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A Német Nemzetiségi Önkormányzat negyedik alkalommal szervezte meg 
a reginonális német nemzetiségi énekversenyt a művelődési házban.

A kulturnachmittagon az óvodás 
német nemzetiségi csoportok és az 
iskola német nemzetiségi tanulói számot 
adtak tudásukról: német nyelvű verseket, 
mondókákat, énekeket mutattak be. 

Az általános iskola alsó tagozatosai farsangi 
ünnepséggel köszöntek el a fagyos évszaktól. 

A kommunizmus áldozatainak emléknapján 
a Gloria Victis emlékműnél rendezett 
megemlékezést a Gloria Victis Alapítvány.

Az egészségnapon előadásokkal, kóstolókkal 
és sok-sok különleges termékkel várták az 
érdeklődőket a művelődési házban.

A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Csömör  
szervezésében a gyerekek  
szalmabábuk elégetésével 
búcsúztatták a telet 
a Pataksétánynál.
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Az életre kelt verseskötet…
 

gyszer régen, mikor még Zsizsi kicsi lányka volt, és éppen hogy megtanult 
olvasni,a mesék után  megkapta élete első  „igazi” könyvét. A kislány nagy 
becsben tartotta a vaskos kötetet, szisztematikusan, oldalról oldalra haladva 

olvasta a benne lévő verseket. A könyvet az iskolába is magával vitte, bele is írta, 
hogy 2/b. Amelyik vers megihlette, rajzokat is készített mellé, így született meg 
egy csodaszép tájkép, a nagy dombok közötti völgyben nyíló kerti virágokkal…

Később a könyv a polcra került, mígnem Zsizsi kislánya, Panni le nem 
vette onnan, és el nem kezdte estéről estére, ügyetlenül, szótagolva 
olvasgatni a benne lévő verseket. Gimnazista volt már, mikor az általa 
szervezett apák napi ünnepségre készülve újra előkerült az akkor már 
sárguló lapokból álló kötet, és Panni fennhangon szavalta a közönség 
soraiban ülő apukáknak és nagypapáknak:  „Ha férfi vagy, légy férfi…”

Később a könyv ismét a polcra került, s mindaddig a helyén is 
maradt, míg egy februári napon Panni nagyfia haza nem jött az 
iskolából, s nagy büszkén mondta:  – Mama, én leszek Petőfi!

Azon a délelőttön, amikor a sudár fiú kipirult arccal, zászlót lobogtatva  
Petőfi volt, a kötet betűi életre keltek, és együtt zengték a fiúval:  
 „Talpra magyar, hí a haza!”

Később a könyv….

                                                                                                                                             Miklós Daniella
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2017. április 8.
 termelői piac a Hősök terén 

Ami az éléskamrából 
hiányzik

szombat
800-1300 óra

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

Olcsón jót!
Bolhapiac 

a művelődési ház 
nagytermében
április 8.   

szombat  
800-1300 óra 

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

Regisztrálni a művelődési házban  
személyesen vagy az  

iroda@muvhazcsomor.hu  
e-mail címen lehet.

Szelektív hulladékszállítás
Április 27-én csütörtökön a műanyag-  
és fémhulladékot, 
április 28-án pénteken a papírhulladékot  
kell kitenni a szelektív zsákokban.
További információ a hulladékszállításról a  
www.csomorhulladek.hu weboldalon olvasható!

Változás az ünnepi  
hulladékszállításban
Április 17-e hétfő helyett április 20-án,  
csütörtökön viszik el a szemetet. A többi napon  
a  szemét szállításában nincs változás.

Indul a zöldhulladékgyűjtés
Április 13-án csütörtökön ismét lesz  
zöldhulladékgyűjtés  (i 9. oldal)
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Települési  
krónika
 
Február -én dr. Bándi 
Gyulát, a Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság külső 
tagját az Országgyűlés megválasz-
totta az alapvető jogok biztosa jövő 
nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó 
helyettesének. Az ombudsmani meg-
tisztelő kinevezésnek következmé-
nye, hogy összeférhetetlenség miatt 
2017. március 1-ji hatállyal Csömör 
Nagyközség Önkormányzatának 
Településfejlesztési és Környezet-
védelmi Bizottságában betöltött külső  
tagsági tisztségéről le kellett monda-
nia.  (i 6. oldal)

Február -én a Polgármesteri 
Hivatalban egyeztetett Eich László 
dunakeszi tankerületi igazgató, Radó 
Gellért tankerületi gazdasági veze-
tő, illetve Fábri István polgármester, 
Eigler Tamás pénzügyi bizottsági 
elnök és dr. Katona Péter jegyző 
az államosított helyi iskolák működtetési 
kérdéseiről.

Február -én rendezték meg a 
Turnovszky István Kertbarát Kör 
hagyományos borversenyét a Petőfi 
Sándor Művelődési Házban.

A kommunizmus áldozatainak emlék-
napján a Gloria Victis emlékműnél 
rendezett megemlékezést a Gloria 
Victis Alapítvány. A megjelenteket 
Mátyás Sándor kuratóriumi el-
nök üdvözölte, beszédet mondott 
Dömötör Zoltán vezérezredes, 
Csömör Díszpolgára. Az önkormány-
zat nevében dr. Hülitzer Katinka 
és Szántóné Hermányos Mária 

képviselők helyezték el az emlékezés 
koszorúját. Az eseményen jelen volt 
Fábri István polgármester is. 

Február -án a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Csömör szervezésé-
ben, Dunavölgyi Illés Sándorné 
vezetésével másodszor rendezték meg 
a sváb farsangi felvonulást, melynek ke-
retében, a hagyományokat felélesztve, 
szalmabábuk elégetésével búcsúztat-
ták a telet a Pataksétánynál, majd a 
rendezvény mulatsággal folytatódott a 
művelődési házban. 

Február -án kezdődött és egy 
hétig tart a Csömöri Evangélikus 
Gyülekezet Ifjúsági- és Imaházában a 
több mint hetven éves múltra vissza-
tekintő Farsangi imahét, melyen a házi 
sütemények és teázás mellett minden 
estén egy más településről érkező 
evangélikus lelkész hirdette az igét. 
Johann Gyula, a csömöri gyülekezet 
lelkésze, az eseménysorozat szervezője 

teológiai tanárt is köszönthetett az 
előadók között.

Március –. között tartják a 
hagyományőrző Téltemető című ren-
dezvényt Torockón, Csömör erdélyi 
testvértelepülésén. 

Március -én rendezték meg a 
művelődési házban az Egészségnapot, 
melyen a témához kapcsolódó előadá-
sokkal, és az egészségtudatos kozme-
tikumok árusításával és biotermékek 
kóstolójával várták a közönséget.

Március -én,  az 1848-1849-es 
forradalom és szabadságharc tisztele-
tére ünnepi megemlékezést tartottak a 
művelődési házban.  (i 14-16. oldal)

Március -én regionális német ének-
versenyt tartottak a művelődési házban 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Csömör szervezésében.

Március -án Kulturnachmittag 
rendezvényt tartottak a művelődési 
házban, melyen a német nemzetiségi 
óvodások és iskolások adtak elő ver-
seket, mondókákat és dalokat, német 
nyelven.  

Lapzárta után
Március -én  olasz fúvósok adtak 
koncertet a a művelődési házban.

Március -án Csicsörke bulit tartot-
tak a művelődési házban,melyen hat 
csoport mutatta be tánctudását.
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Fókuszban
Egyre növekvő biztonságban 
Beszélgetés Pásztor Sándorral, az 
Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági 
Bizottság elnökével

 �  Azért találkoztunk, mert  
napvilágot látott a rendőrség 2016-os 
évre vonatkozó beszámolója.  
Tavaly nagyon büszkék lehettünk  
a számainkra, az idei jelentés is  
hasonlóan szép eredményeket tükröz?

Tovább javultak az eredmények, 
nagyszerű érzés ez számomra. Talán 
dicsekedésnek tűnhet, de fontos, hogy 
ha a rengeteg munka gyümölcse beérik, 
akkor meg tudjunk állni egy pillanatra, és 
büszkén kihúzhassuk magunkat, hiszen 
nem titok, nagy összefogás eredményét 
mutatják a számok.

 �A honlapon minden adat olvasható 
lesz, ki tudnál mégis emelni néhány 
dolgot az olvasók kedvéért?

 A gödöllői térségbe 28 település tarto-
zik, mi vagyunk az egyetlenek, ahol javuló 
tendenciát figyelhetünk meg. 2016-ban 
tovább csökkent a  bűncselekmények 
száma, ezen belül például nem történt 
utcai rablás, kevesebb volt a vagyon elleni 
bűncselekmény, a  lakásbetörések száma is 
visszaesett. Egy biztonságos településnek 
híre megy a bűnelkövetők körében is, mi-
vel tudják, hogy térfigyelő kamerákat sze-
reltünk fel, járőrök, polgárőrök járják az 
utcákat szüntelenül, egyre kockázatosabb, 
és egyre kevésbé éri meg településünkön 
bűnt elkövetni. 

 �  Továbbra is jó az együttműködés 
a közbiztonságért dolgozó szervek, 
szervezetek között?

 Ha lehet mondani, csak javult a közös 
munka. A rendőrséggel, polgárőrséggel, 
Relic-Őr Kft.-vel, mezőőrséggel, közte-
rület-felügyelettel folyamatos az egymás 
közti kommunikáció, bizottsági ülése-
inkre is meghívjuk őket, szívesen jönnek 
ötleteket cserélni, javaslatokkal élnek, 
és ez az aktív közös munka meghozza 
az eredményét.  Külön megemlíteném a 
Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület és 
a polgárőrség példaértékű munkáját, akik 
szintén nagyban hozzájárulnak a lakosság 
biztonságérzetéhez. Nagyon gyakran van 
szükség rájuk, a gyorsaságukra, legtöbb-
ször ők érnek elsőként a balesetek hely-
színére. Nem lehet elégszer megköszönni, 
de itt is megragadnám az alkalmat, hogy 
megköszönjem a biztonságunkért dolgo-
zó szervezetek minden egyes tagjának az 
áldozatos munkájukat.

 �  Van olyan terület, ahol nem  
alakult ennyire szépen a statisztika?

 Még mindig magas a bevásárlóköz-
pontokban történő bűnesetek száma, 
még ha az összképet nem is tudja el-
csúfítani. A bűnesetek 30%-át teszi ki, 
miközben legtöbbször tőlünk távol és 
nem is csömöri lakosok ellen irányulnak 
ezek a főként lopás kategóriába tartozó 
esetek. A közlekedési balesetek száma 
stagnált, de az ittas vezetők és gyorshaj-
tók száma  sajnos növekedett. Annak 
örülünk, hogy hatékonyak vagyunk, és 
kevesen úszhatják meg következmény 
nélkül meggondolatlanságukat, mégis 
hangsúlyozni kell az egyéni felelősséget. 
A vezetés nem játék, gyalogosok, köztük 
gyerekek szeretnének biztonságosan köz-
lekedni, közös ügyünk, hogy vigyázzunk 
egymásra. 

 �  Létrejött a Csömöri  
Közbiztonsági Alapítvány. Mi a célja?

 Az alapítványon keresztül történik 
majd a közbiztonság biztosításához 
szükséges technikai eszközök beszerzése, 
folyamatos felhasználásuk biztosítása a 
tevékenységünk eredményes végrehajtá-
sához, illetve a meglévő eszközök pótlása, 
korszerűsítése. A lakosság tájékoztatása, 
bűnmegelőzéssel, vagyonvédelemmel kap - 
csolatos információk áramoltása is a Csö-
KA feladata lesz a jövőben.

 �   Hogyan lehet támogatni  
az Alapítvány működését?

Magánszemélyek, cégek, szervezetek az 
alapítványon keresztül támogathatják a 
közbiztonságot, közlekedésbiztonságot. 
Fontos, hogy  az eredmények, amit elér-
tünk,  rengeteg ember munkájának és a 
közbiztonsági területre fordított anyagi 
befektetéseknek is köszönhető. Nem 
titok, hogy minden segítség jól jön, a 
csomor.hu oldalán megtalálható minden 
adat az alapítványról.

 �Nem mondanék többet, mint  
hogy csak így tovább, de mégis megkér-
dezem, mik a tervek, merre tovább?

 Minden azt igazolja, hogy jó utat vá-
lasztottunk, és ilyenkor a legfontosabb, 
hogy azon legyünk, őrizzük a szép ered-
ményeket. Az önkormányzat és azon be-
lül az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági 
Bizottság továbbra is elkötelezetten áll a 
lakosság szolgálatában, bővíteni fogjuk 
a térfigyelő kamerák számát, és mindent 
megteszünk, hogy sikeresen, egységesen 
léphessünk fel mindannyiunk közös ér-
dekében, ami közös ügyünk: a csömöriek 
biztonságáért!

Kucsinka Gabriella

Elkészültek az új  
egészségház végleges tervei
Múlt év végén kapott építési enge-
délyt a hatóságoktól a HÉV-saroknál 
létesítendő Csömöri Egészségház 
épülete. Ezt követően részletes kivi-
teli tervek készültek, amelyek alapján 
várhatóan heteken belül kiírják a 
közbeszerzési eljárást a kivitelező 
kiválasztására. Az egyelőre teljesen 
önerős, több mint 300 millió forintos 
önkormányzati beruházás megvaló-
sítása legkésőbb ősszel elkezdődhet. 
Ebben az esetben a több mint 800 
négyzetméter alapterületű egészség-
ügyi központot 2018-ban átadhatják, 
ami a jelenlegihez képest összeha-
sonlíthatatlanul jobb körülményeket 
biztosít majd az ily módon egy helyre 
kerülő háziorvosi, gyermekorvosi, 
védőnői, fogorvosi rendelők számára. 
Ezek mellett néhány kiegészítő egész-
ségügyi szolgáltatás is helyet kap majd 
az alap egészségügyi intézményben.
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Bándi Gyula, az ombudsman 
zöld helyettese, avagy 
az élő lelkiismeret…

Február 21-én érkezett a 
hír, hogy az Országgyűlés 
megválasztotta Bándi Gyula 
környezetjogászt a jövő nem-
zedékek érdekeinek védelmét 
ellátó ombudsmanhelyettes-
nek. Ráadásul a 178 igen és 
5 nem szavazat egy tartózko-
dással azt mutatja, Gyula a 
nagy többség bizalmát élvezi 
az elkövetkező 6 évben.

 �Először is gratulálok, másodszor 
pedig köszönöm, hogy beszorítottad  
a Hírmondót a táncrendedbe a sorban 
álló médiumok mellett.  
Hogy kezdődött a folyamat, milyen 
érzés volt, hogy ennyire egybehangzóan 
támogattak a képviselők?

Székely László ombudsman javasolt 
az Országgyűlésnek helyetteséül, törvény 
szerint ez az ő feladata. A parlamenti 
meghallgatáskor elhangzott, hogy én 
vagyok a magyar környezetjog megte-
remtője, amit örömmel hallgattam, mert 
tulajdonképpen igaz. Környezetjognak is 
én kezdtem hívni környezetvédelmi jog 
helyett, mert úgy gondolom, a védelem 
egyfajta passzív dolog, míg a környezetért 
aktívan kell cselekedni, és a védelmén 
kívül minden, a környezet használatával 
foglalkozó kérdés ide tartozik. Az nagyon 
jólesett, hogy a bizottság tagjai mind azt 
mondták, hogy vagy tanítottam őket 
vagy tanultak a könyveimből, példaértékű 
vagyok számukra.

 �Hosszú út áll mögötted,  
mármint szakmailag, negyven éve 
foglalkozol környezetjoggal.  
Tervezted vagy így alakult?

Ilyenkor szokás elmondani, hogy mióta 
az eszemet tudom, tudatosan készültem 
a pályára, de nem lenne igaz, a véletlen 
hozta így, már ha van olyan, hogy véletlen.  
Friss diplomásként a Gödöllői Agrártu-
dományi Egyetemen kezdtem dolgozni, 
ahol a tanszékvezető megkérdezte, len-
ne-e kedvem környezetjoggal foglalkozni, 
így kezdődött, immár lassan negyven éve.  
1989-ben az ELTE-re kerültem közigaz-
gatási jogot, majd környezetvédelmi jogot 
is tanítani, ’95-ben jött létre a Pázmány 
jogi kara, akkor hívott át oda a dékán, 
most már 20 éve tanszékvezető vagyok. 

Fontos számomra a tanítás, hisz fiatalok 
között, friss gondolatokkal találkozva 
fiatal marad az ember gondolkodása is. 
Tisztelem a diákokat, és én is élvezem a 
tiszteletüket, a minősítésük alapján 4,6 az 
átlagom, ez szép eredménynek számít.

