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Verőfényes napsütésben, mintegy  háromszázhatvanan sétáltak 
a Csömöri Csatangolón október első napján. (i 24. oldal)

Megjelent az Így énekeltek Csömörön tót éne-
keskönyv második kötete. (i 19. oldal)

A holokauszt 73. évfordulója alkalmából  
a csömöri zsidó sírkertben emlékeztek az áldozatokra.

Vekerdy Tamás telt ház előtt tartott  
előadást a művelődési házban a  
csömöri szülőknek. (i 17.oldal)

A reformációi emlékév jegyében A családközpontú 
reformáció címmel tartottak közös szervezésű programot  
a csömöri protestáns gyülekezetek, melyen többek között  
dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus Hit–remény–
szeretet című előadását hallgathatták meg. (i 18. oldal)

A jótékonysági  Karitász bálra idén is  
hamar elfogytak a jegyek. (i 16. oldal)
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Gesztenyebaba
 
 A törékeny kisfiú már alig várta, hogy anyukája megérkezzen érte  
az óvodába. Nagy sietve szaladt felé, kipirult arccal újságolta aznapi  
élményét: gesztenyét gyűjtöttek az óvó nénivel, amiből majd babákat,  
állatkákat készítenek holnap.  

Hosszú volt az út hazafelé, gyalog mentek fel a dombtetőre, a kisfiú  
meg-megállt egy-egy gesztenyefa alatt, és szorgosan gyűjtötte a terméseket  
a zsebébe. Mire hazaértek, besötétedett. A jó meleg lakásban az anyuka  
lesegítette a kisfiúról a kabátot, s akkor vette csak észre, milyen súlyos  
lett az út alatt a piros dzseki, melynek zsebeiből boldogan gurultak elő  
a kövér gesztenyék. A konyhaasztalon tálcára helyezték őket, a kisfiú  
nagy gonddal válogatta ki a legnagyobb és legfényesebb szemeket. 
Aztán hurkapálcát és kisbicskát vett elő. Késő estig dolgozott, 
aprócska  kezei alól  lovacska,  kiskutya, papa, mama, gyerekek 
kerültek az asztalra, ékes díszeiként  őszi  otthonuknak.

A minap az anyuka a szekrény tetején egy dobozra lelt, benne  
a gesztenyecsalád minden tagjával. Tíz éve már, hogy ott pihentek.  
Elővette hát őket, óvatosan megtörölgette, s betette  
az ablakpárkányra a népes famíliát. Hadd lássák ismét, 
milyen szép is még mindig  a csömöri ősz.

                                                                                                                                             Miklós Daniella

2017. November 18. 
              termelői piac a Hősök terén 

Ami az éléskamrából 
hiányzik

szombat
800-1300 óra

Olcsón jót!
Bolhapiac 
a művelődési ház 

nagytermében
november 18.  szombat  

800-1300 óra  
Mivel a terem befogadóképessége  

korlátozott, ezért előzetes  
regisztráció szükséges!

Regisztrálni a művelődési házban  
nyitvatartási időben személyesen,  

telefonon: 06 28 543-790 számon, vagy  
iroda@muvhazcsomor.hu e-mail  

címen lehet.

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

Szelektív hulladékszállítás
November 3-án és 17-én, pénteken  
kell kitenni a szelektív hulladékot!

Gumi- és nikecellgyűjtés
2017. november 11. szombat, 08.00-16.00 óra 
(9. oldal)

Sittgyűjtés
2017. november 25. szombat, 08.00-16.00 óra 
(9. oldal)

Zöldhulladékgyűjtés
November 10-én és 24-én, pénteken  
kell kitenni a zöldhulladékot az erre a célra  
rendszeresített zsákokban!
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Települési  
krónika
 
Szeptember -én, a Reformáció 500 
jubileumi programsorozat keretében 
A reformáció kincsei – Evangélikus 
költők versei címmel irodalmi délutánt 
tartottak az evangélikus templomban. 
A műsort Solymár Péterné állítot-
ta össze, a verseket pedig a gyülekezet 
tagjai szavalták el.

Szeptember -én nyílt meg a Képben 
gondolkodók fotósklub kiállítása a műve-
lődési házban.

Szeptember -án rendezték meg 
Csömör legnagyobb hagyományőrző 
programját, a szüreti mulatságot.
(i 14‒15. oldal)

Október -jén,  a Csömöri Csatan- 
golón több mint 350-en indultak út-
nak a 10 és 25 km-es távon. (23. oldal)

Október -én a csömöri állatvé-
dők szervezésében az állatkínzások 
ellen tiltakozó felvonulást tartottak 
Csömörön.

Október -án mécsesgyújtással 
emlékezett az önkormányzat képvi-
selő-testülete az aradi vértanúkra a 
Petőfi-emléktáblánál.

Október -én jótékonysági Karitász 
bált tartottak a művelődési házban.
(i 16. oldal)

Október -án, a holokauszt 73. év-
fordulója alkalmából megemlékezést 
tartottak a csömöri zsidó sírkertben. 
Az alkalmon Kiss Henrietta, a 
MAZSIHISZ alelnöke, Gordon 
Gábor, az Élet Menete Alapítvány 
kuratóriumának elnöke, Verő Tamás, 
a Frankel Zsinagóga rabbija és Eigler 
Tamás, az önkormányzat képviselője 
is részt vett.

Október -én a művelődési házban 
népdalkör-találkozót rendeztek a Tiszta 
Forrás Népdalkör szervezésében.  
(i 20. oldal)

Október -én a SZAK szervezésé-
ben Lukács Antal-versmondó ünnepet 
tartottak a művelődési házban.
(i 19. oldal)

Október -én a könyvtárban mutat-
ták be a Csömöri Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat új daloskönyvét, az 
Így énekeltek Csömörön című kiadvány 
2. részét. A bemutató házigazdája 
Takács László karnagy volt.

Lapzárta után
Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc tiszteletére két községi program 
várta az érdeklődőket. Október -én 
a Gloria Victis emlékhelyen dr. Bándi 
Gyula, az MTA doktora, az alapvető 
jogok biztosának a jövő nemzedékek 
érdekeinek védelmét ellátó helyettese 
mondott ünnepi köszöntőt. Október 
-án Forradalom és művészet címmel 
tartottak ünnepi irodalmi estet a mű-
velődési házban, melyen Huszárik 
Kata, Mensáros László-díjas színmű-
vész és a Csömöri teátristák léptek fel.

hírek, események
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Fókuszban 
Folyamatosan nő 
Csömör zöldterülete

Az önkormányzat folya-
matosan bővíti a virágos 
területeket a községben, így 
az elmúlt öt évben duplájá-
ra növekedett a parkosított 
területek száma Csömörön.  

Erdőtelepítés kezdődik
Az önkormányzat  még idén ősszel meg-
kezdi  egy 2 hektáros erdő  telepítését a 
Bócsi-kastély környékén, a kerékpáros 
körtúra útvonala mellett, ahova őshonos 
fákat, kőrist és juhart ültetnek.  A 4,5 mil-
lió forintos  önerős beruházás  az elmúlt  
évtizedek legnagyobb  önkormányzati 
erdőtelepítése lesz.  

Számos játszótér és pihenőpark nyílt a korábban elhanyagolt területeken, mint például 
a HÉV saroknál, a Szabadság út‒Nagy Sándor utca kereszteződésében, ahol korábban 
homokkupacok és egy félig leégett épület csúfította  a főút melletti területet,  vagy a Laky 
parkban, ahol az elhagyatott terület helyére   játszóteret  és pihenőparkot építettek.   A 
bekötőutak mellett az önkormányzat fákat ültetett, több helyen virágosládákat helyeztek 
ki a korlátokra és az utakon elhelyezett középszigetekre.  

Háromezer új növényt ültetnek
Az önkormányzat tulajdonában lévő CSÖTESZ idén eddig kétezer-ötszáz növényt 
ültetett el Csömör útjai mellett és parkjaiban. Tavasszal évelőkkel, egynyáriakkal színe-
sítették a falut, ősszel pedig ezek mellett még mintegy ötszáz cserje elültetését tervezik. 
A telepítések során szempont, hogy a falu minél több pontja kapjon új növényeket, így 
a Laky saroktól a Hősök terén át egészen a Hunyadi utcáig megszépülnek az utcák, 
parkok.

Jövőre a Föld napja alkalmából  az 
önkormányzat és a CSÖTESZ  egész 
napos környezetvédelmi programot 
és több  akciót is szervez.

Égetési rend
Az ingatlanon belül végzett kerti zöldhulladék égeté-
se környezetvédelmi, egészségügyi okokból az eddig 
megszokott rendhez képest a  
2017. október elsejétől december 31-ig  
terjedő időszakban kizárólag hétfőnként,  
6.00 órától 18.00 óráig megengedett.

Novemberben viszik el 
utoljára a lombot

A korábban megszokott késő őszi 
lombgyűjtés idén már nem lesz,  
helyette a kéthetenkénti zöldhulladék- 
gyűjtés során lehet a lombot is kitenni. 
Idén ez azt jelenti, hogy a lombot 
utoljára november 24-én lehet kitenni 
az 50 Ft-ért megvásárolható zöldhulla-
dékgyűjtő zsákokban.

A zsákok az alábbi helyeken szerezhe-
tőek be:
• Fityus és Társa Vasbolt -  

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

Vörösmarty u 2. 

További információk: 
www.zoldhid.hu

hírek, események
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Fejlesztések a nagyközségben

Elkészült a Laky sarkon épített jegypénztár és nyilvános mosdó, 
a közművek bekötése is folyamatban van, így hamarosan mindkét 
helyiség működni fog.

A Községgondnokság befejezte a Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont udvarának burkolását,  az épület előtti  parkoló kialakítását 
és a belső kerítés újjáépítését is.

Befejeződött a  Sármány és a Körmendi utca aszfaltozása és 
csapadékvíz-elvezetési munkálata, melyet önkormányzati önerős 
beruházásban valósítottak meg.

Járdát építettek a Vasút sorra a Hunyadi utca felé, a Községgond-
nokság kivitelezésében.

hírek, események
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Mi történt a faluban?

Az elmúlt félévről, a nyár eseményeiről 
Pásztor Sándorral, az Ügyrendi, 
Sport- és Közbiztonsági Bizottság el-
nökével, Szőke Zoltánnal, a Csömöri 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetőjével 
és Krampek Zoltánnal, a Csömöri 
Polgárőrség képviselőjével beszélgettünk. 

Pásztor Sándor elmondta, hogy 
folyamatosak és rendszeresek a bizottsá-
gon belüli egyeztetések, az egyre szebb 
eredmények elsősorban annak köszön-
hetőek, hogy ennyire szoros és hatékony 
az együttműködés a közbiztonságért 
dolgozó szervezetek között. 

A statisztikák is nyugalmas nyarat 
tükröznek, a nyáron „népszerű” bűncse-
lekményből, betörésből például mind-
össze egy történt a faluban. Krampek 
Zoltán szerint olajozottan működik a 
polgárőrség, a lakosság, és a különböző 
szervezetek kapcsolata, azonnal értesül-
nek arról, ha bármi rendkívüli történik 
a faluban, folyamatosan járőröznek, így 
gyakorlatilag tényleg 
nem történhet semmi 
az ő tudtuk nélkül. 
Fontos lenne, hogy a 
lakosság egy-egy tü-
relmet igénylő hely-
zetben is értse, hogy 
a polgárőrség értük 
van. Ahhoz, hogy egy 
szüreti felvonulás kü-
lönösebb fennakadás 
nélkül történjen, sok 
polgárőr munkájára 
van szükség, és ilyen-
kor az egyéni érdekek 
helyett természetes, 
hogy az egész kö-
zösséget érintő rendezvény biztonsága 
fontosabb. 

Szőke Zoltán arról számolt be, hogy 
sajnos  idén mostanáig többször kellett 
kivonulniuk, mint tavaly egész évben. 
Számtalan tűzesetet a nem rendesen 
karbantartott kémények okoznak, amit 
tovább tetéz a nem megfelelő anyagok 
eltüzelése, ami amellett, hogy szabály-
talan, komoly veszélyforrás is. A nem 
körültekintően vásárolt háztartási gépek, 
az ingatlan elektromos rendszerének 
túlterhelése szintén sok munkát jelent a 
tűzoltóknak.  

Mindhárom biztonságunkért dolgozó 
szervezet képviselője szomorúan egyetér-
tett abban, hogy a közlekedési balesetek, 
KRESZ-hez kapcsolódó szabálytalansá-
gok statisztikája romlott, melynek sajnos 
egyetlen oka a figyelmetlenség és fele-
lőtlenség.  A Laky-bekötőúton továbbra 
is sok a baleset, melyért többen az utat 

szeretnék felelőssé tenni, de 70%-ban az 
ittas vezető miatt ütközik, vagy csúszik ki 
az autó. Gyorshajtás, táblák figyelmen kí-
vül hagyása, tilosban parkolás, ezek min-
dennaposak Csömörön, olyan, mintha az 
itt élők azt gondolnák, a településtáblán 
belül nem érvényesek a szabályok.  

Tovább bővül a térfigyelő kamerarend-
szer, legközelebb a  Szabadság út – Nagy 
Sándor utca találkozásánál szerelik fel 
a kamerát.  A rendőrség és  tűzoltóság 
mellett hívjuk bátran a polgárőröket és 
az önkéntes tűzoltókat, hiszen tudjuk, ők 
az elsők, akik megérkeznek a helyszínre. 
Azonban ők sem menthetnek meg minket 
saját magunktól,  a szabályok, törvények 
betartása mindenekelőtt saját felelőssé-
günk. 

