszi könnyedséggel lépett 
túl idegenben a Covritas Futsal Gödöllő 
együttesén Jávor István csapata a 2. fordu-
ló nyitómeccsén. A szezonban másodszor 
is 6–2-re nyert a gárda, Füzy, Jenei és Viz 
góljai révén már a szünetre eldőltek a 
fontos kérdések, de később sem okoztak 
komoly problémát a hazai támadások. 
Két meccs után 100%-os a csapat.

NB II, Keleti-csoport
1. forduló: 
RFC Csömör – Kincsem Lovaspark SE 6–2 (2–1) 

Gólszerzőink: Érsek (7., 39.), Nehéz (9.), Viz (25., 27.), 
Jenei (40.)

2. forduló: 
Covritas Futsal Gödöllő – RFC Csömör KSK 2–6 (0–3) 

Gsz: Füzy (6.), Jenei (9.), Viz (14.), Nehéz (24., 29.), 
Józsa (39.)

KERÉKPÁR
Kiemelkedő vb-szereplés!

Különleges és távoli helyszínen, Auszt-
ráliában, egészen pontosan Cairnsben 
rendezték az MTB XCO világbajnoksá-

got, ahol két csömöri bringás, Kádi Tamás 
Benjamin és Valter Attila révén is érdekel-
tek voltunk a magyar válogatottban. Atti-
láék kezdtek a programban a csapatváltó-
val, ahol Benkó Barbara, Buzsáki Virág, 
Fetter Erik és Dina Márton volt még az 
együttes tagja. A fantasztikus versenyen 
remekeltek a magyarok, és óriási csatában 
végül a 9. helyen zártak a világbajnokság 
első napján! Kádi Tamás Benjamin a 
juniorok között az 53. helyen végzett az 
erős mezőnyben, Valter Attila pedig az 
U23-asok között mérettetett meg, ahol 
elsőévesként ragyogó eredményt ért el. 
Szinte végig a legjobbakkal meccselt a 
nehéz pályán, és végül a 20. pozícióban 
végzett!

KAJAK-KENU
Világbajnok csömöri kajakos!

Néhány hét alatt berobbant a legsike-
resebb magyar kajakosok közé a csömöri 
Balaska Márk, miután a plovdivi Euró-
pa-bajnokság után a racicei világbajnoksá-
gon is aranyérmet nyert a felnőttek között 
a 200 méteres sprintszámban! Csehor-
szágban a szakadó esőben igencsak rangos 
mezőnyben jöttek el remekül a rajtgépből 
a mieink, és fantasztikus magabiztosság-
gal iskolázták le ellenfeleiket, a spanyol és 
a szerb párost. A júliusi Európa-bajnoki 
cím után pár héttel tehát a világbajnoki 
aranyérmet is megnyerte a Balaska-Birkás 
duó! Gratulálunk!

A csömöri világbajnokkal készült 
videointerjú a csomorsport.hu oldalon 
tekinthető meg!

EDZŐPORTRÉ
A CsömörSport hagyományteremtő 

új rovatában portrésorozat keretében 
mutatja be csömöri edzőinket, minden 
hónapban más és más kerül rivaldafény-
be. Íme, női kézilabdázóink vezetőedzője 
és a férficsapat kapitánya, Turák Csaba. 
Ebben a hónapban őt ismerhetjük meg 
jobban.

„Már gyerekkoromban nagyon érdekelt 
a sport és a mozgás, mint minden kisgye-
rek, sokat fociztam és bringáztam Csö-
mörön ‒ emlékszik vissza a kezdetekre 
Turák Csaba. ‒ Édesapám ifjúsági magyar 
bajnok dobóatléta volt, engem is az atléti-
ka felé terelgetett, így elkezdett hordani az 
Ikarus-pályán tartott edzésekre. Egy évig 
tartott a lelkesedés, utána betoppant az 
életembe a kézilabda…”

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

Szabó Péter Ádám

sport
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Kereskedelmi hirdetési lehetőségek a Hírmondóban

Hirdetési méretek
1/1 oldal  .......188 × 268 mm

1/1 kifutó old.  210 × 296 mm

½ oldal  .........188 × 132 mm

¼ oldal ............92 × 132 mm

1/8 oldal ............92 × 64 mm

1/16 oldal .........44 × 64 mm

Hirdetési díjak  
*A kedvezményes ár három hónap együttes megrendelése alapján vezető igénybe. Az árak nettó díjak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

belső borító hirdetési oldal (f/f) 3 havi megrendelés esetén
listaár  nettó listaár  nettó 20 % kedvezmény*
  
 méret 1 havi 2 havi 3 havi  1 havi  2 havi  3 havi színes fekete-fehér 
 1/1 55 000 110 000 165 000 31 920 63 840 95 760  132 000 76 608
 1/1 kifutó 64 000 128 000 192 000 -  -  -  153 600 -
 1/2 37 000 74 000 111 000 19 150 38 300 57 450 88 800 45 960
 1/4 25 000 50 000 75 000 10 250 20 500 30 750 60 000 24 600
 1/8 -  -  -  5 120 10 240 15 360 - 12 288
 1/16 -  -  -  2 560 5 120 7 680 - 6 144

Hírmondó hirdetések megrendelése:
e-mailben: hirdetes@csomor.hu, telefonon: 28/544-036, vagy személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban.