 �Mostanáig Csömörön a Település-
fejlesztési és Környezetvédelmi Bizott-
ság tagja is voltál, amiről most le kell 
mondanod összeférhetetlenség miatt. 
Milyennek látod Csömört településkép 
és környezetvédelem tekintetében?

Valóban, ez a po-
zíció kevés dologgal 
fér össze, ezért nem 
véletlen, hogy gyak-
ran az egyetemekről 
választják ki a pozí-
ciót betöltő szemé-
lyeket, mert az nem 
kizáró tényező. 

Nagyon szeretem 
Csömört. A belvá-
rosban nőttem fel,  
ide Kispestről jöt- 
tem, előtte soha  
nem jártam Csö-
mörön, pedig édes-
apám itt született. 
Amikor telket ké- 
szültünk venni, akkor villant be a település 
neve, és ahogy álltam az akkor még szinte 
üres dombon, nézve a budai panorámát, 
nem volt bennem kérdés. Szerencsés 
település Csömör, jó adottságokkal, át-
szellőzéssel, tágas terekkel van megáldva, 
a legfontosabb ezt megőrizni. Az egyéni 
felelősségvállalás terén mindig van hova 
fejlődni, de annak nagyon örülök, hogy az 
önkormányzat szemlélete környezetvéde-
lem szempontjából az átlag felett áll, a falu 
épül-szépül, miközben összhangban ma-
radhat a természettel. Mindig emlegetem, 
hogy a Csömörre érkezőket fogadhatná 
szebb látvány, mint a baloldalon az ipari 

rész, de látványosan alakul, rendeződik az 
összkép.

 �Végül, de nem utolsósorban,  
mi vár rád az elkövetkezendő időben? 
Mi a zöldombudsman feladata? 

Sokrétű a feladat, gyakorlatilag bárki 
fordulhat az alapjogi biztoshoz, ha 
úgy érzi, nem megfelelően jártak el az 
ügyében. Ilyenkor kivizsgáljuk az esetet, 
ha szükséges, bekérünk információkat, 
és megállapíthatjuk, ha netán jogsértés 
történt, illetve kérhetjük, hogy másként 

járjon el az ügyben 
felelős személy. 
Kérhetjük, de nem 
kötelezhetjük. Úgy 
szoktam mondani, 
egyfajta élő lelki-
ismeret vagyunk. 
Nem muszáj hall-
gatni ránk, de azért 
általában mégis 
figyelembe veszik 
a véleményünket. 
Nehezebb feladat, 
ha például tör-
vényalkotás zajlik, 
és nekünk jeleznünk 
kell, hogy inkább 
gazdasági, mintsem 

környezetvédelmi szempontok szerint 
állt össze a törvénytervezet. Egyfajta 
szemléletformálás is zajlik, elengedhetet-
len, hogy mindenki megértse: ha valamit 
ma nem teszünk meg a környezetünkért, 
gazdasági okokból például, az később 
hatványozottan hullik vissza ránk költsé-
gekben, a helyrehozhatatlan károk pedig 
az anyagiaktól függetlenül orvosolhatat-
lanok.

Kívánom neked, hogy sokan 
hallgassanak rád, hiszem, hogy a 
legmegfelelőbb élő lelkiismeretet 
kaptuk személyedben! 
  Kucsinka Gabriella

Elengedhetetlen, hogy 
mindenki megértse: 
ha valamit ma nem 
teszünk meg a  
környezetünkért, az 
később hatványozottan 
hullik vissza ránk.                                             
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Az általános iskolai 
beiratkozás margójára

A Csömöri Mátyás Király Általános Is-
kolában a 2017/18-as tanévben is 4 elsős 
osztály indítását tervezzük a következők 
szerint.

Az egyik osztályunk német nemzetiségi 
lesz. 5 éve indítottuk el iskolánkban – 
hagyományos nyelvoktató formában – a 
német nemzetiségi oktatást. Az ide járó 
gyerekeknek 5 német nyelv- és irodalom- 
órájuk, ill. hetente 1 nemzetiségi nép- és 
honismereti órájuk van. Ezek a tanulók, 
illetve családjaik rendszeresen részt vesz-
nek a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
rendezvényein (pl. Márton-napi lámpás 
felvonulás, a malenkij robot emléklapja, 
sváb farsang stb.). Olyan tanulókat várunk 
ebbe az osztályba, akik a nyelv tanulása 
mellett nyitottak a kultúrára is. Ennek az 
osztálynak a heti óraszáma minden évfo-
lyamon 2 órával több, mint az általános 
tantervű tanulócsoportoké. 

A másik három osztály általános tanter-
vű lesz.

Szeretnénk egy olyan osztályt is indíta-
ni, ahová azok a gyerekek járnak, akiknek 
fontos a sport, a mozgás. Bár a minden-
napos (heti 5 óra) testnevelés bevezetése 
óta nem beszélhetünk emelt óraszámú 
testnevelésről, de ebben az osztályban a 
testnevelésórák keretében olyan sportfog-
lalkozásokat szeretnénk megszervezni, 
mint a tenisz, korcsolya, kerékpár stb. E 
sportágak mellett alsó tagozaton az úszást 
preferáljuk. Tapasztalataink szerint ezek-
nek az osztályoknak a tanulói közül sokan 
kiemelkedő sporteredményeket érnek el 
felsős korukra (leginkább a kézilabda és 
az atlétika területén).

Szintén azonos osztályba szeretnénk – a 
közösségélmény miatt – felvenni azokat a 

gyerekeket, akik számára fontos a csömöri 
tót hagyományőrzés. Bekapcsolódhatnak 
a Tót Hagyományaink Háza, a Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat éves prog-
ramjaiba, valamint hetente kétszer ott 
tölthetik a délutánokat is, illetve 2 testne-
velésóra terhére néptáncot tanulhatnak. 

Az utóbbi években iskolánk nemcsak a 
gyermekközpontúságával, adottságaival, 
hanem a minőségével is kitűnik a térség-
ben. 

Ezt több eredményünk is igazolja, pél-
dául:
• a 6.-os és 8.-os országos kompetencia-

mérésben eredményeink országos átlag 
felettiek mind matematikából, mind 
szövegértésből,

• a 8.-osok felvételi eredményei az utóbbi 
években meghaladták az országos szin-
tet, tanulóink kb. 90%-a érettségit adó 
középiskolába jut be,

• az utóbbi években kiemelkedő verseny- 
eredményekkel büszkélkedhetünk (pl. 
Bolyai- versenyek, arany minősítés 
országos népdalversenyen, országos 
történelmi verseny stb.),

• emelt szintű angol nyelvi csoportunk 
minden tanulója alapfokú nyelvvizsgát 
tett az idei tanévben is. 
Mindezeket stabil, jó tantestülettel, jó 

alapozással (a NAT által biztosított 10%-
os órakeretet alsó tagozaton leginkább 
a magyar és matematika tantárgyakra 
fordítjuk), élményközpontú pedagógiával 
(projektnapok, rendezvények, kihelyezett 
tanórák stb.) és igazi csapatmunkával 
tudjuk megvalósítani.

Várjuk azoknak a családoknak a gyer-
mekeit áprilisban a beiratkozáson, akik 
mindennek részesei kívánnak lenni. 
   
   Bátovszky János

      igazgató

Akkreditált tehetségpont  
lett a Csömöri Krammer  
Teréz Zenei AMI

A zeneiskola sikeres akkreditációs eljá-
rásban vett részt. Ennek eredményeként 
a Csömöri Krammer Teréz Zenei AMI 
akkreditált tehetségpont lett. Ezzel még 
szorosabb együttműködést valósíthatnak 
meg a jövőben más tehetségpontokkal, 
szélesebb körű pályázati lehetőségek áll-
nak rendelkezésükre, és szakmai fejlődé-
süket is segíti a tehetségpont hálózatában 
való részvételük.

ZENEISKOLAI BEIRATKOZÁS
2017. május 17‒31.

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

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

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

Beiratkozási időpontok:   
• hétfő, kedd, csütörtök: 

09.00‒17.00
• szerda: 10.00‒18.00
• péntek: 08.30‒15.00
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Csömör Nagyközség Önkormányzatának  
Képviselő-testülete

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII.  törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a

Petőfi Sándor Művelődési Ház
igazgató (magasabb vezető)

álláshely betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
A határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 
újonnan létesített közalkalmazotti jogviszony 
esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. tv. 21/A. § (4)-(5) bekezdésben 
foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kerül 
kikötésre.

A foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő (heti 40 óra)
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre (5 évre): 2017. 
augusztus 16-tól  2022. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:  
2141 Csömör, Vörösmarty u. 1

Munkaidő: teljes munkaidő

Az állás betöltésének ideje: 2017. augusztus 16.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény törvényes működtetése, irányítása, 
ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása, vezetői, 
szakmai, gazdálkodási és alapító okirat szerinti 
feladatok ellátása. Az igazgató felelős a költség-
vetés betartásáért, valamint a fenntartó által 
hozott döntések végrehajtásáért. A gazdálkodással 
kapcsolatos feladatait az államháztartási törvény 
tartalmazza.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskolai közművelődési végzettség és szakkép-

zettség vagy 
• nem szakirányú egyetemi végzettség és 

felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, 
•  A felsőfokú közművelődési végzettségnek 

és szakképzettségnek vagy szakvizsgának 
megfelelő feladatkörben legalább ötéves 
szakmai gyakorlat, és kiemelkedő közművelődési 
tevékenység.

•  A megbízását követő két éven belül a kultúráért 
felelős miniszter a kulturális szakemberek 
szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről 
és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. 
(I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált 

államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 
tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló 
okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. 
Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza 
kell vonni. A pályázó mentesül a tanfolyam 
elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy 
közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy 
a tanfolyamot a vezetői megbízását  
megelőzően elvégzi, és azt okirattal igazolja.

• Magyar állampolgárság;
•  Büntetlen előélet, cselekvőképesség;

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 
május 31.

A pályázat elbírálásának határideje:
•  A véleményezési határidő  

lejárta utáni testületi ülésen.
• A pályázat részeként benyújtandó iratok:
•  Szakmai önéletrajz,
•  vezetői program a szakmai  

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 
•  oklevél-, diplomamásolat,
•  az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 

tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak 
hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás 
kezdetétől számított két éven belül elvégzi;

•  a szakmai gyakorlat meglétét igazoló  
munkahelyi okiratok másolata;

•  három hónapnál nem régebbi  
erkölcsi bizonyítvány,

•  nyilatkozat a Kjt. 41. § szerinti  
összeférhetetlenségről,

•  nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,

•  nyilatkozat arról, hogy a pályázatot  
véleményező és elbíráló testület a személyét 
érintő tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést tartson,

•  nyilatkozat, hogy eredményes pályázata esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 
eleget tesz.

A pályázat elbírálásnak módja, rendje:
A pályázót, a pályázati határidő lejártát 
követő huszonegy napon belül a kinevezési jogkör 
gyakorlója által létrehozott szakértelemmel 
rendelkező bizottság hallgatja meg. A kinevezésről 
a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül 
a képviselő-testület dönt.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
• Oktatási és Kulturális Közlöny
• Csömör honlapja
• Csömöri Hírmondó
•  Helyi Hírek

Pályázat benyújtásának módja:
Személyesen, vagy postai úton, a pályázatnak a 
Csömör Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának címére történő megküldésével (2141 
Csömör, Szabadság út 5.) Fábri István polgármes-
ternek címezve.

A borítékra kérjük ráírni: Pályázat a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház igazgatói álláshelyére.

A tűzgyújtás szabályai
Az elmúlt napok tavaszias időjárása 

miatt megemelkedett a szabadtéri tüzek 
száma. A veszélyt a száraz aljnövényzet 
és az avar jelenti, ami csapadékmentes 
időjárás esetén nagyon könnyen meg- 
gyulladhat. Sok helyen már a tavaszi 
kerti munkáknak is nekiláttak, elégetik 
a kerti zöldhulladékot.

A tűzesetek 99%-a emberi gondat-
lanságra vezethető vissza. Az időnként 
jelentős kárral járó tüzek megelőzhetőek, 
ha tisztában vagyunk a szabadtéri égetés 
szabályaival:

belterületen csak ott szabad kerti 
zöldhulladékot égetni, ahol ezt az ön-
kormányzat rendeletben engedélyezi. 
Ilyen esetben is csak a rendeletben meg-
határozott időben szabad égetni.

A szabadban meggyújtott tüzet soha 
ne hagyjuk felügyelet nélkül, és minden 
esetben gondoskodjunk megfelelő meny-
nyiségű oltóanyagról.

Mindig legyen nálunk a tűz oltására 
alkalmas kézi szerszám, és csak akkora 
tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan 
felügyeletünk alatt tudunk tartani.

Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk 
abba az égetést, és oltsuk el a tüzet.

A szabályok megszegése tűzvédelmi 
bírsággal sújtható. Ha valaki a kertjében 
úgy éget zöldhulladékot, hogy azt nem 
engedélyezi önkormányzati rendelet, vagy 
nem a rendeletben meghatározott időben 
végzi, az 20 ezer forinttól 60 ezer forintig 
terjedő bírságra számíthat. Aki engedély 
nélkül éget külterületen, az 50 ezer fo-
rinttól fél millió forintig büntethető. Ha 
az égetés során akkora tűz keletkezik, ami 
miatt a tűzoltóknak is be kell avatkoznia, 
20 ezer forinttól 3 millió forintig is terjed-
het a bírság.

A Csömöri Községgondnokság felvételt hirdet  
kőműves és segédmunkás  
munkakör betöltésére.

Jelentkezés személyesen, a községgondnokság 
telephelyén: Csömör, Állomás utca 6. 

Jelentkezési határidő: 2017.04.14.
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Megkezdődik a  
zöldhulladékgyűjtés 
Április 13-án ismét lesz zöldhulladékgyűjtés  
a tavalyiakhoz hasonló feltételekkel. A lágyszárú 
zöldhulladékot az erre a célra készült és megvásá-
rolható zsákokba lehet elhelyezni, és csütörtökön 
reggel kell majd kitenni! Kérjük, hogy a zsákok 
száját kihelyezéskor kössék be, hogy az eső  
ne essen bele, és ne rakjanak bele illetéktelenek 
más – begyűjtést kizáró – hulladékot.

Kérjük, hogy a zsákokba csak közvetlenül  
a kihelyezés előtt, tehát szerda este tegyék be  
a hulladékot, mert csak így biztosított  
a zöldhulladék biológiai hasznosítása!

A műanyag zsákokba korábban elhelyezett 
hulladék megrohad, aminek jelentős  
környezetkárosító hatása van.

Minden csömöri lakos, akinek van  
hulladékszállítási szerződése, havonta  
maximum két zöldhulladékos zsákra jogosult 
térítésmentesen. Minden további zöldhulladékos 
zsákot az alábbi üzletekben lehet megvásárolni 
375 forintért, vagy átvételi elismervénnyel  
átvenni az ügyfélszolgálaton. 

A zöldhulladékos zsákot árusító 
üzletek a következők: 
• Miczi-Ker Kft. - Major út
• Miczi-Ker Kft- Béke tér 1. 

Civil szemét- 
szedést tartanak
Idén április 8-án 
rendezik meg a hét évvel 
ezelőtti, a civil önkormányzat 
kezdeményezésében 
elindított nagyszabású külterületi szemétszedési 
akciót, amelynek során a helyi civil szervezetek és 
közösségek egy-egy területet tisztítanak meg az 
illegálisan lerakott hulladéktól.

A helyi közösségek egyre inkább sajátjuknak 
érzik az általuk gondozott területet, így néha az 
akción kívül is átnézik az adott településrészt, és 
ha szükséges, nem várják meg a legközelebbi 
szervezett szemétszedést, hanem év közben is 
összeszedik a gondatlanul otthagyott szemetet.

Idén is a szokásos területek: a Kálvária-erdő, 
Bulgárkert, Pataksétány, horgásztó környéke, M0-s 
környéke, Szedervölgyi-erdő, valamint a Kistarcsa 
és Mogyoród felé vezető földutak tisztulnak majd 
meg a civil csoportok, egyesületek jóvoltából. 

A szemétszedéshez szükséges zsákokat és 
kesztyűket a Csömöri Települési Szolgáltató 
Nonprofit Kft. biztosítja.

Aki tenni szeretne környezetünk megóvá-
sáért és szebbé tételéért, bármelyik területen 
csatlakozhat az ott munkálkodókhoz április 
8-án szombaton reggel 8:30 órától.

Településfejlesztési fórum: 
központban a kiemelt fejlesz-
tések és nagyberuházások

Településfejlesztési fórum: központban 
a kiemelt fejlesztések és nagyberuházások

Március 6-án tartották a 2017. évi 
településfejlesztési fórumot, melyen az 
intézmények, civil szervezetek, egyházak 
helyi gyülekezeteinek vezetői, helyi köz-
életi szereplők, valamint Csömör díszpol-
gárai és emlékérmesei ismerhették meg az 
önkormányzat jövőbeni fejlesztési terveit.

A találkozón egy nagyszabású, öt évre 
előremutató fejlesztési programot vázolt 
fel Fábri István polgármester, mely nem 
csak az önkormányzati beruházásokat, az 
új közösségi tér- és közterületfejlesztési 
programot tartalmazta, hanem külön 
kitért a jelentős, nem önkormányzati 
fejlesztésekre is, mint pl. a Procter and 
Gamble-Hyginett Kft. Határ úti bőví-
tése, a Laky-sarki szupermarket építése 
és a csömöri-nagytarcsai református 
egyházközség gyülekezeti házának és 
templomának létrehozása. Emellett 
néhány településfejlesztési dilemmára is 
rámutatott a nagyközség vezetője.

A fejlesztési tervek bemutatását kö-
vetően Pásztor Sándor önkormányzati 
képviselő vitára bocsátotta a közösségi 
együttélés alapvető szabályainak betartá-
sára megalkotott csendrendelet- tervezetet. 
A többségében egyöntetű vélemények 
ellenére a szabályok megfelelő kidolgozása 
és betartatásának problémája miatt még to-
vábbi egyeztetések szükségesek ez ügyben.

A sikerrel lebonyolított és sok hasznos 
véleményt hozó esemény után település-
részi fórumokat tart az önkormányzat az 
adott környéken élők számára, melynek 
keretében a lakók meghívást kapnak a 
közvetlen környezetük fejlesztési terveit 
megvitató fórumokra. Minden érintett la-
kost az internetes felületek mellett külön 
szórólapon is értesít az önkormányzat.

A településrészi fórumok időpontjai a 
következők:
• Április 20. csütörtök, 18.00 óra  

Újtelep-Hőstelep településrészek 
Helyszín: Mátyás Király  
Általános Iskola, ebédlő

• Május 11. csütörtök, 18.00 óra  
Szőlő-hegy, Körmendi-hegy  
településrészek 
Helyszín: Petőfi Sándor  
Művelődési Ház, sarokterem

• Május 18. csütörtök, 18.00 óra 
Középhegyi településrész 
Helyszín: Laky utcai Nefelejcs Óvoda

• Június 1. csütörtök, 18.00 óra 
Majorszegi településrész 
Helyszín: Összefogás  
Rehabilitációs Központ

Adjuk „haza” adónk 1 százalékát!
Az alábbiakban azokat a csömöri alapítványokat, egyesületeket soroljuk 
fel, amelyek mögött lelkes aktivisták dolgoznak szabadidejükben, vagy 
éppen hivatásuk részeként egy-egy fontos ügyért, és a számukra elérhető 
források mellett nagyon számítanak a személyi jövedelemadónk  
1 százalékára is. Kérjük, ha teheti, válasszon közülük!
Oktatás – Ifjúság 
Alapítvány a Csömöri Óvoda Gyermekeiért, adószám: 18686988-1-13
Mátyás Király Alapítvány (általános iskola), adószám: 19176815-1-13
Csömöri Kulturális Közalapítvány (középiskolások, egyetemisták, nyelvvizsgázók), adószám: 19181101-1-13
Krammer Teréz Zeneiskola Alapítvány, adószám: 18718977-1-13
Szebb Jövő Alapítvány (cserkészek), adószám: 19184496-1-13 
Ember Családsegítő Közalapítvány, adószám: 18678091-1-13 
Alapítvány a Csömöri Szociális Ellátottakért, adószám: 18720538-1-13 
Egyenlő Esélyekért! Kiemelten Közhasznú Alapítvány (Összefogás Ipari Szövetkezet), adószám: 18688090-2-13 
Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány, adószám: 18662041-1-13 
Csömöri Nagycsaládosok Egyesülete, adószám: 18703849-2-13 
Csömöri Evangélikus Gyülekezet Alapítvány, adószám: 18665367-1-13 
Csömöri Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány, adószám: 18206490-1-13 
Via Veritatis Közhasznú Alapítvány (Keresztút, Mária-út), adószám: 18001271-1-13
Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület, adószám: 18695979-1-13 
Kultúra – szabadidő 
Csillag Boris Alapítvány a Tánckultúráért (Csicsörke néptánccsoportok), adószám: 18716535-1-13 
Csömöri Amantis Kórusegyesület, adószám: 18676329-1-13 
Csömöri Vox Animi Vegyeskar, adószám: 18710711-1-13 
Gloria Victis Közhasznú Alapítvány, adószám: 18707812-1-13 
Csömöri Lovas és Természetbarát Közhasznú Egyesület, adószám: 18716779-1-13 
Állat
Csömöri Állatvédő Civil Szervezet, adószám: 18712397-1-13 
Bukfenc és Jeromos Állatjószolgálati Egyesület, adószám: 18338960-1-13 
Csömöri egyházak technikai számai 
Magyar Katolikus Egyház: 0011 
Magyarországi Baptista Egyház: 0286 
Magyarországi Evangélikus Egyház: 0035 
Magyarországi Református Egyház: 0066

1%
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Több helyi közintézményt is 
felújít az önkormányzat

Európai uniós támogatásból 
épületenergetikai felújítást 
végezhet az önkormányzat  
a Major úti általános iskola,  
a Szabadság úti zeneiskola,  
a Kacsóh P. utcai óvoda,  
a Major úti sportcsarnok  
és a Kossuth utcai szociális  
központ épületein. 

Február végén érkezett a hír – és néhány 
hiányzó dokumentum benyújtása után 
most már véglegesnek tekinthető a döntés 
–, hogy százszázalékos európai uniós 
támogatásból több helyi közintézményt 
is felújíthat az önkormányzat. A képvi-
selő-testület múlt év nyarán nyújtotta 
be pályázati igényét, összesen közel 250 
milliós, vissza nem térítendő pályázati 
összegre. A csömöri pályázat kifejezetten 
pozitív elbírálást kapott, nyilván azért is, 
mert több közintézmény együttes felújítá-
sát célozta meg.

Fábri István polgármester: „Az euró-
pai uniós támogatás óriási segítség. Nagyon 
nagy öröm mindannyiunk számára, hogy 
egy éven belül szinte minden olyan közintéz-
ményünk teljesen megújul, amely már régi, 
energetikai szempontból is elavult épületek-
ben működik. Az ott dolgozók, az oda járó 
fiatalok és idősek pedig nyilván szívesebben 
töltik mindennapjaikat a megszépülő épüle-
tekben. Az sem volt kérdés számunkra, hogy 
az oktatás államosítása ellenére első helyre 
kerüljön a Major úti és a Szabadság úti 
iskola épületeinek felújítása, hiszen a helyi 
iskola mindig is a csömöri diákoké lesz.

Emellett az új egészségház építése is 
elindul idén, önkormányzati önerőből, így 
2018-ban talán az egész térségünk legszín-
vonalasabb közintézményi infrastruktúrájá-
val rendelkezik majd Csömör.”

Az egyik leglátványosabb fejlesztés a 
Csömöri Mátyás Király Általános Iskola 
Major úti épületén várható: a falak hőszi-
getelése mellett új vakolatot kap a teljes 
épület, továbbá a tetőt is hőszigeteléssel 
látják el, a korábban önerőből elkezdett 
ablak- és ajtócsere program pedig teljesen 
befejeződik. A Szabadság úti Krammer 
Teréz Alapfokú Művészeti és Zeneiskola 
épületén is hasonló jellegű felújítást 
végeznek. A Kacsóh Pongrácz utcai 
óvodaépület szintén teljesen új külsőt kap 
amellett, hogy a hőszigetelés eredménye-
képpen itt is gazdaságosabb lesz az épület 
fenntartása. (A Nefelejcs Művészeti 
Óvoda Laky utcai főépülete sem marad 
ki a felújításokból, itt az önkormányzat 
több mint tízmilliós önerőből oldja meg 
a vízelvezetési és szigetelési problémákat.)

A Csömör Sportcsarnok épületének 
nagy része a korábbi években önkormány-
zati önerőből és társasági adós pályázati 

támogatásból újult meg, így a mostani 
pályázati támogatásból már csak a tető 
hőszigetelését végzik el, illetve nagy nape-
lemek kerülnek az épület tetejére, aminek 
eredményeképpen várhatóan lényegesen 
alacsonyabb rezsiszámlákkal lehet majd 
számolni, nem csak a sportcsarnok, 
hanem az innen „táplált” közeli általános 
iskola esetében is.

A Kossuth utcai Szociális Alapszolgál-
tatási Központ épülete új nyílászárókat, 
hőszigetelt homlokzatot és tetőszigetelést 
kap, aminek eredményeképpen az épület 
működtetése gazdaságosabb lesz, és a 
homlokzat is megszépül.

Az új Csömöri Egészségház építése is 
elkezdődik idén, amire a teljes összeget, 
több mint 300 millió Ft-ot önerőből 
biztosítja az önkormányzat, bár itt is fel-
merülhet pályázati támogatás lehetősége.

A Petőfi Sándor Művelődési Ház felújí-
tását és bővítését célzó koncepció tervén 
is dolgozik az önkormányzat. Ennek 
része lesz a jövőben a szomszédos Hősök 
tere közlekedésbiztonsági áttervezése is. 
A kivitelezés lehetséges ütemezése és a 
finanszírozási forrás itt még bizonytalan.

A település legnagyobb intézményét, az iskolát az  
államosítás ellenére is teljesen felújítja az önkormányzat.

A civil önkormányzat kezdettől fogva sok felújítást,  
bővítést végzett önerőből a Kacsóh P. utcai óvodaépületen, 
rövidesen pedig teljesen megszépül az újtelepi óvoda.

Az idősek és a rászorultak otthona, a Szociális  
Alapszolgáltatási Központ hosszú évek után kap új külsőt.
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Beszámoló Csömör Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének 2017. március 2-i 
képviselő-testületi ülésről

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

 Tájékoztató az elmúlt időszak 
fontosabb települési eseményeiről  
és önkormányzati intézkedéseiről

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

 A partnerségi egyeztetés  
szabályairól szóló rendelet megalkotása

Király Noémi főépítész ismertette, 
hogy az önkormányzatnak jelenleg is van 
partnerségi szabályzata, ám az újabb jogi 
szabályozás miatt rendelet alkotása szük-
séges. A partnerségi egyeztetésről szóló 
rendelet a rendezési tervek, szabályozási 
tervek, valamint a településképi rendele-
tek egyeztetésének az önkormányzat és a 
partnerek (civilek, egyházak, érdekképvi-
seleti szervek) közötti szabályait írja le. 

A képviselők egyhangúlag támogatták a 
rendelet megalkotását.

 Tervezési szerződés ütemezésének 
módosítása – Kasib Kft. HÉSZ

Benkó Gábor műszaki osztályvezető 
arról számolt be, hogy a Kasib Kft.-vel 
a 2015 májusában kötött tervezési szer-
ződés a településfejlesztési koncepcióra, 
településszerkezeti tervre, valamint a helyi 
építési szabályzatra vonatkozóan mindkét 
félnek felróható okokból, illetve jogszabá-
lyi változások miatt jelentős csúszásban 
van, ezért célszerű átütemezni. A jelenlegi 
állapot szerint az idei év végére hatályba 
léphet az új HÉSZ.

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
tájékoztatta a testületet, hogy a szerződés 
tartalmában nem, csak ütemezésében 
változik a módosítás révén.

Fábri István polgármester az említett 
jogszabályi változások kapcsán kifejtette, 
hogy annak ellenére, hogy jelenleg a 
település több száz hektár erdőterülettel 
rendelkezik, a fővárosi agglomerációs 
törvény ezen felül újabb 800 hektár terü-
letet, a jelenlegi külterület kb. harmadát 
előzetes egyeztetés nélkül erdőnek jelölte 
ki, ami sok tulajdonost igen hátrányosan 
érint. Az önkormányzat a környezetvé-
delmi szempontok figyelembevételével 
egyeztetéseket folytat ebben a kérdésben 

az illetékes hatóságokkal.
A képviselők egyhangúlag támogatták a 

rendelet megalkotását.

 A Csömöri Gazdaszövetkezet 
településrendezési szerződésének 
megvitatása

Kadók Ferencné, a Településfej-
lesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
elnökhelyettese ismertette, hogy az 
önkormányzat közösségfejlesztési célból 
meg kívánja vásárolni a Gazdaszövetkezet 
tulajdonában lévő 0182/9 hrsz-ú ingat-
lant. A Gazdaszövetkezet pedig a Palotai 
úton lévő 874 hrsz-ú ingatlant szeretné 
átminősíttetni lakóövezeti telekké és 
felosztani 4 ingatlanra, ehhez a HÉSZ 
módosítása szükséges. Az egyeztetések 
alapján településrendezési szerződés és 
adásvételi előszerződés megkötésével 
valósítható meg a mindkét fél igényeinek 
megfelelő megállapodás.

Fábri István polgármester kifejtette, 
hogy a megvásárolni kívánt, jelenleg az 
Ag-Él Kft. által használt terület a telepü-
lés számára kulcsfontosságú, a sportpá-
lyák melletti rekreációs területbe ékelődik 
be, meggátolva a fejlesztési lehetőségeket, 
továbbá a településképet is rontja. A Gaz-
daszövetkezet által igényelt átminősítés a 
települést nem terheli érdemben, emellett 
pedig az önkormányzat vállalná, hogy a 
Gazdaszövetkezet jelenleg meglévő, ám 
kihasználatlan területének a gazdasági 
szempontból leginkább hasznos kialakí-
tását biztosítja a helyi építési szabályzat-
ban. Ez közvetve a település számára is 
hasznos, hiszen ingatlankínálatot jelent a 
gazdasági tevékenységet folytatni kívánó 
vállalkozások számára.

Bódis István a Gazdaszövetkezet 
elnöksége részéről arról számolt be, hogy 
a megvásárolni kívánt területet használó 
vállalkozás az épületét könnyedén át tudja 
telepíteni máshová.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

1 tartózkodás mellett megszavazta, hogy 
az önkormányzat 13,5 millió forintért 
üresen (felépítmény nélkül) megvásárolja 
a 0182/9 hrsz-ú ingatlant a Gazdaszövet-
kezettől, valamint a fentiek szerint mó-
dosítja a HÉSZ-t és településrendezési 
szerződést köt.

 A Csömöri Községgondnokság 
és a Csömöri Települési Szolgáltató 
Nonprofit Kft. feladatmegosztása, 
költségvetési előirányzatainak  
módosítása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző 
és Vállalkozói Bizottság elnöke ismer-
tette, hogy a bizottság elkészítette a két 
szervezet feladatmegosztási tervét, vala-
mint ez évi költségvetésének módosítását. 
Ennek megfelelően minden zöldterületi 
tevékenységet (beleértve az erdőgaz-
dálkodást) a CSÖTESZ Kft. vesz át 
és ehhez az önkormányzat forrásokat 
rendel. A Községgondnokság is nyújtott 
be fejlesztési igényeket a megnövekedett 
igények miatt.

A képviselők egyhangúlag támogatták 
az átszervezést és a költségvetési előirány-
zat javasolt módosításait.

 A csömöri 0102/15 és  
0102/28 hrsz. ingatlanok  
megvásárlása kilátó építése céljából

Fábri István polgármester ismertette, 
hogy a régi vadászház fölötti területen az 
önkormányzat kilátót kíván létesíteni a 
Csömöri Körtúra útvonalán, jól megkö-
zelíthető helyen, a település legmagasabb 
pontján. A megvásárolni kívánt terület 
adottságai miatt a kilátó létesítése mellett 
további környezetvédelmi és rekreációs 
célok megvalósítását is szolgálhatja. A 
tervezett beruházás komoly turisztikai 
fejlesztésnek számít majd, de mivel évti-
zedekkel ezelőtt volt már Csömörön ilyen 
létesítmény, ezért a régi „hagyomány” 
felélesztését is szolgálja.

Tovább bővítik a rekreációs területet
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A képviselő-testület úgy határozott, 
hogy megvásárolja a 0102/28 hrsz.-ú, 
1761 nm területű ingatlant 2,2 millió 
forint értékben, továbbá a 0102/15  
0102/15 hrsz.-ú, 3665 nm területű ingat-
lant 3,5 millió forint értékben.

 A csömöri 0114/13 hrsz.  
mezőgazdasági ingatlan  
felajánlásának megvitatása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke is-
mertette, hogy a külterületen lévő szántó 
és erdő, vegyes besorolású ingatlanban 
az önkormányzatnak 45,03% tulajdona 
van. A felajánlott ingatlanhányad a terület 
9,97%-át teszi ki, aminek megvásárlását 
javasolta a bizottság, mivel a terület stra-
tégiailag fontos lehet az önkormányzat 
számára.

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző 
és Vállalkozói Bizottság elnöke viszont 
arról tájékoztatta a testületet, hogy az ő 
bizottsága a döntés előtt szükségesnek 
tartja a jövőbeni hasznosítási terv elkészí-
tését.

Fábri István polgármester jelezte, 
hogy az ingatlanban a többségi tulajdon 
megszerzése valóban kulcsfontosságú, 
mert hosszú távú cél, hogy az önkor-
mányzatnak több, kifejezetten mező-
gazdasági hasznosítású ingatlana legyen. 
Ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a 
döntés előtt hasznosítási terv készüljön a 
területre.

A képviselő-testület egyhangúlag úgy 
határozott, hogy az ingatlanról szóló 
döntést elnapolja. 

 A megvásárlás alatt álló  
Vörösmarty u. 2. szám alatti ingatlan 
bérleti szerződésének megvitatása

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, 
hogy a testületi ülés napján szerzett arról 
hivatalosan tudomást, hogy az ingatlan 
tulajdoni lapjára a közeljövőben perfel-

jegyzés kerülhet egy beadvány folytán, 
így az adásvételt az önkormányzat nem 
írhatja alá. Amennyiben a peres felek nem 
tudnak megállapodni, az ügyben nem 
lehet továbblépni.

Fábri István polgármester az újonnan 
felmerült körülmény miatt a napirendi 
pont tárgyalásának elhalasztását java-
solta. A testület egyhangúlag elfogadta a 
javaslatot.

 Erkel Ferenc utca aszfaltozási 
munkálataihoz kivitelező kiválasztása 
– 2. ütem

Benkó Gábor műszaki osztályvezető 
ismertette, hogy a korábban erre az ütem-
re már ajánlatot kértek, az akkori három 
legkedvezőbb ajánlatot adó céget kérték 
fel új ajánlat adására, akik a korábbinál 
még kedvezőbb árajánlatot adtak. 

A képviselő-testület egyhangúlag úgy 
határozott, hogy az Erkel Ferenc utca 
Arany János utca és Vasút sor közötti sza-
kaszának aszfaltozási munkák elvégzésé-
vel az 1. ütemet kivitelező Ekospektrum 
Kft.-t bízza meg bruttó 8.694.528 Ft 
összegért azzal a feltétellel, hogy az aján-
latában szereplő garanciális visszatartás 
mértékét az ajánlathoz képest szigorúbb 
feltételekkel, 5%-ban és 24 hónapban 
vállalja a kivitelező.

 A Nefelejcs Művészeti Óvoda  
és a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
bérrendezési kérelme

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető 
arról tájékoztatta a képviselő-testületet, 
hogy két intézmény vezetője nyújtott be 
bérelemelésre támogatást.

Az óvoda a nevelést segítők bérének a 
korábbi 7%-on felül további 3%-os emelé-
sét igényli a jogszabályi változások miatt, 
emellett pedig a technikai dolgozók béré-
nek 10%-os emelését arra való hivatko-
zással, hogy bérfeszültség keletkezett az 
intézményben amiatt, hogy ugyanazokat 

a feladatokat elvégző dolgozók bére eltér.
A művelődési ház esetében a garantált 

bérminimum miatt a dolgozók közel 
azonos bért kapnak végzettségtől és az 
ellátandó feladatoktól függetlenül, ennek 
erőteljesebb differenciálására kér az in-
tézmény vezetője a költségvetésben már 
biztosított 54 ezer Ft munkáltató bérke-
reten felül további 26 ezer Ft munkáltatói 
bérkeretet. 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző 
és Vállalkozói Bizottság elnöke jelezte, 
hogy már a költségvetés tárgyalásakor 
érzékelhető volt, hogy bérfeszültség ke-
letkezik az intézményeknél, és ezt kezelni 
szükséges, mivel ez a munkaerő elvándor-
lását okozhatja.

A képviselő-testület egyhangúlag támo-
gatta az intézményvezetők bérrendezési 
kérelmét.

 A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
kódszámú uniós ASP pályázat  
megvitatása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető 
ismertette, hogy 2018. január 1-től min-
den önkormányzatnak kötelezően át kell 
térni az ASP könyvelési rendszerre. Egy 
uniós pályázat támogatja a rendszer infra-
strukturális hátterének a biztosítását. Az 
igényelhető támogatás az önkormányzat 
számára 7 millió Ft.

A képviselő-testület egyhangúlag támo-
gatta a pályázat benyújtását.

 A 2016. évi belső ellenőrzési jelen-
tésekre tett intézkedések értékelése

Kadók Ferencné, a Pénzügyi, Ellen- 
őrző és Vállalkozói Bizottság elnökhelyet-
tese ismertette, hogy az elmúlt évben két 
témában történt belső ellenőrzés. Ezek 
közül az egyik a Polgármesteri Hivatal 
munkaerő-gazdálkodásának ellenőrzése 
volt, amellyel kapcsolatban a belső elle-
nőrzés nem állapított meg intézkedést 
igénylő javaslatot, ugyanakkor szükséges 
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a hivatali SZMSZ és alapító okirat mó-
dosítása jogszabályi változások miatt. Az 
önkormányzati intézmények dolgozói be-
sorolásának szúrópróbaszerű ellenőrzése 
során három intézménynél fogalmazott 
meg észrevételt a Vincent Auditor Kft., 
a szükséges intézkedések megtörténtek, 
és ezeket határozati javaslatban szükséges 
rögzíteni.

A képviselő-testület egyhangúlag támo-
gatta a belső ellenőrzésre tett intézkedé-
seket.

 Pályázat kiírása a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház igazgatói álláshelyé-
nek betöltésére

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti 
és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, 
hogy a művelődési ház igazgatójának 
megbízatása ez év augusztusában lejár, 
ezért a közalkalmazotti törvény értel-
mében pályázatot kell kiírni. A bizottság 
javaslatot tett a pályázat tartalmára és 
ütemezésére. 

A testület egyhangúlag támogatta a 
pályázat kiírását.

 A szociális és gyermekvédelmi te-
lepülési támogatásokról szóló 4/2015. 
(II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosítása – újszülöttek támogatása 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti 
és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, 
hogy a bizottság javaslatára a képvise-
lő-testület az ezévi költségvetésben 2 
millió forintot különített el a csömöri 
újszülöttek támogatására, ehhez azonban 
szükséges a támogatási rendelet mó-
dosítása is. A képviselők megvitatták a 
bizottság javaslatát, és módosításokat fo-
galmaztak meg, amelyek további kidolgo-
zást igényelnek, ezért a testület elnapolta 
a javaslatot.

 Regionális célú alapítványok 
támogatása

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti 
és Kulturális Bizottság elnöke beszámolt 
arról, hogy az önkormányzat az elmúlt 
években is támogatott regionális alapít-
ványokat, ezt a hagyományt kívánja a 
bizottság folytatni.

A képviselő-testület egyöntetűen úgy 
döntött, hogy az Országos Egyesület a 
Mosolyért Közhasznú Egyesület részére a 
Flór Ferenc Kórház Gyermekosztályának 
történő nyitott inkubátor beszerzéséhez 
50 ezer forint, a Medicopter Alapítvány 
számára 20 ezer forint támogatást nyújt.

 Az iskolai ingatlanok működtetésé-
vel kapcsolatos kérdések megvitatása

Fábri István polgármester emlékez-
tette a testületet, hogy az önkormányzat 
nem írta alá a vagyonkezelői szerződést 
az iskolai ingatlanokra. Az azóta eltelt 
időszakban nyitottság mutatkozik a 
tankerület részéről az önkormányzat által 
kért módosítások szerződésbe foglalásá-
ra, ezért a bírósági felülvizsgálati kérelmet 
fenntartva az önkormányzat ideiglenes 
vagyonkezelési szerződést kíván kötni 
a Dunakeszi Tankerületi Központtal, 
amelyben immáron szerepel a vagyon-
megóvás, valamint a férőhelybővítés válla-
lása is az állami fenntartó részéről.

Dr. Katona Péter jegyző tájékoztatta 
a képviselőket, hogy a minisztériumból 
visszajeleztek, hogy határidőre megkap-
ták az önkormányzat rendkívüli jogor-
voslati kérelmét.

A képviselő-testület egyhangúlag 
támogatta az ideiglenes vagyonkezelési 
szerződés megkötését.

 Egyes használt utcanevek hivatalos 
meghatározása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
ismertette, hogy a Központi Címregisz-
ter feltöltéséhez szükséges az utcanevek 
tisztázása, a nyilvántartás hibáinak, 

hiányosságainak 
megszüntetése. A 
bizottság össze-
gyűjtötte azokat az 
utcákat, amelyek 
neve használatban 
van ugyan, de a 
hivatalos elnevezés, 
az utcanevek testü-
let általi meghatá-
rozása szükséges. 
Ezek az utcák: 
Körte sor, Faház 
utca, Lejtő utca. 

A képviselők 
egyhangúlag tá-
mogatták az utcák 
elnevezését.

 2017. évi igazgatási  
szünet elrendelése

Dr. Katona Péter jegyző tájékoztatta 
a testületet, hogy az elmúlt években az 
igazgatási szünet révén sikerült elérni a 
felhalmozódott szabadságok csökkenté-
sét, ezért a nyári és téli időszakban ebben 
az évben is hasonlóan kíván eljárni az ön-
kormányzat. Az igazgatási szünet javasolt 
időpontja: 2017. július 24-től augusztus 
4-ig, valamint december 20-tól december 
29-ig. A képviselők egyhangúlag támogat-
ták a javaslatot.

 A Csömöri Települési  
Szolgáltató Nonprofit Kft.  
ügyvezető bérének megállapítása

Fábri István polgármester emlékez-
tette a testületet, hogy a CSÖTESZ Kft. 
feladatköre jelentősen kibővül az átalakí-
tás révén, ezért a polgármester javasolta, 
hogy az ügyvezető bérét 10%-kal emeljék 
meg. A képviselők egyöntetűen támogat-
ták a javaslatot.

 Képviselők, hivatalvezetők  
közérdekű bejelentései

Tihanyi Ferenc tájékoztatta a 
testületet arról, hogy a rendőrség szá-
mára átadott szolgálati autó a tavalyi 
évben összetört, a javítás engedélye-
zésére várnak, vagy visszaadják az 
önkormányzatnak jelenlegi állapotában.

Eigler Tamás ismertette az egész-
ségház kiviteli terveinek elkészítésével 
kapcsolatos fejleményeket. A képviselő 
emellett tájékoztatta a testületet ar-
ról, hogy a Majorszegiligetben újabb 
önerős útépítés szervezése indult el.

Szántóné Hermányos Mária a 
Laky-villa állagmegőrzési munkáinak 
helyzetéről érdeklődött, továbbá ismé-
telten kérte az Összefogás buszmegálló 
világításának megoldását.

Fábri István polgármester válaszá-
ban jelezte, hogy a Laky-villa eresz-
csatornájának problémáját átmenetileg 
megoldották, az egész épület felújítá-
sának tervezése pedig folyamatban van. 
A buszmegálló közvilágítását a polgár-
mester a közvilágítás-fejlesztésre szánt 
keretösszegből javasolta megoldani.

Madarasné Dr. Hülitzer Katinka 
szintén az Összefogás buszmegállónál 
jelezte a járda hiányát. Benkó Gá-
bor műszaki osztályvezető válaszából 
kiderült, hogy ez nem csömöri terület, 
és információk szerint a főváros oldja 
meg még az idei évben pályázati 
forrásból.

Fábri István polgármester jelezte, 
hogy az új egészségház megépítésének 
részbeni finanszírozására várhatóan 
állami forrás nyílik a közeljövőben.

Dr. Szarka Zsuzsanna a csömöri  
újszülöttek támogatását javasolta.
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Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 169. év-
fordulója tiszteletére március 15-én délután ünnepséget 
tartottak a Hősök terén és a Petőfi Sándor Művelődési 
Házban. Az önkormányzat és a művelődési ház közös 
eseménye a Petőfi-emléktáblánál kezdődött, ahol a 
Himnusz közös eléneklését követően Zakócs János, 
a csömöri általános iskola 7.b osztályos tanulója Petőfi 
Sándor Nemzeti dal című versét szavalta el. Majd a helyi 
civil szervezetek és pártok helyezték el koszorújukat az 
emléktáblánál a 1031. sz. Hunyadi János Csömöri Cser-
készcsapat kíséretében. A koszorúzáson Szabó Péter 
vezényletével a Krammer Teréz Zeneiskola  Fúvószene-
kara játszott.

A művelődési házban megrendezett 
ünnepi műsorban a Krammer Teréz 
Zeneiskola növendéke, Szikszai 
Levente Clementi: C-dúr szonáta  
I. tételét játszotta, felkészítő tanára 
Vallóné Nagy Anna volt.

Huszárik Kata színművésznő Mik-
száth Kálmán Jókai élete és kora című 
önéletrajzi művéből adott elő részleteket, 
majd a Vox Animi Vegyeskar lépett szín-
padra, Bárdos Lajos: Bodonyi Kossuth-dal 
című, és James E. Moore Ír áldás című 
kórusművét adta elő.

A Mátyás Király Általános Iskola 
7. évfolyamának diákjai  a márciusi 
ifjak napját adták elő. A gyerekeket 
Barcsainé Bácsfalvi Andrea ké-
szítette fel.

Az ünnepségen adták át a Csömör Községért Emlékérmet, melyet Csömör Nagy-
község Önkormányzatának Képviselő-testülete idén dr. Paulovics Mihálynak, 
korábbi településvezetőnek, helyi egyesületek alapító és vezetőségi tagjának ado-
mányozott.  Az érmet Kósa István éremtervező és vésnök készítette. A kitün-
tetést Fábri István polgármester és Tormay-Lesták Mária alpolgármester  
adta át. A  kitüntetettet Tormay-Lesták Mária alpolgármester méltatta.

A műsort a Csicsörke Néptánccso-
port Utasi Viktória és Utasi 
Péter koreográfiájában előadott 
palatkai táncok című műsora zárta.

Március 15-ét ünnepeltük
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Kadók Ferencné önkormányzati  
képviselő ünnepi beszéde   

Tisztelt Ünneplő Közönség! 
Tisztelt Csömöri Polgárok!

árcius 15-e van.  
A tavasz azon emlé-
kezetes napja, amikor 
ünnepi díszbe öltözik 

az ország, kitűzzük a kokárdákat, és 
emlékezünk. Március 15-e jelképpé 
vált, nemzetünk szabadságszerete-
tét, szabadság utáni vágyát fejezi ki.

Az e napon történt események 
sorsfordítóak voltak hazánk életé-
ben. Megalakult az első független 
és felelős magyar kormány. Pesten a 

márciusi ifjak kihirdették a 12 pontot, jobbágyfelszabadítást, 
békét, szabadságot és egyetértést akartak. Jogokat követeltek 
és sajtószabadságot, felelős minisztériumot, évenkénti or-
szággyűlést, törvény előtti egyenlőséget.

1848-ban új Magyarország született. A nemesség, a paraszt-
ság, az egész társadalom közös összefogásával, érdekegyeztető 
politikájával lefektették a polgári Magyarország alapjait. Az 
országgyűlésben április 11-én meghozott törvények ered-
ményeképpen Európa legkorszerűbb polgári demokráciáját 
hozták létre.

A márciusi ifjak lelkesítették a fővárost, majd később az 
egész országot, és akkor valami elkezdődött. Az emberek 
megértették, hogy fontosabb a nagy közös ügy, mint az apró 
ellentétek, a személyes érdekek. Fontosabb volt az, hogy az 
ország sorsa rendeződjön, mint az, hogy egy-egy nemesnek, 
vezetőnek megmaradjon a hatalma.

Ez volt az első lépése az 1848/49-es szabadságharcnak, 
amikor az ország lakossága félretette az itt élő népek, társa-
dalmi csoportok közötti ellentéteket, és összefogva, a közös 
célért cselekedett. Ennek érdekében pedig bölcs döntést 
hozva nem azon marakodtak az országon vagy egy-egy váro-
son belül, hogy ki legyen a vezér, kié legyen a helyi hatalom, 
hanem hogy megállítsák a nekik nem tetsző folyamatokat, 
hogy felépítsék a jövőt, amiben szívesen élik majd napjaikat. 
Felismerték, hogy változásra van szükség, hogy változást csak 
összefogással lehet elérni. Nem a kifogásokat keresték, nem 
is az egyéni érdekeiket nézték, belátták, hogy egyénenként is 
csak akkor lehetnek sikeresek, ha összefognak. Ha tanulunk a 
történelemből, akkor ezt érdemes megtanulnunk!

Összefogással könnyebb eredményeket elérni, sikeresnek 
lenni.  Ahogy a 48-asok sikereket és változást tudtak elérni, 
úgy mi itt a jelenben és a jövőben is sikeresek lehetünk, ha 
nem azokat a pontokat keressük, amikben különbözünk, 
hanem azokat, amelyekben egyetértünk. Sikeresek lehetünk, 
ha tanulunk elődeinktől, és nem az egyéni érdekeinket tekint-
jük elsődlegesnek, hanem a közös sikert, aminek érdekében 
hajlandóak vagyunk kompromisszumokat is kötni.

„Talpra magyar, hí a haza,” akkor, többek között ezekkel a 
sorokkal elkezdődött valami. Valami, aminek eredményeként 
ma, március 15-e nemcsak ünnep, hanem egy olyan nap, amit 
szeretünk. Szeretjük, mert számunkra egyet jelent a szabad-
sággal. Szeretjük, mert szabadsághősöket adott nekünk. Van, 
akinek tudjuk a nevét közülük, és van, akinek nem. Kossuth 
úgy hívta a honvédeket: névtelen félistenek. De akkoriban a 

többség a névtelen hős szerepét vállalta, nem az számított, 
hogy érvényesülni tudjon, hogy feljegyezzék a nevét, hanem 
a közös cél elérése.

A múltunkra oda kell figyelni, ápolni kell a hagyományo-
kat, hiszen mai identitásunk a történelemben gyökerezik. 
A múltunknak köszönhetünk rengeteg dolgot, amit tudnak 
rólunk a világban, amiről ismernek minket. Én hiszem, hogy 
nekünk Magyarországon és Csömörön is van mire büszkének 
lennünk. 

A márciusi ifjak is elismerték őseik nagyságát, a 10-20 évvel 
korábbi reformkor eredményeit, amely megalapozta, előkészí-
tette a forradalmat. De tetteiket a jelen és a megálmodott jövő 
határozta meg. Felismerték, hogy eljött az idő a cselekvésre.

Megfogalmazták követeléseiket, pontjaikat, azt, hogy sze-
rintük mi a záloga az általuk elképzelt jövőnek. A 12 pont 
felsorolása előtt pedig ott állt a mondat: „Legyen béke, sza-
badság és egyetértés.” Kívánhatunk-e mást, ennél többet ma, 
a nemzet ünnepén?

Legyen nyugalom Európában, hazánkban, közvetlen 
környezetünkben, hogy egyetértésben tegyük meg a tőlünk 
telhető legtöbbet szeretett településünkért, a legszűkebb 
értelemben vett hazánkért. 

Feladatunk van bőven, ha ezek megoldására koncentrálunk, 
és erőnket, energiánkat a megoldandó célokra irányítjuk, 
biztosak lehetünk benne, hogy a siker nem marad el. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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Dr. Paulovics Mihály méltatása

Dr. Paulovics Mihály 1943. március 4-én született Csö-
mörön. Születésétől kezdve a településen él. 

Édesapja, Paulovics Mihály, HÉV-motorvezetőként 
dolgozott, édesanyja, Tóth Mária a helyi termelőszövet-
kezetben földműveléssel foglalkozott. Testvére, Mária irodai 
munkát végzett több fővárosi cégnél.

1967-ben vette feleségül Kalmár Terézt, akivel jelenleg 
is boldog házasságban élnek, és aki a sok-sok lemondást 
igénylő munkái során is mindig támasza volt. Dr. Paulovics 
Mihályné asszisztensként dolgozott különböző cégeknél, 
majd a SZTÁV Felnőttképző Zrt.-től ment nyugdíjba. Há-
zasságukból egy lány született, Katalin, két unokájuk van, 
Szilveszter és Lilla.

Dr. Paulovics Mihály 1949 és 1957 között a csömöri 
általános iskolában tanult. Középiskolai tanulmányait a má-
tyásföldi Corvin Mátyás Gimnáziumban végezte, ahol 1961-
ben érettségizett. 1961 és 1963 között műszerésznek tanult. 
Ezután a szakmájában helyezkedett el, a szintén mátyásföldi 
Ikarus gyárban dolgozott hét évig. 1970-től tanácselnökként 
dolgozott Csömörön.

1976-ban felvételt nyert az ELTE Állam- és Jogtudomá-
nyi Karára, ahol 1982-ben szerezte meg jogász diplomáját. 
1990-ben ügyvédi és jogtanácsos szakvizsgát tett. Tanácsel-
nöki munkája után oktatói tevékenységet végzett. 1990-től 
tizenhárom éven át a Rendőrtiszti Főiskolán emberi- és 
alkotmányjogot, valamint rendészeti ismereteket oktatott. 
Közben 1994-től a Perfekt és a Penta-Unio magániskolákban 
jogi ismereteket tanított. 2003-ban ment nyugdíjba.

1970 és 1990 között a falu utolsó tanácselnökeként vezette 
a közben nagyközségi rangot kapott települést. A húszéves 
időszak Csömör modernkori fejlődésében meghatározó volt. 

A hetvenes évekre kiépült a teljes vezetékes ivóvízhálózat, a 
nyolcvanas évek végére a gázhálózat döntő része. A település 
sokáig egyetlen szilárd burkolatú útja, a Szabadság út a hetve-
nes években új aszfaltburkolatot kapott egészen Cinkotáig. A 
másik főút, a Major út-Jókai utca-Rákóczi út aszfaltozására 
a hetvenes években került sor, amelyet a Széchenyi út hetve-
nes-nyolcvanas évekbeli megépülése követett. Ugyanebben az 
időszakban épült meg a Petőfi utca központi szakasza, illetve 
az Erzsébet utca és a Kossuth utca Kistarcsa felőli szakasza.

A közintézmények terén is számos fejlesztés történt. A 
hatvanas évek végén átadott Ady Endre utcai orvosi rendelő 
után a nyolcvanas években építették meg a régi Deák Ferenc 
utcai rendelőt kiváltó Rákóczi utcai alap egészségügyi épüle-
tet, ahol a körzeti orvos mellett a védőnők is helyet kaptak. 
A hetvenes évek közepén a Kacsóh Pongrácz utcában adták 
át a település második óvodaépületét. A korábban földszintes 
községháza emeleti ráépítésére a nyolcvanas évek elején került 
sor. Az iskolabővítés nyolcvanas években lezajlott első üteme 
után, 1990 szeptemberében adták át a későbbiekben sport-
csarnokká bővülő tornatermet az iskolások számára. 

Csömör jelenlegi gazdasági-ipari területének magja a Határ 
úton a nyolcvanas évekre alakult ki, amikor is két jelentős 
állami vállalat, a Középületépítő és a Munkaruházati megte-
lepedett itt.

Fontos esemény volt a nagyközség életében, hogy 1990 
tavaszán elindult a Csömör–Budapest Örs vezér tere közötti 
buszközlekedés, alternatívát nyújtva az addigi egyedüli tö-
megközlekedési eszköznek, a HÉV-nek. 

Dr. Paulovics Mihály nyugdíjazása után a falu közéleté-
nek aktív, a társadalmi-közösségi világunkat formálni akaró 
polgára maradt. Sok helyi civil egyesület fordult hozzá taná-
csért, jogi és szervezési ügyekben egyaránt.

Kezdetektől segítette a település legrégebbi és legnagyobb 
társadalmi szervezetének, a Turnovszky István Kertbarát 
Körnek a tevékenységét. Gyakorlati előadásai a csömöri 
szőlőművelésről, borgazdálkodásról faluszerte érdeklődést 
váltottak ki. Hosszú évek óta tagja a csömöri borverseny 
zsűrijének. Aktívan részt vesz a kertbarátok metszésbemuta-
tóinak és termékbemutatóinak szervezésében. 

Tagja a Csömöri Német Nemzetiségi Önkormányzaton 
belül működő közösségeknek. Megalakulása óta segíti a Sváb 
baráti kör tevékenységét. A Vox Animi Vegyeskar Egyesület-
ben is szinte kezdetektől jelen van. Közösségteremtő, kisu-
gárzó egyénisége segíti az együttes tagjainak összetartozását. 
Részt vesz a kórus közösségi életének tervezésében, szervezé-
sében egyaránt. Az egyesület tagjaként állandóan részt vállal a 
faluszépítő akciókban. Gazdag kapcsolatrendszere hozzájárul 
ahhoz, hogy az énekkar a település határain túl is egyre több 
meghívást kapjon.

Csömör helytörténetének páratlan tudója, így nem véletlen, 
hogy több ilyen irányú kezdeményezés épít az ő kimeríthetet-
lenül gazdag helyismeretére. Megnyerő, vidám természetével 
az egész faluközösség hangulatának pozitív formálója.
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A történelmi egyházak helyi  
közösségeinek állandó alkalmai

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

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

Evangélikus gyülekezet
Vasárnap 900 vasárnapi iskola  

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

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

 1900 ill. 2000 órakor  kóruspróba
Szombat 1600 ifjúsági bibliaóra  

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

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

Református gyülekezet
Istentisztelet minden vasárnap  

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

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

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

Telefon: 06/30-488 8780

Baptista gyülekezet
Vasárnap 900 imaóra,  

900 vasárnapi iskola,  
1000 istentisztelet  
1700 istentisztelet

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

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

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

A legközelebbi barátunk
Azután így szólt hozzájuk: Ki az 

közületek, akinek van egy barátja, és 
az elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja 
neki: Barátom, adj nekem kölcsön há-
rom kenyeret, mert útról érkezett egy 
barátom, és nincs mit elébe tegyek – és 
az így válaszolna belülről: Hagyjál bé-
kén! Az ajtó már be van zárva, és velem 
együtt gyermekeim is ágyban vannak, 
nem kelhetek fel, hogy adjak neked. 
Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és 
nem is adna neki azért, mert a barátja, 
tolakodása miatt fel fog kelni, és megad-
ja neki, amire szüksége van. Lk 11, 5-8

Élénken emlékszem a pillanatra, amikor 
először közölte velem valaki: imádkozom 
érted. Megkérdeztem: mikor, hogyan? 
Elővette határidőnaplóját, amibe fel vol-
tak írva a nevek. A naptár napi rubrikáit 
teljesen kitöltötték a kígyózó névsorok. 
Valóságos nevek és valóságos emberek. Én 
tovább kérdeztem: „Ugye, csak felsorolás 
szinten lehet ennyi emberért imádkozni?” 
„Dehogy – jött a válasz –, hogy tudnám 
akkor magam elé képzelni, hogyan vihetném 
az ügyét méltón az Úr elé?” Akkor kitört 
belőlem: „Ez nagyon sokáig tarthat, több 
órán át.” Valóban több órán át tartott, 
sok évtizeden keresztül. Azóta másképp 
gondolok az imádságra. 

Igénk két olyan embert állít elénk, akik 
egymás számára nem idegenek, barátok. 
Bejáratosak egymáshoz, hiszen még éj-
félkor is zavarhatják egymást, ha segítség 
kell. Biztosan számíthatnak egymásra. 
Ismerik a másik véleményét, gondolatait. 
Közel állnak egymáshoz. Nem tudom, 
ma hányan élnek ilyen baráti kapcsolat-
ban. A személyesség legkisebb szikrája is 
kihunyni látszik világunkban. Csak nem 
kinyílni, csak nem felfedni érzéseinket, 
hiszen akkor nyitott könyvvé válunk 
mindenki előtt. Ezért felszereljük ottho-
nunk ajtajára az ötödik zárat, és lezárjuk 
a szívünkhöz vezető utat. Országszerte 
talán soha nem élt még annyi magányos 
ember, mint ma. Fiatalok, akik ahelyett, 
hogy barátságokat kötnének, karrierjüket 
építik, amibe a család esetlegesen fér csak 
bele. Középkorúak, akik – akár családban 
élve is – elfelejtettek beszélgetni egymás-
sal. Párjuktól nem kérdezik meg, hogy 
mi bántja, nem szólnak egymáshoz, nem 
néznek egymás szemébe, csak élnek egy-
más mellett. Öregek, akik várják kicsiny 
lakásukban, hogy jöjjenek már a gyerekek. 
Aztán ha megérkeznek: aprósütemény, 
kávé, néhány szó, és már mennek, mert 
sietniük kell… 

Jézus mindannyiunk legközelebbi barát-
ja. Ő az, akihez bezörgethetünk életünk 
legsötétebb éjszakáján is. Társunkká válik 

a mindennapokban, beszélgetni tanít, 
szívünket lágyítja. Mert – akár számo-
lunk vele, akár nem – az a bizonyos „éjfél” 
mindnyájunk életében eljön. Olyankor 
nagy sötétség vesz körül. Azon az órán 
nem lehetünk bizonytalanok a Jézushoz 
vezető út felől. 

Aztán ha átéltük az ajtaját kitáró Jézus 
befogadó szeretetét, meg kell látnunk 
azokat is, akik felénk igyekeznek. Azokat, 
akiket egyedül hagytak, akik kiégtek, aki-
ket kiuzsoráztak, akik barátra vágynak. 
Aki így tesz, annak a naptárában gyorsan 
gyarapodnak a névsorok. 

Hogy mit tehetünk? Meg kell vennünk 
azt a bizonyos naptárt, és lassan ki kell 
töltögetnünk a napi rubrikákat. Szerete-
tünkkel és időnkkel nem takarékoskodva 
nekünk kell zörgetnünk másokért, a mi 
legközelebbi barátunk, Jézus ajtaján. 

Johann Gyula

Karitász hírek
Örömhíreink
• A Hájastészta- és fánksütő versenyen 

szépen szerepelt közösségünk, köszön-
jük a csapat fáradozását. Gratulálunk 
Raucsikné Katinak és Gombásné Zsu-
zsinak, akik sajtos fánkkal, illetve fekete 
ribizli lekvárral 2. helyezést értek el, és 
Endrédyné Ancinak, aki harmadik lett 
túrófánkjával.

• Idén Tatán szervezi egyházközségünk 
a családi tábort, ahová kettő rászoruló 
család juthat el többek közt karitászunk 
támogatásával.

• Március 15-én együtt ünnepelt velünk 
a kárpátaljai testvérközösség plébánosa 
és Szent Család karitászuk 7 tagja. 

• Új tagot köszönthettünk Ujfalusi Sza-
bolcs személyében, akinek már most 
hálásak lehetünk: vállalta a családok 
elutaztatását mikrobusszal a tatai csa-
ládi táborba, valamint az ünnepi ebéd 
elkészítését az aknaszlatinai vendégek 
és az egyházközösség vezetői számára. 
Köszönjük szépen!

Újdonságok 
• Péntekenként 16.30-tól várja Juhászné 

Melinda a franciául tanulni vágyó, 5–9 
éves gyermekeket játékos nyelvi képzés-
re a plébánián. A rászoruló gyerekek 
ingyenesen, a többiek adomány fejében 
vehetnek részt a tanfolyamon, de a be-
vétel a karitászé, csakúgy, mint Kővári 
Kata keddenkénti jóga oktatásánál. 

• Az „Öngondoskodó háztartások 2017” 
program keretében az igénylők számára 
vetőmagot tudunk biztosítani, ameny-
nyiben vállalják, hogy fotón rögzítsük, 
miként kertészkednek.
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Ruhabörze: április 2-án 10–12 óra 
között a plébánián bárki válogathat vado-
natúj férfi alkalmi ruháinkból.

Húsvéti élelmiszer-adománygyűjtés: 
Április 7-8-9-én a Coop-ban (Szövi) 
munkatársainkkal találkozhatnak a ked-
ves vevők. Mivel az országos karitász is 
meghirdette a gyűjtést, a templomokban, 
plébániákon is várják az adományokat, így 
Csömörön is. 

Karitászpont: Áprilistól nyári nyitva 
tartással működik 17-19 óra között 
csütörtökönként. Ezentúl csak gyermek-
holmikat fogadunk és adunk tovább.

A csömöri rászorulók nevében hálá-
san fogadunk minden fölajánlást.
Bankszámlaszámunk:

Csömöri Római Katolikus  
Egyházközségért Alapítvány
65100242-11405870  
megjegyzés: karitász

Elérhetőségeink: 06 30 667 8407
Honlap: www.csomorplebania.andocsi.
hu/közösségek menüpont. 
Facebook: Szent Rita Karitász 
Legközelebbi találkozónk a plébánián 
április 4-én kedden, 18 órakor lesz. 

Szent Rita Karitász Közösség

Színikritika

Szeretlek, te rohadék!
Női szerepek – női sorsok a pincetanyán

Mindenki bánhatja, aki március 11-én 
szombaton délután 3-tól háromnegyed 
4-ig nem a művelődési ház pincéjében 
nézte/nevette/könnyezte végig a tavaly 
novemberben Trázsi Erszébet és 
Fodor Orsi vezetésével megalakult 
csömöri felnőtt színjátszókör bemutat-
kozó előadását. A teátristák (így nevezik 
magukat) által is írt darab több kis jele-
netben mutatott tipikus, sokak számára 
ismerős életmomentumokat, jellegzetesen 
női, férfi attitűdöket, sokszor vicces, néha 
komoly felhanggal.

A szereplők jól érezhetően tettek hozzá 
az általuk megformált karakterekhez: 
Makhajda Erikát őszintén megsaj-
náltuk, hogy elviselhetetlen rendmániája 
miatt ismét lapátra tették egy amúgy jól 
működő kapcsolatból. Szabó János jól 
hozta a mellőzöttségében bánatát alko-
holba fojtó férj alakját, Gonda Györgyi 
pedig inkább mozgásszínházi elemekkel 
járult hozzá a darab változatosságához. A 
társulatban két házaspár is játszik. Kékes 
Ani és Kékes 
László egy má-
moros egyéjszakás 
kalandot mutattak 
be, ami ugyan jóízű 
nevetést váltott ki 
a nézőkből, de a 
reggel újra egyedül 
maradó öregedő 
szexbombával csen-
desen együttérzett a 
publikum. Ángyán 
Kata egy fergete-
gesre sikeredett sze-
relmi nagyjelenet-
ben mondhatta ki a 
„mindegyik csak azt 
akarja” mondatot, 
ráadásul az életben 

is a párját „alakító” Schmidt Richárd-
nak. Mindkettőjüknek kitörő taps volt a 
jutalma… Két különböző élethelyzetű nő 
kávéházi beszélgetésében Ferbert-Va-
dász Ágnes és Pintér Brigitta 
tolmácsolásában hallhattuk, hogy miről 
beszélgetnek, és a kiszólás technikájával 
azt is, hogy mit gondolnak valójában 
egymásról. Nem lepődtünk meg, hogy a 
kettő nem teljesen azonos… A sokszor 
az élet sablonosságait, a párkapcsolatok 
buktatóit felvonultató jeleneteket egy 
páratlan audiovizuális irodalmi élmény 
zárta: Ókovács Ibolya nyugodt-szép 
hangon olvasta fel Radnóti Miklósné 
Gyarmati Fanni naplórészletét. Ebben 
Mik és alkalmi szerelme, Judit nyíltan 
felvállalt kapcsolatának elviseléséről ír. A 
felolvasást korabeli filmrészletek és archív 
felvételek vetítése kísérte, a hangulathoz 
nagyon eltalált zenei aláfestéssel.

A csömöri teátristák bebizonyították, 
hogy elegendő gondolatisággal, minimális 
díszlettel és jelmezzel is lehet igazi színhá-
zi hatást elérni. A láthatóan nagyon lelkes 
szereplők színészi teljesítménye amatőr 
létükre is élvezetes, ripacskodás-mentes 
és hiteles volt. Irány a nagyszínpad!

T. Á.

A csömöri amatőr színjátszók márciusban  
tartották első bemutató előadásukat. Akkora  
volt a siker, hogy a közönség ismétlést „követelt”.

Tavaszi túraajánló 

Április 22. szombat
Vértes hegység
Útvonal: Gánt – Pap-völgy – 
Mindszentpuszta – Új-Mindszent 
– Oroszlány végállomás
Táv: 12 km
Szint: 200 m
Indulás: 7:15 órakor Bp. Népliget 
autóbusz pu. pénztárak előtt
Érkezés: 19:00 óra körül Bp. Déli 
pályaudvar
Útiköltség: teljes ár: 3 200 Ft + BKV 
jegy
 
Május 13. szombat
Börzsöny hegység
Útvonal: Nagyhideghegy – Váci-út – 
Bányatető – Gombás – Perőcsény
Táv: 12m
Szint: 10 m
Találkozás: 7:45 órakor Bp. Nyugati 
pu. pénztáraknál
Érkezés: kb. 18:00 óra vagy 21:30 
óra – Bp. Nyugati pályaudvar
Útiköltség: teljes ár: 4 400 Ft + BKV 
jegy
A túrákra Sipos Istvánnál lehet 
jelentkezni a 06-28/446-357-es 
telefonszámon!

Boglárka-túra a Csömöri Körtúra 
útvonalán
Április 29., szombat 9:00 óra
Indulás: Szabadság út, Pataksétány
Április 29-én rendezik a Boglárka 
elnevezésű gyalogos teljesítménytúrát 
a Csömöri Körtúra útvonalán. A 
túra az áprilisi időszakban virágzó 
boglárkáról kapta a nevét. Akik 
felkerekednek, hogy végigjárják a 
18 kilométeres szakaszt, nem csak 
a virágzó mezőket, de az esemény 
idejére elkészülő új, körpanorámás 
kitekintőpontot is megtekinthetik 
a Vízműsoron. Az esemény végén a 
távot teljesítőket bográcsban készült 
ebéd várja a Bulgárkertben!
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Csömöri Napok – megújul  
a falu többnapos ünnepe
A mindenki által kedvelt és várva 
várt Falunapokat az elmúlt három 
évben megváltozott időpontban, 
pünkösd után egy héttel  rendezték 
meg, ami jó ötletnek bizonyult, 
hiszen a háromnapos ünnep  
alatt sokan inkább elutaznak  
a családdal.  Idén a program-
sorozatban több újdonsággal is 
találkozhatunk.  A változásokról 
Szeltner Lászlót, a művelődési 
ház igazgatóját kérdeztük.

 �Változásokat bevezetni mindig nagy 
kihívás, hiszen szeretjük a megszokott, 
jól bevált dolgokat. Te azonban szeretsz 
kipróbálni újdonságokat. Miben fog ez 
megnyilvánulni az idén?

Hagyománytisztelő embernek tartom 
magam, aki nyitott a változásokra is, hi-
szen változnak az igények, visszajelzések 
érkeznek, tanulunk a tapasztalatokból. 
Olyan rendezvényeket szeretnénk, ahol 
minél szélesebb réteg találja meg a neki 
szóló programot. Formai kérdés, de 
mégis van jelentősége: mostantól Csö-
möri Napok lesz a rendezvény neve, ami 
csak látszólag új, hiszen réges régen így 
hívták az első Csömörön megrendezett 
faluünnepet, így igazából visszanyúlunk a 
gyökerekhez. 

 �A régi-új névhez  
új tartalom is társul?

Nagyon nehéz volt a három napba 
bezsúfolni azt a sok-sok programot, 
amivel készültünk, illetve a műfajok és 
célközönség torlódása, összecsúszása sem 
mindig bizonyult szerencsésnek. Most 
négynapos lesz az esemény, már csütörtö-
kön talál kedvére való programot az, aki 
inkább a komolyzene és irodalom iránt 
érdeklődik.  Ezen a napon lesz irodalmi 
kávéház évfordulós költők, írók megidé-
zésével, és spirituálé koncert a Vox Animi 
és Vox Voluptatis közreműködésével.

 �  A többi napon is hasonlóan  
körülhatárolhatóak a programok?

Nyilván átjárhatóak az egyes rendez-
vények, előadások, de szeretnénk, ha a 
péntek a művészeté és a fiataloké lenne, 
ekkor lesz a csömöri alkotóművészek 
kiállításának megnyitója, Spoon és New 
Level Empire koncert, majd hajnalig 
tartó buli DJ Horival, akiről nem tudja 
mindenki, hogy a legaktuálisabb zenék-
ben is szuper DJ, úgyhogy ez nem retro 
buli lesz. Így már pénteken is hajnalig 
tart a szórakozás, ami szombaton foly-
tatódik.

 � Szombat a „nagy” nap,  
mivel készültök?

A hagyományőrzés és mulatozás kerül a 
középpontba, mondhatnám, ahogy eddig 
is. Délután egy órától Tóth Éva és Leblanc 
Győző műsorával indítunk, lesz kánta, 
fúvószenekar, a helyi csoportok bemu-
tatkozása, kézműveskedés, gördeszka- és 
triálbemutató. Az esti buli sztárvendége 
Sipos F. Tamás, őt követően a Pál Utcai 
Fiúk lesz, majd Slágerock, amíg kitart a 
sör, a bor és a hangulat.

 �A szülők ki sem pihenhetik  
magukat, hiszen a vasárnap a  
gyerekeké. Mire készüljenek?

Fél 11-kor mindenki kedvence, az Alma 
együttes érkezik, addig akár az előző este 
bulizó szülők is kicsit regenerálódhatnak, 
lesz operett- és nótaműsor, sportbemu-
tatók, délután pedig a Kiskakas gyémánt 
félkrajcárját nézhetik meg kicsik és na-
gyok a Görbe Tükör előadásában. Ezzel 
persze nem ér véget a nap: modern táncok, 
Krammer Band, After Crying. Simon 
Izabella és Várjon Dénes zongoraművé-
szek előadása az ünnep záróakkordja.

Gratulálok, azt hiszem, itt tényleg 
mindenki változatos programokat 
találhat, kívánom, hogy legyen sikeres 
és „telt házas” a buli, a közönségnek 
pedig azt kívánom, bírja szusszal a 
négy napot. Június 8-11 között ott 
találkozunk!

Kucsinka Gabriella

Idén  már csütörtökön elkezdődik….

Pályázati kiírás Csömör nagyközség  
nagyrendezvényeinek arculattervezésére

Mivel az első arculati pályázat nem hozott 
eredményt, megismételjük a pályázat kiírását 
hosszabb határidővel. Elsősorban csömöri alkotók 
munkáját várjuk, (azokét is, akik eddig pályáztak).

Feladatok: 
1. Az önkormányzat két kiemelt rendezvényének 
– Csömöri napok és Szüreti mulatság – grafikai 
arculati kialakítása. 

A pályázat kiírója: 
Csömör Nagyközség Önkormányzatának Népjóléti 
és Kulturális Bizottsága, felelős Hermányos Mária.
A pályázat célja: 
Logó és kisarculat megalkotása
A kisarculat részei:
• logó (több változatban)
• plakát, óriásplakát, kiadványokban megjelenés
• banner
• facebook fejléc
• molinó, színpadhátfal
Szempontok a logó megtervezéséhez: 
• Önálló, egyedi ötlet legyen a terv.
•  Megkapóan, szimbolikusan tükrözze a 

rendezvények kulturális tartalmát, hangulatát. 
•  Illeszkedjen Csömör Nagyközség arculati 

hangvételéhez, (a meglévő intézményi- és 
rendezvénylogók forma-és színvilág karakteré-
hez), de ne használja fel a Csömör logó konkrét 
elemeit.

Részvételi feltételek
•  A pályázat JELIGÉS. A pályázati anyag minden 

oldalán szerepeljen a jelige. A pályázó nevét 
zárt jeligés borítékban kérjük szépen beküldeni 
a Polgármesteri Hivatal Kommunikációs Osztá-
lyára.

•  A  kész pályaművet szerkeszthető formátumban 
kell átadni (open file). 

•  Egy pályázó maximum három-három tervet 
adhat be a két témában. 

•  A pályázat kiírója a nyertes pályázótól kérheti 
pályaművének kisebb módosításait a végleges 
arculat kialakításához.

Milyen fáljformátumokat várunk:  
AI, PDF, PNG, JPG, szerkeszthető (nyitott) PDF 
Zsűri:  A beérkezett pályaműveket a kiíró szakmai 
zsűrije bírálja el.
Pályázat benyújtása: 
Elektronikusan, JPG vagy PDF formátumban a 
megadott e-mail címre: tajekoztatas@csomor.hu
Pályázat ütemezése:
•  A pályázatok beküldésének határideje:   

2017. június 30. 
Pályázat díjazása:
A Csömöri napok nyertes tervéért 100.000 Ft, a 
Szüreti mulatság tervéért 80.000 Ft a díj.

A pályázattal kapcsolatos tovább fontos 
részletek a www.csomor.hu oldalon  
érhetőek el. 
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Múlandó vagy örök a szerelem? 
- avagy a gépi fagyi tanítása 
Zamárdi-Felsőn

A Szociális Alapszolgáltatási 
Központ alapvető feladatának 
tekinti, hogy megtalálja azt az 
utat a családokhoz, amiben támo-
gathatja őket, ami valódi segítség 
lehet egy, a családban bekövetkező 
nehéz helyzetben. A Házasság 
Hetén sem volt ez másképp, és 
Hegyesiné Nagy Ibolya igazán 
különleges előadót hívott meg a 
csömöri művelődési házba, Pál 
Ferenc, római katolikus pap, 
mentálhigiénés szakember, közis-
mert nevén Pálferi személyében. 

Az egyedi stílusú, humoros, már-már 
stand-up comedy előadóra hajazó pap 
másfél órás kacagást varázsolt a telt házas 
nagyterembe. Aki igazán figyelt, minden 
poénba burkolt gondolat mögött mély, 
szívhez szóló üzenetet találhatott, melyek 
szép, olykor fájdalmas felismerések lehe-
tőségét rejtették magukban.

A téma a párkapcsolat volt, annak ma 
már többnyire alapnak tekinthető kiin-

Királyválasztás a 
csömöri iskolában
 

Március 3-án nevezetes esemény tör-
tént: iskolánk felső tagozata egy napra 
reneszánsz királyi udvarrá alakult át. Az 
esemény a koronázási szertartással kez-
dődött, melynek során Mátyás király Le-
fánti Vilmos 7. c, Beatrix királyné pedig 
Krekács Réka 7. b osztályos tanuló lett. 
Ők a 7‒8. osztályos tanulóknak meghir-
detett történelmi versenyen, kemény küz-
delemben, szoros eredménnyel nyertek, 
így jogosultak lettek a korona viselésére s 

dulási pontja: a szerelem. Meddig tart? 
Örök vagy elmúlik? Az nem kétség, hogy 
a kérdés örökérvényűsége nem múlik: 
írók, művészek és pszichológusok bon-
colgatják, éneklik, kutatják, mi történik 
velünk a ránk szálló lila köd állapotában, 
amikor a Te és Én elválaszthatatlan, a Mi 
egységgé válik. 

Ami  Pálferi szerint biztos, hogy álom-
világba csöppenünk, ahol szerelmünket 
felruházzuk csodálatos tulajdonságokkal, 
idealizáljuk, s a tükrében magunkat is 
jónak, szeretettnek élhetjük meg.  Persze 
később jöhet a hideg zuhany: a valóság. 
Mennyi idő után? „Két év!” ‒ kiabálta 
valaki a nézők soraiból „Max!” – tromfolt 
rá egy öblös férfihang. Vérmérséklet, 
romantikus hajlandóság kérdése, mennyi 
ideig tudjuk fenntartani magunkban ezt 
a színes-szép állapotot, vitatkozhatunk 

vele, de általában egy kezünkön megszá-
molható azoknak az éveknek a száma, 
amíg a másikat és vele együtt magunkat 
felhőn lábat lógató, szerelemtől túlfűtött 
párnak látjuk. 

De tényleg a valóság következik utána? 
Vagy átesünk a ló másik oldalára, és 
„neurotikus allergiától” szenvedve démo-
nizálni kezdjük az egykori álomlényt? 
Valóban börtönre ítélendő bűn az ágy 
mellé dobott zokni? Érdemes órákon át 
bosszankodni azon, mit mondott a másik, 
vagy ha meg sem szólalt, hogyan nézett? 
Pálferi szerint a szerencsések a két véglet 
után eljutnak a realitásig, ahol ugyan a 
szerelem bizonyos értelemben elmúlt, de 
mégis örök, ha meglátjuk a másikban a ba-
rátot, a társat, azt a valakit, akivel sok-sok 
élmény köt össze minket. Ha magunkra 
tudunk nézni, és a másik megváltoztatása 
helyett arra fordítjuk energiánkat, hogy 
ne a félelmeink, haragunk által torzított 
tükrön keresztül nézzük életünk párját, 
akkor teljes, elégedett életünk lehet, akár 
lángolás nélkül is.

Hiszen Feri is hiába szeretett volna 
csak vaníliafagyit egy réges régi nyáron 
Zamárdi-Felsőn, a gépi fagyi és a párkap-
csolat már csak ilyen: együtt jár a csoki a 
vaníliával.

Kucsinka Gabriella

egyéb kiváltságokra. 
Az udvartartásukba 
tartozó hölgyek és 
urak korhű ruhákban 
emelték a királyi pár 
dicsőségét.

Az udvar népe ez-
után kódexírással és 
a reneszánsz lakoma 
előkészítésével fog-
lalkozott, majd nagy 
sikerű lovagi tornán 
vett részt. 

A nap fénypontja 
az udvar számára 
rendezett műsor 

volt, melynek során korabeli katonai ha-
gyományőrzők fegyver- és harcművészeti 
bemutatóját láthattuk. Ezt követően az 
alsó évfolyamosok Mátyás király mondái 
közül mutattak be egy jelenetet, végül az 
udvarhölgyek és az urak egy csodaszép 
reneszánsz táncot lejtettek.

Köszönjük eme emlékezetes napot a 
háttérben dolgozó bárói ligáknak, azaz 
minden közreműködőnek, támogatónak, 
szülőnek és pedagógusnak, aki részt vett 
a program megvalósulásában.

 Jagielloné Erős Erzsébet és  
Turnovszky Tamás

Mátyás király Csömörön
Március elején 

megelevenedett 
nálunk Mátyás 
király kora. Az 
alsó tagozatos 
diákok Kikelet 
havának 2. nap-
ján középkori 
vásárnapon ve-
hettek részt. Az 
iskola folyosói 
és a tantermek a király palotájának ter-
meivé változtak egy délelőttre, melyekben 
az udvar népe változatos programokon 
vehetett részt. A királyi pár, a főrendek és 
a nép szórakoztatására volt lovagi torna, 
középkori játszóház, solymászat, táncház, 
gyertyamártás. A modern technika 
segítségével filmvetítésen is részt vehe-
tett a nézősereg, majd egy színielőadás 
kápráztatta el az udvartartást. Jutalmat 
kaptak a legjobb tollú kódexírók, poéták 
és a legszebben festő piktorok is, akik 
szebbnél szebb művekkel készültek erre a 
jeles napra.

A program lebonyolítását segítőknek 
köszönik fáradságos munkájukat a szer-
vezők:

Bakacsi Katalin és Fábián Pálné

Pál Ferenc 
a szere-
lemről, 
házasság-
ról tartott 
előadására 
zsúfolásig 
megtelt a 
művelő-
dési ház.
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Csömöri arcok
A fészekrakó

Eigler Tamás a majorszegi- 
ligeti otthonában fogadott 
minket. Az ajtón belépve 
azonnal látható és érezhető 
volt, hogy egy olyan  
családi fészekbe nyerhettünk 
betekintést, ahol mindent 
áthat a szeretetteli légkör.  

 � Szép és barátságos itt nálatok, 
minden kis részleten érződik  
a törődés. Mit jelent számodra  
az otthon, a család?

A legnagyobb értéket, mindenekfelett 
álló prioritást. Feleségemmel, Melindával 
a megismerkedésünk napjához képest 
egy fél évvel összeházasodtunk, annyira 
egyeztek elképzeléseink az életről, hason-
ló volt a mentalitásunk, hogy nem volt 
bennünk egyetlen kérdőjel sem. A közös 
értékrendünknek pedig ‒ egymás kölcsö-
nös tiszteletén túl ‒ a család fontossága a 
másik alappillére.

 �Ehhez pedig kell egy otthon. 
Hogyan kerültetek Csömörre?

Csepelen nőttem fel, majd a belváros 
után 2000-ben jött el az ideje, hogy 
megtaláljuk az ideális helyet leendő nagy-
családunk számára. Túlzás nélkül állítom, 
hogy az agglomeráció minden települését 
bejártuk, Tükörhegytől Solymárig, vé-
gül ebbe a telekbe beleszerettünk, úgy 
éreztük, itt lesz a legjobb. Nem igazán 
vagyunk vándormadarak, és itt olyan 
fészket rakhattunk, amiből nem is lenne 
okunk továbbállni. 

 �Hogyan kapcsolódik be egy nem 
tősgyökeres csömöri villamosmérnök a 
közéletbe, majd hogyan lesz képviselő?

Örömmel csatlakoztam a Civil Egye-
sület munkájához, mert azt éreztem, van 
jövője egy olyan lelkes kis csapatnak, akik 
ilyen innovatív szemlélettel szeretnének 
tenni Csömörért. Eleinte kisebb meg-
mozdulásokat szerveztünk, mint például 
a szemétszedést, de mire a 2010-es vá-
lasztások jöttek, sok pozitív üzenettel bíró 
eseményünk volt, megjelentünk különbö-
ző rendezvényeken, és egyre több hasonló 
szemléletű ember tudott kapcsolódni 
hozzánk, támogatni a munkánkat.

 �Képviselőként mi az ars poeticád, 
milyen elvek vezérelnek?

Nem bonyolult, amit a munkámról 

gondolok: szerintem a településért való 
munkálkodás egyetlen célja a település 
érdeke lehet. Én még éltem abban az idő-
ben, amikor előírták, miről mit kell gon-
dolni, ezért is tartom fontosnak a szabad 
gondolkodást, mert ha ez nincs, akkor 
polgárból alattvalók leszünk. Mindennek, 
amit képviselőként teszek, olyannak kell 
lennie, hogy akárhonnan nézem és gon-
dolom át, tudjam, hogy a legjobb tudásom 
szerint Csömörért van.

 �Vezeted a céged,  
képviselő vagy. Hogyan tudsz  
lavírozni a hétköznapokban a munka  
és a családdal töltött idő között?

Nehezen. Mostanában sokszor éreztem, 
hogy túlélésre ját-
szom.  Hétfőn pél-
dául délután 3-tól 
este 9-ig bizottsági 
ülésen voltam, 
miközben Melinda 
egyedül vitte a 
hátán a gyerekek 
dolgait. Áldás, hogy 
egy olyan életet 
tudtunk közösen 
megteremteni, ami-
ben Melinda aktí-
van rész tud venni 
a vállalkozásunk 
munkájában, de van 
ideje a családunkra, 
és még meg is találja 
az érdeklődésének 
megfelelő fejlődési lehetőségeket is.  Most 
például lakberendező iskolát végzett, ami 
sok éjszakája feláldozásával járt, de meg-
lett a várva várt eredménye.

 �Mi az, ami feltölt téged  
a feszített tempó mellett?

Tényleg mindennek az alfája és ómegája 

a család. Most még nem repültek ki a 
gyerekek, és ezt nagyon szeretjük, legyen 
szó színházról, vendégségről, nyaralásról, 
mi a két nagylányunkkal és a kisfiunkkal 
együtt mozgunk, szeretnénk kiélvezni 
ezt, amíg lehet. Ha itthon vagyunk, akkor 
a kertben, házban mindig van mit csinál-
ni, de ez igazából kikapcsolódás, amitől 
szebb lesz, ami körülvesz minket.

 �Milyen a jövőképed  
Csömörről, mi az, amit  
fontosnak tartasz a települést illetően?

A nyugodt, harmonikus Csömör képe 
van előttem, ahol az értékes kisközös-
ségek együttműködnek, támogatják, 
tisztelik és értékelik egymást. Szerintem 

példaértékű, ahogy 
itt ez működik, a te-
lepülés vezetésének 
ehhez kell hátteret 
biztosítani. Ugyan-
ennek a harmóni-
ának a része, hogy 
esztétikus, illetve 
az infrastruktúra és 
a közlekedés szem-
pontjából élhető le-
gyen a lakóhelyünk. 
Szívfájdalmam az 
iskola ‒ nem hiszek 
abban, hogy egy 
település ennyire 
szerves részét, ami 
szinte minden csalá-
dot érint, ki szabad 

szakítani az egységből. De menni kell 
előre, nem feledni, hogy a település érde-
keire esküdtünk. Ez hajt akkor is, amikor 
mondjuk lemaradok a családi vacsoráról, 
de bízom benne, hogy megéri.

        Kucsinka Gabriella

„A nyugodt, harmonikus Csömör képe van  
előttem, ahol az értékes kisközösségek együtt- 

működnek, támogatják, tisztelik és értékelik egymást."

Mindennek, amit 
képviselőként teszek, 
olyannak kell lennie, 
hogy akárhonnan 
nézem, tudjam,  
hogy a legjobb  
tudásom szerint  
Csömörért van.                                             
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Kulisszatitkok
Nekünk, színházkedvelő nézőknek 
mi sem természetesebb, mint hogy 
jegyet váltva egy darabra kényelmesen 
hátradőlünk helyünkön és élvezzük, 
ahogy egy történet életre kel.  Nem 
feladatunk és talán eszünkbe sem jut 
belegondolni, milyen hosszú út vezet 
odáig, hogy amikor elsötétül a nézőtér, 
megelevenedjen előttünk egy új világ.  
Éless Béla és társulata Lope de Vega 
Furfangos menyasszony című darabjá-
nak májusi bemutatójára készülnek, 
a Zuglói Civil Házban néztük meg 
az első olvasópróbák egyikét. Arról 
érdeklődtünk Valler Gabriellától, 
hogyan választják ki a darabot, egyál-
talán, hogyan kezdődik a folyamat.

Béla polcán legalább 50 darab várja a 
sorsát, ő az aki mindent mérlegelve ki-
választja, a hely adottságai, költségkeret, 
megvalósíthatóság és művészi szempon-
tok alapján a legmegfelelőbbet.  Van egy 
fix csapat, akikkel dolgozunk, általában 
közülük kerül ki az ideális színész az 
adott szerepre, de frissítésként szoktunk 
behívni újakat is.  Ezután a színészekkel 
való egyeztetés az én feladatom, igazán 
embert próbáló kisakkozni, hogy az egész 
próbafolyamat során ki, mikor ér rá, és ez 
különösen igaz a bemutatóra.

 �Összeáll a darab,  
véglegesedett, mit, kikkel és mikor 
mutattok be.  Hogyan tovább?

Mindenki megkapja a szövegkönyvet, 
és elkezd ismerkedni vele. Nem vagyunk 
egyformák, valaki igényli, hogy rögtön 
az elején átbeszéljük, mit várunk a ka-
raktertől, valaki inkább szereti önállóan 
megfejteni az adott szerepet és a próbán 
fésüljük össze az elképzeléseket.  Ezután 
következnek az olvasópróbák, egy ilyet 
fogsz most látni. Nem a színházterem-
ben vagyunk, nincs színpad, díszletek, 
ilyenkor születik meg fizikai síkon, amit 
a szövegkönyvben olvastunk.  Nemcsak 
a jeleneteknek kell összeállni, hanem itt 
látjuk meg, ki, melyik jelenet végén hol áll, 
ha a következő jelenetben nincs szövege, 
hol hagyja el a színpadot, mennyi időt kell 
várakoznia, hol jön vissza.

 �Mekkora mozgásterük  
van a színészeknek az alkotásban?

Szeretjük és ők is szeretnek behozni 
új megoldásokat, és egy aprónak tűnő jó 
ötlet sokat adhat a darabhoz, sok időt 
töltünk azzal, hogy együtt értelmezzük 
az adott szerep karakterét, ki, milyennek 
látja, hogyan nyúl hozzá. De ebben sem 
vagyunk egyformák, valakinek pont 
az ad biztonságérzetet, hogy pontosan 
követi a rendezői utasításokat. Ugyanígy 
van ez a súgóval, akiről ritkán esik szó, 
pedig kulcsfontosságú.  Dobos Erika 
személyében fantasztikus súgónk van, a 
kollegák minden rezdülését ismeri, tudja, 
kinek hol vannak bizonytalanságai, hogy 
kell őt jól segíteni. Az olvasópróbáknál az 

ő segítségével rögzül minél gyorsabban a 
szöveg. Egy jó súgó igazi biztonsági háló, 
akire ha nem kell támaszkodnunk, akkor 
is magabiztosságot ad a jelenléte.

Elkezdődik a próba. Az unalmas 
kisterem néhány perc múlva hangulatos 
utcácskává alakul, Valler Gabi pedig 
fifikás kurtizánná, aki úgy játszik a férfi-
akkal, mint macska a gombolyaggal. Éless 
Béla, aki szerepét tekintve egy potenciális 
kuncsaft, közben rendező egy személyben, 
minden mozdulatot figyel, igazgat, min-
den szavából árad, hogy semmi más nem 
számít, csak a néző, a néző öröme.

Következő számunkban újra megláto-
gatjuk  a próbát , és kiderítjük, hogy állnak 
össze a díszletek, jelmezek, zenei betétek.

Kucsinka Gabriella

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

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

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

Kutyasétáltatást vállalok: 20/547-4263
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KÉZILABDA
Huszáros tavaszi nyitány

Nagyon fogadkoztak férfi kézilabdá-
zóink a téli felkészülés alatt, hogy az NB 
II-es tavaszi szezon szöges ellentéte lesz 
az őszi negatív sorozatnak. Hogy nem 
üres szavak voltak a nyilatkozatok, azt a 
pályán bizonyították a srácok, hiszen a 
Hatvani KSZSE otthonában idegenbeli 
bravúrral vette kezdetét a tavaszi hódí-
tó hadjárat, majd egy második félidei 
parádéval legyőztük hazai környezetben 
a Budakalászi SC gárdáját is, visszavágva 
ezzel a roppant frusztráló őszi fiaskóért. 
A most is pikáns meccsen, a XVI. kerületi 
KMSE otthonában szintén a szünet után 
fordítottuk a magunk javára a találkozót, 
ezzel pedig sorozatban három meccset is 
behúztunk, amire eddig nem volt példa a 
szezonban. A folytatásra tartalékolt ön-
bizalmunkon az sem csorbított, hogy az 
addig szintén 100%-os tavaszt produkáló 
listavezető tatabányaiak mindkét pontot 
magukkal vitték a csömöri vendégjátékuk 
végén.

NB II, Észak-csoport
• 12. forduló: Hatvani KSZSE – Csömör KSK 25–27 

(8–14)
• Gólszerzőink: Kovács M. 10, Bártfay 7, Nádasdi 4, 

Bagyánszki 2, Felvári 1, Gruber 1, Turák 1, Vajna 1.
• 13. forduló: Csömör KSK – Budakalászi SC 24–22 

(12–14)
• Gsz.: Kovács M. 9, Turák 6, Kővári 3, Gombár 2, Vajna 

2, Bagyánszki 1, Szűcs 1.
• 14. forduló: XVI. kerületi KMSE – Csömör KSK 21–26 

(15–14)
• Gsz.: Kovács M. 6, Bártfay 3, Kővári 3, Vajna 3, 

Bagyánszki 2, Felvári 2, Gombár 2, Gruber 2, Nádasdi 
2, Turák 1.

• 15. forduló: Csömör KSK – Grundfos Tatabánya 
KC-Budaörs U23 24–30 (10–16)

• Gsz.: Kovács M. 5, Pákozdi 4, Turák 4, Bártfay 2, 
Gombár 2, Kővári 2, Tóth B. 2, Szilágyi 1, Szűcs 1, 
Vajna 1.

LABDARÚGÁS
Felnőnek a feladathoz

Első tavaszi megye II-es nagypályás 
bajnokinkat a gyepszőnyeg állapota miatt 
áprilisra halasztottuk, így a Budakalászi 
MSE „otthonában”, a pomázi műfüvön 
léptek pályára a fiúk idén először. Hiába 
kapcsolódtunk be a bajnokságba egy 
körrel később, a hosszabb felkészülési 
idő ellenére még nem pörögtünk üzemi 
hőfokon, így a speciális talajjal jobban 
összeszokott hazaiak kigurigázták a 
még tapasztalatszerzési fázisban lévő 
védelmünket. A tényleges csömöri sze-
zonrajton aztán, félig kényszerből, tovább 
fiatalodott az együttes. Elképesztően 
alacsony átlagéletkorú volt a Gödi SE 
elleni kezdőcsapat, mindössze Tősér és 
Tihanyi képviselték a rutint, a többiek 
között számtalan tinédzser akadt, a tava-
lyi U19-es abszolút bajnokcsapat tagjai, 
akik lehetőséget kaptak a bizonyításra 
a sérülések, eltiltások és saját teljesítmé-
nyük következtében. A vendégek kezdték 
a találkozót, és magukhoz is ragadták 
a kezdeményezést, a meccs első felében 
ők domináltak, megvoltak a helyzeteik, 
sőt, a 23. percben egy gyors támadás 
végén a kapufát is eltalálták. Varázsütésre 
megindult azonban a csömöri szekér egy 
ellencsapás következtében, amikor Husz 
Attilát letarolta a kifutó gödi kapus, a 
játékvezető pedig a tizenegyes pontra mu-
tatott. Tihanyi magabiztosan vágta be a 
labdát, így megszereztük a vezetést. A gól 
után is folytatódott a többször is indoko-
latlanul kemény vendégek nyomása, de 
igazi helyzeteket nem tudtak kidolgozni, 
a védelmi vonalba vezényelt Tihanyi a 
rutinjával remekül vezényelte a hátsó alak-
zatot. A második félidőben alábbhagyott 
a gödi lelkesedés, és egyre erőteljesebben 
kezdtük érvényesíteni az akaratunkat. A 
játék főleg a mezőnyben folyt, rendkívül 
harcos jelenetek zajlottak a kissé még 

Csömörön is beindult a tavaszi fociszezon!

Gyermekvédelmi előadások 
a Csömöri Mátyás Király 
Általános Iskolában

Közel egyéves programunkat zártuk 
februárban. Ennek során minden fel-
sős osztályban, az osztályfőnöki órák 
keretében tartott előadást és interaktív 
foglalkozást az UNICEF két önkéntes 
munkatársa: Fesztbaum Éva és Kalyó 
Ildikó. Bemutatták a világszervezet mű-
ködését, beszéltek a gyermekek jogairól, 
az őket érhető veszélyekről. Az osztályok 
emléklapot és egy, a tanultakat összefogla-
ló plakátot is kaptak.

A tanév másik gyermekvédelmi prog-
ramja egy új kezdeményezés, a felsős 
évfolyamok szülői értekezletének beve-
zető előadása volt. Februárban az 5‒7. 
évfolyam előadásait a Nyitott Bíróság 
elnevezésű projekt keretében rendeztük 
meg. A program elsősorban a diákoknak 
szól, s célja, hogy a felsőbb évfolyamos 
tanulók egyre inkább megismerjék az 
alapvető jogi fogalmakat, eligazodjanak 
a jogi helyzetekben. Intézményünk első-
ként a szülőket szólította meg. Egyrészt 
azért, hogy ők is bepillantást nyerjenek a 
programba, másrészt pedig hogy tájékoz-
tatást kapjanak a korosztályt érintő jogi 
esetekről, eljárásokról, ill. a jogaik mellett 
a kötelezettségeikről is. Különösen nagy 
hangsúlyt kaptak ezen a fórumon is az 
internet veszélyei, melyek nagy része 
megfelelő szülői kontrollal megelőzhető. 
Az előadást a Gödöllői Járási Bíróság 
elnökhelyettese, dr. Kenese Attila, va-
lamint munkatársai: dr. Sándor István 
és dr. Sándor Mátyás tartotta, akiknek 
munkáját ezúton is köszönjük.
     
  Jagielloné Erős Erzsébet

tanár, gyermekvédelmi felelős
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téliesen fakó színű gyepszőnyegen, de a 
hajrá aztán újabb csömöri gólt hozott, 
amivel el is döntötte a három pont sorsát 
Takó Csaba együttese. Tősér beívelése 
után a lecsorgó labda Ikladi elé került, 
aki higgadtan belsőzött a lábak között a 
kapu közepébe. A kétgólos sikerrel visz-
szavágtunk a nyár végi eredményért, és 
győzelemmel kezdtünk a végig nagyszerű 
hangulatot teremtő csömöri szurkolók 
előtt.

Megye II, Észak-csoport
• 17. forduló: Budakalászi MSE – Csömör KSK 6–1 

(2–1)
• Gólszerzőnk: Tihanyi (39.)
• 18. forduló: Csömör KSK – Gödi SE 2–0 (1–0)
• Gsz.: Tihanyi (25.), Ikladi (83.)

FUTSAL
Tökéletes hónap

A februári hónap során négy bajnoki 
meccset játszott futsalcsapatunk az NB 
II-ben, és egytől egyig minden alkalom-
mal győztesként ünnepelhettek a fiúk. A 
korábban már „megénekelt” UTE elleni 
kiütés után a Rákospalotai Reactor elleni 
előrehozott meccsen főképp a fiatalok 
brillíroztak, a nagy rivális Dunakeszi ott-
honában hatalmas skalpot húztunk be a 
sikerrel, majd Üllőn is móresre tanították 
a srácok a Kastélydombi SE Monort. Az 
alapszakaszt ezzel a harmadik helyen 
zártuk, így négy bónuszponttal a tarso-
lyunkban várhattuk a felsőházi rájátszás 
sorsolását. A feljutás reményében indult 
erőltetett menet az Újpest FC otthoná-
ban indult, ahol flúgos meccsen ötgólos 
hátrányból, a sírból hoztunk vissza egy 
pontot, majd a folytatásban jött az UFC 
Gyömrő elleni „szokásos” kiütés, már nem 
először a szezonban. Meccsről meccsre 
érezhetően egyre jobban összeáll a gárda a 
bajnokság legfontosabb periódusára.

NB II, Közép-keleti csoport
• 22. forduló: RFC Csömör – Rákospalotai Reactor 8–0 

(4–0) – előrehozott mérkőzés
• Gólszerzőink: Nehéz (4.), Tősér (13.), Jenei (15., 24.), 

Maruzsi (17.), Tápi (25., 29., 37.)
• 20. forduló: Dunakeszi Kinizsi – RFC Csömör 2–6 

(1–3)
• Gsz.: Érsek (12.), Nehéz (13., 27.), Jenei (20., 32.), 

Husz (29.)
• 21. forduló: Kastélydombi SE Monor – RFC Csömör 

3–11 (1–8)
• Gsz.: Tősér (1., 27.), Jenei (2., 12.), Nehéz (3.), 

Maruzsi (14.), Tápi (16.), Kiss B. (20.), Viz (20.), Érsek 
T. (23., 24.)

• felsőházi rájátszás
• 1. forduló: Újpest FC – RFC Csömör 5–5 (5–3)

• Gsz.: Érsek R. (19., 24.), Maruzsi (19., 20.), Jenei 
(32.)

• 2. forduló: RFC Csömör – UFC Gyömrő 8–1 (3–0)
• Gsz.: Jenei (9., 16.), Husz (19.), Kiss B. (31.), Tápi 

(33.), Maruzsi (34., 40.), Nagy D. (40.)

KERÉKPÁR
Óceáni levegőn bringáztak

Néhány hete a Földközi-tengeren 
fekvő Mallorca, egy hónappal később 
már az Atlanti-óceán által körülölelt 
Kanári-szigetek vendégszeretetét élvezték 
a Cube-Csömör kerékpárosai. A 20-25 
Celsius-fokos napsütésben ideálisak 
voltak a körülmények a tekeréshez, így 
két hét alatt le is tudtak a srácok 1500 
kilométert fejenként. Szükség lesz majd 
bringásaink páratlan erőnlétére, mert 
hosszú és fárasztó szezon veszi kezdetét a 
spanyolországi edzőtábort követően.

DÍJUGRATÁS
A kilencszeres magyar díjugrató bajnok, 

müncheni olimpikon Ákos Ajtony az 
öttusa-válogatott lovasedzőjeként 1988-
ban Szöulban csapatban olimpiai bajnoki 
címhez segítette Mizsér Attilát, 
Martinek Jánost és Fábián Lászlót. 
Településünkhöz kötődik a neve, hiszen a 
legendás tréner tette fel a rendszerváltást 
követően Csömört a lovassport térképére. 
Ajti bácsi rövid betegség után, február 12-
én 72 éves korában eltávozott körünkből. 
A Csömöri Lovas és Természetbarát 
Közhasznú Egyesület emlékversennyel 
készül tisztelegni a magyar díjugratás 
ikonja előtt. A csömöriek kezdeményezé-
sére csatlakozott a gondolathoz a Magyar 
Öttusa Szövetség elnöksége, a Magyar 
Lovas Szövetség díjugrató és díjlovas 
szakága, a Pest Megyei Lovas Szövetség 
és a Magyar Póni Klub Szövetség is. A 
sportszervezetek összefogásával április 
22-én országos jellegű díjugrató, 23-án 
CDN-B kategóriájú díjlovas Ákos Ajtony 
Emlékverseny lesz a Major utcai sportlo-
vardában. A díjugrató versenyen a Magyar 
Öttusa Szövetség döntése szerint a ma-
gyar válogatott keretéből hat öttusázó fog 
indulni. Az előzetes jelentkezések alapján 
a két versenynapra mintegy 300 startra 
számítanak.

REKREÁCIÓ
Új edzéslehetőségekkel bővül a Csömör 

Sportcsarnok, hiszen a teljesen átalakított 

iskola felőli lelátó mögött vadonatúj terem 
várja a sport és a mozgás szerelmeseit. A 
Recreo Stúdió mellett már a Recreo Aré-
nában is belekóstolhatnak az érdeklődők 
a minőségi edzésekbe, amelyek célja a 
csömöri és a Csömör környéki emberek 
egészségének megtartása, javítása. A 
Recreo Stúdióban kialakított szakmai 
alapokra kiépített csoportos edzésekre 
várnak minden kedves vendéget a Csömör 
Sportcsarnokban áprilisban induló új fog-
lalkozásokra. Az órák 6-8 fős kiscsopor-
tokban zajlanak, egymásra épülő kezdő, 
középhaladó és haladó megosztásban. A 
gyermekek a nagy tapasztalatot szerzett 
edzők junioroknak fejlesztett edzéseit 
látogathatják, illetve rehabilitációs órákon 
is részt vehet az, akinek konkrét célja, 
problémája van. Részletek a csomorsport.
hu honlapon olvashatóak!

PÁLYÁZAT
Jubileumi év a 2017-es, hiszen kézilab-

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

EDZŐPORTRÉ
A CsömörSport hagyományteremtő 

új rovatában portrésorozat keretében 
mutatja be csömöri edzőinket, minden 
hónapban más és más kerül rivaldafénybe. 
Íme, az aikido szakosztály atyja, Molnár 
Csaba, aki elnyerte az év edzője kitünte-
tést az idei Sportbálon. Ebben a hónapban 
őt ismerhetjük meg jobban.

„Gyerekként odáig voltam azokért a filme-
kért, amelyekben Bruce Lee és Jackie Chan 
játszottak, mindegyikből megpróbáltam ell-
esni valami harci fogást – emlékezett vissza 
gyermekkorára a 2017-es Sportbálon az 
év edzőjének választott Molnár Csaba. 
– Már egészen fiatalon nagyon érdekelt az 
összes harcművészet, de ahogy nőttem, ez a 
szenvedélyem lassan alábbhagyott. Aztán 
23 éves koromban Steven Seagal egyik mo-
zija újra felélesztette ezt a vágyat, és innentől 
már nem volt menekvés..."

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

Szabó Péter Ádám
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Rosenbergerné 
Türk Edina 

pályázati szakértő 
20/547-4263

turkedina@konzultacio.eu 

Háztartási gépek javítása 30 éves tapasztalattal!

Márkafüggetlen hűtők, klímák,
villanybojlerek, villanytűzhelyek, mosógépek

szakszerű javítása.


Bíró Árpád háztartási gépszerelő

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

Matematika, 
fizika korrepe- 
tálás általános 
iskolásoknak!

Igény szerint  
házhoz is megyek.

tel: 06-20/ 972-1715

A TereFere Klub kirándulást szervez:

Erdély – Hargita  
csodálatos tájaira
Utazás: légkondicionált autóbusszal, időpontja: 
2017. július 09. – 15. (7 nap 6 éjszaka)  
Ellátás: félpanziós (reggeli, vacsora) 
Szállás: Panzió és falusi turizmus
Kirándulás költsége: 65.000.-Ft./ Fő
Találkozás: 09.-én vasárnap reggel 05.00 óra 
- Csömör, Laky park buszvégállomás, Csalogány 
utca, Petőfi Sándor Művelődési Ház, Béke tér.

A programok az időjárás és a helyi útviszonyok 
függvényében módosulhatnak. A részvételi díj  
nem tartalmazza a múzeumi belépőjegyek árát 
(kb. 80 lej) és egyéb szolgáltatások díját.
Utasbiztosítást mindenki egyénileg köt,  
de kérésre intézését vállaljuk.

Jelentkezni lehet Nagy Imrénél:  
Telefon: 06-20-490-35-16 /  
E-mail: nagy.imre44@gmail.com 
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REDŐNYJAVÍTÁS                                     
Fa, műanyag, alumínium 
redőnyök javítása  
gyors határidővel

INGYENES KISZÁLLÁS!
szombat, vasárnap is

CSÖMÖRIEKNEK  
10% KEDVEZMÉNY

TEL: 06/70/561-9541

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

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

Kedd: 15-18
Csütörtök: 15-18

üveges,  
kép- 

keretező
Telefonon egész 

napos munkafelvétel 
minden nap.

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

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

Kánaán-Ingatlan 

ingatlanforgalmazó, közvetítő 
és szolgáltató iroda 

……………………………………………… 

+36 20 665 2060 
+36 20 320 2936 

 

 
Szolgáltatásaink: 
- ingatlan közvetítés 
- földhivatali ügyintézés  
- értékbecslés, tanácsadás, földmérés 
- tulajdoni lap, helyszínrajz kiváltása helyben 
- adás-vételek teljes körű lebonyolítása     
- ügyvédi háttér biztosítása 
- egyéb hivatali ügyintézések 
 

Ügyfeleink részére keresünk eladó házat, telket, 
külterületi szántót! 

 

Hívjon bizalommal! Nálunk az elégedett 
ügyfél a cél! 

…………………………………………………………………………… 
www.kanaan.ingatlan.com 

kanaaningatlaniroda@gmail.com 

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

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

 E-mail: top10ingatlan@gmail.com
 web: www.top10ingatlan.hu
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Ön mit kezdene plusz egy szobával, ha nagyobb otthona lehetne? 
Adjon teret igényeinek a Takarék Otthon és Otthonteremtő Kamattámogatott hitelekkel! 
Igényelje lakásvásárlásra vagy építésre induló díjkedvezményekkel! 

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

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

Ön mit kezdene plusz egy szobával?

Takarék Jelzáloghitelek

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

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

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

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

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

hogy ismét jól halljon!

Ingyenes hallásvizsgálattal várjuk, 
melyet ajándék esernyővel* jutalmazunk!

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

www.victofon.hu

ÉN JÓL HALLOK!

ÖNMAGÁRA ISMER?

Igaz, hogy néha…
… vissza kell kérdeznem.

1163 Budapest, Jókai u. 3. III. emelet, Audiológia
Bejelentkezés: 06-30/827-8435
        06-1/401-1344

SZABADTÉRI 
SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK

 
 Csömöri lakcímkártyával ingyenesen 
 használható szabadtéri pályák, eszközök:
 • salakos futópálya, terepfutópálya
 • kondipark 
 • kültéri pingpongasztal
 • terepbringapálya

 Sportversenyek, bajnokságok, 
 atlétikaverseny lebonyolítására ajánljuk: 
 • 6 sávos salakos futópálya
 • távolugró gödör
 • magasugró hely
 • súlylökő pálya
 • élőfüves focipálya

 Bejelentkezéssel bérelhető:
 • műfüves focipálya 
 • 2 teniszpálya

 
Csömöri szabadtéri sportközpont 

2141 Csömör, major u. 7-9. 
www.Csomorsport.hu • www.faCebook.hu/Csomorsport



2017. április 16-án,  19.00 órakor a Petőfi Sándor  Művelődési Házban
• fellép a Die Eber Kapelle zenekar • énekes, táncos műsor egész este• tombola

Jegyinformáció/eladás: 06-20/455-29-33A belépő 2500 forint, mely tartalmazza  a vacsorát és az italfogyasztást.A belépőjegyek kizárólag elővételben, március 20-tól, április 12-ig.

Húsvéti        programok

2. Csömörisváb locsolóbál

a Csömöri Tót Hagyományaink Házában  2017. április 17-én, húsvéthétfőn  10.00-18.00 óráig
Program:
• népi játszótér• kézműves foglalkozás a Borostyán Csömöri Családok Élményszervező Egyesületével• állatsimogató• a tót konyhában húsvéti  sütemények kóstolhatók• húsvéti szoba alkalomhoz illő  viseletbe öltöztetett bábokkal• 14.00 óra - hagyományos húsvéti  locsolkodás bemutatása, locsolóvers tanulása

• 15.00-17.00 óra - táncház
Csömör, Gorkij fasor II.