Kigyulladt a KERHU telephelye
Szeptember végén kigyulladt a magán-
kézben lévő KERHU telephelye Csömör 
és Kistarcsa határában. A tüzet a Csömöri 
Önkéntes Tűzoltók oltották el, akiknek 
sikerült gyorsan eloltani a lángokat. 

Kiengedett kutyák miatt történt baleset
Október elején baleset történt a Laky- be-
kötőút azon szakaszán, amelyen 90 km/h 
a sebességhatár: egy személyautó két ott 
szaladgáló kutyát próbált kikerülni, és 

árokba zuhant. Szerencsére komolyabb 
személyi sérülés nem történt, de az autó 
teljesen összetört. A kutyákat végül 
a Major út egyik telephelyén sikerült 
befogni, a csömöri állatmenhely munka-
társai azonosították be őket: itt laknak 
Csömörön, van gazdájuk. Komolyabb 
baleset is történhetett volna, csak azért, 
mert felelőtlenül nem figyeltek a kutyákra, 
vagy szándékosan kiengedték őket, hadd 
szaladgáljanak. A kutyusoknak gazdájuk 
nélkül nincs helyük az utcákon. Aki ki-
engedi őket, szabálysértést követ el, ami 
komoly pénzbüntetéssel járhat. Meg kell 
értenünk: az állatok sem magukra, sem 
másokra nem képesek vigyázni.

Illegális hulladéklerakókat fogtak el
Szeptemberben a Tatárdombnál illegális 
hulladéklerakókat fogtak el. Az utóbbi 
időben sajnos ismét megszaporodtak 
az illegális hulladéklerakások, az elkö-
vetők előszeretettel használják erre a 
Tatárdomb környékét. Az önkormányzat 
most betonelemekkel zárta el a bekötőút 
melletti területet,  valamint az illegális 
hulladéklerakók megfékezésére idén ősz-
szel nagyszabású akciót szervez, melybe 
a polgárőrök mellett a rendőrséget is 
bevonják.

KG

hírek, események
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A legkisebbek a bölcsit, 
szüleik az új támogatási 
rendszert élvezik
Csömör önkormányzata régóta keresi a 
megoldást arra, hogy a 3 év alatti gyerekek 
számára bölcsődei ellátást biztosítson. 
Szeptember elsejétől a bölcsődei korú 
gyerekek elhelyezéséhez ellátási szerző-
dést kötöttek helyi és közelben levő ma-
gán működtetésű családi napközikkel: a 
Csömörön működő Maugli Bölcsődével, 
a Pöttöm Fészek Családi Napközivel és 
a 16. kerület Magtár utcában található 
Épülő Generáció Családi Bölcsőde Háló-
zattal. Ezek az intézmények így összesen 
34 csömöri gyerek fogadását vállalják. 
Kiknek a véleménye számítana jobban az 
új lehetőségről, ha nem az édesanyáké? 
Őket kérdeztük.

Szini Emese, 5 gyerekes édesanya, ikrei 
szeptembertől a Magtár utcai bölcsődébe 
járnak:

„Nagy örömmel vettük a hírt a támoga-
tásról, mivel fontos volt számunkra gyere-
keink mindennapos bölcsődei elhelyezése, 
de a magánbölcsőde megfizethetetlen volt 
számunkra. Most, a gyerekenként 50.000 
forintos támogatás segítségével Gerike és 
Ancika is elkezdhette a bölcsit, ami nem 
csupán hatalmas segítség számunkra, amiért 
hálásak vagyunk, de fantasztikus élmény 
is. Az Épülő Generáció bölcsődét válasz-
tottuk, ahol 21 kisgyermekkel 5 végtelenül 
elhivatott, motivált, szakmailag felkészült, 
mindig mosolygós kisgyermeknevelő fog-

lalkozik mindennap. A hangulat vidám 
és fejlődésre ösztönző. A rengeteg kinti és 
benti játék, több csoportszoba, fejlesztő 
torna, mondókázás, módszeresen gyengéd 
bilireszoktatás, a vezetőnő szakács férje által 
főzött igazi házi koszt, az életkor szerinti 
bontott, rendszeres foglalkozások megtették 
hatásukat: gyermekeim mindössze két hét 
alatt ugrásszerűen elkezdtek fejlődni mind 
a beszéd, a szobatisztaság, az evés, mind 
a társas készségek területén. Számomra is 
megdöbbentő eredményeket értek el, amit 
nem győzök megköszönni! "

Bartha-Szekeres Gabriella 2 
gyerekes édesanya, második kislánya is a 
Pöttöm Fészek Bölcsődébe jár:

"Mivel a nagyobbik lányunk korábban 
a Pöttöm Fészek Bölcsődébe járt, ismertük 
és szerettük a helyet, a kicsi is nap mint 
nap jött velem a testvéréért. Így nem volt 
kérdés, hogy újra Edináékat választjuk, ha 
majd eljön az ideje. Oktatásszervezőként 

dolgozom magánvállalkozásban, 
nem igazán volt választásom, 
visszatérek-e a munka világába, 
ráadásul azt gondolom, jó helyen, 
hasonló korú gyerekekkel lenni, 
ez a gyerek számára is ideális 
megoldás.  Már a tizenötezer 
forintos támogatást is nagy 
ajándékként éltük meg, de az új 
támogatási rendszer tényleg nagy 
terhet vesz le rólunk. A Pöttöm 
Fészek Bölcsőde csodálatra mél-
tóan veszi figyelembe a gyerekek 
egyéniségét, egyedi igényeiket, és 

szuperül kezelik a nehezebb helyzeteket is. Jó 
példa erre, hogy a nehezen alvó kislányomat 
a mai napig könnyebben rávezetik az alvás-
ra, mint én otthon.  Tulajdonképpen ebben 
a családias, baráti közegben olyan, mintha 
nagyszülők vigyáznának a gyerekekre, csak 
még barátokat is kapnak mellé."

Újabb ösztöndíj- 
pályázat fiataloknak
A szeptember végén kiírt Bursa Hunga-
rica pályázatokat az önkormányzat a mi-
nisztériummal együttműködve hirdette 
meg.

Az egyik pályázat a felsőoktatási intéz-
ményben tanuló fiataloknak szól az idei 
tanév második, illetve a következő tanév 
első félévére.

A másikon a következő tanévben fel-
sőoktatási tanulmányaikat megkezdeni 
kívánó fiatalok indulhatnak. Mindkét 
pályázat beadási határideje november 7.

A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa 

Hungarica)
A Bursa Hungarica pályázatokkal 

kapcsolatban részletes információ a www.
csomor.hu oldalon érhető el.

Október 6-án elindult az éjszakai járat,mely szombat és  
vasárnap éjjel közlekedik az Örs vezért tér és Csömör között.  
A buszjáratot önkormányzati finanszírozással indították el.

Éjszakai járat

Az Önkormányzat a Bursa Hungarica mellett a Csömöri Kulturális Közalapítványon 
keresztül több, saját finanszírozású támogatással is segíti a csömöri fiatalok tanulását. 
Ilyen például az alanyi jogon járó nyelvtanulás támogatása, mely szinte egyedülálló, 
hiszen az önkormányzat saját finanszírozásból minden sikeres nyelvvizsgát tett 
csömöri fiatalt 40 000 Ft-tal támogat. Mindemellett a csömöri fiatalok középiskolai 
tanulmányait is segíti.

hírek, események
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Álláshirdetés a Polgár-
mesteri Hivatalban
Takarító
Tisztán és rendben tartja a Polgármesteri Hivatal  
belső tereit, valamint a hivatal előtti területet.
Pályázati feltételek:
• alapfokú iskolai végzettség vagy  

szakmunkás-bizonyítvány;
• büntetlen előélet, cselekvőképesség;
• 3 hónapos próbaidő kikötése.
Benyújtási határidő: 2017. november 30.
Pályázat benyújtásának módja:
Személyesen: Csömöri Polgármesteri Hivatal,  
2141 Csömör, Szabadság út 5. 
Érdeklődni lehet telefonon: 06-28-543-042
Postai úton (dr. Katona Péter jegyzőnek címezve): 
Csömöri Polgármesteri Hivatal  
2141 Csömör, Szabadság út 5. 
A borítékra kérjük ráírni:  
Pályázat takarítói munkakör betöltésére
Részletek a  www.csomor.hu oldalon

Álláshirdetések a SZAK-ban
Szociális gondozó munkatárs
A településen élő idős, beteg ellátottakat 
saját otthonukban segíti: fizikai, mentális és szociális 
szükségleteinek, életkorának, élethelyzetének és 
egészségi állapotának megfelelően.

Családgondozó munkatárs
Az ideális jelöltet érdekli a családokkal kapcsolatos 
segítő munka, szeret csapatban dolgozni,
szeretne szakmailag fejlődni, alapfokú  
számítástechnikai ismeretekkel rendelkezik.
A meghirdetett munkakörökkel kapcsolatban 
Hegyesiné Nagy Ibolya intézményvezető tud bővebb 
információt adni munkanapokon a 06/28/544-065-ös 
telefonszámon.
További részletek: facebook.com/ 
Szociális-Alapszolgáltatási-Központ

Álláshirdetés a sportcsarnokban
Takarító és gondok-karbantartó
A munkavégzés helye: Csömöri Sportcsarnok,  
2141 Csömör, Major u. 7-9. Illetmény és juttatások, 
munkarend: megegyezés szerint. Jelentkezni lehet:  
Válé Flórián ügyvezető igazgatónál,  
e-mail: ugyvezeto@csomorsport.hu, 
 telefon: +36/30 922 1422, postacím:  
Csömöri Sportcsarnok, 2141 Csömör, Major u. 7-9. 
Várjuk a jelentkezéseket!

Német Nemzetiségi  Önkormány-
zat Csömör  közmeghallgatása

Időpont: 2017.november  9. 18.00 óra
Helyszín: Sinka István Községi Könyv-
tárban 

Csömör Nagyközség  Önkormány-
zata  közmeghallgatást tart
Időpont: 2017. november 30. 18 óra
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház

Sittgyűjtés lesz novemberben

November  25-én  8 -16 óra között sittgyűjtési akció lesz   
a Csömöri Települési Szolgáltató Kft. telephelyén, Állomás utca 6. szám alatt.

Az akcióval azoknak a dolgát szeretnénk megkönnyíteni, akiknek a kisebb 
felújításokból származó, viszonylag kevés mennyiségű sitt elhelyezése gondot okoz. 
A sittgyűjtési akció során nem a teljes házfelújításból vagy házépítésből származó 
sittet gyűjtjük be; a nagyobb mennyiségek elszállításáról továbbra is a  
háztulajdonosoknak, építkezőknek kell gondoskodniuk.

Minden csömöri lakos – lakcímkártyája felmutatásával – 1 m3 sittet ingyenesen 
lerakhat a Községgondnokság területén (csak a kijelölt napon és időben!).  
A lakcímkártyára azért van szükség, mert a sittgyűjtés  
kizárólag a csömöri lakosoknak szól!

A sitt szállításáról, valamint a szállító járműről való lepakolásáról a lakóknak 
kell gondoskodniuk. Kérjük, lehetőség szerint utánfutóval és ne zsákokban, 
hanem ömlesztve szállítsák a Községgondnokságra a sittet!

A begyűjtés időpontja és helyszíne:
2017. november 25. szombat, 08.00-16.00 óra
Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Csömör, Állomás utca 6.
(bejárat a HÉV-állomás felől)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy építkezésből megmaradt veszélyes hulladékot (pl. 
pala), és egyéb, a környezetre ártalmas hulladékot (pl.gumiabroncs, akkumulátor) 
nem lehet lerakni!

                                           Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.

Közterületen fát, cserjét ültetni, elhelyezni, illetve kivágni csak  
a polgármester hozzájárulásával lehet. Az erre vonatkozó szándékot  
a Polgármesteri Hivatalnál kell bejelenteni. A bejelentés után a CSÖTESZ KFT.  
segítséget nyújt a  fa pótlásához a  megfelelő fafaj kiválasztásában.

Mi minősül sittnek?
Szinte minden, ami az építkezésből, felújításból maradt: beton, tégla, cserép, 
kerámia, de még a föld és a kövek is.

hírek, események

Autógumi és nikecellgyűjtést tartanak

November 11-én minden csömöri lakos – lakcímkártyája felmutatásával 
- 2 garnitúra (8 db) felni nélküli autógumit, továbbá motorkerékpár- és 
bicikligumit ingyen leadhat a Csömöri Települési Szolgáltató területén. 
Ezenkívül habosított műanyag hulladék (pl.: hungarocell, nikecell, csak tiszta, 
szennyeződésmentes állapotban) elhelyezésére is lehetőséget biztosítunk.

A hulladék (autógumi, hungarocell, nikecell) helyszínre szállításáról, 
és a szállító járműről való lepakolásáról – a Településszolgáltató 
munkatársainak útmutatása alapján – a lakóknak kell gondoskodniuk.

A begyűjtés időpontja és helyszíne:

2017. november 11. szombat, 08.00-16.00 óra

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. 

Csömör, Állomás utca 6. (bejárat a HÉV-állomás felől)

Az 99/31/EK sz. európai uniós irányelv értelmében 2003. július 1. óta 
Magyarországon tilos a hulladék gumiabroncsokat a kommunális 
hulladékba dobni.  Csömör Nagyközség Önkormányzata a gyűjtési 
akció szervezésével ezen hulladék, továbbá a habosított műanyag 
hulladékok elhelyezéséhez nyújt segítséget a lakosságnak.
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Mivel fűthetünk?

A hideg beálltával egyre többen fűtenek 
fa, szén és vegyes tüzelésű kályhával vagy 
kazánnal. Ezekbe csak kezeletlen fát, 
szenet, brikettet, pelletet szabad berakni. 
Tilos elégetni kezelt fát, kommunális 
hulladékot, műanyagot, gumit, PET 
palackot, textilt, veszélyes hulladékot (pl. 
elemet stb.). Aki ezekkel biztosítja az 
ingatlan fűtését, az megszegi a hatályos 
jogszabályokat, szennyezi a levegőt, és 
károsítja a környéken lakók egészségét. 
Jogszabálysértés esetén a járási hivatal 
eljárást indíthat, és több százezer forint 
pénzbírságot is kiszabhat.     

Kérdéseiket, bejelentéseiket, észrevéte-
leiket személyesen, elektronikus úton a 
kornyezetvedelem@csomor.hu e-mailre 
címre, telefonon a 28/544-034-es számon 
és postai úton a 2141 Csömör, Szabadság 
út 5. sz. alatti címen tehetik meg.          
   
 Dr. Katona Péter
    jegyző

Tájékoztató a szépkorúak 
jubileumi juttatásáról
Egy hosszú élet munkája, eredményei el-
ismerést és tiszteletet érdemelnek, mely-
nek meg kell nyilvánulnia a társadalom 
tagjai, közösségei, intézményei részéről. A 
szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés 
kifejezéseképpen a 90, 95, 100, 105, 110, 
115 életévüket betöltött magyar állam-
polgárokat jubileumi juttatás, okirat és 
személyes köszöntés illeti meg.

Az eljárást kérelmezni nem kell, az hi-
vatalból indul, de a BFKH által kiküldött 
űrlapot a szépkorú személynek kitöltve 
vissza kell küldenie, melyben nyilatko-
zik, hogy az anyagi juttatást elfogadja, il-
letve kéri-e a lakóhelye szerinti személyes 
köszöntést. 

Ebben az esetben az okiratot Csömör 
polgármestere adja át, és személyesen 
is kifejezi tiszteletét és megbecsülését 
Csömör szépkorú személyeinek.

Egyszer régen 
Csömörön
Sorozatunkban olyan réges- 
régi elfeledett történeteket 
szeretnénk elmesélni olva-
sóinknak, melyek legye-
nek meghatóak, viccesek, 
elgondolkodtatóak vagy 
meglepőek: közös bennük, 
hogy Csömörön történtek.   
Régen a szőlőszedés nem akkor vette kez-
detét, amikor beérett a szőlő és kedvünk 
tartotta, hanem amikor a hegybíró ki-
mondta: kezdődjék a szüret! A szőlőhöz 
kiemelkedően értő gazdák közül került 
ki a demokratikusan megválasztott hegy-
bíró, akihez később növényvédelemmel, 
borkezeléssel kapcsolatos kérdésekben 
fordulni lehetett, és aki vitás kérdésekben 
kimondta az á-t vagy éppen a b-t.

Természetesen nem egyedül cipelte a 
felelősség súlyát a nagy nap kijelölésében, 
többedmagával ment ki a szőlőtáblákba, 
hogy érzékszerveik általi mintavétellel, 
azaz a zamatos gyümölcs színe, illata, 
állaga és leginkább íze alapján megállapít-
sák, eljött az idő. Akkoriban inkább kései 
fajták, otelló és olaszrizling voltak túl-
nyomó részt a csömöri szőlőbirtokokon, 
így október elején, de inkább közepén 
kezdték leszedni. 

A két nagy mezőgazdasági ünnepnek, 
az aratásnak és a szüretnek megadták a 

módját az emberek. Felvették egyik leg-
szebb ünneplő ruhájukat, és úgy mentek 
ki lovas kocsikon a szőlőbe, hogy min-
denki lássa, ők bizony szüretelni mennek. 
Ott persze aztán átvették a munkához 
kényelmes öltözetet. Akinek nem volt 
saját lovas kocsija, az bérelt egyet, nem 
is biztos, hogy pénzért, hanem gyakran 
terménnyel, munkával, napszámmal 
fizetett cserébe. Nem volt ez másként a 
préseléssel sem, saját présgép hiányában 
bérpréseléshez folyamodtak a szőlősgaz-
dák.  Szüret idején a hegyvidéket muzsi-
kus cigányok járták, ha igényt tartottak 
rájuk, behívták őket és étellel-itallal, 
fizetséggel hálálták meg, hogy húzzák a 
talpalávalót. Az egymás közti versengés 
már akkor sem volt ismeretlen a gazdák 
számára, a középhegyi szőlősgazdák 
szőlőjének cukorfoka mindig 1-2 fokkal 
szebb eredményt mutatott, így ők évről 
évre büszkén verték mellüket, az urasági 
gazdák nem kis bánatára…. Az elkészült 
finom bort természetesen már mindenki 
nagy egyetértésben fogyasztotta, a jól 
végzett munka utáni örömben.

A történetet elmesélte: Sipos Tamás lelkes 
helytörténész, aki szívügyének tekinti, hogy 
megismerje és összegyűjtse a Csömörhöz 
kapcsolódó történeteket, és gondoskodjon 
azok továbbörökítéséről. Munkájában nagy 
segítség számára dr. Paulovics Mihály ko-
rábbi településvezető, helyi egyesületek aktív 
tagja, Csömör történetének páratlan tudója. 
Köszönjük fáradozásukat. Ha önnek is 
van olyan története, amit érdemesnek tart 
elmesélni, várjuk jelentkezését a szerkesztő-
ségben.

Kucsinka Gabriella

Felszedik a veszélyes akadályokat
Az önkormányzat megkezdte a forgalmas főuta-

kon, az ingatlanok előtti közterületekre illegálisan 
kihelyezett útakadályok felszedését. Az intézkedés-
re azért volt szükség, mert több ingatlan elé is veszé-
lyes, vagy a biztonságos forgalmat akadályozó szik-
latömböket, fém- és fakarókat helyeztek el a lakók 
az utak melletti közterületre. Az elmúlt időszakban 
egyre több lakos jelezte, hogy egyes útszakaszokon 
az ingatlantulajdonosok engedély nélkül, a közleke-
dést veszélyeztetve lekerítik a kerítésük előtti terü-
letet. Különösen ott jelent ez problémát, ahol eleve 
keskeny az utca. A főutak biztonságosabbá tételét 
követően, a kevésbé forgalmas utcákon is elvégzik 
a veszélyes akadályok felszedését. A házak előtti 
területet kialakítására  a legjobb megoldás a növények ültetése, ezzel a környezetet is 
védjük és a közlekedőket sem veszélyeztetjük. Kevesen tudják, hogy a CSÖTESZ 
tanácsadást is végez a növények ültetésére, így szívesen segítenek a lakosoknak ebben 
a kérdésben is.

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

2.) Balaska Márk és Birkás Balázs 
világbajnok kajakozók köszöntése

A képviselő-testület ünnepélyes keretek 
között köszöntötte a csömöri Balaska 
Márk világbajnok kajakozót, valamint 
csapattársát, Birkás Balázst és nevelő-
edzőjüket, Csernák Károlyt. A fiatal 
sportolók idén júniusban Európa-bajno-
ki, majd augusztusban világbajnoki címet 
szereztek K-2 200 méteren. Balaska 
Márk megköszönte az önkormányzat 
anyagi támogatását, ami elmondása 
szerint sokat segít neki a felkészüléshez 
szükséges eszközök megvásárlásában.

3.) Csömöri Egészségház  
közbeszerzési eljárásának  
megvitatása – kivitelezői szerződés

Eigler Tamás beruházási tanácsnok 
tájékoztatta a testületet, hogy a közbe-
szerzési eljárás az első árajánlatok beér-
kezése után a tárgyalásos szakaszban tart, 
melynek során a költségvetés tételeinek 
pontosítása, valamint a szerződés részle-
teinek meghatározása zajlik.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető 
elmondta, hogy a bírálóbizottság és az 
ajánlatadók javaslatait is figyelembe véve 
a szerződéstervezetben a felelősségbiztosí-
tás összegét, a részszámlák és a végszámlák 
kiállításának időpontját, a tartalékkeretet, 
valamint a garanciális javítások elvégzésé-
nek határidejét kell pontosítani. Ezek azért 
is  fontosak, hogy a potenciális kivitelezők 
a végleges szerződés ismeretében tehessék 
meg végső ajánlatukat.

Fábri István polgármester jelezte, 
hogy reményei szerint a munkálatok már 
idén október végén, november elején meg-
kezdődhetnek.

A képviselő-testület – a közbeszerzési 
eljárás szabályainak megfelelően név sze-
rinti szavazással – egyhangúlag elfogadta 
a javasolt módosításokat. (13. oldal) 

Beszámoló Csömör Nagyközség  
Önkormányzata Képviselő- 
testületének 2017.  
szeptember 21-i üléséről

A képviselő-testület 8 fő részvételével 
tartotta meg rendes ülését.
1.) Tájékoztató az elmúlt időszak 
fontosabb települési eseményeiről és 
önkormányzati intézkedéseiről

Legendák, történetek, 
történések nyomában
A legendás kézilabdacsapatunkról, 
akiknek eredményeit, elért sikereit a 
sportvilágban máig csodaként emlegetik, 
sokan hallhattak már. De hogy lett egy 
falusi, téesz-csapatból, akik saját maguk 
által épített pályán játszottak, a nemzeti 
bajnokságban játszó csapat? Csömör ho-
gyan tett országos hírnévre szert általuk? 
Mi volt a titkuk? Hogyan látták őket 
ellenfeleik?

Ezekre a kérdésekre kerestük a választ 
A legenda nyomában – 70 éves a csömöri 
kézilabda-szakosztály összeállításunkban.

Csömörön a XIX. század második felé-
től a II. világháború végéig, körülbelül 80 
évig élt jelentősebb zsidó közösség. Sokan 
nem tudják, de zsinagógájuk, temetőjük 
volt a faluban, tagjaik kereskedők és 
iparosok voltak. Meglehetősen kevés tör-
téneti forrás áll rendelkezésre a csömöri 
zsidóságról, a zsinagógát a háború után 
elbontották, a közösség nagy része nem 
élte túl a holokausztot, akik megmene-
kültek, már nem tértek vissza Csömörre. 
A Tinódi közben található zsidó temető 
síremlékei azonban őrzik az egykori kö-
zösség emlékét. 

Fejlesztések Csömörön kisfilmünkben 
Fábri István polgármester, Tormay- 
Lesták Mária alpolgármester és Eig-
ler Tamás képviselő segítségével össze-
foglaljuk a településen zajló intézményi 
fejlesztéseket, útépítéseket, felújításokat.  
Nézzék meg összefoglalónkat! 

ELŐZETES
Mi történt a művelődési ház udvarán? 
Világbajnok kajakozó a csömöri tavon! 

Részletek hamarosan a Csömör TV-n:
www.csomortv.hu
YouTube: Csömör TV

A csömöri zsidó sírkertben az első 
regisztrált temetés 1910. december 
9-én volt, a 20 hónapos Bergner 
Mihályt helyezték örök nyugalomra.

A képen balról jobbra: Csernák Károly,  Tihanyi Ferenc,  
Balaska Márk, Birkás Balázs és Fábri István a díjátadó után.

Akaraterő, elhivatottság és önfeláldozó munka révén a Csömör KSK  
egyszerű falusi kézilabdacsapatból a nemzeti bajnokságban játszó csapat lett.

hírek, események
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4.) Tájékoztató a csömöri  
református gyülekezeti ház,  
lelkészlakás és templom építéséről

A helyi református gyülekezet képvi-
seletében Esztergály Előd Gábor 
lelkész és Deák Ferencz főgondnok 
bemutatták az Emlékmű-közben épülő 
új református templom és gyülekezeti 
ház látványterveit.  Az első ütem, amely a 
lelkészlakot, lelkészi hivatalt, valamint egy 
70 fő befogadására alkalmas gyülekezeti 
termet foglal magában már az idei évben 
elkészül, a templom építése pedig a jövő 
évben valósul meg.

5.) A helyi környezetvédelemről  
szóló 22/2015. (IX. 29.) önkormány-
zati rendelet módosítása

Tihanyi Ferenc, a Településfej-
lesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
elnöke ismertette, hogy a vonatkozó 
kormányrendelet alapján a helyi rende-
let az inváziós fajú fás szárú növények 
közé sorolta a fehér akácot is, az ilyen 
növények irtása a tulajdonos feladata. 
A CSÖTESZ Kft. felmérése szerint a 
fehér akác az önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokon is jelentős mértékben 
elszaporodott, az eltávolítása jelentős 
és indokolatlan terheket róna a kft.-re. 
A fehér akác invazív jellegéről szakmai 
berkekben sincs egyöntetű vélemény, 
ezért a bizottság javasolta, hogy az  
kerüljön ki a helyi rendeletből a tulaj-
donos által eltávolítandó inváziós fajú 
növények sorából. A rendelet többi 
része változatlan marad, így a követ-
kező inváziós fajok irtása továbbra is 
az ingatlantulajdonos feladata: amerikai 
kőris, mirigyes bálványfa, cserjés gya-
logakác, kései meggy, zöld juhar. A 
képviselő-testület egyhangúlag elfogadta 
a rendeletmódosítást. 

6.) Faaprító gép beszerzése  
a Csömöri Települési Szolgáltató 
Nonprofit Kft. részére

Kulich Gábor, a CSÖTESZ Kft. 
ügyvezetője elmondta, hogy az összegyűlt 
zöldhulladék elszállítása gazdaságtalan és 
nem hatékony, mivel csak felaprítva lehet 
gazdaságosan tömörítve elszállítani, ezért 
a kft. egy használt, de  jó állapotú  gép 
megvásárlását tervezi, ami környezetvé-
delmi és ökológiai szempontból is ked-
vező. A berendezés ára 3,5 millió forint, 
megtérülése 2,5-3 év. A képviselő-testület 
egyhangúlag támogatta a faaprító gép 
megvásárlását.

7.) MLSZ pályakorszerűsítési pályázat
Pásztor Sándor önálló képviselői 

indítványként kezdeményezte, hogy a 
szabadtéri sportközpont körüli kerítést 

pályázati forrásból építsék meg, 30%-os 
önerővel. A munkálatokat az MLSZ vég-
zi el, az önkormányzatnak csak a műszaki 
ellenőrt kell biztosítani, de ennek költsége 
a támogatási összegben szerepel. A kép-
viselő-testület egyhangúlag jóváhagyta, 
hogy a pályakorszerűsítési pályázaton 
való induláshoz szükséges 3,5 millió fo-
rintos önrészt biztosítja.

8.) A Csömöri Közbiztonsági Alapít-
vány alapító okiratának módosítása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, 
Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnö-
ke beszámolt arról, hogy az alapítvány 
titkára, Német Zoltán lemondott 
kuratóriumi tagságáról és egyelőre nem 
sikerült megfelelő jelöltet találni a helyé-
re. Vermes Péter, a kuratórium elnöke 
elmondta, hogy olyan tagot szeretnének 
találni, aki szakmailag ki tudja egészíteni 
a jelenlegi tagokat. Az átmeneti idő-
szakban azonban a kuratórium 3 fővel 
működik, a titkári teendőket Mervald 
Mihály látja el. A változások miatt 
szükséges módosítani az alapító okiratot. 
A képviselők egyhangúlag elfogadták a 
módosítást.

9.) Illegális hulladéklerakás megakadá-
lyozására történő javaslattételek

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, 
Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
beszámolt arról, hogy az elmúlt időszak-
ban jelentősen megnőtt az illegálisan 
lerakott hulladék mennyisége, különösen 
a Tatárdombon. Mivel a terület az M0 
felől egy irányból közelíthető meg, ezért 
megoldást jelenthet az út betonelemek-
kel történő lezárása. A tulajdonosok a 
Majorszegiliget irányából továbbra is 
akadálytalanul tudnák megközelíteni az 
ingatlanukat. 

Emellett az ősszel célszerű megismételni 
a tavasszal már sikeres környezetvédelmi 
akciót a helyi közbiztonsági szervek köz-
reműködésével. A testület egyhangúlag 
támogatta a javaslatot.

( A témáról bővebben a 7. oldalon olvas-
hatnak.) 

10.) Virágállomás Kft.  
névhasználati kérelme

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- 
és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismer-
tette, hogy a Virágállomás Kft. a „Csömöri 
virágállomás” elnevezés molinón történő 
használatára nyújtott be kérelmet. A 
testület egyhangúlag jóváhagyta a név-
használatot.

11.) A közterületek használatáról 
és rendjéről szóló 9/2011. (IV. 29.) 
önkormányzati rendelet módosítása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, 
Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
ismertette, hogy megkezdődött a közte-
rületen elhelyezett forgalmat akadályozó 
objektumok felmérése. A rendeletmódo-
sítás szerint az ilyen tárgyakat az ingat-
lantulajdonosnak kell eltávolítani, vagy ha 
ennek határidőre nem tesz eleget, akkor 
az ő költségére a Községgondnokság végzi 
el az eltávolítást a közterületről. Emellett 
törölték a rendeletből a 3,5 tonna alatti 
gépjárművekre vonatkozó behajtási 
mentességet, lévén az okafogyottá vált. A 
testület egyöntetűen támogatta a módosí-
tást.

12.) Rendelettervezet a helyi  
népszavazás kezdeményezéséhez 
szükséges választópolgárok számáról 

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, 
hogy a helyi népszavazások kezdemé-
nyezéséhez szükséges választópolgárok 
arányát a helyi önkormányzatok határoz-
hatják meg 10 és 25 százalék között. A 
környező településeken 15 és 15 százalék 
között határozták meg az arányt az ön-
kormányzatok.

Az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági 
Bizottság 20%-os arányt javasolt, ami 
azt jelentené, hogy 1512 választópolgár 
aláírása lenne elegendő egy népszavazási 
kezdeményezéshez.

Fábri István polgármester azt ja-
vasolta, hogy legyen 10%-os az arány, 
hiszen ez ösztönzi a választói aktivitást a 
közügyekben. A képviselők megvitatták a 
javaslatokat és többen a „kompromisszu-
mos” 15%-os arány mellett érveltek.

A testület a 10%-os javaslatot 4 igen, 2 
nem 2 tartózkodás arányban nem fogadta 
el. A 15%-os javaslatot 2 igen, 2 nem, 4 
tartózkodás arányban szintén nem fogad-
ták el. A 20%-os javaslatot 3 igen, 2 nem, 
3 tartózkodás arányban ugyancsak nem 
szavazta meg a testület. A kérdésben te-
hát nem született döntés, azt egy későbbi 
időpontban a testület újra tárgyalja.

13.) Csatlakozás a Bursa Hungarica 
felsőoktatási, önkormányzati ösztön-
díjrendszer 2018. évi fordulójához 
– pályázatok kiírása 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti 
és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, 
hogy az önkormányzat 2001-től minden 
évben csatlakozott a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, vala-
mint felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatását szolgáló ösztöndíj-
rendszerhez. A testület egyhangúlag úgy 
döntött, hogy az előző évhez hasonlóan 
ezúttal is 2,5 millió forintot biztosít erre 
a célra és pályázatot ír ki az érintettek 
számára. (8. oldal)

hírek, események
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14.) Tájékoztató a tervezett  
önerős lakossági útépítések  
várható költségeiről 

Eigler Tamás beruházási tanácsnok 
ismertette az útépítések állását és az azzal 
kapcsolatban felmerült kérdéseket.

A testület úgy döntött, hogy a korábbi 
útépítésekhez hasonlóan a Sármány és 
Körmendi utcák esetében támogatja a 
kapubeállók megépítését ingatlanonként 
50 ezer forintos költségkeretig, míg a 
fennmaradó összeget az ingatlantulajdo-
nosoknak kell állniuk.

A Formás utca megépítése során 
felmerült, hogy a csapadékvíz-elvezetés 
megoldása elengedhetetlen, ezért a tes-
tület 1,7 millió forintot különített el az 
utca vízelvezetésére azzal a feltétellel, ha 
az önerős útépítésre a tulajdonosok által 
befizetendő 75%-os önerő összegyűlik.

Eigler Tamás beszámolt az önerős 
útépítések állásáról, valamint arról, hogy a 
Rigó és a Híd utca lakóitól is érkezett már 
igény, így újabb területek is élnek ezzel a 
lehetőséggel. A képviselő-testület egy-
hangúlag támogatta az önerős útépítések 
költségkeretének megemelését 1 millió 
forinttal.

15.) Fahasogató gép  
megvásárlásának támogatása  
Torockó testvértelepülés számára

Tihanyi Ferenc önálló képviselői 
indítványában ismertette, hogy Csömör 
testvértelepülésén, Torockón a téli idő-
szakban a település lakosságának fűtését 
úgy tudnák a legkönnyebben biztosítani, 
ha rendelkezésükre állna egy fa hasoga-
tására alkalmas gép. A beruházást több 
magyarországi település önkormányzata 
is támogatja már. A képviselő-testület egy-
hangúlag úgy döntött, hogy 110.000 Ft-tal 
támogatja a fahasogató gép megvásárlását. 

16.) Tájékoztató a 2017. pénzügyi év 
első hét hónapjának teljesítéséről 

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető 
ismertette, hogy törvényi előírás a testület 
tájékoztatása. Beszámolójában elmondta, 
hogy az önkormányzat bevétele időará-
nyosan magasabb volt az idei évben 
az előző évihez képest, míg a kiadások 
időarányosan alacsonyabbak. Az előző évi 
pénzmaradvánnyal együtt az önkormány-
zat számláján folyamatosan 1 milliárd Ft 
körüli összeg van.

17.) 2017. évi költségvetési  
rendelet módosítása 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Elle-
nőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke 
ismertette, hogy a rendeletmódosításra 
az intézményektől beérkezett kérelmek 
miatt van szükség. A Községgond-
nokság kiadásai előre nem látható 
események miatt megnövekedtek. Fábri 
István polgármester javasolta, hogy 
hozzanak létre egy vis major keretet az 
ilyen esetek megoldására. A művelődési 
ház a bevételi oldalát kérte megemelni 
2,3 millió forinttal, illetve kérelmezték 
a többletbevétel eszközbeszerzésre 
való felhasználásának jóváhagyását. 
A csömöri zsidó temetőt gondozó 
ZSIT-egylet a 100 ezer forintos éves 
támogatást egy, a csömöri zsidóság 
történetét bemutató könyv kiadására 
kívánja átcsoportosítani.

A képviselő-testület egyhangúlag támo-
gatta a módosításokat.

18.) Együttműködési megállapodás  
a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgató-
ságával a Csömöri-patakon létesítendő 
két fahídról

Fábri István polgármester ismertette, 
hogy a Csömöri-patakot gondozó nemze-

Lapzárta után: 
Kiválasztották az  
Egészségház kivitelezőjét
Az önkormányzat képviselő-testülete 
október 16-án rendkívüli ülést tartott, 
melyen kiválasztották az Egészségház 
kivitelezőjét. 

Az önkormányzat még nyáron írt ki 
pályázatot a kivitelezésre, melyre több 
mint húsz cég jelentkezett. A közbeszer-
zési törvény előírásainak megfelelő eljárás 
során a műszaki adottságok, szakmai 
referenciák és pénzügyi biztosítékok 
vizsgálata  után döntöttek: a budapesti 
illetőségű Jánosik és Társai Kft., mint a 
legjobb pályázatot bemutató nyerte meg 
a munkát. A cégnek már van tapasztalata 
Egészségház építésben, hiszen a kft. volt 

a 2014-ben megépült 
ürömi  egészségköz-
pont kivitelezője. 

A szerződés aláírá-
sa a törvényben előírt 
tíznapos szerződés-
kötési moratórium 
lejártát követően  
történik meg,  így az 
előre várhatóan 12 
hónapig tartó épít-
kezés ezt követően 
kezdődik majd. ( Mint ahogy a  pályázók 
mindegyike egyéves kivitelezési időt adott 
meg.)

Az Egészségház megvalósításának 
részfinanszírozására egyébként pályázatot 
adott be az önkormányzat, de ennek sike-
rességén nem múlik majd az építkezés, 

hiszen a képviselő-testület, ha kell, ettől 
függetlenül, önerős finanszírozással is 
megépíti a komplexumot.  Ez utóbbi meg-
oldás a térségben egyedülálló fejlesztés 
lesz, hiszen ilyen jellegű és nagymértékű 
önkormányzati önerős  beruházás nem 
történt az utóbbi időben.

ti park jelezte, hogy két gyalogos fahíd épí-
tését tervezi. Az egyiket az önkormányzat 
kérésére a Csömöri Körtúra útvonalán 
a fóti határ felé vezető út mellett, amely 
egy önkormányzati területre vezet. Ezen 
a területen az önkormányzat erdősítést 
tervez, a híd megépítésével pedig a patak 
is a körtúra egyik látványosságává válhat-
na egy igen érdekes, magas partvonalú 
szakaszon.

A kérést a nemzeti park támogatta és je-
lezték, hogy egy másik, ideiglenes fahidat 
is szeretnének létrehozni az ősláp-legelő 
területén, amelynek révén a legelő állatok 
átjuthatnak az igazgatóság kezelésében 
lévő gazos területre, melynek gondozását 
a nemzeti park csak nagyon magas költ-
séggel, kézi kaszálással tudná megoldani, 
míg az állatok legeltetésével ez a probléma 
automatikusan megoldódna.

A képviselő-testület egyhangúlag 
támogatta a két fahíd létesítéséről szóló 
megállapodás aláírását.

19.) Képviselők, hivatalvezetők 
közérdekű bejelentései

Benkó Gábor műszaki osztályvezető 
beszámolt a Széchenyi utcai telekalakítás 
állásáról és az időközben felmerült módo-
sításokról.

Tihanyi Ferenc ismertette, hogy a 
karambolos rendőrautóra potenciális vevő 
jelentkezett, egy polgárőr, így javítás után 
továbbra is a közbiztonságot szolgálhatná 
a jármű.

Dr. Szarka Zsuzsanna arra kérte 
az önkormányzatot, hogy készüljenek 
új csömöri képeslapok, valamint jelezte, 
hogy megérkeztek az újszülötteknek aján-
dékul szánt hímzett babatakarók. 

(Az újszülötteknek járó ajándékok át-
adása azóta már folyamatosann zajlik. - A 
szerk.)

hírek, események
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A főzőverseny 
eredménye

1.helyezett
Csömöri Civil Egyesület:  
csülkös pacal

2.helyezett
Ízlelők:
vörösboros vaddisznópörkölt  
juhtúrós sztrapacskával

3.helyezett
Farok:  
Madarász-féle gulyásleves

Különdíj:
Szikomor hősei:  
szarvaspörkölt szederlekvárral

A Kenyér Háza:  
harcsapörkölt házi túróscsuszával

7 vezér:  
csülkös, körmös pacal

Opóczky Sándor- 
gasztronómiai különdíj:

Szem-szájnak:  
rongyos rétes

A pálinkaverseny eredménye
 1.  Jamrik Sándorné: mandarin
 2.  Sölcz Ágoston: vilmoskörte
 3.  Ádám Viktor: bodza

A szeptemberi hétvégék cudar időjárása után szeptember 30-án kellemes napra ébredtünk Csömörön, délutánra még a 
nap is előbújt a felhők mögül. A faluban már korán reggel nagy volt a sürgés-forgás, a Hősök terén 25 csapat bográcsa 
alá gyújtottak tüzet. A lelkes szakácsok hamar nekiláttak a főzésnek, a készülő ételek illata pillanatok alatt előcsalogatta 
a falu népét, délre már zsúfolásig megtelt a tér. A főzőversenyt idén a Csömöri Civil Egyyesület pacalpörköltje nyerte.

Szüreti mulatság
14

Az idén talán minden eddiginél több     lovas kocsit felvonultató menet járta körbe a falut, egy-egy ponton meg-megállva.
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Köszönjük a 
lovaskocsisoknak, 
lovasoknak és 
traktorosknak a 
felvonuláson való 
részvételüket:
Kiss Béla,  
Kiss Attila  
  és lovasai,  
Szedő Kstván, 
Nedohala Péter, 
Mervald Noémi, 
Nadohala János,  
Babicsek József,  
Hajdú Dorina, 
Kurucz László, 
ifj. Kurucz László, 
Folinsz Auérél,  
Kovács Ferenc, 
Boros Ivó,  
Bartos István, 
Agárdi Mihály, 
Bolcsik György

1515kultúra, közösségi élet

A gasztronómiai utazást a hamisítatlan csömöri kürcsi,  
a kenyérlángos, a kertbarátok szőlőpréselése és mustkóstolója,  
és a borfalu kínálata tette még változatosabbá.  A nap  
ceremóniamestere idén is Tóth Lajos volt.

A  bírópár szerepét  idén a csömöri  
sváb közösség egyik aktív házaspárja,  
Boros Jenő és felesége  vállalta magára, akik 
a hagyományok szerint a polgármestertől 
vették át erre a napra a község irányítását.

Délután a színpadi programoké volt a főszerep, a Malá és Málicska   
Furmicska előadásában a szlovák hagyományőrző csoport legkisebbjei  
léptek színpadra, majd a Báló Lipót Népdalkör, az általános iskola 4.c  
és 4.d osztálya, a  Csömöri teátristák, a Lochberg tánccsoport, a Csicsörke  
Néptáncegyüttes, a Mogyoródi Karikások, a Tiszta Forrás Népdalkör és  
a Bihari Táncegyüttes műsorát tekinthette meg a közönség.

Az idén talán minden eddiginél több     lovas kocsit felvonultató menet járta körbe a falut, egy-egy ponton meg-megállva.
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A történelmi egyházak helyi  
közösségeinek állandó alkalmai

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

Evangélikus gyülekezet
Vasárnap 900 vasárnapi iskola  

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

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

 1900 ill. 2000 órakor  kóruspróba
Szombat 1600 ifjúsági bibliaóra  

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

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

Református gyülekezet
Istentisztelet minden vasárnap  

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

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

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

Telefon: 06/30-488 8780

Baptista gyülekezet
Vasárnap 900 imaóra,  

900 vasárnapi iskola,  
1000 istentisztelet  
1700 istentisztelet

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

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

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

Bódás jános   –    
Valahol ki van jelölve a helyed
Azért van síró, hogy vigasztald,
az éhező, hogy teríts neki asztalt.
Azért van seb, hogy bekösse kezed,
vak, elhagyott azért van, hogy vezesd.
Azért van annyi árva, üldözött,
hogy oltalmat nyerjen karjaid között.
Azért roskadnak másnak lábai,
hogy terhüket te segíts hordani.
Az irgalmat kínok fakasztják.
Mélység felett van csak magasság.
Hogyha más gyötrődik, szenved –  
   azért van,
hogy te befogadd szívedbe boldogan.
Megmutattad néha legalább,
hogy lelked által enyhült, szépült a világ?
Vagy tán kezedtől támadt foltra folt
ott is, hol eddig minden tiszta volt?
Mi vagy?
Vigasznak, írnak szántak,
menedéknek, oszlopnak, szárnynak.
Valahol rég… siess… keresd!
Ki van jelölve a helyed.
Csak ott leszel az, aminek Isten szánt,
másként céltalan lesz az életed,
s a sors ekéje bármily mélyen szánt,
mag leszel, mely kőre esett.
Elkallódott levél leszel,
mely a címzetthez nem jut el.
Gyógyszer, mely kárba veszett,
mit sohasem kap meg a beteg.
Rúd leszel, de zászlótalan.
Cserép, melyben nem virít virág,
s nem veszi hasznát
sem az ég, sem a világ.

 Görbe József plébános

Karitász hírek
Az Élelmiszerbanktól 675 454 Ft értékű 
konzervet oszthattunk szét  októberben. 

Október 7-én ötödik alkalommal 
rendeztük meg Karitász bálunkat, mely 
téli támogatási alapunk fő anyagi bázisa. 
Minden jegyünk elkelt, nagyon sok és 
értékes tombolafelajánlást kaptunk a 
csömöri vállalkozóktól, szervezetektől 
és magánszemélyektől. Örülünk, hogy 
a rendezvényen plébános atyánk, Görbe 
József és polgármesterünk, Fábri István 
is részt vett. A bál előtti köszöntők után 
a csoport vezetője, Eölyüsné Kákonyi 
Anett pár beszédes számmal illusztrálta 
tevékenységünket: egy év alatt 66 család-
nak 1520 kg élelmiszert osztottunk szét, 
novemberben a Családsegítő Központtal 
közösen 5244 kg élelmiszert gyűjtöttünk, 
300 mázsa tűzifát szállítottunk rászoru-
lóink házához, 24 gyermeket vittünk el a 

veresegyházi medveparkba, 9 gyereket és 
1 családot táboroztattunk, 32 gyerek szü-
leinek nyújtottunk iskolakezdési támo-
gatást, 20 nagy zsák adományt küldtünk 
testvérközösségünknek Kárpátaljára. Új 
elem volt, hogy mi, karitászosok, egyen-
köpenyeinkbe felöltözve együtt mondtuk 
el a karitász munkatársak imáját, amit 
aknaszlatinai testvéreink kérésére minden 
ülésünk elején, velük egy időben szoktunk 
imádkozni. A bált Hermányos Mária 
versmondása, és a Csicsörke néptáncosa-
inak műsora és táncháza nyitotta meg. A 
finom vacsorát a Csömöri étkezde bizto-
sította. A hangulatot Sasvári Zora énekes 
szereplése fokozta. A hajnalig tartó mu-
latság csúcspontja Nagy Éva iparművész 
gyönyörű olajfestményének jótékonysági 
árverése volt.  

További terveink:
Juhászné Lantos Melinda folytatja 

játékos franciaóráit a plébánián pénteken-
ként, 16.30-tól.

Folytatódik a kupakgyűjtés. A filléres 
hulladékok összeszedéséből több célú 
támogatásra tudunk fontos forintokat 
fordítani. 

Legközelebbi találkozónk november 
6-án 17.30 órakor lesz a plébánián.

Bankszámlaszámunk: Csömöri Római 
Katolikus Egyházközségért Alapítvány 
65100242-11405870 megjegyzés: kari-
tász.

T.: 06 30 667 8407 
 

Szent Rita Karitász Közösség
  

A Karitász és a SZAK  ismét tartós 
élelmiszergyűjtést szervez az Auchan 
áruházban november 24. és nov. 26. 
között egész nap. Kérjük, aki teheti, 
ezen a hétvégén segítse tevékeny-
ségünket. Az önkéntes csapatok 
munkáján is nagyon sok múlik, 
hozzáállásuk, kommunikációjuk 
nagymértékben befolyásolja a gyűjtés 
eredményességét. A felkészítő tájé-
koztatás november 7-én 18 órakor 
lesz a Polgármesteri Hivatalban, ide 
várnak minden segítő önkéntest.

hitélet
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A tanév első napjaiban a csömöri fúvósok Olaszországba utaztak, a tavasszal itt járt balzanói és vignolai zeneiskolák meghívására.  
Az Emilia-Romagna tartományhoz tartozó kisvárosokban gazdag a kulturális élet, melynek részeseivé válhatnak a legfiatalabbak  
is a zeneiskolákon keresztül. A Csömörhöz hasonló településeken őszi zenei fesztivált rendeznek évente ‒ augusztus végétől  
szeptember közepéig ‒ különböző helyszíneken. Ennek keretében lépett fel két alkalommal a csömöri fúvószenekar gyönyörű  
környezetben, lelkes hallgatóság körében. 

Legyél azzá, aki vagy, ne azzá 
legyél, akivé én akarlak tenni! 
Vekerdy Tamás pszichológus 
látogatása Csömörön

Többször nekifutottam, de nem tudok 
róla elfogulatlanul, tárgyilagos újságíró-
ként írni. Vekerdy Tamással tizennégy 
éve ismerkedtem meg, első fiam meg-
születésekor, vele együtt beköltözött az 
életünkbe, azóta itt él velünk.  Ő nem tud 
róla, pedig számtalanszor kapart össze 
romjaimból botladozó anyaként. Beszél, 
nem beszél, mit és hogyan, megfordul, 
ül, mászik, feláll, elindul vagy mégsem…
és leginkább mikor teszi mindezt? És 
ezek minden értelemben csak a kezdeti 
lépések. Amikor szülővé válunk, amit 
hittünk, felborul és megkérdőjeleződik, 
mert a kölök, az bizony ritkán működik 
úgy, ahogy a nagykönyvben leírták, ahogy 
a nagyik szeretnék, és ahogy mi elkép-
zeltük. Ráadásul gomb sincs rajta, hogy 
kikapcsoljuk, amikor a hónapok óta át-
virrasztott éjszakák után azt sem tudjuk, 
milyen nap van és melyik évszak. Ilyenkor 
levenni a polcról a Tanár úr könyvét, 
elolvasni a színessel kihúzott megerősítő 
mondatokat, és megnyugodva elbóbiskol-
ni, hogy minden rendben: normális a gye-
rekem és én is teljesen átlagos anya vagyok 
minden szorongásommal együtt, ez maga 
a varázsszer.  Most már nagyok, és bizony 
egy nyakigláb kamasszal, egy akaratos, ám 

nagyon érzékeny kilenc- 
évessel, valamint egy 
iskolakezdő királylány-
nyal Vekerdy Tamás 
könyveinek főhelye van 
az otthonunkban, mert, 
ahogy a kulcsok és a te-
lefonok nem tűnhetnek 
el, úgy nem történhet 
meg, hogy ha bármi 
kétség támad, közel ne 
legyen a gyereknevelési 
mankó.  Mosolygok, 
mert már ritkábban 
ütöm fel a rongyosra 
olvasott könyveket. Ezt 
is neki köszönhetem. 
Magabiztos anyává váltam, aki egyre 
többször hallgat magára, intuícióira és 
leginkább bízik gyerekeiben. Hogy pont 
jók, úgy, ahogy vannak. Mert a szoron-
gás nélküli szabadságot kaptam vissza 
tőle. Akkor, amikor otthon maradtam 
az első gyerekkel, amikor dolgoztam a 
másodikkal, és szinte magától nevelkedett 
testvérei és családunk körében a harma-
dik. Amikor megértettem, semmi másra 
nincs szükségük az első hét évben, mint 
ölelésre, mesére, szabad játékra. Amikor 
átírtam magamban a korábbi ítéleteimet. 
Ma már derűsen hallgatom a kamasz 
kritikus beszólásait, tudom, hogy nem 
a világ legszemtelenebb gyereke, hanem 
életkori sajátosság, hogy élesebben lát, 
mint valaha. Tudom, hogy nem engem 

akar bosszantani azzal, hogy lusta és 
rendetlen, hanem hatalmas változásokon 
megy keresztül, amihez sok pihenésre van 
szüksége. Tudom, hogy az iskola akkor 
jó, ha a gyerekem szeme csillog, mert 
abban támogatják, ami ő.  Nem hajtják, 
nem büntetik, hanem biztatják, hogy 
még inkább kiteljesedjen.  Úgy tanulhat, 
hogy közben a saját útját járhatja, néha 
kanyargósan, néha meg-megállva, s ha 
kedve tartja, csikóként nyargalva. Mert 
bár vannak általános közös jellemzők, 
minden gyerek másképp működik, s a leg-
több, amit adhatunk nekik, hogy hagyjuk, 
hogy az legyen, aki. Igen, ezt is Vekerdy 
Tamástól tudom. 

Kucsinka Gabriella

Vekerdy Tamás a kisgyerekkor és  
a kamaszkorról mesélt a csömöri szülőknek. 

kultúra, közösségi élet
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Az Észak-pesti Református Egyházmegye szervezésében 
elkészült Reformáció 500 című vándorkiállítás megnyitóját 
október 1-jén tartották a Sinka István Községi Könyvtárban. A 
tizennyolc molinóból és több mint tíz idegen nyelvű Bibliából 
álló tárlatot reformáció korabeli zenék és a csömöri Nagy Éva 
iparművész által tervezett négy korhű ruha egészítette ki. Az egy 
hétig látogatható kiállítást dr. Lányi Gábor egyháztörténész 
nyitotta meg.

Közel nyolcvan fiatal érkezett Csömörre az október 7-én meg-
rendezett evangélikus egyházmegyei ifjúsági csendesnapra. A 
házigazda csömöri evangélikus ifjúsági kör tagjai a reformációi 
jubileumi év témaköréhez igazodva ige melletti elcsendesedéssel, 
csoportbeszélgetésekkel és szabadtéri akadályversennyel várták 
a vendégeket.

Az állami Reformáció Emlékbizottság támogatásával láthatták 
az érdeklődők Kocsis István Árva Bethlen Kata című mono- 
drámáját az evangélikus templomban október 6-án. Köké-
nyessy Ágnes színművész megrendítő játéka után a szerző 
beszélt a műről.

A zsúfolásig megtelt evangélikus templomban először a zenéé 
volt a főszerep A családközpontú reformáció címmel megrende-
zett programon. A baptista és evangélikus gyülekezeti kórusok 
mellett a római katolikus énekkar is fellépett ezen a reformációi 
alkalmon. A délután magával ragadó pillanata volt, amikor a há-
rom kórus – Deák Csaba katolikus kórusvezető szervezésében 
– közösen énekelte el a kor meghatározó evangélikus szertartás-
könyvében, az 1635-ben kiadott Eperjesi graduálban található 
Miatyánk litániának egy részletét. A délután zenei blokkjában a 
résztvevők a református Solymári Tímea gitárművésztől egy 
Bach-szvit két tételét hallhatták.
Egy rövid szünet után az egybegyűltek dr. Bagdy Emőke 
klinikai szakpszichológus Hit–remény–szeretet című előadását 
hallgathatták meg. A református professzor asszony referátumá-
ban többször is hangsúlyozta, a hívő ember életében az Istenbe 
vetett bizalom olyan biztonságot és boldogságot adhat, amelyre 
nemcsak a léleknek, de a testnek is szüksége van.

Októberben ünnepelték a reformáció 500. évfordulóját

kultúra, közösségi élet
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A 2015-ben a Takto spievali v Čemeri 
(Így énekeltek Csömörön) című gyönyö-
rű könyv nem kis mértékben Ördög 
László zenegyűjtő több évtizedes lelkes 
munkájának köszönhetően jelent meg. 
Előszavában Szabó Erzsébet, a kötet 
felelős szerkesztője arra tett ígéretet, 
hogy munkatársaival felkutatják a még 

fellelhető dalokat. Alig egy év alatt a 
már meglévőkkel együtt 33 dalt sikerült 
összegyűjteni, megmenteni, melyeket a 2. 
kötetben tettek közkinccsé.  A két kötet 
anyagát jövőre CD formájában kívánják 
megjelentetni, így a kottát nem ismerők 
is megtanulhatják, énekelhetik majd a 
dalokat.

A Petőfi Sándor Művelődési Házban 
több mint ötven gyerek lelkes részvé-
telével elindult a robotika szakkör. A 
kisebbek a minden várakozást felülmúló 
nagy létszám miatt két csoportra bontva 
kezdték meg az ismerkedést a szettekkel, 
készletekkel, a nagyobbakból egy csoport 
alakult.  Ebben a félévben kis csopor-
tokban ismerkednek majd a robotokkal, 
motorokkal, programozó felülettel. A 
Lego-szakkör tagjaiból versenyzők is 
kinőhetnek, akik hazai vagy akár nemzet-
közi robotika versenyeken mérettethetik 
meg magukat, de a legfontosabb, hogy jól 
érezzék magukat, építsenek, alapszinten 
elsajátítsák a Lego-robotok programozá-
sát. 

Megjelent a tót énekes könyv második része

Versmondó ünnep
A Szociális Alapszolgáltatási Központ 
„Derűs őszi napok” programsorozatán 
belül megrendezett Lukács Antal-amatőr 
versmondó versenyre hét településről 
érkeztek a versmondók.  A teltházas 
gyönyörű ünnepi alkalomra tizenkilenc 
idős szavaló tanult meg verset, sokan, 
eleget téve a szervezők kérésének, az 
Arany János-emlékév tiszteletére az ő 
költeményéből választottak. A legidősebb 
versenyző 101 éves volt, aki önmagára is 
kellő humorral tekintve jókat kacagott, 
ha éppen nem jutott eszébe a következő 
sor. A versmondóknak színházi előadást 
felülmúló tapsviharral köszönte meg 
a zsűri és a közönség a produkcióját, 
és ennél többre nem is vágynak az élet 
elmúlásával szembesülő, gyakran komoly 
betegségekkel küzdő nénik és bácsik. A 
szürke hétköznapokból kicsit kilépve 
ünneplőbe öltözni, ünneplőbe öltöztetni 
szívüket is, és egy pillanatra megélni, hogy 
nekik is jut pár perc tiszta figyelem, ők is 
képesek hozzátenni még valamit mások 
és saját életükhöz és hálásnak lenni, hogy 

Robotokat szerelnek

A legidősebb versmondó 101 éves volt.

ennyien örülnek nekik. Nekik, ebben a 
teremben egy villanásnyi ideig, csak nekik 
zúg a taps. Bizonyítás, kapaszkodás az 
életbe, remény? Mindenkinek kicsit mást 
és mégis ugyanazt jelenti ez az alkalom, és 
felemelő látni , amikor valaki egy stroke 
után , fél oldalára lebénulva, a beszédet 
újratanulva el akar jönni és ki akar állni 
hatalmas nehézségek árán megtanult ver-
sével. Csodálatos, ahogy a SZAK csapata, 
a zsűri és a jelenlévők évről évre megaján-
dékozzák őket a lehetőséggel, a figye-
lemmel, az együttlét ünnepi örömével. A 

jelképes versengést, immár túl a szereplés 
izgalmán vendéglátás, kötetlen éneklés, 
nagy nevetések követték, mindenki aján-
dékkal a kezében és feledhetetlen élmé-
nyekkel a szívében távozott. Az esemény 
Lukács Antal csömöri nagybirtokosról  
kapta nevét, és különösen nagy öröm volt, 
hogy az ő leszármazottai is megtisztelték 
jelenlétükkel az idősek programját, meg-
hatottan izgultak a versenyzőkért.  

Kucsinka Gabriella

kultúra, közösségi élet
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Összefogtak és felvonultak 
Csömör állatvédői
Az állatok világnapját 1931 óta 
ünnepeljük minden esztendőben 
Szent Ferenc halálának napján, 
október 4-én. Bár Szent Ferenc már 
a 13. század elején azt hirdette, 
hogy mindent szeretnünk kell, ami 
körülvesz minket, legyen az élő vagy 
élettelen, sajnos üzenete 2017-ben 
sem alapvetés sokak számára. 
A csömöri állatvédők két szervezete, 
a Csömöri Állatvédő Civil Szervezet 
Kutyamenhely és a Bukfenc és Jeromos 
Állatjószolgálati Egyesület, közösen 
hirdettek felvonulást az állatok napjára, 
melyen az állatkínzás ellen emeltek szót. 

A haszonelvűségnek sok állat esik áldo-
zatul, és a kedvtelési állattartás pedig nem 
mindig alapul a felelősségen. Hazánkban 
évente több százezer „kedvenc” állat válik 
kóborrá. Halász Barbara, a Csömöri 
Állatvédő Egyesület vezetője elmondta, 
hogy bár fájó ezzel szembesülnünk, te-
lepülésünkön is sokan tartanak állatokat 
rossz körülmények között, nem bizto-
sítva számukra az alapvető feltételeket. 
A leggyakoribb, hogy az ember legjobb 
barátjának tartott kutyát gazdája láncra 
veri, gyakran olyan rövid láncra, ami az 
állatnak semmilyen mozgást nem biztosít. 
Legtöbbször tudatlanságból, meggon-

dolatlanságból következik be, hogy az 
ebnek az időjárás viszontagságaival kell 
lehetetlen csatát vívnia, hol a tűző napon 
aszalódik, esetleg víz nélkül, hol pedig a 
téli zimankóval kellene megbirkóznia 
remegő, csontokig átfagyott testének. 

Nélkülünk, emberek nélkül, akik szere-
tő gazdiként gondolunk magunkra, ezek-
nek a magukról gondoskodni képtelen, 
kiszolgáltatott jószágoknak nincs esélyük. 
A mai jog sajnos nem kezeli komolyan az 
állatkínzást, nekünk kell nyitott szemmel 
járnunk és tenni az ellen, hogy a környe-
zetünkben élő állatok ne szenvedjenek. 

Ha szomszédunkban, a településen 
jártunkban-keltünkben hasonló esetet 
látunk, forduljunk bizalommal bármelyik 

szervezet képviselőjéhez, hogy megte-
hessék a szükséges lépéseket a felelőtlen 
állattartókkal szemben. Valamikor elég 
jelezni a problémát, és kiderül, hogy a 
másik bele sem gondolt abba, min megy 
keresztül a szólni nem tudó állat, de sú-
lyosabb esetben, nyitottság hiányában, az 
önkormányzattal közösen fellépve sikerül 
számon kérni a gazdát, megszüntetni 
állattartási jogát, új élet lehetőségét bizto-
sítva a kutyának. 

A szervezetek szeretettel várják bárki 
segítségét, felajánlását a közös munkában, 
egy percig ne felejtsük, állataink életminő-
sége is közös ügyünk.

Kucsinka Gabriella

A csömöri állatvédők felvonulással  
tiltakoztak az állatkínzások ellen.

„A népdal is mennél többeké lesz, annál nagyobb lesz világító és melegítő ereje”
A Tiszta Forrás Népdalkör második alkalommal rendezte meg a Regionális Népdalkörök Találkozóját kilenc csoport részvételével.  
Dombrádi Lászlóné elmondta, hogy a több évtizede működő erős népdalkörök záloga, hogy őrizzék, ápolják, és átadják tudásukat.  
Az együtt töltött délutánon közel 120 fő énekelte gyönyörű magyar népdalkincsünk szívet-lelket melengető dalait.

kultúra, közösségi élet
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Csömöri arcok
A környezetvédelem  
és a sport szerelmese

Tihanyi Ferencet mindig 
frissnek és mosolygósnak 
látom, és amiben biztos 
lehetek, hogy büszke apa-
ként mindig mesél vala-
mit gyerekeiről, mutat 
egy fotót a lányáról. Most 
sem történt ez másképp.

 �Érezhetően nagyon erős  
szálakkal kötődsz a gyerekeidhez,  
akik lassan kirepülnek. Milyen  
érzés, hogy felnőttek?

Rendkívül jó érzés látni, milyen fel-
nőtté cseperedtek. Nem tagadom, hogy 
elfogult is vagyok velük, de tisztelettudó, 
jó értékrenddel bíró emberekké váltak, és 
ennél többet szülő nem kívánhat. Nóra 
harmincegy, Ármin 
huszonnyolc éves, 
mindketten viszik 
magukkal a sport 
szeretetét, a lányom 
kézilabdázik, a fiam 
focizik itt Csömö-
rön.

 �Hogy tudtok 
időt szánni még 
egymásra, hiszen 
ők is, ti is tartalmas 
életet éltek, nem 
kevés tennivalóval?

Egyelőre még 
mindketten velünk 
élnek, bár épp benne 
vagyunk egy folya-
matban, melynek 
során ez idővel változni fog. Talán nem is 
bánom, hogy lassan kirepülnek, magamon 
látom, hogy egészségesebb lesz, ha csak 
annyira látok bele az életükbe, amennyire 
ők szeretnék. Bármennyire elfoglaltak is 
vagyunk, a vasárnapi ebédet próbáljuk 
mindig közösen elfogyasztani, és akkor 
van lehetőségünk átbeszélni egymással a 
dolgainkat.

 �Te milyen családban nőttél fel, hon-
nan hozod ezt a családcentrikusságot?

Vallásos, evangélikus családból szárma-
zom, édesanyám az utolsók egyike, aki 
élete végéig népviseletben fog járni, ahogy 
ő mondta, nem vette fel az iparos ruhát. 

Több száz szoknyája 
van a hétköznapokra, 
ünnepekre, gyászra, 
mindegyikhez a színben 
hozzáillő kiegészítőkkel. 
Emlékszem, magam is 
furcsának találtam, ami-
kor például megjelent az 
iskolámban Budapesten, 
sokrétegű szoknyájában 
alig tudott beülni a pad-
ba a szülői értekezleten.

 �Édesapádról 
mit lehet tudni?

Ő az Auras gyárban 
dolgozott, indukciós 
elektromos kemencék-
ben edzették a fémet. 
Soha nem felejtem el,  
amikor megemlítettem, 
hogy edzőként dolgozik, 
sokszor visszakérdeztek, 
melyik csapatban. Őt 
sajnos korán elvesztet-
tük.

 �A szüleid, nagyszü-
leid csömöriek voltak, minden  
ideköt téged, ebből adódik, hogy  
ilyen sokféle módon próbálsz  
hozzájárulni a település életéhez?

Ha azt mondanám, 
tényleg sokat teszek 
a faluért, talán nagy-
képűen hangzana, de  
az mindenképp vál-
lalható és igaz, hogy 
sokféle módon kapcso-
lódom a lehetőségek-
hez.  A Csömöri Civil 
Egyesület színeiben a 
képviselő-testületben 
a  Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke, az  
Ügyrendi, Sport- és 
Közbiztonsági Bizott-
ság elnök-helyettese 
vagyok, presbiterként 
az evangélikus egyház-

közösséget is próbálom segíteni különbö-
ző feladatok megszervezésével, társadalmi 
munkával, idén áprilisban pedig a gazda-
szövetkezet  elnöke lettem. 

 �A környezettudatosság iránti 
köteleződés honnan ered benned?

Mindig fontos volt számomra, hogyha 
körülnézek szűkebb vagy tágabb környe-
zetemben, szépnek és rendezettnek lás-
sam. A különböző szemétgyűjtési akciók-
hoz régóta csatlakozom, kezdeményezem, 
már a 2000-es évek előtt is kültagként 
részt vettem a környezetvédelmi bizottság 
munkájában. Nem gondolom, hogy Csö-
mörből egy svájci falu rendezettségével 

bíró települést kellene csinálni, de mindig 
azoknak a kis hegyi falvaknak a képe jele-
nik meg előttem, és szeretném, ha minél 
inkább szemet gyönyörködtető, szép 
településünk lenne. Elfog a  büszkeség, ha 
látom az épülő parkolókat, az egyre több 
szép parkot, ahogy szépül Csömör, és 
tudom, hogy ennek a folyamatnak én is a 
részese vagyok.  Mindannyiunk otthoná-
ról, de ha tovább megyek, mindannyiunk 
egyetlen élőhelyéről, a Földről van szó, 
minden rendelkezésre álló eszközt meg 
kell ragadnunk, hogy őrizzük értékeit.

 �Állítólag minden sikeres  
férfi mögött áll egy nő, a feleséged, 
Csilla, hogy éli meg, hogy reggeltől 
estig szaladgálsz?  Otthon is mindig 
ilyen jó kedélyű vagy?

Csillával harminchárom éve vagyunk 
házasok, jobban ismer engem, mint én 
magam. Meg nem unjuk egymást, mert 
a teendőim miatt valóban sokat vagyok 
távol, de ez nem újdonság számára, 
mondhatnám, hogy erre rendezkedtünk 
be. Halak vagyok, ebből és habitusomból 
adódóan jól kezelem a konfliktusokat, 
fontosnak tartom a kommunikációt, 
bárkivel bármit szívesen megvitatok, ha 
látom, megoldást keres, segítségre van 
szüksége. Ha pedig telítődöm, akkor el-
megyünk kirándulni, túrázni, a hegyek és 
általában a természet segítségével mindig 
visszatalálok a középpontomba.

Kívánok jó egészséget ahhoz, hogy ez 
mindig így maradjon! 
   

                             Kucsinka Gabriella

„Mindannyiunk otthoná ról,  egyetlen élőhelyünkről, 
a Földről van szó, minden rendelkezésre álló eszközt 
meg kell ragadnunk, hogy őrizzük értékeit.”

Elfog a büszkeség, 
ha látom az épülő 
parkolókat, az egyre 
több szép parkot, 
ahogy szépül Csömör, 
és tudom, hogy ennek 
a folyamatnak én is a 
részese vagyok.                                              
                      

kultúra, közösségi élet
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Csömörre érkezik  
a HADART  Színház!
Infokommunikációs akadálymentesítés, 
vígjátékok, zenés darabok, gyerek- és 
ifjúsági előadások, elismert művészek, 
minőségi szórakoztatás. A magyar és a 
világirodalom méltán klasszikus műveit 
népszerűsítő, műfajokban gazdag re-
pertoár. Érzékenyítő program, integrált, 
jeltolmáccsal színpadra állított előadások. 
Komoly társadalmi szerepvállalás az esély-
egyenlőségért. Több százezer elégedett 
néző, kontinensnyi megtett kilométer. 
Közel 1000 teltházas művészeti program. 
Dióhéjban ez jellemezi a HADART 
Színház korábbi tartalmas éveit. Háda 
Jánost, színész-rendezőt kérdeztük a 
Csömörön bemutatásra kerülő darabjuk, 
a Jöhetsz, drágám! premierjéről.

Fontosnak tartjuk, hogy a színház élmé-
nye mindenkié legyen, ezért is dolgozunk 
úgy, hogy a darabjainkba a jeltolmács 
szereplőként beépüljön, dramaturgiailag 
szerves része legyen az előadásnak. Az 
esélyegyenlőség témáját nem lehet elég 
korán elkezdeni boncolgatni, kedvencem 
ilyen szempontból Süsü, a sárkány, aki 
jó példa arra, milyen nehéz egyfejűnek, 
azaz másnak lenni egy olyan sárkánytár-
sadalomban, ahol mindenkinek sok feje 
van. Persze a komoly üzenetek mellett 
a szórakoztatás a legfontosabb célunk: 
a vígjáték az egyik legjobb orvosság a 
hétköznapokra. Aki már látta kedvelt 
vígjátékaink valamelyikét, az Oscart, a 
Tévedések vígjátékának mai változatát, az 
Őrületek tornyát, az tudja rólunk, hogy 
igényes kikapcsolódást nyújtunk a nézők 
számára.

 �Hogyan esett a választása  
a Jöhetsz, drágám! című darabra?

A színházak leginkább a régi vígjátéko-
kat viszik színpadra, én nagyon szeretem 
a kortárs szerzőket. Moravetz Leven-
te Őrültek tornya című darabját is sikerrel 
játsszuk a mai napig, örömmel nyúltunk 
ehhez a másik történethez, és biztos, hogy 
szem nem marad szárazon, csak győzzük 
követni az eseményeket. Igazi családi 
komédiáról van szó, melyben a házaspár 
mindkét tagja úgy tudja, hogy a másik el-
utazik hétvégére, így mindketten odahív-
ják a szeretőjüket. A pár titkára szintén 
úgy tudja, hogy mindenki távol lesz, így ő 
is szervez egy légyottot a házba, valamint 
megérkezik egy betörő is, aki arra a fülesre 
épített, hogy sehol nem lesz egy lélek sem. 
Sejthetjük, hogy végül minden létező 
szereplő otthon van, és nem lesz egyszerű 
követni, melyik ajtó mögött ki rejtőzik, 
ki mennyi információval rendelkezik, és 
a bonyodalmakat csak fokozza, hogy egy 

titokzatos bűvészláda is felbukkan, szóval 
bűvésztrükkben sem lesz hiány.

 �Ha mindezek után még mindig van, 
amit nem árult el, igazán izgalmas, 
szórakoztató este vár ránk.

Pont ez a cél, a nevetés jó hatással van 
a szervezetre, hisszük, hogy egy ilyen 
előadás után talán másképp, újult erővel 
vetjük bele magunkat a hétköznapokba. 
Ráadásul a szerepeket olyan ismerős ar-
cok játsszák, mint a Jóban rosszban című 
sorozatból Végh Judit, Suhajda Dani, 
nem is beszélve a főszereplőkről, Kere-
kes Józsefről és Kökényessy Ágiról. 
Aki velünk tart, biztosan nagy élménnyel 
lesz gazdagabb!

Szeretettel várjuk a HADART Szín-
ház társulatát!

Háda János, a  
Hadart Színház vezetője.

kultúra, közösségi élet
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Hazai pályán 100%-os teljesítményt 
nyújt nagypályás focicsapatunk!

KÉZILABDA
Beindult a csömöri henger
Ahogy 2017-ben a tavaszi szezon, úgy 
az őszi is Hatvanban indult férfi kézi-
labdacsapatunk számára. Azt tudtuk, 
hogy nehéz túra vár az együttesre, mert 
a hazaiak kimondott célja osztályt lépni 
a szezon végén, de erre azért nem számí-
tottunk. A hatvaniak nagyon bekezdtek 
a találkozón, elléptek nyolc góllal, és 
hiába küzdötték vissza magukat jelentős 
hátrányból fiaink, végül nem sikerült a 
pontszerzés az idegenbeli rangadón. A 
fordulás után megint állva hagytak a 
hatvaniak, ötgólos előnyt szedtek össze 
néhány perc alatt, ahonnan már nem 
volt visszaút. Összességében reális a 
hazai siker, a különbség azonban túlzó. 
A folytatásban zsinórban három hazai 
meccs következett, a sorban először a 
TFSE várt a srácokra. Ez a mérkőzés 
igazi rémálom volt minden csömöri 
érzelmű számára, a fővárosiak ellen 
szinte semmi sem sikerült Bagyánsz-
ki Zsolt gárdájának, a védekezésünk 
sehogy sem akart összeállni, az ellenfél 
kapusa pedig nagyszerű napot fogott 
ki. A gyötrelmes szezonkezdet után 
fogadkoztak a fiúk, még keményebben 
dolgoztak a hétközi edzéseken, és ennek 
meg is lett az eredménye: rátaláltak 
a győztes útra! A Solymári SC elleni 
hazai találkozót magabiztosan kezdtük, 
felpörgették magukat a játékosok az első 
két fordulóban elszenvedett vereség után, 
és szépen húztak el a vendégektől, akik 
4–3-ig tudták szorosan tartani az állást, 
onnantól fokozatosan nyílt az olló, nőtt 
a különbség a két gárda között. A félidő 
végére kialakult nyolcgólos előnyünk, és a 
szünetbeli állás máskor végeredménynek 
is beillik, most azonban még hátra volt 
30 perc. Egy biztos: 
nem a solymári 
védekezést muto-
gatják majd köve-
tendő példaként a 
sportági tovább-
képzéseken. Akik a 
folytatásban gálára 
készültek, azoknak 
lett igazuk, hiszen 
szinte minden sike-
rült a fiúknak: sze-
zoncsúcsot jelentő 
48 góllal zárták a 
meccset, Farkas 
Szilárd fejjel (!) 
is betalált egy indí-
tás után, a labdák 
befelé pattantak 
a kapufáról, és 
bemutatkozhatott 

a felnőttek között csapatkapitányunk, 
Turák Csaba fia, a 15 éves Félix, aki 
Varga Krisztián önzetlen passza után 
az első gólját is meglőtte (majd később 
egy befordulás után a másodikat is)! A 
kiütéses sikerrel megszereztük első pont-
jainkat az idei bajnokságban, és hatalma-
sat ugrottunk előre a tabellán.

NB II, Észak-csoport
1. forduló: Hatvani KSZSE – Csömör KSK 31–23

(16–15)
Gólszerzőink: Szabó D. 7, Nádasdi 5, Gombár 3, Kovács 
M. 3, Békefi 2, Perényi 1, Vajna 1, Varga K. 1.

2. forduló: Csömör KSK – TFSE 20–28 (8–11)
Gsz.: Nádasdi 5, Perényi 5, Farkas 2, Gombár 2, Turák 
Cs. 2, Békefi 1, Kovács M. 1, Szabó D. 1, Vajna 1.

3. forduló: Csömör KSK – Solymári SC 48–29 (23–15)
Gsz.: Gombár 9, Hajdu 8, Szabó D. 7, Kovács M. 5, 
Farkas 4, Perényi 4, Turák Cs. 3, Varga K. 3, Turák F. 2, 
Békefi 1, Ékes 1, Vajna 1.

LABDARÚGÁS
Dobogóközelben
Nagypályás focicsapatunk listavezető-
ként utazhatott Kisnémedibe, ahol a 
javuló formában lévő hazaiak remek na-
pot fogtak ki. A második félidő legelején 
jutottak vezetéshez, majd hiába folyt 
kiegyenlített csata a hátralévő időben, a 
kapuba nem találtunk be, a hazaiak vi-
szont a hajrában kétszer is, így elmaradt 
a pontszerzés. A következő fordulóban 
egyik mumusunk látogatott Csömörre, 
az a Verőce SE, amely tavaly kétszer 
is megtréfálta csapatunkat. Nagyszerűen 
indult a találkozó csömöri szempontból, 
Tihanyi már a mérkőzés elején bevette 
a vendégek kapuját, és a vezetés tuda-
tában kézben is tartottuk a meccset. A 
félidő közepén azonban elég volt két 

védelmi megingás, és kétszer is gólt 
lőttek a vendégek. Előbb megtalálták az 
üresen hagyott embert a védelmi résben, 
majd egy előreívelt labdát emeltek át 
Gárdosin. Még a szünet előtt összejött 
az egyenlítés, miután Várkonyi közelről 
bevette a verőcei kaput. A folytatás 
ugyanúgy indult, mint az első félidő, 
csak ezúttal Érsek volt a gólszerző a 9. 
percben, ezzel ismét nálunk volt az előny. 
A hajrában ugyan szükség volt néhány 
Gárdosi-védésre, az utolsó pillanatig iz-
gulhattunk a három pontért, de végül si-
került nyernünk a fordulatokban gazdag 
meccsen. A pomáziak nem életük sze-
zonját futják, így győzelemért utaztunk 
idegenbe a folytatásban, a kellemetlen 
stílusú ellenfél otthonában azonban be 
kellett érnünk az egyik ponttal. Amire 
azonban büszkék lehetünk: négy meccs 
elteltével továbbra is 100%-os hazai 
pályán nagypályás focicsapatunk az idei 
szezonban, miután a sereghajtó Fortuna 
SC-Kismaros együttesét is legyűrtük a 
hajrában. A vendégek rögtön kettővel 
válaszoltak játékos-edzőnk, Jenei Ottó 
góljára, sokáig vezettek, de a hajrában 
két remek góllal fordítottunk a 86. perc-
ben a 10 emberre fogyatkozó kismaro-
siak ellen, és megnyertük a találkozót. 
A csereként beállt rutinos Takó Csaba 
a 92. percben szerezte meg a győztes 
találatot!

Megye II, Észak-csoport
5. forduló: Kisnémedi MSE – Csömör KSK 3–0 (0–0)
6. forduló: Csömör KSK – Verőce SE 3–2 (2–2)

Gólszerzőink: Tihanyi (9.), Várkonyi (45.), Érsek (54.)
7. forduló: Pomáz-ICO SE – Csömör KSK 2–2 (0–1) 

Gsz.: Tihanyi (13.), Füzy (67.)
8. forduló: Csömör KSK – Fortuna SC-Kismaros 3–2

(1–2)
Gsz.: Jenei (14.), Tihanyi (80.), Takó (92.)
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FUTSAL
Veretlen menetelés
Futsalosaink az idei szezonban is az NB 
II-es bajnokság elején vizitáltak a lilák 
budakalászi otthonában. Ott tavaly nem 
találták a ritmust a szokatlan talajú pá-
lyán, most azonban merőben más jellegű 
meccsre készültek. Nehezítette a hazaiak 
életét, hogy kapus nélkül kellett kiállniuk 
különböző problémák (sérülés, betegés, 
játékengedély hiánya) miatt ellenünk, a 
csömöri srácok azonban csak magukkal 
foglalkoztak, a saját kezükbe vették a 
sorsukat, és az első pillanattól kezdve tá-
madólag léptek fel. Már a 4. percben meg 
is lett ennek az eredménye: két góllal is 
megterheltük a lilák hálóját, majd további 
három következett a szünetig. Addigra 
nagyjából eldőlt, hogy simán megnyerjük 
a meccset, de azért a folytatásban sem áll-
tunk le a termeléssel, és le sem fékeztünk 
nyolcig. Jól hangoltunk tehát a szezon 
első rangadójára, a Dunakeszi Kinizsi 
elleni derbire. A szomszédok elleni meccs 
akciódúsan indult, de az első gól(ok)
ra egészen a félidő utolsó percéig várni 
kellett. Akkor azonban egy percen belül 
kétszer is beköszöntünk a vendégeknek, 
előbb Nehéz, majd Érsek szerzett gólt. 
A szünet után ellenfelünk is véghezvitte 
a bravúrt, miszerint egy percen belül két 
találatot jegyez, ráadásul mindkétszer 
Bita babrált ki velünk. Ugyan eldőlhetett 
volna később a rangadó, végül egyik csa-
pat sem vitte be a kegyelemdöfést, így meg 
kellett elégednünk egy ponttal. Újabb 
kiélezett meccs várt csapatunkra a baj-
nokságban: a 100%-os rajtot produkáló 
csengeriek otthonában kétszer is vezetett 
Jávor István legénysége, de végül kétszer is 
egyenlítettek a szatmáriak, így döntetlent 
regisztrálhattunk a jegyzőkönyvbe. Az 
elmúlt szezonban már bebizonyosodott, 
hogy szeretnek a gyömrőiek ellen játszani 
futsalosaink, mert mind a négy egymás 
elleni meccsen csömöri győzelemmel 
tudták le a kötelező feladatot. Most is 
valami hasonlóra készültek a Tigrisek, 
akik ennek megfelelően dominálták a 
találkozót. Ugyan a gólgyártás csak a fé-
lidő előtt indult be, de a folytatásban már 
olajozottan működött a gépezet és végül 
négy találatig jutottunk.

A bajnoki menetelés közben sportdip-
lomáciai sikernek is örülhettünk, hiszen 
a Csömör Sportcsarnokban edzett az Eu-
rópa-bajnoki pótselejtező lengyelországi 
visszavágójára készülő magyar futsalvá-
logatott. A nemzeti csapat futsalosaink 
szakmai igazgatójának, Takó Csabának 
a közbenjárására szagolt be a Tigrisek 
barlangjába, hatalmas örömet szerezve 
ezzel az ifjú csömöri futsalpalántáknak. 

Sito Rivera csapatának munkáját árgus 
szemekkel figyelték utánpótlásunk tagjai, 
akik ereklyéket is gyűjthettek a tréning 
végén. A sportágat népszerűsítő akció 
tehát szerencsére elérte a célját!

NB II, Keleti-csoport
3. forduló: Újpest FC – RFC Csömör 3–8 (1–5)

Gólszerzőink: Érsek (4.), Husz (4.), Nehéz (9., 17., 31.), 
Józsa (14.), Jenei (21.), Tősér (23.)

4. forduló: RFC Csömör – Dunakeszi Kinizsi 2–2 (2–0)
Gsz: Nehéz (20.), Érsek (20.)

5. forduló: Csenger Futsal – RFC Csömör 2–2 (2–2)
Gólszerzőink: Nehéz (3.), Érsek (14.)

6. forduló: RFC Csömör – UFC Gyömrő 4–2 (1–0)
Gsz: Nehéz (19.), Érsek (25.), Füzy (27.), Viz (36.)

KERÉKPÁR
Ausztráliából Norvégiába
Az egész évhez hasonlóan a bringássze-
zon hajrája is rendkívül sűrű volt Valter 
Attila számára. A csömöri tehetség a 
kifejezetten sikeresnek mondható auszt-
ráliai világbajnokságról hazatérve néhány 
napos pihenő után célba vette Norvégiát, 
ahol az országúti világbajnokságon volt 
jelenése a magyar válogatott tagjaként. 
Az U23-asok futamában Attila sajnos be-
lekeveredett egy tömegbukásba, eltörött 
a kerékpárjának a váltója, így nem tudta 
befejezni a versenyt.

CSATANGOLÓ
Kicsatangolták magukat
Idén ősszel is nagy sikert aratott a Csö-
möri Csatangoló! Az október 1-jei túrán 
közel 360-an indultak, ráadásul idén is 
csatlakozhattak gazdáikhoz a kutyák, 
hogy együtt teljesítsék a különböző távo-
kat. Nézzük, milyen statisztikára lehetnek 
büszkék a szervezőcsapat tagjai: 359 fő 
nevezett, illetve 53 kutya is túrázott a gaz-
dájával, akik közül több mint tíz a csömöri 
menhely lakója. Egészen pontosan 264-en 
indultak a 10 kilométeres távon, míg 95-
en választották a komolyabb kihívást, a 25 
kilométeres távot. A csatangolók 31 tele-
pülésről érkeztek. Hogy honnan? Csömör 
169, Budapest 134, Gödöllő 6, Kerepes, 
Kistarcsa, Tököl, Békéscsaba, Dunakeszi 
3-3, Isaszeg, Mogyoród, Göd, Diósd, Ve-
resegyház, Gyöngyös, Dunaharaszti, Rác-
keve, Nagytarcsa 2-2, Szilasliget, Aszód, 
Úri, Gyömrő, Érd, Cegléd, Tápiószecső, 
Jászapáti, Szombathely, Üröm, Sopron, 
Kisújszállás, Hatvan, Dabas, Nyíregy-
háza, Salgótarján, Szentendre 1-1 fővel 
képviseltette magát.

VÍZILABDA
Masters vb-arany a Margitszigetről!
Világbajnoki aranyérmet nyert a hazai 
rendezésű FINA Masters vb-n a korábbi 
NB I-es csömöri kézilabdázó Helembai 
Mihály fia, Helembai Gábor, aki a 
Hungarian Bull’s Blood, azaz a Magyar 
Bikavér elnevezésű vízilabdacsapat 
centereként vett részt a rangos tornán a 
35+ korosztályban. A 2016-os rijekai 
Eb-n szintén a dobogó tetejére álló csapat 
már most a jövő évet tervezgeti, akkor a 
szlovéniai Kranj ad otthont a 2018-as 
Európa-bajnokságnak!

A vb-aranyérmes Helembai Gáborral 
készült interjú a csomorsport.hu oldalon 
olvasható!

EDZŐPORTRÉ
A CsömörSport hagyományteremtő 
új rovatában portrésorozat keretében 
mutatja be csömöri edzőinket: minden 
hónapban más és más kerül rivaldafénybe. 
Íme, atlétáink vezetőedzője és a hegyifu-
tó-válogatott csapatvezetője, Berendi 
Antal. Ebben a hónapban őt ismerhet-
jük meg jobban.

„Rendkívül eleven gyerek voltam, renge-
teget rohangáltam a ház körül, pörögtem, 
szaladgáltam reggeltől estig, így a szüleim 
levittek edzésre a közeli Ikarusba, így kezdő-
dött az atlétikával mai napig tartó kapcsola-
tom ‒ emlékszik vissza Berendi Antal. 
‒ A gyerek elsősorban a társaság miatt jár 
az edzésekre, ez nálam is pontosan eszerint 
történt. Megszerettem a csapatot, majd 
később jöttek a kisebb-nagyobb eredmények 
is, így ott ragadtam. A többi gyerekhez ha-
sonlóan hobbiszinten kipróbáltam a focit és 
a kézilabdát is, nem egyszer előfordult, hogy 
bringára pattantam, de végül az atlétika 
mellett tettem le a voksomat.”

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

Szabó Péter Ádám

Takarítót keres a  
Csömör Sportcsarnok
A munkavégzés helye: Csömör Sport-
csarnok, 2141 Csömör, Major u. 7‒9. 
Illetmény és juttatások, munkarend: 
megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: 
Válé Flórián ügyvezető igazgatónál, 
e-mail: ugyvezeto@csomorsport.hu Te-
lefon: +36/30 922 1422 Cím: Csömöri 
Sportcsarnok, 2141 Csömör, Major u. 
7‒9. Várjuk a jelentkezéseket!
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	ZSOM	TRAVEL	KFT.		
	
Szolgáltatásunk:		GÉPI	FÖLDMUNKA	
	
Árokásás:	medence,	kerítés,	pincetömb,	közműárok		

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

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

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

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

Lakossági apróhirdetések

Fehér borszőlő eladó Csömörön!
Tel.: 0620/4240439
Véradás!
2017. november 9-én 14.00-18.00 
óráig a Petőfi Sándor Művelődési 
Házban!
Ezermester, festést, hegesztést stb. 
szakmunkákat vállal. Tel: 06 30 
904-8023
Eladó
Külsőkerekes utánfutó 110 ezer 
forintért és egy kemping bicikli 
elől-hátul csomagtartóval 20 ezer 
forintért. Tel: 0630/6136031

Kereskedelmi hirdetési lehetőségek a Hírmondóban

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

1/1 kifutó old.  210 × 296 mm

½ oldal  .........188 × 132 mm

¼ oldal ............92 × 132 mm

1/8 oldal ............92 × 64 mm

1/16 oldal .........44 × 64 mm

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

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

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

hirdetések
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REDŐNYJAVÍTÁS                                     
Fa, műanyag, alumínium 
redőnyök javítása  
gyors határidővel

INGYENES KISZÁLLÁS!
szombat, vasárnap is

CSÖMÖRIEKNEK  
10% KEDVEZMÉNY

TEL: 06/70/561-9541

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

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

Kedd: 15-18
Csütörtök: 15-18

üveges,  
kép- 

keretező
Telefonon egész 

napos munkafelvétel 
minden nap.

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

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

A Csömör Sportcsarnok  
pályázatot hirdet  
takarítói munkakör  
betöltésére!
A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

A munkavégzés helye: Pest megye, 2141 Csömör, Major u. 7-9.

A munkakör betöltésének ideje: azonnali kezdés

A munkakörre vonatkozó lényeges feladatok: tisztán és rendben tartja a 
Sportcsarnok belső tereit, az öltözőket, valamint a Sportcsarnok előtti területet

Illetmény és juttatások: megegyezés szerint

Pályázati feltételek: 
Alapfokú iskolai végzettség, vagy szakmunkás- bizonyítvány; 
Büntetlen előélet, cselekvőképesség; 
3 hónapos próbaidő kikötése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 
-  Fényképes önéletrajz, 
-  iskolai végzettséget, szakmai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat

Pályázat benyújtásának módja: 
Személyesen: Csömöri-Sportcsarnok, 2141 Csömör, Major u. 7-9. 
Postai úton, a pályázatnak a fenti címére történő megküldésével 
(Válé Flórián ügyvezető igazgatónak címezve), a borítékra 
kérjük ráírni: Pályázat takarítói munkakör betöltésére.

 E-mailben is lehet érdeklődni, jelentkezni az ugyvezeto@csomorsport.hu címen!

hirdetések
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fressnapf.hu

Nézzen be
új állati áruházunkba!

CSÖMÖR NEXT STOPNÁL
Határ út 8.

FN P Csömör 188x132.indd   1 10/18/17   13:06TOP 10 INGATLAN IRODA
CSÖMÖR
Szabadság út 14.
Telefon: (1) 405-0348
Fax: (1) 405-0348
Email: info@top10ingatlan.hu

Válasszon minket! Várjuk hívását!

SÜRGŐSEN

keresek:

-építési te
lket

-családi házat

-felújítandó házat

-kiadó ingatlant

Bármilyen ingatlannal 
kapcsolatos 

ügyről legyen szó, 
mi mindig a 

TOP-on vagyunk!

Szolgáltatásaink:
- használt és új ingatlanok 

adás-vétele
- új építésű házak 
generál kivitelezés

- tulajdonlap, földmérés, 
értékbecslés

- CSOK és banki hitelek 
ügyintézés

-adás-vétel teljes körű 
lebonyolítása

- földhivatali ügyintézés, 
ügyvédi háttér

Forduljon hozzánk! 
Nálunk mindenki 
kiemelt ügyfél!

Eladna? Vásárolna? 
Újat építene?



A Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete 
és a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

Márton-napi tollfosztó rendezvénye

idopont   november 11. szombat 18 óra
Helyszín   Csömör Sportcsarnok

Program
18.00   Vendégvárás 
18.30   Megnyitó 

18.30   A Pest vidéki esküvői viseletek bemutatója

A kulturális programot a hagyományoknak megfelelően  
Márton-napi bál követi, melyen a Hartyáni Trubacsok zenélnek.

További információ   Bíró Andrea     06-30/397-7743

Márton   napi 
Tollfosztó