Lakossági   
apróhirdetések

Fehér borszőlő eladó 
Csömörön!
Tel.: 0620/4240439

Véradás!
2017. november 9-én 
14.00-18.00 óráig a  
Petőfi Sándor Művelő-
dési Házban!

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

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

	ZSOM	TRAVEL	KFT.		
	
Szolgáltatásunk:		GÉPI	FÖLDMUNKA	
	
Árokásás:	medence,	kerítés,	pincetömb,	közműárok		

stb.	kiásása	
Tereprendezés:	építkezés	előtt	–	után	
Bontás:	épületek-járdák-kocsibeállók-térburkolatok		

bontása	–	elszállítással	
Konténeres	szállítás:	sitt,	lom,	föld	stb.		

szállítása,	rakodása	
4-5-6-8-10	m3-es	konténerekkel	

	
																												AKCIÓ	
	
Rostált	termőföld	eladó:	3500.-ft/m3+áfa	
Rostált	termőföld	komposzttal	dúsítva:	4000.-ft/m3+áfa	
	
Az	árak	telephelyi	árak,	szállításban	segítünk!	
	
Elérhetőség:	www.betondaralas.com	
E-mail	cím:	zsomtravelkft@citromail.hu	
																					zsomtravelkft@freemail.hu	
Telefon:		06/20/9319-270	
	
	
	
	
	

ÉPÍTÉSI-,	TERVEZÉSI	MUNKÁK	ÉS	
HITELÜGYINTÉZÉS	EGY	HELYEN	

-	Hideg-,	meleg	burkolás	

-	Gipszkartonozás	

-	Igény	esetén	generál	kivitelezés	

-	Lakásfelújítás,	átalakítás	

-	Kerttervezés	referenciával	

Bálint	Attila	06/30-910-7724		

Hitelügyintézés:	

-	Fix	forint	alapú	törlesztővel	

-	Kedvezményes	kamattal,		
		állami	támogatással	

-	Több	banktól	testre	szabottan		

Mészáros	Anita		06/30-742-4540		

hirdetések
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REDŐNYJAVÍTÁS                                     
Fa, műanyag, alumínium 
redőnyök javítása  
gyors határidővel

INGYENES KISZÁLLÁS!
szombat, vasárnap is

CSÖMÖRIEKNEK  
10% KEDVEZMÉNY

TEL: 06/70/561-9541

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

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

Kedd: 15-18
Csütörtök: 15-18

üveges,  
kép- 

keretező
Telefonon egész 

napos munkafelvétel 
minden nap.

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

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

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

Szeretett gyermekünk  
Farkas Zoltán András, 

2017. szeptember 15-én lenne 33 éves. 
Születésnapja alkalmával fájó szívvel 

de sok szeretettel gondolunk Rá.

„Emlékezzetek, s kérlek ne felejtsetek, 
Emlékezzetek, s a végén túl is szeressetek, 

Emlékezzetek, s akkor lehet, hogy 
örökre veletek lehetek…”

Mindig szerető szülei

hirdetések
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Csömöri szabadtéri sportközpont 
2141 Csömör, major u. 7-9.

www.Csomorsport.hu • www.faCebook.hu/Csomorsport

TENISZ           
            

MUFÜVES  
FOCI   

 BICAJSULI
Gubek Balázs 

+36/ 70 281 6443 
Turák Csaba 

+36/70 443 3581
www.bicajsuli.hu

facebook.hu/csomorsport

Sportolj 
velünk!

 
Csömöri lakcímkártyával ingyenesen 

használható szabad
téri pályák, eszközö

k:

 • salakos  futópálya
, terep  futópálya

 • kondipark 

 • kültéri pingpongas
ztal

 • terepbringapálya 

Bejelentkezéssel bérel
hető:

 • műfüves  focipálya 

 • 2 teniszpálya 

Szervezett edzések:

 • atlétika

 • bicajsuli

www.victofon.hu

* Az ajándékra a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak a hirdetés
   felmutatásával, a készlet erejéig, de maximum 2017.10.13-ig.

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

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

Újra úgy
hallak, mint

régen!
Kényelmes,
könnyen

kezelhető!

Nem zavar
a fülzúgás

sem.

EZ TÖBB, MINT 
HALLÓKÉSZÜLÉK,
EZ VARÁZSLAT!

A kommunikációt 
új szintre emeltük
egy apró és okos 
készülékkel!

Kérjen konzultációs időpontot október 13-ig. 
Ajándék esernyővel várjuk*!

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%



2017. október 21. szombat 15 óra
Ünnepi megemlékezés  
és koszorúzás 
Gloria Victis Emlékm
Ünnepi köszönt t mond  
dr. Bándi Gyula, az MTA doktora,  
az alapvet  jogok biztosának  
a jöv  nemzedékek érdekeinek  
védelmét ellátó helyettese

Az ünnepségsorozat eseményeire  szeretettel várnak mindenkit a szervez k:
Csömör Nagyközség Önkormányzata, Gloria Victis Alapítvány, Pet fi Sándor M vel dési Ház

2017. október 23. hétf  17 óra
Forradalom és m vészet –  
irodalmi est
Pet fi Sándor M vel dési Ház
Fellépnek Huszárik Kata  
Mensáros László-díjas  
színm vészn  és  
a Csömöri teátristák

        KÖZSÉGI PROGRAMOK 
AZ 1956-OS FORRADALOM  

ÉS SZABADSÁGHARC 
61. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE


