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Tollfosztó bált tartottak a Dolina  Pestvidéki Szlovákok  
Regionális Egyesülete és a Csömöri Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat szervezésében a sportcsarnokban.

Megjelent Csömör első helytörténeti könyve, mely a  
II. világháborúban Csömörön hősi halált halt magyar  
katonáknak állít emléket. Aranyossy-Péter Máté  könyvét  
Winkler Ágnes törtész és Fábri István polgármester mutatta be.

A big band koncerten a finn Leo Big Band, 
a szlovákiai Swingless Junior Jazz Band és a 
csömöri Krammer Big Band lépett színpadra.

Márton-napi jótékonysági bált rendez-
tek az általános iskola javára.

November 1-jén a tót ősökre emlékeztek a temetőkertben.  
A fáklyás felvonuláson résztvevőkkel Takács László karnagy,  
a Csömöri Vox Animi Vegyeskar Egyesület elnöke,  
valamint Szabó Erzsébet, a Csömöri Szlovák Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke osztotta meg emlékeit. 

A reformáció kezdetének ötszázadik évfordulóján, október 31-én 
ünnepi istentiszteletet tartott a három protestáns gyülekezet az 
evangélikus templomban. Az alkalmon mindhárom lelkész – 
sorrendben Esztergály Előd Gábor református, Johann Gyula 
(a képen) evangélikus és Eszes Zoltán baptista lelkipásztor 
prédikált –, s az evangélikus gyülekezeti fúvószenekar is szolgált.
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2017. december 16. 
             termelői piac a Hősök terén 

Ami az éléskamrából 
hiányzik

szombat
800-1300 óra

Olcsón jót!
Bolhapiac 
a művelődési ház 

nagytermében
december 16. szombat  

800-1300 óra  
Mivel a terem befogadóképessége  

korlátozott, ezért előzetes  
regisztráció szükséges!

Regisztrálni a művelődési házban  
nyitvatartási időben személyesen,  
vagy az iroda@muvhazcsomor.hu  

e-mail címen lehet.

Szelektív hulladékszállítás
Az alábbi napokon kell kitenni a szelektív hulladékot:
December  1.
December  15.
December  29.

Változások az ünnepi  
szemétszállításban
December 25. hétfőn és december 26-án kedden  
a szokott időben viszik el a szemetet. Január 1. hétfő he-
lyett  2017. december  30 -án szombaton kell a kukákat 
kitenni. Január 2-án kedden és 3-án szerdán a szokott 
időben viszik el a szemetet.

Zöldhulladékgyűjtés
A téli időszakban a zöldhulladékszállítás szünetel!

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

Pislákoló november
 
 november neki mindig a gyertyafény pislákolását jelentette.  
A gyertya fényét, amely vékonyka sugarával és illékony lángjával 
megvilágította a nagyszoba falát. A falat, amelyre egykor hengerrel 

pingálta fel egy ügyes festő az egyszerű virágokat. Egyforma sorba,  
egymástól ugyanakkora távolságra futottak le a gerendás mennyezettől  
egészen a padlóig. A gyertyafény félhomályában Mamika  ült az ágy szélén,  
szépen horgolt lila kendője a vállán pihent.  Csodálatos  meséket tudott. 
Most éppen egy királyfiról és egy királylányról, akiket egy gonosz 
varázsló elszakított egymástól. A mesék mindig jól végződtek, de most, 
itt a gyertya fényénél, Mamika hangja nem csilingelt olyan szépen, mindig 
vidám zöld szeme  borongós szürke volt. Azon a csendes novemberi 
délutánon a kislány a szíve mélyén tudta,  ennek a mesének már soha 
nem lehet szép folytatása. Ez a mese most, itt, örökre véget ért...

Kinyitotta a szemét, a hálószobájában feküdt, távol a virágos  
falaktól, távol a megnyugtató, lila kendőtől, távol a mindig  
csilingelőn mesélő Mamikától. Gyertyát gyújtott, melynek  
vékonyka sugara és illékony lángja megvilágította a szoba falát.

     Miklós Daniella

(A Csömöri Hírmondó következő, karácsonyi különszáma december 8-án jelenik meg.)
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Települési  
krónika
 

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 
rendeztek ünnepi irodalmi estet a mű-
velődési házban, majd mécsesgyújtást 
tartottak a Hősök terén. (i 20. oldal)

Október -én a 2018. évi jelentősebb 
kulturális és intézményi eseményekről, 
rendezvényekről egyeztettek az ön-
kormányzatban. A megbeszélésen a 
helyi civil szervezetek, intézmények és 
nemzetiségi önkormányzatok mellett 
Miklós Daniella, az önkormányzat 
kommunikációs vezetője vett részt.

Október -án a csömöri általános 
iskolában indítandó szlovák nelyvok-
tatás ügyében tartottak egyeztető 
megbeszélést. Az egyeztetésen részt 
vett Hollerné Racskó Erzsébet, 
az Országos Szlovák Önkormányzat 
elnöke, Eich László, a Dunakeszi 
Tankerület igazgatója, Fábri István 
Csömör polgármestere, Tormay-
Lesták Mária alpolgármester, 
Bátovszky János, a csömöri Mátyás 
Király Általános Iskola igazgatója, 
valamint a környező települések szlo-
vák nemzetiségi önkormányzatainak 
vezetői és iskolaigazgatói vettek részt.

Október -án írta alá az önkor-
mányzat a Csömöri Egészségház 
kivitelezőjével, a Jánosik és Társai 
Kft.-vel az egészségház kivitelezésére 
vonatkozó szerződést. Ezt követte 
a Csömöri Egészségház ünnepélyes 
alapkőletétele, mely alkalomból ünnepi 
beszédet Fábri István polgármes-
ter és Madarasné dr. Hülitzer 
Katinka képviselő mondtak. Az 

eseményen Tormay-Lesták Mária 
alpolgármester, Eigler Tamás, 
Kadók Ferencné, Pásztor 
Sándor, Szántóné Hermányos 
Mária, Tihanyi Ferenc képvi-
selők mellett több intézményvezető 
és egészségügyi dolgozó is részt vett.  
(i 8. oldal)

Október -én a Reformáció 500. 
évfordulója alkalmából ünnepi isten-
tiszteletet tartott a három protestáns 
gyülekezet. (i 2. oldal)

November -jén, Mindenszentek 
ünnepén egyházi szokás szerint a 
csömöri temetőben emlékeztek az 
elhunytakra a hozzátartozók.  Fáklyás 
felvonulást tartottak a Csömöri Tót 
Hagyományaink Házától a temetőben 
álló szlovák sírhelyhez.  (i 2. oldal)

November -én Fábri István 
polgármester, Miklós Daniella 
kommunikációs vezető, Szabó 
Erzsébet, a Csömöri Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
és Szeltner László, a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház igazgatója látogatott 
el testvértelepülésünkre, Mojmirovcére 
(Ürmény). A 2018. évben esedékes 
15. éves testvérkapcsolat megünneplé-
sével kapcsolatos kulturális progra-
mok ügyében egyeztettek Martin 
Falkával, Mojmirovce polgármesteré-
vel és Kántor Évával, a mojmirovcei 
Kastély Szálló menedzserével.

November -én avatták fel a II. vi-
lágháborúban Csömörön hősi halált halt 
magyar katonák nevét őrző emléktáblát 
a Csömöri Községi Temetőben. Ezt 
követően mutatták be Aranyossy-
Péter Máté A II. világháborúban 
hősi halált halt magyar katonák című 
könyvét.  (i 17.oldal)

November -én a Mátyás Király 
Általános Iskola Márton-napi jóté-
konysági bálját tartották a Csömör 
Sportcsarnokban. 

November -én autógumi gyűj-
tési akciót tartott a Csömöri 
Községgondnokság. 

November -én a Gloria Victis 
Közhasznú Alapítvány A bolsevik 
államcsíny centenáriuma 100 év kom-
munizmus – 100 milliónyi áldozat 
címmel rendezvényt tartott a csömöri 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében. 
A megjelenteket Mátyás Sándor 
alapítványi elnök, valamint Fábri 
István polgármester köszöntötte. A 
rendezvény fővédnöke dr. Tuzson 
Bence kormányzati kommunikáció-
ért felelős államtitkár volt. Az előadók 
dr. Edvins Snore történész, dr. ha-
bil Kolontári Attila történész, 
dr. Gali Máté történész, dr. Zinner 
Tibor, a VERITAS Levéltár vezetője, 
dr. Krasznai Andrea misszióveze-
tő-református lelkész, prof. dr. Kádár 
Béla, az MTA rendes tagja, valamint 
prof. dr. Marinovich Endre, a 
Gloria Victis Közhasznú Alapítvány 
kurátora voltak.

November -én a dolina Pestvidéki 
Szlovákok Regionális Egyesület ren-
dezésében Márton-napi tollfosztó cím-
mel tartottak rendezvényt a Csömör 
Sportcsarnokban.  (i 18. oldal)

November -án  a  Reformáció 
500. évfordulója alkalmából a 
Bélyegmúzeum kiállítása nyílt meg a 
könvvtárban.

November -án a Hadart Színház 
tartott bemutató előadást, Jöhetsz, 
drágám! címmel a művelődési házban.

Lapzárta után
November -én sittgyűjtést szervez-
nek a Községgondnokságon.

November -én hagyományos 
disznóvágás lesz a Csömöri Tót 
Hagyományaink Házának udvarán.

November -én a Turnovszky István 
Kertbarát Kör szervezésében Erzsébet-
Katalin-napi bált rendeznek a művelő-
dési házban.

November -án az önkormányzat 
közmeghallgatást tart a művelődési 
házban.

hírek, események
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Fókuszban
Fejlesztések a nagyközségben

Csömörön az utóbbi időben több nagy külső beruházás is megkezdődött, melyeknek  
köszönhetően  bővülnek a községben elérhető szolgáltatások.  A tavalyi, az ország  
legnagyobb beruházásának minősülő Procter and Gamble bővítést követően szolgáltató- 
egységek is épülnek, így a községben elérhetővé válik több nagy üzlet kínálata.  
Mindemellett a lakosok egészségügyi kiszolgálásában is jelentős  minőségi változást  
jelent az egészségház megépítése. Az egyházi épületek köre is bővül, a csömöri  
református gyülekezet számára templom és közösségi ház épül a temető mögötti telken.

Október végén nyitott meg a régi Bricostore helyén a NEX STOP 
bevásárlóközpont, melyben jövő tavaszig folyamatosan nyitnak  ki 
az üzletek. Jelenleg Fressnapf,  Háda, Kik, Líra könyvesbolt és 
Régió játékbolt érhető itt el,  novemberben pedig  a CCC  és a  
Rossmann is megnyitott . A kínálat jövő tavasszal lesz teljes, ami-
kor az elektronikai cikkek nagyáruháza, az Euronics is elérhető 
lesz a vásárlók számára Csömörön.

Megkezdődött az Egészségház építése a HÉV saroknál az Állo-
más utcában.  A mintegy 830 m2 hasznos alalpterületű épületben   
három felnőtt rendelés, egy körzeti gyermekorvos, a védőnői 
szolgálat várja a betegeket, valamint a fogorvosi szolgáltatások 
mellett szakrendelések is elérhetővé válnak Csömörön. A telepü-
lésképhez igazodó épület mellett járda, zebra és parkolók  teszik 
majd kényelmessé a közlekedést. (Bővebben i 8. oldal)

Hamarosan megkezdődik az építkezés a Laky saroknál,  a busz-
végállomás mögött 800 m2-es  Príma üzlet épül. Az épületben 
a bolt szokásos kínálatába beemelik a csömöri helyi termékeket 
is, illetve néhány kisebb üzlet is működik majd, melyben a helyi 
kereskedők, szolgáltatók, valamint elektromos autótöltő állomás 
is elérhetőek lesznek. A csömöri  Príma várhatóan kora nyáron 
nyitja meg kapuit.

Még idén elkészül a temető mögött a református gyülekezeti ház 
terme, a lelkészlakás és a parókia, mely mellé mintegy 180 fő be-
fogadására alkalmas református templom építése kezdődik meg 
jövőre.  Az épület kialakításánál a klasszikus templomépítészet 
elemeit ötvözik a korunkat jellemző modern építészeti elemekkel. 
A templom  egyik különlegessége  a  belső kiképzése lesz, a ka-
zettás mennyezeten  a református örökség  elemei jelennek majd 
meg. 

hírek, események
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Térítésmentes  
influenza elleni védőoltás

Az  influenza az influenzavírusok által okozott, gyak-
ran súlyos lefolyású, illetve szövődményekkel járó 
légúti megbetegedés. A legjellemzőbb tünetek: láz, 
fejfájás, köhögés, torokgyulladás, ízületi-, illetve 
izomfájdalom, általános levertség, fáradékonyság.

A magas láz a csecsemők, az idősek és a tartós 
betegségben szenvedők számára veszélyes: meg-
terheli a szívet, a tüdőt, felboríthatja az anyagcserét 
(cukorbetegség), de ronthatja a vese-, máj- és 
vérképzőszervi betegségben szenvedők állapotát 
is. Gyakrabban lépnek fel szövődmények hörghurut, 
tüdőgyulladás a krónikus betegségekben szenve-
dőknél, az időseknél és a dohányosoknál.

A betegség megelőzése szempontjából fontos, 
hogy a járványos időszakban kerülni kell a zárt 
helyeket, a tömeget. A beteg pár napig maradjon 
otthon. A megelőzés másik és leghatékonyabb 
módja az időben megkapott védőoltás. Ebben az 
évben is lehetséges a 60 éven felüliek, valamint 
életkortól függetlenül egyes krónikus betegségben 
szenvedő személyek térítésmentes influenza elleni 
védőoltása.

Kiknek ajánlott az influenza elleni védőoltás?
Minden 60 évesnél idősebb személynek, továbbá 
életkortól függetlenül a krónikus légzőszervi be-
tegségben szenvedőknek, pl. asztmás betegeknek, 
szív-, érrendszeri betegségben szenvedőknek, 
cukorbetegeknek, krónikus máj- és vesebetegek-
nek, daganatos vagy más betegség miatt csökkent 
védekezőképességű személyeknek, illetve várandó-
soknak és gyermekvállalást tervezőknek.

A védőoltás beadásának pontos időpontjáról a 
háziorvosától tájékozódhat.

A kórokozó változékonysága miatt minden évben 
új oltóanyagot állítanak elő, és az oltást is minden 
évben újra be kell adatni. A hazai influenzavakcina 
élő vírust nem tartalmaz, így megbetegedést nem 
okozhat. Az oltást követően csak igen ritkán lépnek 
fel olyan nem kívánt mellékhatások, mint láz, 
fejfájás. Helyi reakció (bőrpír, duzzanat az injekció 
helyén) az oltottak mintegy 20%-ánál jelentkez-
nek, de ezek a reakciók általában enyhék és 1-2 
napon belül elmúlnak.

A térítésmentes oltások mellett gyógyszertá-
rakban vényre beszerezhető az influenza elleni 
oltóanyag. Az influenza elleni széles körű védekezés 
érdekében fontos, hogy minél nagyobb számú 
oltásra kerüljön sor. 

Forrás:
Országos Epidemiológiai Központ,

EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős 
Helyettes Államtitkár tájékoztató anyagai

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.   

1956 Csömörön

Az 1956. október 23-i forradalom kitö-
rése látványos megmozdulásokat nem in-
dított el Csömörön.  Sokan összegyűltek, 
megvitatták az eseményeket, leginkább 
pedig izgatottan várták, mi fog történ-
ni. Amikor a forradalom még aznap éjjel 
fegyveres felkeléssé nőtt, majd a kormány 
bukása után a szovjet csapatok visszavo-
nultak, de csak a főváros határáig, ez ese-
tükben Árpádföld volt. Ebben az időben 
Csömörön 2 légvédelmi állás volt 2-2 lég-
védelmi ágyúval s a hozzá tartozó barak-
kokkal, az egyik a Tatárdombon, a másik a 
Vízműsoron. Nov. 4-én a szovjet csapatok 
lerohanták a fővárost, majd térségünkre is 
sor került, a tatárdombi állást felrobban-
tották, és a nagyságrendileg százötven, 

Mi történt a faluban?
A polgárősrség, rendőrség, mezőőr és 
közterület-felügyelet összehangolt akció-
ja az illegális szemétlerakás megfékezésé-
re sikeresnek bizonyult. Az önkormány-
zat támogatásával megvalósult őszi akció, 
a Tatárdomb  lezárása és folyamatos ellen-
őrzése több tettenérést, bírságok kiszabá-
sát és az illegális szemétlerakó felszámolá-
sát eredményezte.

Az M0-ás másik oldalán levő illegális 
szemétlerakó kevésbé pozitív apropó kap-
csán kerül híreinkbe, ott egy éjfél előtti 
riasztásnak köszönhetően sikerült gyor-
san megfékeznie az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületnek a több köbméter műanyag, 
gumi- és egyéb hulladék kigyulladásából 
eredő tüzet.

Az október 29-én érkező hatalmas 
vihar nem csupán látványos és ijesztő volt, 
de déltől éjszakáig munkát adott tűzoltó-
inknak. 

Elkezdődött a fűtési szezon, ezzel 

rajtunk keresztül vonuló tank semmit 
nem kímélve gyalulta le az építményt. 
Nem tudni, hogy a Vízműsort elfelejtet-
ték, vagy nem tartották fontosnak, min-
denesetre ahhoz az álláshoz nem nyúltak. 
Egy csömöri férfi (Rach József ) mint egy 
modern Don Quixote fel akarta venni a 
harcot a szovjet invázióval, s katonák se-
gítségével két légvédelmi ágyút vontatott 
le a Vízműsoron lévő elhagyott laktanáyá-
ból. Az Árpád utcáig jutott el, ahol az ott 
lakók kérésére felhagyott öngyilkos ak-
ciójával. A vasúti híd felől 5 szovjet tank 
érkezett feltartóztathatlanul, s az egyik 
ágyút valósággal legázolva félre-, a mási-
kat az árokba lökték. Ennek nyomai a régi 
gyógyszertár mellett sokáig árulkodtak az 
igencsak egyenlőtlennek ígérkező „külz-
delemről”. A szovjet tankok bevonultak a 
Hősök terére. A hősi forradalom bukása 
után 1957 márciusáig három tank, rajtuk 
tűzkészültségben álló katona vigyázta az 
ő rendjüket a zeneiskola és az akkori ta-
nácsház előtt, valamint a katolikus temp-
lom kertjében.

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.

KG

együtt a kéménytűz szezon, a tűzoltóság 
kéri, ellenőriztessük kéményeinket, mert 
a nem megfelelően karbantartott rendsze-
rek máris eredményeztek tűzesetet. 

Eljött a tél, fontos, hogy az időjárási 
és útviszonyoknak megfelelően vezes-
sünk, autónkon legyen téli gumi. Korán 
sötétedik, és gyakori a köd, a közlekedő 
gyalogosokra, kerékpárosokra fokozottan 
figyeljünk.  A sötétben kerékpárral, gyalog 
közlekedők, iskolából hazasétáló gyere-
kek számára fontos a látni és látszani elv, 
kerékpárunkon világítás, villogó, rajtunk 
sárga mellény, vagy bármilyen sötétben 
látszó jelzés legyen. 

Közelednek az ünnepi bevásárlások. 
A bevásárlóközpontokban fokozattan fi-
gyeljünk értékeinkre, táskánkra, könnyen 
válhatunk profi, tapasztalt tolvajok áldo-
zatává azzal, hogy például az első ülésen 
hagyjuk a táskánkat, amíg bepakolunk a 
csomagtartóba.

Vigyázzunk magunkra, egymásra és 
értékeinkre otthon és útközben egyaránt!

hírek, események
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Befejeződött a Formás utca aszfaltozása az Aszfalt és Bontás Kft. 
kivitelezésében. A 75% lakossági és 25% önkormányzati önerős, 
összesen 18 millió forintos fejlesztés mellett az önkormányzat 
saját önerőből 1,7 millió Ft-ért a vízelvezetést is kiépíti.

Hamarosan megkezdődik a Kölcsey utca  útépítése, valamint 
a  csapadékvíz-elvezetés kiépítése, melyet 100%-os saját önkor-
mányzati önerőből az ÁR-LA Kft. végez.

Utat építettek a Dezsőfia utcában is. A 75% lakossági és 25 % 
önkormányzati önerős fejlesztés költségvetése 15,5 millió Ft, a 
munkálatokat a Komjáti Design végzi.

Közbeszerzési eljárás folyik a Laky utca felújítására, melynek 37 
millió  Ft-os költségének 85% -át pályázati, 15%-át önkormány-
zati önerőből finanszírozzák majd. Az építkezés a közbeszerzési 
eljárást követően, az időjárás függvényében, várhatóan jövő év 
elején kezdődik meg.

Fejlesztések a nagyközségben

hírek, események
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Megkezdődött az 
egészségház építése
Október 30-án a csömöri egészségügyi 
dolgozók, körzeti orvosok, az intézmény-
vezetők, a Polgármesteri Hivatal vezetői, 
a képviselő-testület tagjai, valamint a ki-
vitelező részvételével letették a Csömö-
ri Egészségház alapkövét. Az alapkő egy 
úgynevezett időkapszulát őriz, melybe a 
tervrajzok másolatát, egy kisfilmet tar-
talmazó pendrive-ot ‒ amelyen korábban 
az egészségház építésének döntésekor ké-
szült Csömör TV-s kisfilmet rögzítet-
tek ‒, a csömöri lakosok által aláírt íveket 
(melyben kifejezték igényüket az egész-
ségház megépítésére), valamint egy levelet 

Csömörön már 10%-tól 
indítható népszavazás
A térségben egyedülálló módon, a tör-
vény által meghatározott intervallumon 
belül a legalacsonyabb mértékben, a la-
kosság 10 százalékában határozta meg az 
önkormányzat a helyi népszavazási kez-
deményezéshez szükséges választópolgá-
rok arányát.

Kistérségünk más településein a válasz-
tópolgárok 15‒25 százalékának aláírása 
szükséges helyi népszavazás kezdemé-
nyezéséhez, ám a csömöri önkormányzat 
úgy határozott, hogy a lehető legnagyobb 
lehetőséget kívánja biztosítani a csömöri 
polgároknak a helyi közügyekben való 
érdemi részvételre.

Felhívás
A csömöri könyvtár történetét feldolgozó 
tanulmányhoz keresünk olyan régi tárgyi 
dokumentumokat (például fényképeket, 
olvasójegyeket) vagy személyes emléke-
ket, amelyeket fel tudunk használni. Ha 
bárkinek birtokában van ilyen tárgy, vagy 
szívesen megosztaná velünk a könyvtár-
ral kapcsolatos élményeit, kérem, jelent-
kezzen a könyvtár elérhetőségein (konyv-
tar@csomor.hu; 06 28/744-443) vagy 
személyesen.

Veresné Boda Mária
könyvtárvezető

Több közlekedésbiztonsági 
fejlesztés is elkezdődik
Áttervezik és tavasszal átépítik a Széche-
nyi úti mini körforgalmat.  A közlekedé-
si szempontból kritikus kereszteződés 
átépítésére több terv és elképzelés is szü-
letett. A már elkészült és bemutatott ter-
vek alapján kiderült, hogy a Laky-sarki 
körforgalommal azonos méretű építmény 
ezen a helyszínen  nem fér el. Egy másik 
lehetőség ‒ balatonfüredi mintára ‒ a je-
lenleginél nagyobb, de a Laky-sarki kör-
forgalomnál kisebb méretű körforgalom 
kialakítása, középen térköves kiemelés-
sel. Az ilyen körforgalmakban a nagyobb 
méretű járművek csak jelentősen lelassít-
va, a térköves kiemelésre ráhajtva tudnak 

átmenni, a személygépkocsik azonban 
akadálytalanul, a körfogalmi szabályok 
betartásával tudnak közlekedni. 

Készülnek a  Hunyadi utca – Gorkij 
fasor kereszteződésének forgalomlassító 
tervei is, melyek alapján a zebra kieme-
lésével és fényjelzések alkalmazásával  
lassítják a veszélyes kereszteződésben a 
forgalmat. Döntés született arról is, hogy 
a település számos pontján figyelmeztető 
felfestéseket helyeznek el, amelyek a 
harmincas sebességkorlátozásra hívják 
fel az autósok figyelmét. A Szabadság 
út közlekedésbiztonsági problémáit ‒ 
amelyek jellemzően az úttesten történő 
parkolásból fakadnak ‒ új parkolóhelyek 
létrehozásával igyekeznek majd orvosolni. 

Szalagkorlátot telepít 
az önkormányzat

A közlekedés biztonságosabbá tétele mi-
atta a Laky bekötőút mentén további sza-
lagkorlátokat helyez majd el az önkor-
mányzat. Erre a célra használt, de még 
jó állapotban lévő korlátot vásárolnak a 
Magyar Közút Zrt.-től 5 millió forintért, 
amelyből körülbelül 700 m szalagkorlát 
készülhet el.

helyeztek el, mely az utókor számára őrzi 
a megépítés előzményeit és körülményeit. 

Az építési munkálatok már megkez-
dődtek a HÉV-saroknál, a kivitelező, a 
Jánosik és Társai Kft.  elmondása szerint 
kb. február‒márciusban emelkedik majd 
ki az épület a földből, addig az alapozási 
munkálatokat végzik, melyekhez remél-
jük, a kedvező időjárás is hozzájárul majd.

A Csömöri Egészségház megépítésével 
egy korszerű, a kor igényeinek minden 
szempontból megfelelő intézmény nyitja 
majd meg a kapuit jövő ősszel. Az épü-
letben helyet kapnak a körzeti felnőtt- és 
gyermekrendelők, a védőnői szolgálat, a 
fogorvosi rendelők, illetve több szakren-
delés is.

Október 30-án a képviselők, 
intézményvezetők, egészségügyi 
dolgozók és a kivitelező jelenlétében 
elhelyezték a Csömöri Egészségház 
alapkövét, novemberben pedig 
megkezdődött az építkezés.

A Hunyadi utcán a száguldozók megfékezésére forgalomlassító útkiemelést helyeznek el.

hírek, események
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Veszélyes parkolás helyett

A Béke téren sajnos az utóbbi időben ko-
moly vészhelyzetek alakultak ki: a Sza-
badság úton hazaérkező, pékségbe be-
térők gyakran  a Szabadság úti zebra 
melletti sávot használják a parkoláshoz. 
Ez komoly balesetveszélyt jelent, hiszen 
ezen a részen szűkebb az út, ráadásul zeb-
ra is van.  Bár a környéken számos parkoló 
épült az utóbbi években, a Hunyadi utcára 
kanyarodva, vagy a Szabadság úton kicsit 
feljebb, a temető oldalában is lehet szabá-
lyosan és kulturáltan parkolni, úgy tűnik, 
ezek néhány lakosnak „messze” vannak a 
pékségtől, így inkább a szabálytalan és ve-
szélyes megoldást választják. Az önkor-
mányzat a közlekedés biztonságosabbá 
tétele miatt plusz parkolókat alakít ki az 
Ady Endre utca elején, a Községgondnok-
ság kivitelezésévben, bízva abban, hogy a 
pékségbe érkező, eddig szabálytalankodó 
autósok itt fognak megállni.

 
Csömör TV-ajánló
 
Világbajnok  
a csömöri tavon!
A Csömörön élő Balaska Márk kajako-
zó fiatal kora ellenére Európa- és világ-
bajnoki címmel is büszkélkedhet. Kajak 
kettesben, 200 méteren érte el sikereit, 
de egyéniben is többször állt már a dobo-
gón. Márkot rendhagyó edzésre invitáltuk 
a csömöri tóhoz, majd a kezdetekről, ku-
darcokról, sikerekről, az ahhoz vezető út-
ról és terveiről kérdeztük. Céltudatos, di-
namikus, sport iránt elkötelezett kajakost 
ismerhettünk meg benne, aki nem melles-
leg egy mosolygós, közvetlen srác is. 

Torockó csömöri szemmel
Csömör testvértelepülésén járt a Képben 
gondolkodók klubja, hogy az ott készült 
fotóikkal közelebb hozzák a csömöriek-
hez Torockót. A cél az volt, hogy ne csak a 
tipikus turisztikai látványosságokat tárják 

elénk, hanem a hétköznapokba is betekin-
tést adjanak. Kisfilmünkben ízelítőt lát-
hatnak a fotókból.

Gyarapszik a falu vagyona
Több ingatlant is megvásárolt az önkor-
mányzat. Utánajártunk, mik a tervek a 
megvásárolt ingatlanokkal, milyen újdon-
ságokra számíthatunk Csömörön.

Előzetes
Falu mézeskalácsból? Sürög-forog a fél 
falu, makettek készülnek, lázasan tervez-
nek a tót hagyományőrzők, a csömöri lá-
nyok, asszonyok pedig karácsonyi illattal 
töltik meg a konyhákat, hogy megalkos-
sák Csömört mézeskalácsból. 

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

Félegyházy-Sütő Eszter  
Csömör TV-szerkesztő

Sóderkupacok,  
konténerek az utcákon

Idén novembertől változott a közterü-
let-használati rendelet, amely az épí-
tőanyagok, konténerek közterületen való 
tárolását is szabályozza. Ezek az anyagok 
72 óráig tárolhatóak a telkek előtt díjmen-
tesen. Aki hosszabb ideig szeretne az ut-
cán tárolni anyagokat, az maximum 90 
napra kérhet közterület-használati enge-
délyt, melyért négyzetméterenként ha-
vonta 2000 Ft-ot kell fizetni.  

A rendezett falukép megóvása érde-
kében azonban érdemes az építkezés, 
felújítás alatt a telken belül elhelyezni 
az építőanyagokat vagy a konténert. Így 
biztonságosabb is, és az utcaképet sem 
csúfítjuk el.

Idén is elkészül Csömör 
mézeskalácsból! A 
kiállítás december 
6-ától tekinthető meg 
a könyvtárban.

Irány a felsőoktatás

2018. január 15-én 18 órától a Petőfi Sándor Művelődési Házban az Oktatási Hivatal 
Tájékoztatási Osztályának munkatársa egyórás tájékoztatót tart a felsőoktatásba jelent-
kezők részére a bejutás aktuális követelményeiről és feltételeiről. Minden jelentkezőnek 
érdemes eljönnie.

hírek, események

A kép csak illusztráció.
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„A reformációnak nem üzene-
te, hanem napi valósága van”
Beszélgetés dr. Fábri Györggyel

Reformációi cikksorozatunkban ez 
alkalommal dr. Fábri György habi-
litált egyetemi docenssel, a Magyar-
országi Evangélikus Egyház Északi 
Egyházkerületének felügyelőjével, 
azaz világi vezetőjével beszélgettem.

 �Beszélgetésünk elején engedjen 
meg egy személyes kérdést. Mielőtt öt 
évvel ezelőtt Önt az egyházi tisztségébe 
beiktatták, a németországi Luther-vá-
rosokon keresztülvivő zarándokutat 
járta be. Mi motiválta erre?

A zarándoklatot az egyházi közfelfogás 
még mindig inkább valamilyen „katolikus 
dolognak” tartja. Jómagam sem értek 
egyet a gyaloglás misztifikálásával vagy 
„túl-szakralizálásával”, különösen nem 
történeti érdekességű helyek/épületek 
idealizálásával, de az kétségtelen, hogy a 
fizikai erőpróba, a koncentrációt és belső 
figyelmet segítő kiszakadás erősítheti a 
hitmegélést. Amikor a felügyelői szolgá-
lat megkezdésére készültem, feleségem 
ösztönzésére döntöttünk úgy, hogy meg-
teremtjük a lehetőséget egy gyalogtúra 
keretei között erre a végiggondolásra, 
megélésre. 

 �Az ötszáz évvel ezelőtti reformációi 
folyamat egyházi, politikai, kulturális 
és gazdasági szempontból alapvető 
változásokat hozott. Mi a reformáció 
üzenete a ma embere számára?

A reformációnak szerintem nem üzene-
te, hanem napi valósága van. Luther hite, 
hitvallása, teológiája és egyházszervezési 
munkája egyfelől önmagában is kerek 
egész. Olyan építmény, ami elegendő ala-
pot ad ahhoz, hogy az apostoli kősziklán 
– ahogy Jézus nevezte a tanítvány Pétert 
–, vagyis az egyetemes kereszténység 
platformján legyen helye azoknak a ke-
resztényeknek, akik egyedül a kegyelem, 
a Szentírás, Krisztus, a hit által élik meg 
az isten-kapcsolatot, s tudják, csak Istené 
a dicsőség.

Másrészt a reformáció kutatható, 
ösztönző és példaadó emberi cselekvés, 
a rákérdezés és hitbéli bizonyosság iz-
galmas dinamikáját tartalmazza. Nekem 
személy szerint is fontos, részben szakmai 
kérdés, hogy a reformáció társadalmi 
mozgalomként és szellemi áramlatként 
hogyan kínált kedvező közeget az európai 
tudományos élet kibontakozására félezer 
évvel ezelőtt.

 �Az idei esztendő a világ protestánsai 
számára mindenütt jubileumi év.  

A magyar evangélikus egyház milyen 
programokkal készül megemlékezni 
a reformáció kezdetének ötszáz éves 
évfordulójáról?

Programok, kezdeményezések, rendez-
vények sokasága látszik a híradásokból 
és pályázatokból. Nagyon örülök, hogy 
evangélikus gyülekezeteink és iskolá-
ink elfogadták az egyház Reformációi 
Emlékbizottsága által évekkel ezelőtt 
megfogalmazott alapvetéseket, miszerint 
nem a Luther-szobrok gyarapítása az, 
ami kifejezi identitásunkat és hűségünket 
a reformáció örökségéhez. Gyülekezeti 
napok, kiállítások, ifjúsági munkát erősítő 
kezdeményezések, iskolai vetélkedők, 
hazai és nemzetközi testvérkapcsolatok 
alkalmai sokkal inkább lutheránus kö-
zelítések, mintha állandóan szobrokat 
avatnánk. 

Nagy értéknek tartom a rendkívül ér-
tékes szakmai kiadványokat, az igen szép 
kiállítású köteteket a reformáció vizuális 
örökségéről, kulturális értékeink közül 
pedig kiemelkedik a Deák téri Országos 
Evangélikus Múzeum megújulása. 

Az ünnepségek is lehetnek persze 
fontosak, de számomra fontosabb, ami a 
gyülekezeti termekben, kirándulásokon, 
beszélgetésekben, közös imádságok alatt, 
vagy az olyan alkalmak, mint a csömöri 
Luther-beszélgetések során történik. 
Nagy örömmel vettem részt sok ilyen 
programon, sőt, a nyíregyházi testvérek 
meghívására egy TudásPresszó-sorozatot 
is vezethettem a tudomány aktuális kér-
déseiről. A kultúrprotestantizmust néhol 
negatív hangsúllyal emlegetik, én viszont 
társadalmi kötelezettségünknek s egyben 
kiemelt missziós lehetőségnek tartom, 

hogy az évforduló kapcsán világi intézmé-
nyek és nem evangélikus polgártársaink, 
kutatók, érdeklődők számára számba 
vegyük, mit jelentett a magyar és európai 
kultúra számára a reformáció. 

Nyilván nem lehetett elkerülni, hogy a 
maga logikája és céljai jegyében a közha-
talom világa is megjelenjen a reformáció 
égisze alatt. Illő tisztelettel fogadjuk, 
hogy támogatást és figyelmet kaptunk 
az állami intézményektől – az pedig nem 
is lehet más, mint erős reménységünk, 
hogy akár csak a megírt beszédekkel 
vagy protokollrészvételekkel a reformáció 
tanításai köze gében töltött idő is alkalmat 
ad az ötszáz évvel ezelőtti lutheri pontok 
elsőjének teljesülésére: „Térjetek meg!”

A legfontosabbnak mégis a most no-
vember 11-i egyházi rendezvényünket 
tartom, aminek mottója: Reformáció 
500+. Vagyis az elmúlt 500 évre való em-
lékezés is dolgunk, de azt kell leginkább 
ünnepelnünk, ahhoz kell lelki és szerve-
zeti megerősítést nyernünk, hogy most 
kezdődik a reformáció második 500 éve…

 �Augusztus 24. és 27. között magyar 
napokat tartottak a reformáció bölcső-
jének is nevezett Luther-városban, 
Wittenbergben. Erre az alkalomra 
Jeszenszky Péter kiskunhalasi evangéli-
kus hosszútávfutó három társával futva 
érkezett. A 830 kilométeres táv képze-
letbeli rajtvonala a Budapest‒Deák téri 
evangélikus templom előtt volt. Az első 
néhány kilométerhez többedmagával 
Ön is csatlakozott. Milyen érzés volt?

Őszinte tiszteletet és nagyrabecsülést 
érdemel Jeszenszky Péter, Bokor Béla, 
Győri Gábor és segítőjük, Mészáros 
Nelli odaszánása. Elképesztő fizikai és 

"Az elmúlt 500 évre való em-
lékezés is dolgunk, de azt kell 
leginkább ünnepelnünk, ahhoz 
kell lelki és szerve zeti megerősítést 
nyernünk, hogy most kezdődik a 
reformáció második 500 éve… "

hírek, események
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lelki próbát vállalva és sikerrel teljesítve 
önmagukat is bizonyosan megerősítették 
a hitben, de minket, őket távolból nyo-
mon követőket, imádságunkba foglalókat 
ugyancsak mindennapi szembenézésre, 
elmélyedésre késztettek. Nem mellékesen 
a lehető legtisztább és legegyszerűbb 
módszerrel irányították rá a nyilvánosság 
figyelmét a reformációra: a kézzelfogható 
teljesítménnyel.

Az irántuk érzett tiszteletemet és az 
egyház teljes támogatását kifejezendő 
futottam velük az első kilométereken. Jó 
érzés volt csatlakozni ehhez, miközben 
egy régi tervemre hangoltam magam: a 
Wittenbergbe futással-gyaloglással-ke-
rékpárral-lovaglással-úszással (vagyis az 
általam űzött előrehaladó sportokkal) 
való kijutás megvalósítására. Erre idén 
nem tudtam az időt biztosítani, de majd 
jön az 500+!

Boda Zsuzsa

Közel nyolcvan fiatal érkezett Csömörre az október 7-én megrendezett 
evangélikus egyházmegyei ifjúsági csendesnapra. A házigazda, az évtize-
dek óta országos hírű csömöri evangélikus ifjúsági kör  (CSEVI) tagjai a 
reformációi jubileumi év témaköréhez igazodva ige melletti elcsendesedéssel, 
csoportbeszélgetésekkel és szabadtéri akadályversennyel várták a vendégeket. 

Beszámoló Csömör Nagyközség 
Önkormányzata Képvise-
lő-testületének 2017. október 
16-i rendkívüli üléséről

  Csömöri Egészségház 
közbeszerzési eljárás – döntés a 
kivitelező kiválasztásáról 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző 
és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, 
hogy a nyílt közbeszerzési felhívásra több 
mint húsz cég jelentkezett. A műszaki 
tartalom mellett a bizottság megvizs-
gálta a pályázók referenciáit, pénzügyi 
biztosítékait. Ennek megfelelően a Já-
nosik és Társai Kft. ajánlata bizonyult a 
legmegfelelőbbnek. A cég legjelentősebb 
referenciája a 2014-ben megépült ürömi 
egészségközpont, amelyet a csömöri 
önkormányzat képviselői korábban sze-
mélyesen is megtekintettek, és amely a 
csömöri egészségház terveinek egyik alap-
jául is szolgált. A képviselők a közbeszer-
zési törvény előírásainak megfelelően név 
szerinti szavazással döntöttek a Jánosik és 
Társai Kft. kiválasztása mellett. (8. oldal)

 Együttműködési megállapodás 
megkötése központi orvosi ügyelet 
közös igénybevételére, az ezzel 
kapcsolatos közbeszerzés kiírása 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti 
és Kulturális Bizottság elnöke arról szá-
molt be, hogy Kistarcsa város megkereste 
Csömör önkormányzatát azzal kapcso-
latban, hogy az orvosi ügyeletet ellátó 
DELTA Országos Katasztrófa Mentő 

Csoport feladatellátásra vonatkozó szol-
gáltatói szerződése 2018 februárjában 
lejár, a szerződés megszűnése után az 
orvosi ügyelet ellátásáról új szerződés 
keretében kell gondoskodni. Az elmúlt 
években Kistarcsa, Csömör, Kerepes és 
Nagytarcsa együttműködési megállapo-
dás keretében közösen vette igénybe az 
orvosi ügyeletet. Az új együttműködési 
megállapodás keretében Kistarcsa Város 
Önkormányzata lefolytatja a közbeszer-
zési eljárást az orvosi ügyelet ellátására, és 
szerződést köt a Nemzeti Egészségbizto-
sítási Alapkezelővel. A képviselő-testület 
jóváhagyta az együttműködési megálla-
podást, és felhatalmazta a polgármestert 
annak aláírására.

Beszámoló Csömör Nagy-
község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 
2017. október 19-i üléséről

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

 Tájékoztató az elmúlt időszak 
fontosabb települési eseményeiről és 
önkormányzati intézkedéseiről

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

 Rendelettervezet a helyi 
népszavazás kezdeményezéséhez 
szükséges választópolgárok számáról

Fábri István polgármester felidézte az 
előző képviselő-testületi ülésen tárgyalt 
témát, amelyben akkor nem született 
döntés. Elmondta, hogy kistérségünk 
más településein a választópolgárok 
15‒25 százalékának aláírása szükséges 
helyi népszavazás kezdeményezéséhez, 
ugyanakkor azt javasolta, hogy a csömöri 
önkormányzat a lehető legnagyobb lehe-
tőséget biztosítsa a csömöri polgároknak 
a helyi közügyekben való érdemi részvé-
telre. A testület egyhangúlag támogatta a 
javaslatot, és ezzel a környéken egyedül-
álló módon a törvény által meghatározott 
intervallumon belül a legalacsonyabb 
mértékben, a lakosság 10 százalékában 
határozta meg az arányt.  (8. oldal)

A népszavazáshoz szükséges 
arány a térségben Csömörön a 
legalacsonyabb: a lakosoknak már 
10%-a kezdeményezhet  szavazást. 

hírek, események
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 A Csömör nagyközség területén 
2017. évtől közétkeztetést végző TS 
Gastro Kft. tájékoztatója

Tormay-Lesták Mária alpolgármes-
ter beszámolt arról, hogy az új közétkezte-
tési céggel való együttműködés biztatóan 
indult, a visszajelzések az intézmények és 
a szolgáltatás igénybevevői részéről több-
nyire pozitívak, a felmerülő nehézségek 
orvoslásában a szolgáltató együttműködő. 
Az alpolgármester jelezte, hogy az óvodai, 
iskolai és a szociális étkeztetés mellett a 
testületi ülést követő héttől kezdődően a 
cég biztosítja az önkormányzati intézmé-
nyek dolgozóinak munkahelyi étkezését 
is.

Takács Zsolt, a TS Gastro Kft. ügy-
vezetője elmondta, hogy cégük jelenleg 
15 főzőkonyhát működtet országszerte, 
és 22 ezer adag ételt készítenek naponta. 
Bár a közétkeztetésben mindig számítani 
kell kritikákra, igyekeznek a visszajelzé-
seket rövid időn belül kezelni. Gulyás 
Fatime területi vezető kiemelte, hogy 
mivel a csömöri intézmények közétkez-
tetését külön konyháról biztosítják, így 
lehetőség van a speciális helyi igények 
kielégítésére is, hiszen az étkezési szoká-
sokban tájegységenként jelentős eltérések 
vannak.

Takács Zsolt jelezte, hogy a cég 
nyitott arra, hogy helyben létesítsenek 
főzőkonyhát, mivel a tapasztalatok azt 
mutatják, hogy eddig minden szolgál-
tatási területükön kinőtték a meglévő 
főzőkonyha-kapacitást. 

  Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó 
munkaóra növekedése 

Tormay-Lesták Mária alpolgár-
mester elmondta, hogy a Mátyás Király 
Általános Iskolában egy önkormányzati 
közalkalmazott látja el az étkeztetéssel 
kapcsolatos feladatokat napi kétórás 
munkaidőben. A feladatok azonban 
időközben megnövekedtek a gyermeklét-
szám emelkedése miatt, ezért szükséges a 
gyermekétkeztetési adminisztrációs stá-
tuszt 2 órásról 4 órásra növelni. A testület 
egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 Tájékoztató a Csömöri 
Községgondnokság által 2017. évben 
végzett jelentősebb fejlesztésekről és 
felújításokról 

Lukács Gábor, a Csömöri Község-
gondnokság ügyvezetője prezentációban 
mutatta be a képviselő-testületnek az 
intézmény által idén elvégzett nagyobb 
munkákat. A Községgondnokság töb-
bek között járdákat épített, illetve több 
önkormányzati intézmény felújítási és 
karbantartási munkálatait is elvégezte. Az 
idei évben megoldották többek között a 
Csömöri Tót Hagyományaink Házában a 
padló vizesedési problémáit, a Laky utcai 
óvoda szigetelését, felújították az Ulicska 
jelentős részét, és számos járdaszakasz 
készült el és újult meg. Lukács Gábor 
arról is beszámolt, hogy a műszaki osztály 
több projekt esetében árajánlatokat kért 
be, ennek alapján megállapítható, hogy a 
Községgondnokság által elvégzett mun-
kák átlagosan a vállalkozói ár 30-40%-ába 
kerülnek, így az önkormányzat számára 
messzemenően megéri fenntartani az 
intézményt. A képviselők megköszönték 
a Községgondnokság éves munkáját. 

 Költségvetési rendelet 
módosítása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető 
arról számolt be, hogy a helyi adóbevé-
telek alakulása meghaladta a tervezett 
szintet, valamint beérkezett a Laky út 
felújítására elnyert pályázati összeg. Az 
önkormányzat idei többletbevétele így 
93 millió forint, amelyből 37 millió fo-
rintot kell a Laky útra fordítani, a többi 
szabad tartalék. A képviselő-testület 
egyhangúlag jóváhagyta a költségvetés 
módosítását, a többletbevételek be-
emelését.

 A Csömöri Nefelejcs Művészeti 
Óvoda 2017/2018. évi munkaterve 

Tormay-Lesták Mária alpol-
gármester arról számolt be, hogy a 
törvényi változások miatt került a tes-
tület elé későn a munkaterv, amelyet a 
nevelőtestület és a szülői szervezet már 
jóváhagyott, költségvetési vonatkozása 
nincs.

Biró Zsuzsanna, az intézmény igaz-
gatóhelyettese ismertette, hogy az idei 
évben a tervek között szerepel az óvoda 
nevelési programjának átdolgozása, új 
program írása, a következő nevelési évtől 
kezdődően már szeretnének azzal indulni.

Reichortné Bálint Zsuzsanna 
oktatási szakértő elmondta, hogy az in-
tézmény munkatervében immáron egyér-
telműen látszik az új intézményvezetés 
gondolatisága. A szakértő jelezte, hogy 
véleménye szerint a külső és belső képzé-
sekre az eddigieknél nagyobb hangsúlyt 
kell fektetni a jövőben.

Fábri István polgármester ismertette, 
hogy folynak a tárgyalások a Kacsóh utcai 
óvoda átvétele ügyében az evangélikus 
egyházzal, ám ez csak abban az esetben 
történhet meg, ha az érintett szülők több-
sége jóváhagyja. Az erről szóló szavazást 
még idén szeretnék lebonyolítani.

A képviselő-testület egyhangúlag hagy-
ta jóvá az intézmény munkatervét.

 Költségvetési forrás biztosítása a 
Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda 
udvarának karbantartására és a 
játszóeszközök felújítására 

Tormay-Lesták Mária alpolgármes-
ter ismertette, hogy az önkormányzat 
minden évben biztosít forrást az óvoda 
játszóeszközeinek felülvizsgálatára, kar-
bantartására. Ez a keret idén kimerült. A 
két óvodaudvar felmérése megtörtént, en-
nek alapján az önkormányzat ajánlatokat 
kért be a játszóeszközök felújítására, va-
lamint a Kacsóh utcai tagóvoda udvarán 
található elöregedett fák szakvélemény 
alapján való kivágására, a maradó fák 
koronájának tisztítására, új fák ültetésére. 
A munkálatok összesen 674 ezer forintos 
összegből valósíthatók meg. A képviselők 
egyöntetűen támogatták a szükséges for-
rás biztosítását.

 A Csömöri Krammer Teréz Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola 2017/2018. 
évi munkaterve

Ráduly Ildikó, az intézmény vezetője 
röviden ismertette az intézmény munka-
tervét, és jelezte, hogy bár a fenntartó már 
nem az önkormányzat, a szakmai progra-
mok megvalósítása elképzelhetetlen lenne 
az önkormányzat támogatása nélkül. Az 
intézményvezető elmondta, hogy a csö-
möri zeneiskola abban tér el más, hasonló 
intézményektől, hogy nagyobb hangsúlyt 
fektetnek a zenekari munkára.

Reichortné Bálint Zsuzsanna 
oktatási szakértő felhívta a figyelmet arra, 
hogy a növekvő tanulói létszám is igazolja 
a minőségi szakmai munkát. 

A képviselő-testület egyhangúlag hagy-
ta jóvá az intézmény munkatervét.

A Községgondnokság  a piaci 
árakhoz képest jóval olcsóbban tudja 
a kisebb felújításokat elvégezni.

hírek, események
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 Formás utca aszfaltozása
Eigler Tamás beruházási tanácsnok 

arról számolt be, hogy folyamatosan fo-
lyik be a lakossági hozzájárulás az útépí-
téshez. Az előző ülés óta eltelt időszakban 
tisztázódott a műszaki tartalom – amely 
Benkó Gábor műszaki osztályvezető 
elmondása szerint a domborzati adottsá-
gok és a csapadékvíz-elvezetési problémák 
miatt bonyolultabbá teszi a munkát. 

A beérkezett árajánlatok alapján az 
Aszfalt és Bontás Kft. ajánlata bizonyult 
a legkedvezőbbnek, amely az eredeti el-
képzelésekhez képest magasabb műszaki 
tartalommal bír, ugyanis az aszfaltozást 
megelőzően a teljes útfelületen profil-
marást végeznek, és egy vékony ágyazati 
réteget helyeznek el az egyenetlenségek 
kiegyenlítése érdekében. A testület egy-
hangúlag úgy döntött, hogy a munkálatok 
elvégzésével az Aszfalt és Bontás Kft.-t 
bízza meg. (7. oldal)

 Kiemelt közlekedésbiztonsági 
fejlesztések – koncepciótervek 
megvitatása 

Fábri István polgármester, valamint 
Benkó Gábor műszaki osztályvezető 
ismertette a legsürgetőbbnek ítélt közle-
kedésbiztonsági fejlesztéseket, valamint 
azok terveit.

A testület támogatta a javaslatot, hogy 
a Laky bekötőút mentén további szalag-
korlátokat helyezzenek el. Erre a célra 
az önkormányzat használt, de még jó 
állapotban lévő szalagkorlátot vásárol a 
Magyar Közút Zrt.-től, és 5 millió forint 
összértékben körülbelül 700 m szalagkor-
lát készülhet el.

A képviselők megvitatták a Széchenyi 
úti mini körforgalom áttervezésével és 
átépítésével kapcsolatos kérdéseket is. A 
közlekedési szempontból kritikus keresz-
teződés átépítésére több terv és elképzelés 
is született. A már elkészült és bemutatott 
tervek alapján kiderült, hogy a Laky-sarki 
körforgalommal azonos méretű körfor-
galom ezen a helyszínen csak rendkívül 
szűkösen férne el, ami balesetveszélyes 
lenne. Egy másik lehetőség ‒ balatonfüredi 
mintára ‒ hogy a jelenleginél nagyobb, de 
a Laky-sarki körforgalomnál kisebb mé-
retű körforgalmat alakítanak ki, középen 
térköves kiemeléssel. Az ilyen körforgal-
makban a nagyobb méretű járművek csak 
jelentősen lelassítva, a térköves kiemelésre 
ráhajtva tudnak áthajtani, a személygép-
kocsik azonban akadálytalanul, de lassít-
va, az elsőbbségi szabályok betartásával 
tudnak közlekedni. A képviselő-testület 
úgy határozott, hogy ez utóbbi koncepció 
szerint készüljenek el a körforgalom ter-
vei.

Megvitatták a Hunyadi utca‒Gorkij 

fasor kereszteződésének forgalomlassító 
terveit is. A testület mérlegelés után úgy 
döntött, hogy a zebra kiemelésével és 
fényjelzések alkalmazásával igyekeznek 
lassítani a veszélyes kereszteződésben a 
forgalmat.

A Szabadság út közlekedésbiztonsági 
problémáit ‒ amelyek jellemzően az út-
testen történő parkolásból fakadnak ‒ új 
parkolóhelyek létrehozásával igyekeznek 
orvosolni. Folyamatban van emellett 
a Hősök tere, valamint a Major úti 
HÉV-átjáró áttervezése is.

 Szabadság út–Ady E. utca sarok 
növénytelepítése 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
ismertette, hogy a Béke téri pékséggel 
szemközti régóta húzódó parkolási 
problémát a településkép, az utcakép 
és a közlekedésbiztonsági szempontok 
messzemenő figyelembevételével egy igé-
nyesen megépített zöldsáv kialakításával 
és magasított szegéllyel lehet megoldani. 
Ennek költsége 340 ezer forint.

Fábri István polgármester kiegészítő 
javaslattal élt, melyben indítványozta 
néhány új parkolóhely kialakítását az Ady 
Endre utca sarkánál. A munkálatok költ-
sége – a Községgondnokság által végezve 
– 640 ezer forint.

A képviselő-testület mindkét javaslatot 
egyhangúlag támogatta.

 A közlekedés biztonságát javító 
intézkedések megtárgyalása – 
sebességkorlátozások 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, 
Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
ismertette, hogy a gyorshajtás sajnos 
általános probléma a településen, ezért a 
bizottság javasolja, hogy a forgalomlassí-
tás érdekében a település számos pontján 
figyelmeztető felfestéseket helyezzenek 
el, amelyek a táblák mellett a harmincas 
sebességkorlátozásra hívják fel az autósok 
figyelmét. A testület egyöntetűen támo-
gatta a javaslatot.

 A közterületek használatáról 
és rendjéről szóló 9/2011.(IV.29.) 
önkormányzati rendelet módosítása – 
építkezési anyagok tárolása 

Vadász László igazgatási előadó arról 
számolt be, hogy a településen megnőtt az 
építkezések száma, ezzel egyidejűleg pedig 
az építkezésekkel összefüggő – sokszor 
kontrollálatlan – közterület-használat is, 
ezért módosítani szükséges a közterüle-
tek használatáról szóló önkormányzati 
rendeletet. Erre a jogharmonizáció miatt 
is szükség van, hiszen az építéshatósági 
eljárás országosan változott (például 

megszűnt a használatbavételi engedély). 
A testület úgy határozott, hogy köz-
terület-használati engedély maximum 
90 napra adható, az elhelyezni kívánt 
tárgy megjelölése mellett, az országosan 
egységes 2000 Ft/nm/hó áron, továbbá 
a fizetési módok között a készpénz és a 
csekk mellett az átutalás is lehetővé válik. 
Az engedélyt annak kell kérnie, akinek 
érdekében áll, vagyis a tulajdonosnak, 
használónak vagy a vállalkozónak.  
(9. oldal)

 Mezőőri szolgálat részére éjjellátó 
készülék beszerzése 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, 
Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
arról számolt be, hogy a mezőőr nem 
csak nappal, hanem az éjszakai órákban 
is járőrözik, munkavégzését jelentősen 
segítené egy éjjellátó készülék. A képvise-
lő-testület támogatta a készülék beszerzé-
sét 199 ezer forint összegben.

 Balaska Márk világbajnok 
kajakozó támogatása 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, 
Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
beszámolt arról, hogy a sportoló részére 
az önkormányzat idén 300 ezer forint 
támogatást nyújtott. Balaska Márk  
nyáron világbajnoki címet szerzett, ezért 
az önkormányzat továbbra is támogatni 
kívánja felkészülését. Bár a sportolók 
támogatására szánt éves keret már elfo-
gyott, a bizottság javasolja további 150 
ezer forint támogatás nyújtását az idei 
évben, majd újabb 150 ezer forintot 2018-
ban. A testület egyhangúlag támogatta a 
javaslatot.

 Illegális hulladéklerakások 
ellenőrzésének kiadási vonzata 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző 
és Vállalkozói Bizottság elnöke ismer-
tette, hogy a polgárőrség számára a kör-
nyezetvédelmi akciósorozatban való aktív 
részvétel (üzemanyag) többletköltséggel 
jár, ezért 100 ezer forintos pótlólagos 
támogatást igényelnek. A testület támo-
gatta a javaslatot.

 Csömör intézményei és 
közvilágításának áramellátására 
beérkezett árajánlatok megvitatása 

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető 
ismertette, hogy az ELMÜ-ÉMÁSZ 
Energiakereskedő Kft.-vel kötött szer-
ződés a közvilágításra és az intézmények 
áramellátására év végén lejár. A pénzügyi 
osztály három árajánlatot kért be. Ennek 
alapján az MVM Partner Zrt. ajánlata 
bizonyult a legkedvezőbbnek. A képvise-
lő-testület egyhangúlag támogatta a szer-
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ződés megkötését a 2018/2019. évekre 
vonatkozóan.

 Az LZW-064 frsz.-ú Ford Focus 
személygépjármű értékesítése 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, 
Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
ismertette, hogy a rendőrség számára 
használatra átadott, balesetben összetört, 
gazdasági totálkáros gépjárműre vételi 
ajánlat érkezett Raucsik László csö-
möri lakostól. A bizottság további ajánla-
tokat kért be, ám mindegyik alacsonyabb 
volt a Raucsik László által kínált árnál. 
A képviselő-testület úgy határozott, hogy 
a törött Ford Focus gépjárművet 160 ezer 
forintért értékesíti.

 Csömör, Ady E. utca 1. I/3. szám 
alatti szolgálati lakás ügye 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjó-
léti és Kulturális Bizottság elnöke arról 
számolt be, hogy az iskolaállamosítást 
követően az önkormányzat Simó Lász-
lóval, az iskola testnevelőtanárával kötött 
bérleti szerződést a lakásrendelet alapján 
a szolgálati lakásra vonatkozóan fel-
mondta, a testület azonban úgy döntött, 
hogy méltányossági alapon a szerződést 
2018. június végéig meghosszabbítja. A 
Dunakeszi Tankerületi Központ írásban 
nyilatkozott arról, hogy alkalmazottjának 
lakhatását nem tudja támogatni, de mivel 
a tanév végén az öregségi nyugdíjkorha-
tárt eléri és nyugdíjba vonul, így kérték a 
szolgálati lakás bérletének meghosszab-
bítását. A testület úgy határozott, hogy 
a bérleti jogviszonyt a közösségi érdekre 
való tekintettel 2018. június 30-ig meg-
hosszabbítja.

 Képviselők, hivatalvezetők 
közérdekű bejelentései

Eigler Tamás a Majorszegi ligetben 
folyó építkezésekkel kapcsolatos közte-
rület-használati problémákra hívta fel a 
figyelmet és kért intézkedést.

Fábri István polgármester a testület 
véleményét kérte az új egészségház alap-
kőletételének időpontjával kapcsolatban, 
jelezve, hogy számít a képviselők részvé-
telére. (Az egészségház alapkövét október 
30-án helyezték el. A szerk.)

Beszámoló Csömör Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének 2017. november 
9-i rendkívüli üléséről

 
A képviselő-testület 8 fő részvételével 

tartotta meg rendkívüli ülését.
 

 Laky utca felújítása közbeszerzési 
eljárás indítása

Eigler Tamás beruházási tanácsnok 
ismertette, hogy az útépítési pályázaton 
támogatást nyert Laky utca felújításának 
összege várhatóan a közbeszerzései érték-
határ körül lesz, ezért a pályázaton való 
megfelelés miatt célszerű közbeszerzési 
eljárást lefolytatni. Ennek leggyorsabb 
és legegyszerűbb módja az egykörös 
meghívásos közbeszerzés, amelyet az ön-
kormányzat korábban már alkalmazott. 
Olyan helyi, illetve környékbeli cégek 
meghívását javasolta, amelyek korábban 
már végeztek hasonló útfelújítási mun-
kákat az önkormányzat megbízásából. A 
képviselő-testület egyhangúlag támogatta 

a javaslatot és egykörös, meghívásos köz-
beszerzési eljárás indítása mellett döntött 
a kiválasztott öt cég meghívásával.

 
 Kölcsey Ferenc utca útépítése – 
kivitelező kiválasztása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető 
ismertette a beérkezett ajánlatokat és 
azok műszaki tartalmát. Elmondta, hogy 
többféle műszaki megoldásra kértek 
árajánlatot, mivel az adott utca csapadék-
víz-elvezetése nem megoldott. Az egyik 
lehetséges verzió szerint a csapadékvizet 
az Emlékmű közbe vezetnék el és szik-
kasztanák egy részét. Több verzió készült 
a csapadékvíz helyben történő szikkasztá-
sát lehetővé tevő gyeprácsos útszegélyes 
megoldásra, ez a megoldás azonban 
lényegesen drágább, mint a vízelevezetést 
magában foglaló.

Eigler Tamás beruházási tanácsnok 
a képviselő-testület állásfoglalását kérte 
a műszaki megoldás kiválasztására vo-
natkozóan. A kérdés megvitatása során 
felmerült, hogy ökológiai szempontból a 
csapadékvíz elvezetése káros, továbbá az 
Emlékmű közben egyébként is vízelveze-
tési problémák fordulnak elő, nem célszerű 
tovább tetőzni. Ennek alapján a testület a 
parkolást nem akadályozó gyeprácsos csa-
padékvíz-szikkasztás megvalósítása mel-
lett döntött, murvából készült padkákkal. 
Erre a műszaki megoldásra az Ár-La Kft. 
adta a legkedvezőbb ajánlatot, 19.842.403 
Ft összeggel. A testület úgy döntött, hogy 
megbízza a céget a kivitelezéssel, azzal a 
kitétellel, hogy további tárgyalások során 
törekednek a költségek optimalizálására. 
A képviselők 7 igen szavazattal, 1 tartóz-
kodás mellett támogatták a javaslatot.
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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

Reformáció 500 
Sola Scriptura –  
Egyedül a Szentírás
A reformáció teológiai jelentése, a Szent-
írásban kijelentett krisztusi tanítástól és 
az abból fakadó életvitel bármilyen mér-
tékű eltérésének, rossz irányú változásá-
nak kiigazítását jelenti. Ezt a helyreállí-
tást egyedül a Szentlélek képes elvégezni 
az Ige hatására, hit által, ingyen kegyelem-
ből, Krisztus érdeméért, Isten dicsősségé-
re. A reformáció megvalósulása, valamint 
folyamatossága révén az ízetlen világ meg-
ízesül, a sötétségben világosság gyúl, és 
láthatóvá lesznek a valódi értékek és a cél, 
amiért élni érdemes, és a remény boldog-
gá tesz, hogy van örök élet hit által ingyen, 
kegyelemből. A reformáció értékeit hálás 
szívvel felvállaljuk és alázattal képviseljük, 
mint drága kincset. Ugyanakkor mai hí-
vők és keresők naponta oda kell szánjuk 
életünket Megváltó Urunk szolgálatára, 
„aki azt akarta, hogy a hívek egész élete 
bűnbánatra térés legyen” (Luther Márton 
95 tételének első mondata).

A Sola Scriptura (egyedül a Szentírás 
elve, nemcsak az egyes emberek lelkivilá-
gára hatott gyümölcsöző módon, hanem 
a társadalom különböző területein, a 
gazdasági élet, a művészet, a tudományok 
világában új felismerést és kezdeménye-
zést eredményezett. Ráeszméltek arra 
az igazságra, hogy Isten az élet minden 
területén Úr, és az ember számára az lesz 
boldogító, ha minden munkájával, alkotá-

sával Isten dicsőségét keresi.
Az országokon átívelő és világtörténel-

met alakító fél évezredes reformációt szép 
anyanyelvünkön is megszólaló Bibliával 
a kezünkben ünnepelhetjük. A reformá-
ció emléke a Szentíráshoz fordít vissza 
bennünket, amely egyedüli tekintélye, 
zsinórmértéke a hitnek és a cselekvésnek. 
Ezt vallották a reformátorok, közöttük 
az anabaptista hitelődeink is. A Szent-
íráshoz kell visszatérnünk, ha Krisztus 
akarata szerint akarunk élni. 

Az igazi reformáció minden időben har-
cok közepette zajlott, és mindig gyökeres 
változást eredményezett ott, ahol a Szent-
írásban kijelentett krisztusi tanítástól 
és jellemtől bármilyen mértékű eltérést, 
deformáltságot kellett az isteni Léleknek 
kiigazítania. Isten kegyelme munkálkodik 
ma is azokban, akik hittel fogadják Isten 
Igéjét, úgy tekintenek bele, mint csalha-
tatlan tükörbe, és készek változni, mert 
tudják ez az Isten akarata az ember javára.

Luther Márton oda állt, ahova kellett, 
mert másként nem tehetett, és világgá 
kiáltotta meggyőződését: „Az igaz ember 
pedig hitből él.” (Római levél 1,17)

Erre a hitvallásra van szüksége minden 
kereső embernek. Ehhez a tiszta és csal-
hatatlan forráshoz a Szentíráshoz terel 
bennünket vissza a reformáció kezdeté-
nek megünneplése is. 

Eszes Zoltán
baptista lelkész

Karitász hírek
Novemberi találkozónk a szokásos ima 
után a karitászbál értékelésével kezdő-
dött. Szép bevételt hozott a jól sikerült 
rendezvény.

Nagy örömünkre ismét a Családsegítő 
Központtal közösen gyűjthetünk tartós 
élelmiszert az Élelmiszerbank szerve-
zésében a csömöri Auchan áruházban 
november 24–26. között. Önkénteseink 
ezen a hétvégén itt várják a vásárlókat. 
Kérjük, jöjjenek, és gondoljanak az eleset-
tebb csömöriekre is egy-egy plusz csomag 
tartós élelmiszerrel! 
• Márton Balázs testvérünk részt vett 

az egyházmegyei karitászos képzésen. 
Az ott elhangzottak szerint hamarosan 
változások lépnek életbe a rászorultság 
igazolásával és az elszámolásokkal kap-
csolatban.

• Megkezdődik a tűzifa osztása End-
rédy Miklós szervezésében. Igény 
szerint szállítunk 5–10 mázsa fát csa-
ládonként, de a lepakolásban kérjük a 
támogatottak aktív segítségét. – Sajnos, 

kevés a fizikailag erős férfikéz közössé-
günkben.

• Erzsébet-nap hétvégéjén (november 
18–19.), hagyományosan kenyérrel 
ajándékoztuk meg testvéreinket. Ezút-
tal a Mária-oltárra kihelyezett köténye-
inket is megáldotta József atya.

• Érkezik Bence, a Karitász Mikulás. 
December 3-án vasárnap ismét öröm-
mel látogatja végig azokat a rászoruló 
családokat, akik erre igényt tartanak.

• December 8–10 között Csömörre láto-
gat közel 40 fő testvérközösségünkből, 
Aknaszlatináról Béres István atya 
vezetésével, aki misézni is fog templo-
munkban gitáros zenekaruk közremű-
ködésével.

• Ekkor adjuk át a tűzhelyre és elszívóra 
összegyűjtött összeget. – Így december 
6-ig meghosszabbodik a pénzbeli 
adományok gyűjtése a templomban 
kihelyezett piros dobozba! – A szla-
tinai zenekar vendégszerepel majd a 
könyvtárunk előtti második adventi 
gyertyagyújtás közös áhítatán is. 
Szállásuk, ellátásuk csömöri testvére-
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A zene mindenkié
A Krammer Teréz Zeneiskola sokkal 
több Csömör életében, mint egy intéz-
mény, igazi fogalomnak számít. Legyen 
szó bármilyen kulturális eseményről,  ki-
sebb-nagyobb rendezvényről , számítha-
tunk rá, hogy a zenésznövendékek vagy 
a Krammer Big Band színvonalas, szív-
vel-lélekkel átszőtt produkciója teszi szí-
nessé, ünnepélyessé vagy éppen vidámmá 
a rendezvényt. Ráduly Ildikóval, a ze-
neiskola igazgatójával beszélgettünk.

 �Nagyrészt a te szakmai tudásodnak 
és a többi pedagógusnak köszönhető, 
hogy töretlen a fejlődés, a bővülés az 
iskolában. Miben látod a siker kulcsát?

A legfontosabbnak a szakmailag kiváló 
tanárcsapatot tartom, hiszen a magas 
szintű zeneoktatásnak az alapja a szakmai 
hitelesség. Elmondhatom, hogy nagyon 
jó kollégák vesznek körül. A tanszakok 
területén is igyekszünk megfelelni a kor 
elvárásainak, a szülők igényeinek, szeret-
nénk, ha a zene szeretetét minden gyerek 
a számára kedves hangszeren keresztül él-
hetné meg. Idén elindult a jazz és basszus 
gitár szak is, nagyon népszerűek. 

 �Hányan járnak hozzátok?
Jelenleg kb. háromszáz tanulónk van, 

tavaly kellett módosítanunk az alapító 
okiratunkat, hogy túlléphessük az 
addigi kétszázkilencven fős létszámot. 
Sokkal többen már nem is férnénk el, 
ez most az a létszám, amivel a szakmai 
színvonalat tartva jól tudunk működni. 
Az elmúlt időszak kemény munkájának 
köszönhető ez a növekvő népszerűség, 
most áramlik vissza a bele tett ener-
gia. A gitár mellett a vonós szakokon 
szeretnénk még bővülni, várjuk nagyon 
a csellózni, hegedülni vágyókat. A ze-
neovisokat, a jövő zenészeit továbbra is 
lelkesen fogadjuk, a szülőknek azonban 
tudniuk kell, hogy ebben a korban a 
gyerekeket kezük finommozgása, képes-
ségei még nem teszik alkalmassá, hogy 
hangszeren játsszanak, ilyenkor az ala-
pozás történik, sok játékkal, ritmussal, 
mozgással. 

 �Hogyan reklámozzátok az iskolát?
Mi magunk és a megjelenéseink jelentik 

a reklámot, hiszen ha hallanak minket 
zenélni, a gyerekek kedvet kapnak és 
a szülők is láthatják, milyen út járható 
be általunk.  Fontosnak tartom, hogy 
növendékeink, nem feltétlenül versenykö-
zegben, megmutathassák, mit tudnak, hi-
szen ettől válik a zene élővé, közösségivé, 
másoknak örömet adóvá.

 �A versenyzésről mit gondolsz?
Aki alkalmas rá és örömmel éli meg, az 

bátran versenyezzen, nálunk is vannak, 
akik rendszeresen megmérettetik magu-
kat, hozzák a szép helyezéseket, de mindig 
azt tartom a legfontosabbnak, hogy meg 
tudjon maradni bennünk a zenélés szív-
vel-lélekkel érzése.  Most is két gyerekünk 
játszik a Madách Színházban, mindig van 
Konzervatóriumba járó növendékünk, de 
nemzetközi szinten a Londoni Zeneaka-
démián vagy a Mozarteumban is tanul 
régi diákunk.

 �Hogy sikerült a Krammer Big Band 
november 10-i koncertje?

Jó hangulatú ráhangolódó este volt, 
mivel másnap finn és szlovák vendégeink 
is és a Krammer Big Banddel mi is minő-
sítőre mentünk, a zenészek és a nézők is 
egyaránt jól érezték magukat.

 � Jövőre Fúvószenekari Fesztivál. Már 
tervezitek, szervezitek?

Nagy újítás, hogy fúvószenei és big 
band fesztiválban gondolkodunk, négy 
vendégzenekart szeretnénk meghív-
ni, meg mazsoretteket, és a műfajból 
adódóan a művelődési házon kívül 
kültéri helyszínben is gondolkodunk. 
Folyamatosan fejlődni, haladni kell, 
új utakat találni, hogy minél több 
ember átérezhesse: a zene mindenkié! 

 Kucsinka Gabi

“Fontos, hogy a  zene szeretetét minden gyerek  
a számára kedves hangszeren keresztül élje meg.”

”Azt tartom a legfontosabbnak, hogy  a növendékekben  
meg tudjon maradni a zenélés szívvel-lélekkel érzése”.

inknél történik, szombat este pedig a 
szállásadókkal együtt közös énekes, 
vacsorás estet rendezünk a művelődési 
házban. Mivel busszal jönnek, tudnak 
adományokat vinni. Ezért várjuk szé-
pen elrendezett ruha, játék, könyv és 
édesség ajándékaikat 9-én, szombaton 
este a művelődési házban. 

• Kérjük szépen, gyűjtsék a kupakokat! 
A filléres hulladékok összeszedéséből 
több célú támogatásra tudunk fontos 
forintokat fordítani. Varga Évához 
(Ferenc u. 27.) vagy Fogdné Évához 
(Széchenyi u. 17.) lehet házhoz vinni, 
vagy legközelebbi találkozónkra elhoz-
ni, melynek időpontja: 

• december 5-én kedden, 18 órakor lesz 
a plébánián.

Bankszámlaszámunk: Csömöri Római 
Katolikus Egyházközségért Alapítvány 
65100242-11405870 megjegyzés: 
karitász.
T.: 06 30 667 8407 

Szent Rita Karitász Közösség
Hermányos Mária

kultúra, közösségi élet
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Pénzügyi tudatosság: 
Hogyan ne adósodjunk el? 

Hitelfelvételre bármikor szükségünk le-
het életünk során. A gyakran több évre, 
lakáshitelek esetén akár több évtizedre 
kiható hiteldöntések előtt érdemes időt 
szánni a kockázatok mérlegelésére.

Mindenképpen legalább 4-5 intéz-
mény ajánlatát hasonlítsuk össze! 
Minél alacsonyabb a teljes hiteldíjmutató 
(THM), annál kedvezőbb a fizetendő tel-
jes hiteldíj, vagyis annál olcsóbb a kölcsön. 
Mit is jelent ez pontosan? A mutató egy-
éves időszakra vonatkozóan tartalmaz 
gyakorlatilag minden olyan költséget 
(kamat, díjak, költségek, jutalékok, adók 
stb.), amelyet – szerződésszerű teljesítés 
esetén – a tőkén felül fizetnünk kell a 
hitelintézetnek. Mindezek mellett van, 
amit nem tartalmaz (pl.: közjegyzői díj).

2015. január 1-jétől hatályos az úgyne-
vezett adósságfék-szabályozás, ami két fő 
pillérből áll:

- A jövedelemarányos törlesztőrész-
let-mutató az ügyfelek rendszeres, 
legális jövedelmének meghatározott ará-
nyában korlátozza az új hitel felvételekor 
maximálisan vállalható törlesztési ter-
heket, és ezáltal mérsékli az eladósodást.

- A hitelfedezeti mutató a fedezett hi-
teleknél (pl. jelzáloghitelek, gépjárműhi-
telek) a fedezetek értékének arányában 
korlátozza a felvehető hitelek nagyságát.

Amennyiben az adós a törlesztőrészle-
tek fizetésével tartósan késedelembe esik, 
a hitelező felmondhatja a szerződést, és 
az abból eredő tartozás megfizetését egy 
összegben követelheti. 

Egy esetleges fizetésképtelenség esetére 
érdemes hitelfedezeti biztosítást kötni. 

Ha az adós a mindenkori minimálbért 
meghaladó összeggel több mint 90 napja 
tartozik, adatai mellett a tartozás ténye 
is bekerül a Központi Hitelinformációs 
Rendszerbe (KHR).

(Forrás: Pénzügyi navigátor)

Rosenbergerné Türk Edina 

Megjelent a Csömör 
helytörténete kiadvány-
sorozat első kötete
November 9-én mutatták be a csömö-
ri történész,  Aranyossy-Péter Máté: 
A II. világháborúban Csömörön hősi ha-
lált halt magyar katonák című könyvét 
az evangélikus ifjúsági házban. A könyv, 
mely a község helytörténetét bemutató 

sorozat első kötete, Csö-
mör Nagyközség Önkor-
mányzata kiadásában ké-
szült

A bemutató előtt fel-
avatták a Csömör Nagy-
község Önkormányzata 
által, a II. világháborús 
csömöri hadi események 
hősi halottjainak tiszte-
letére állított emléktáblát 
a csömöri községi teme-
tőben.

A kötet méltó és 
páratlan emléket állít a 
II. világháború csömöri 

eseményeinek és hőseinek. Olyan helytör-
téneti dokumentum, amely a történelmi 
tényekre támaszkodva, hosszú évek kuta-
tómunkája alapján született meg.

A bemutatón részt vett több, Csömörön 
hősi halált halt magyar katona hozzátar-
tozója is. A könyvet Winkler Ágnes 
történész ismertette és Fábri István 
polgármester méltatta, a bemutató végén 
a Krammer Teréz Zeneiskola csellistái 
léptek fel.

A hősi halált halt 
katonák nevét emléktábla 
őrzi a csömöri temetőben.

Újabb kitüntetésekkel  
büszkélkedhet Dömötör Zoltán
Településünk díszpolgára vitéz, lovag 
Dömötör Zoltán, akit túlzás nél-
kül állíthatjuk, világszerte nagy meg-
becsülés övez az 1956-os forradalom 
idején tanúsított hazafias bátorsága 
miatt, egy egész szobát megtöltő kitün-
tetés-gyűjteménye újabbakkal bővült. 
Az Egyesült Királyság „56”-os Politikai 
Szervezetek Szövetsége kitűntetéssel fe-
jezte ki háláját a csömöri hősnek. Az 
újabb külföldi elismerések között fon-
tos és érdekes kiemelni a Lettországi 

Állambiztonsági Szolgálat érdemke-
resztjét, ami szintén a közelmúltban ér-
kezett Dömötör Zoltánhoz. Az Esz-
terházy Károly Egyetem (korábban Egri 
Pedagógia Főiskola) rektora, a forrada-
lomban való aktív részvételéért ismerte 
el oklevéllel egykori hallgatóját. Fontos 
tény, hogy Dömötör Zoltán forra-
dalmi tevékenysége miatt soha nem 
szerezhetett diplomát. Dömötör Zol-
tán a legfontosabb céljának a forrada-
lom emlékének ápolását tartja, ha hív-
ják, előadásokat tart iskolákban, a téma 
iránt érdeklődő közösségek számára. Jó 
egészséget kívánunk neki!

kultúra, közösségi élet
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Tollfosztó bál

Márton-napi bál

A Tollfosztó bálon részt vett Nagy Tamás, az   Országos Szlovák 
Önkormányzat alelnöke,  dr. Szabó Zsuzsanna, a  Dolina Pestvi-
déki Szlovákok Regionális Egyesületének elnöke és Aszódi Csaba 
András  alelnök is. A képen dr. Szabó Zsuzsanna és Fábri István 
polgármester látható.

Az általános iskola alapítványának javára tartott Márton-napi bálon szülők és pedagógusok mulattak együtt.

A Tollfosztón 530 vendég múlatta vidáman az időt. A bál az idén 
a lakodalom jegyében zajlott, a Pest környéki esküvői viseleteket 
mutatták be. Az eseményen nyolc település vonultatott fel esküvői 
viseleteket, de század eleji és közepére jellemző ruhákat is látha-
tott a lelkes nagyérdemű vendégsereg.

kultúra, közösségi élet
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Lélekben is készülnünk 
kell a  karácsonyra

„Az ünnep a különbözés.  
Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. 

Az ünnep legyen ünnepies.” 
Márai Sándor

Az ünnepek különlegesek, 
titokzatosak. A nagy roha-
násban, év végi hajtásban és 
a fogyasztói társadalom el-
várásaiban azonban kihívás 
a ma emberének tudatosnak 
lenni az ünneplésben. Az 
ünnepvárás lelki megéléséről 
beszélgettünk Mező Melin-
da csömöri pszichológussal.

 �Mit jelent az ünnep, miért fontos az 
ünneplés?

Az ünnep lényeges eleme, hogy 
kiemel minket a hétköznapok szürke 
monotóniájából, a rutin feladatokból, 
ezáltal másképp éljük meg magunkat és a 
másikat, kizökkenünk megszokott néző-
pontunkból. Befelé figyelünk, lelkünk felé 
fordulunk, és létünk lényegéből mintha 
valami átélhetővé válna. Érezzük, hogy 
van ebben valami titokzatos, magasztos 
és örömteli, új erőt meríthetünk belőle, 
hogy folytathassuk utána a hétköznapok 
erőpróbáit.

 �A legfontosabb, vagy legalábbis a 
legfontosabb lenne, hogy kicsit lelassul-
va már az adventtel elinduljunk befelé, 
ehelyett tudjuk, hogy még a munka-
helyünkön is bele kell húzni, hiszen itt 
az évvége, és az ünnepre készülődés is 
számtalan feladatot ró ránk. Hogyan 
találhatjuk meg az egyensúlyt?

A tudatosságra helyezném a hangsúlyt, 
a mi választásunk és döntésünk, mi a 
fontos nekünk, és persze apró praktikák 
is segíthetnek minket. Már most érdemes 
megtervezni, akár napokra bontva, mi-
lyen tennivalók vannak, és mivel tudunk 
előre készülni, apró lépésekben haladni. 
Könnyen lehet, hogy egy feladatlista már 
önmagában jól mutatja, mennyire túlvál-
laljuk magunkat az ünnep zászlaja alatt. 
A megélésnél nincs fontosabb, érdemes 
engedni az általában magunk kreálta 
elvárásokból. Attól, hogy nem takarítjuk 
végig a házat a pincétől a padlásig, és öt 
fogás helyett csak kettővel készülünk, 
lehet csodálatos karácsonyunk.

 �Lelkileg hogy 
készülhetünk tudato-
sabban az ünneplésre?

A várakozás idősza-
kának megélése fontos 
a ráhangolódásban. 
Az ünnep közeledtét a 
gyerekeknek is szemlé-
letesen érzékeltethetjük 
például az adventi 
naptár segítségével, ami 
megfoghatóvá teszi a 
kisebbek számára is, 
hányat alszunk még. 
A fokozatosság és 
folyamatosság, ráhan-
golódó készülődések 
hozzásegítenek minket 
ahhoz, hogy megérkez-
hessünk önmagunkba 
és egymáshoz. A közös 
ajándékkészítés, a díszí-
tés, a mézeskalácssütés 
meghittségében már 
kicsit ott van az elővételezett ünnep.

 �Eljutunk a szentestéig, ideális eset-
ben lelassulva, ráhangolódva. Változó, 
hol milyen felállásban, de együtt a 
család, rokonok, nagyszülők, ez lelkileg 
sem kis feladat. Mit tehetünk a valóban 
felszabadult, szeretetteli együttlétért?

Az ünnep egyik jól megfogható értéke 
az őszinte érzelemkifejezés egymás felé. 
Szeretetet adni és elfogadni, beengedni 
és továbbadni ennek az érzésnek az örö-
mét és szépségét. Jó lehetőség arra, hogy 
gyakoroljuk a nyitottságot, elfogadást a 
másik irányába, türelemmel legyünk, s 
mikor ha nem most, megbocsáthassunk, 
ha valaki iránt nehéz érzéseink vannak. 
Minden találkozás leginkább önmagunk-
kal történik, hogy másokon keresztül 
megláthassuk, mi van a szívünkben.

 �Különböző családi hagyományok, 
világnézetek találkozásai. Hogyan 
építhetjük be a másikét és maradha-
tunk közben önazonosak?

Ha a kulcsszavakat, mint lelassulás, 
megélés, nyitottság és elfogadás szem előtt 
tartjuk, talán könnyebben kivitelezhetővé 
válik a gyakorlat. Az ünnep családi hagyo-
mányai összekötnek a múlttal, az emlé-
kezéssel, kulturális hagyományt viszünk 
rajtuk keresztül tovább generációkon át, 
erősítik a család egységét. A családi szo-
kások továbbadása, megtartása, elhagyása 
már a mi döntésünk. Ha van nekünk 
tetsző szokás saját gyerekkorunkból, azt 
tartsuk meg és adjuk tovább, de a másik 
családjából érkező szokásokat is építsük 
be szeretettel és bátran hozzunk létre új 
szokásokat. Ha mi nyitottak vagyunk, 
gyerekeink is jó érzéssel ismerkednek 
majd mások kultúrájával, szokásaival saját 

közösségeikben is.
 �Rokonlátogatások, elvált szülők, 

mozaikcsalád és persze azok, akik 
egyedül vannak. Hogy ne vesszünk el a 
rengetegben?

Figyeljünk magunkra és egymásra. 
Nem szabad, hogy a megélés egy folya-
matos csomagolásba, rohanásba csapjon 
át, közösen megtalálhatjuk az élhető és 
mindenki számára elfogadható megol-
dást. Az elvált szülők és mozaikcsaládok 
gyerekeinek még nagyobb szükségük van 
a biztonság érzésére, tisztázzuk jó előre, 
hogyan tervezzük az ünnepeket, hogy 
nekik is legyen idejük ráhangolódni, ne 
legyenek bizonytalanságban. Próbáljuk 
meg minél kevesebbet jobbra-balra vinni 
őket, a lehetőségekhez mérten teremtsünk 
állandóságot. Lelkileg is fokozottabban 
hozhat felszínre érzéseket a karácsony, ha 
ezekre készülünk, tudatosítjuk magunk-
ban, könnyebb lehet szembenézni velük. 
Egyedül lenni az ünnepekben nem túl 
felemelő érzés. Bátran kérjünk segítséget, 
keressünk közösséget, amihez csatlakoz-
hatunk karácsony estéjén, mi többiek 
pedig figyeljünk azokra, akik egyedül 
maradtak.

 �Nagyon köszönöm, hogy ennyi jó 
gondolattal segítetted a karácsonyra 
készülődést,  mi lenne zárógondolatod?

Az ajándékozásról nem beszéltünk, 
de csak ismételni tudnám magam: az 
ünnep mindenekelőtt belül zajlik, jó, ha 
a másikra figyelést elsősorban nem tár-
gyak vásárlására és mennyiségi alapokra 
helyezzük. Kívánok mindnyájunknak 
tudatos megélésben gazdag ünnepeket!

                                                                                                          
Kucsinka Gabi

„A megélésnél nincs fontosabb, érdemes engedni 
az általában magunk kreálta elvárásokból.”
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Ünnepi beszéd az  
1956-os forradalom és 
szabadságharc emlékére

Dr. Bándi Gyula, az MTA 
doktora, az alapvető jogok 
biztosának a jövő nemze-
dékek érdekeinek védel-
mét ellátó helyettesének 
október 21-én, a Gloria 
Victis emlékhelyen tartott 
koszorúzás alkalmával el-
hangzott ünnepi beszéde.

Tisztelt Ünneplő Közönség!
Kedves Barátaim!

Minden jövő a múltban gyökerezik, múlt 
nélkül gyökértelenek lennénk. És a jövőt 
pedig meg kell teremteni, fel kell építeni. 
Nemzetünk múltja erre kiváló alap, hi-
szen elegendő csupán azt említeni, hogy 
az elmúlt két évszázadban olyan példát 
szolgáltattunk a világnak, ami évtizedekig 
visszhangzott, példát arról, hogy a nemzet 
önrendelkezését, identitását, szabadság-
vágyát nem lehet tartósan elnyomni, mert 
az előbb-utóbb utat tör magának. Mind-
két szabadságharc világpolitikai esemény-
nek számított a maga idejében, mindket-
tőre máig emlékeznek szerte a világban. 
És még ha egyik sem vezetett is azonnali 
sikerre, mindkettő hosszú távú változáso-
kat idézett elő, amelyekre majd a követke-
ző nemzedékek építkezhettek. Sikeresek 
voltak a maguk teljességében!

A jelen nemzedékeknek mindig az utá-
nuk következőkre gondolva kell cseleked-
niük. A jövő nemzedékek szószólójaként 
ezért ma két kérdésre kívánok emlékezni, 
egyrészt emlékeztetni arra, mi volt az ak-
kori fiatal ‒ mára idős ‒ generáció szerepe 
a szabadságharcban, illetve arra, mit üzen 
1956 a mai és a következő nemzedékek-
nek. Emlékeztetnünk kell arra is, hogy a 
jelen minden lépése, döntése meghatáro-
zó a következő nemzedékek számára. Ezt 
érezték, tudták az akkori fiatalok, és ezért 
nem törődtek saját aznapi sorsukkal. Sok-
kal több forgott kockán, sokkal nagyobb 
volt a tét, mintsem az adott nap nyugal-
ma, zavartalansága. Lehet, hogy sejtették 
legbelül, nem győzhetnek akkor, de azt 
bizton tudták, hogy győzni fognak. Min-
den mostani döntésünk tehát kihatással 
bír utódainkra. Az, hogy miképpen élünk 
ma, közvetlenül gyökerezik a régebbi, így 
a 61 évvel ezelőtti eseményekben is.

1956-ban egy éves 
voltam, aligha lehet 
tényleges személyes él-
ményem. Annál inkább 
vannak átörökített, 
átmentett személyes 
élményeim. Ezek mind 
arról szólnak, hogy volt 
egy nagyszerű lehető-
ség, volt néhány nap, 
ami reményt adott, még 
akkor is, ha a remény 
akkor és ott nem vál-
hatott valóra. A legtöbb 
családban 1956 után ezt 
a képet, ezt a történetet 
adták tovább, noha az 
iskolákban – különösen 
nem sokkal a forradalmi 
eseményeket követően 
– más volt a hivatalos 
történelem. Ellenforra-
dalom, csürhe, gyilkos-
ságok, borzalmas tettek 
a népi demokratikus 
rend, a szocializmus 
ellen, amely minden 
ember leghőbb vágya 
és jövőjének záloga. 
Ezt írták, ezek a képek 
voltak csak láthatók, és 
természetesen a nyugati 
imperializmus által támogatott reakciós 
körök, az előző rendszerből megmaradt 
néhány fasiszta, kulák, bankár és gyáros 
szerepelt ezen írásokban, mint minden 
rossznak a forrása. Épeszű ember tehát 
ezen narratíva szerint nem is csinált volna 
forradalmat a nagy jó dolgában!

Nem szeretnék történelmi leckét adni, 
hiszen szerencsére ma már nem csak az 
átörökített családi krónikák, hanem az 
iskolai történelemkönyvek is őszintén 
szólnak a szabadságharcról. Az akkori 
állapot értékelésében elfogulatlan külső 
szereplőre, az ENSZ Közgyűlése által 
1957-ben létrehívott Különbizottságra 
hivatkozom csupán. A bizottság jelentése 
spontán nemzeti felkelésről beszél, ami a 
hosszú időn át tartó sérelmek egyenes kö-
vetkezményeként robbant ki. Szó szerint 
kirobbant, mert nem tervezték meg előre, 
sőt nem is lehet egyetlen pontos okot sem 
meghatározni, hogy miért éppen akkor 
és úgy tört ki. Különösen nem igaz az 
az állítás, hogy reakciós erők és nyugati 
imperialisták generálták volna a felkelést, 
hiszen diákok, munkások, katonák és 
értelmiségiek közös fellépésével indult el, 
sokan közülük maguk is kommunisták, 
vagy volt, már kiábrándult kommunisták. 

Erről a jelentésről persze az akkori tör-
ténelemkönyvek hallgattak, mert helyén 
kezelték a forradalom valóságát. Ami 

viszont mindenképpen reményt keltő, 
hogy a sok ellenkező állítás, a hivatalos 
írások, filmek és az egész oktatási rend-
szer nem volt képes arra, hogy el is hitesse 
az emberekkel, hogy ellenforradalom volt 
és nem forradalom, hogy ne vonják két-
ségbe, szabadságharcosok és nem bűnöző 
elemek vettek abban részt. A kollektív 
emlékezetet nem lehetett megmásítani, az 
emberek belső értékítélete mást mondott.

Említést érdemel, hogy az akkori pápa, 
XII. Piusz, maga is nagy figyelemmel 
fordult a szabadságharc felé (három üze-
nete is volt azokban a napokban), annak 
kezdeteit így üdvözölte: Legyen végre 
világos mindenki előtt, hogy ha a nép rendje 
egyszer felborul, azt nem lehet visszaállítani 
sem a halálosztó fegyverek erejével, sem a 
polgárokra alkalmazott erőszakkal, mert az 
ő legbelsőbb érzéseiket nem lehet elfojtani.... 
Az igazi szabadság iránti sóvárgást soha-
sem lehet külső erőszakkal elfojtani.

Fentebb már hivatkoztam a mindenkori 
jelen nemzedékek meghatározó szerepére 
a jövő nemzedékekre nézve, ami különö-
sen igaz akkor, ha a kérdéses szereplők 
a jelen és jövő között állnak, maguk is 
fiatalok, akik fiatalságuk ellenére érett 
döntéseket hoztak. Nem költői túlzás 
azt mondani, hogy az egész forradalom 
meghatározó értéke az akkori fiatalok 
megmozdulása volt egy jobb, szebb jö-

„Minden mostani döntésünk kihatással bír utódainkra. 
Az, hogy miképpen élünk ma, közvetlenül gyökerezik 
a régebbi, így a 61 évvel ezelőtti eseményekben is.”
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vőért, saját magukért és a hozzájuk képest 
is jövő nemzedékekért. 1956 számomra 
kiemelkedően fontos vonása és egyben 
meghatározó üzenete a fiatalság különös 
aktivitása, amely már akkori formájában 
is magában hordozta a közelmúlt meg-
valósult ígéretét, a megélt demokratikus 
változást.

Értelmiségi körök, diákgyűlések, egye-
temi megmozdulások, ahol elfogadják a 
kezdetben tíz, majd tizenhat pontos, ki-
csit eklektikus határozatot. Olyan követe-
lésekkel, mint a szovjet csapatok kivonása, 
a rákosista bűnösök felelősségre vonása, 
általános, egyenlő és titkos választások, 
vélemény- és szólásszabadság.

Tény az is, hogy a harcokban sebesültek 
háromnegyede, az elhunytaknak több 
mint fele, a később elítélteknek ugyancsak 
több mint fele 30 év alatti. A fiatalok 
kiemelkedő szereplése, áldozatvállalása 
tökéletesen mutatja, mit és mennyire 
szerettek volna elérni maguknak és a 
következő nemzedékeknek.

Az idén 120 éve született Sinka István 
írta október 26-án Üdv néked Ifjúság! c. 
versében:

Üdv néked, Ifjúság! Üdvöz légy magyar nép,
ki lángban és vérben születtél meg újra

három nagy éjszakán vad ágyúdörgésben!
83 éves orvosprofesszor ismerősöm 

akkor maga is ott volt az utcán. Kérte, ha 
a szabadságharcról szólok, egyet minden-
képpen mondjak el: hihetetlen erő, lelki 
nagyság, elszántság kellett ahhoz, amikor 
kamaszok, fiatalok egy gránáttal vagy csak 
Molotov-koktéllal bátran szembeszálltak 
a szovjet tankokkal. Biztosak voltak 
igazukban, és ezért biztosak voltak a győ-
zelmükben. És győztek is! Még ha egy bő 
generáció távlatában is. 

Kétségtelen, hogy ’56 után nem le-
hetett tartósan mindent úgy folytatni, 
amint annak előtte. Munkaszünet lett 
a karácsony (pedig egyházi ünnep!), 
eltűnt a Rákosi-címer, a Kádár-címer 
háromszínű pajzsa pedig némileg felidézi 
a Kossuth-címert is. Ezért is lettünk 
’gulyáskommunizmus’, lehetett háztáji 
gazdaság, maszek vállalkozás, volt új 
gazdasági mechanizmus, lettek óvatos 
reformok. Nem nagy lépések, de lépések, 
több mint máshol, és mind a forradalom 
miatti óvatos nyitás jegyében. Ez vezetett 
odáig, hogy a vasfüggöny elsőként nálunk 
szakadt meg, amiben ismét a magyarok 
mutattak példát a világnak. 

Ami pedig mindennél erőteljesebben 
jelent meg a forradalom után azonmód, és 
fenn is maradt, az a szabadságharc, a forra-
dalom eszméje és a magyarság különleges 
erejének mítosza. Az Év Embere a Time 
magazin választása szerint 1956-ban „A 
magyar szabadságharcos” lett, az ő képe je-

lent meg az 1957. évi első szám címlapján. 
Albert Camus, noha baloldalinak vallotta 
magát, azt írta: „A legázolt, bilincsbe vert 
Magyarország többet tett a szabadságért és 
igazságért, mint bármelyik nép a világon az 
elmúlt húsz esztendőben.”

Több évtizedet, egy jó generációnyit 
lépve előre, a szabadságharc megvalósult 
álmának első lépéseként 1990-ben fog-
lalták törvénybe az ’56-os forradalom és 
szabadságharc jelentőségét. A törvény 
preambuluma szerint: „Az újkori magyar 
történelem e dicső eseménye csak az 1848-
49-es forradalomhoz és szabadságharchoz 
mérhető. ... Az új Országgyűlés kötelessé-
gének tartja, hogy ébren tartsa és ápolja a 
forradalom és szabadságharc emlékét.”

A hatályos alkotmány, az Alaptörvény 
NEMZETI HITVALLÁS-ában, Szent 
István királytól kiindulva a második 
mondatban a következőt olvashatjuk: 
„Büszkék vagyunk az országunk megma-
radásáért, szabadságáért és függetlenségéért 
küzdő őseinkre.” Majd hozzáteszi. „... mai 
szabadságunk az 1956-os forradalmunkból 
sarjadt ki.”

1956 emléke tehát nem enyészett el, 
évről évre fényesebb, mint annak előtte 
volt. Így lesz ’56, akárcsak volt 48 is, a 
következő generációk erőforrásává. Az 
ilyen történelmi alapokra építve mond-
hatjuk együtt az Alaptörvénnyel: „Bízunk 
a közösen alakított jövőben, a fiatal nem-
zedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy 
gyermekeink és unokáink tehetségükkel, 
kitartásukkal és lelkierejükkel ismét nagy-
gyá teszik Magyarországot.” 

Legyünk büszkék ma-
gunkra, magyarságunkra! 
Egész történelmünkre!

A jövő – ami immár a jelen 
‒ közös alakításának alap-
jait 61 éve teremtették meg, 
olyan egyetértésben, közös 
cselekvésben, harmóniában, 
amit ma is jobban kellene 
megtapasztalni. Tanuljunk 
elődeinktől, akik bátor 
cselekedeteikkel, akár életük 
árán is a jövő generációk 
boldogulása mellett tettek 
hitet. Eképpen mi is tegyük 
félre sok kis sérelmünket, és 
formáljuk együtt tovább a 
közös jövőt. Legyen az ’56-
os fiatalok példája jel a mai 
fiatalok és mindannyiunk 
számára, és ennek szellemé-
ben teremtsük meg a jövő 
nemzedékek társadalmának 
közösségre, szolidaritásra és 
az egymásért való bátor ki-
állásra és nem utolsósorban 
szeretetre épülő alapjait.

Szlovénia mutatkozik be a 
magyar kultúra napján
A Petőfi Sándor Művelődési Ház a ma-
gyar kultúra napja alkalmából a határon 
túli magyar területek képviselőinek ad be-
mutatkozási lehetőséget, akik nap mint 
nap az igazi őrzői az anyaországi hagyo-
mányoknak  saját településükön.

Az elmúlt években az alábbi fellépők 
szerepeltek nálunk: 2013 Tímár Sára és 
zenekara - Kalotaszeg, 2014 Kóborzengő 
zenekar - Felvidék, 2015 Borzsavári népi 
zenekar - Kárpátalja, 2016 Fokos zenekar 
- Vajdaság, 2017 Gyímesi fiatalok - Mold-
vai

2018. január 19-én 18 órától  a szlové-
niai magyarság képviselői látogatnak el 
Csömörre, és a zene és a tánc mellett egy 
kis gasztronómiai ízelítőt is kaphatnak a 
vendégek, akik a műsor után a táncházban 
tanulhatják meg a tájegységre jellemző 
tánclépéseket.

Ez a rendezvény illeszkedik abba a sor-
ba, hogy lehetőség szerint minden hónap-
ban legyen táncház a művelődési házban. 
Az októberi Banda magyar táncház után 
decemberben moldvai táncház lesz a Ber-
ka zenekarral, januárban a magyar kultúra 
napján a szlovéniai magyarság táncaival 
ismerkedhetünk, márciusban a „Csicsörke 
nap” alkalmával ismét Banda magyar 
táncházat, áprilisban pedig nemzetiségi 
táncházat tervezünk.

A magyar kultúra napja alkalmából a 
művelődési házba várnak mindenkit, aki  
szereti a zenét és táncot a!

kultúra, közösségi élet
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Csömöri arcok

Pásztor Sándor

Közel kétszázötven évre  
tudja visszavezetni csömöri 
családfáját, így érthető, hogy 
a „sztranyai” gyerekkoron túl 
is minden Csömörhöz köti.
A Petőfi utcában nőttem fel, tizennégy 
éves koromig az Ulicska, Kálvária, Bul-
gárkert és a patak töltötte ki az életemet. 
Hatalmas bandákba verődve bújócskáz-
tunk, és minden bokrot ismertünk a kör-
nyéken.  Fára másztunk, ha érett a madár-
csereszenye, és esténként is csak a korgó 
gyomrunk vitt minket haza.  Együtt jár-
tunk iskolába, és ezek olyan idők voltak, 
aminek az emlékei, barátságai a mai napig 
megmaradtak. 

 �Az általános iskola után merre vitt 
az utad?

Akkoriban az volt a sikk, ha az ember 
valamilyen jól menő szakmát kitanult, 
belőlem kárpitos lett. Később változa-
tosságra vágytam, így megszereztem a 
hivatásos jogosítványt, és gépkocsivezető 
lettem. Megismertem Budapestet, mint 
a tenyeremet, hatalmas vezetési rutinra 
tettem szert, és komoly kapcsolati tőkét 
építettem ki.

 �De aztán újabb pályamódosítás 
következett.

Igen, a katonaság után taxizni kezd-
tem, majd egy társtulajdonos lettem egy 
könyvkereskedő cégnél.  Ezután már a 
most is prosperáló, feleségemmel, Évával 
közösen alapított cégünk következett. 
Lassan 25 éve döntöttünk úgy, hogy a 
szaktudásunk, kapcsolati tőkénk megvan 
ahhoz, hogy nyissunk itthon egy köny-
velőirodát. Soha nem felejtem el, ahogy 
egyetlen számítógéppel, rajta a megfelelő 
szoftverrel első héten kiakasztottuk a 
cégtáblát, majd néztünk egymásra, akkor 
hogyan is kezdjünk neki.  Rengeteget 
dolgoztunk, és a második hónapban már 
tizenkét ügyfelünk volt.   A tudásunk 
folyamatos bővítése és a tisztességesen 
elvégzett munka adja a hitelességünket, 
lassan 25 éve gyarapszik munkatársaink 
és ügyfeleink köre.

 �Ahhoz, hogy együtt dolgozzatok, 
gyerekeket neveljetek, azaz sülve-főve 
együtt legyetek, kivételes csapatként 
kell működnötök.

Túl vagyunk a 33. házassági évfordu-

lónk megünneplésén, ahogy mondani 
szokták, ez gombócból sem kevés.  Évát, 
mint sok-sok akkoriban fiatal csömöri, az 
Ikarus Disconak köszönhetem, bár előtte 
nem hittem benne, tényleg szerelem volt 
első látásra. ’88-ban megszülettek iker-
lányaink, Zita és Rita, velük lett igazán 
teljes az életünk.

 �Hogy tudtátok teljes gőzzel bele-
vetni magatokat a munkába, és közben 
gondoskodni a gyerekekről?

A közösen működtetett itthoni irodának 
sok-sok nehézsége mellett a legnagyobb 
előnye, hogy minden és mindenki egy 
helyen van: a család, a munka, a háztartás, 
a kert. Folyamatosan beosztottuk, tervez-
tük és újraterveztük a mindennapokat, 
mikor melyikünk rohan a gyerekekért, 
látja el az otthoni teendőket.

 �Hogyan kapcsolódtál be a helyi 
közéletbe?

Már a ’90-es években alapító tagja 
voltam a Vállalkozók Csömöri Egyesü-
letének, és a Civil Egyesület munkájához 
is a kezdeteknél csatlakoztam. A 2010-es 
választásokat rengeteg munka előzte meg, 
de megérte, és az eredmények is minket 
igazoltak. 2014-ben pedig már az elvég-
zett munkánkat értékelték a választók, az 
már egy másfajta fantasztikus visszajelzés 
volt.

 �Képviselőként, az Ügyrendi, Sport- 
és Közbiztonsági Bizottság elnökeként 
más minőségben tehetsz Csömörért. 
Mi volt számodra a legnagyobb válto-
zás?

Őszintén szólva a megválasztásom előtt 
a legmerészebb álmaimban sem hittem 

volna, hogy ennyire sok munka vár rám. 
Ha nem a saját vállalkozásban, az időmet 
szabadon beosztva dolgoznék, fizikai 
képtelenség lenne a képviselői munkám 
ellátása. Nagy rugalmasságot és rendel-
kezésre állást kér ez a feladat minden 
értelemben. 

 �Mivel tudod ellensúlyozni a stresszt, 
hogyan kapcsolódsz ki?

Évek óta rendszeresen sportolok, a 
reggel 6 óra gyakran az uszodában talál. 
Akik ismernek, tudják, hogy szenvedélyes 
motoros vagyok, a motorozást idegvasa-
lónak is nevezem. Felpattanok a járműre, 
és onnantól semmi nem számít, teljesen 
kikapcsol, ahogy szebbnél szebb helyekre 
jutok el két keréken, szabadon.

 �Mire vagy a legbüszkébb az eddigi 
életedben?

Mindenekelőtt a feleségemre, a 
családomra, mindarra, amit együtt 
felépítettünk a magánéletünkben és a 
munkánkban, ezekre vagyok a legbüsz-
kébb.  Képviselőként pedig az tölt el jó 
érzéssel, hogy amit ígértünk, annak nagy 
részét megvalósítottuk, és amit nem, 
annak leginkább rajtunk kívülálló okai 
vannak.  A pénzügyi bizottság tagja is 
vagyok, megnyugtató érzés, hogy 2010 
óta az önkormányzat nem vett fel hitelt, 
pályázatokból és önerőből valósulnak meg 
a beruházások, az adódó lehetőségek ma-
ximálisan kihasználásra kerülnek, de nem 
nyújtózkodunk tovább, mint ameddig a 
takarónk ér. Ezek olyan értékek, amelyek-
hez szakmailag és emberileg is büszkén 
adom a nevem.

Kucsinka Gabi

„A település fejlődése töretlen.  Ezek olyan értékek, amelyekhez 
szakmailag és emberileg is büszkén adom a nevem.”
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Sport
KÉZILABDA
Már a dobogón
A döcögős bajnoki kezdés után szépen 
beindult férfi kézilabdacsapatunk az NB 
II-ben. A fiúk a solymáriak kiütése után 
a sorozatban harmadik hazai meccsü-
kön megszerezték második győzelmüket 
a szezonban, amelynek szenvedő alanya 
a Rév TSC együttese volt. A tavalyi sze-
zon zárómeccsén óriási küzdelemre kész-
tettek a fővárosiak, és nem volt ez más-
képp most sem. Akkor az utolsó percben 
szereztük meg a győztes gólt ellenük, ez-
úttal végig kiélezett meccsen, de „köny-
nyebben” sikerült itthon tartani a ponto-
kat, elsősorban szoros védekezésünknek 
és nagyszerű kapusteljesítményünknek 
köszönhetően. Formába lendült kézilab-
dázóink a folytatásban remek védőmun-
kájuknak köszönhetően hozták el a pon-
tokat a Budakalászi SC otthonából, ahol 
a szünetre összeszedett háromgólos előny 
megfelelt a játék képének, és mivel a foly-
tatásban hasonlóan elszánt csömöri hát-
só alakzat lépett pályára, így nagy küz-
delemben megszereztük szezonbeli első 
idegenbeli sikerünket. Sajnos a két pont-
nak megvolt az ára, többen is kisebb sé-
rülést szenvedtek a csapatból, így a meccs  
után ideiglenesen szűkült a keretünk. A 
kiegyensúlyozott idei mezőnyben minden 
pontnak óriási jelentősége van, így öröm-
teli, hogy milyen elképesztően mélyről si-
került visszaküzdenie magát a csapatnak 
a salgótarjániak elleni hazai rangadón. Az 
első félidő második fele a vendégeké volt, 
akik többször hét góllal is vezettek elle-
nünk, és a harminc perc végére mindössze 
a hatgólos hátrányt sikerült elérnünk. A 
szünetben Bagyánszki Zsolt helyre tette a 
fejeket, így a vendégek hiába hitték magu-
kat már győztesnek Csömörön, a fiúk fog-
gal-körömmel harcoltak a becsületükért. 
Végig hatalmas volt a küzdelem a pályán, 
Turákéknál apa és fia is betalált, ráadásul 
volt, hogy egymás után, és az 53. percre 
utol is értük a vendégeket, sőt, még a ve-
zetést is átvehettük volna, a megítélt hetes 
azonban kimaradt. Az utolsó két percben 
történt gólváltás után végül egy pontnak 
örülhettünk. A vert helyzetből való felál-
lás miatt mindenképpen dicséret illeti a 
srácokat, akik már a dobogón állnak!

NB II, Észak-csoport
4. forduló: Csömör KSK – Rév TSC 23–20 (14–11)
Gólszerzőink: Nádasdi 5, Perényi 5, Szabó D. 5, Varga K. 
3, Gombár 2, Turák Cs. 2, Turák F. 2, Hajdu 1.
5. forduló: Budakalászi SC – Csömör KSK 19–24 

(10–13)
Gsz.: Gombár 5, Nádasdi 5, Kovács M. 3, Hajdu 2, 
Perényi 2, Szabó D. 2, Turák Cs. 2, Varga K. 2, Szűcs M. 1.
6. forduló: Csömör KSK –  
Salgótarjáni Strandépítők KC 25–25 (11–17)
Gsz.: Szabó D. 6, Kovács M. 5, Hajdu 3, Gombár 2, Turák 
Cs. 2, Varga K. 2, Békefi 1, Perényi 1, Szűcs M. 1.

LABDARÚGÁS
Hazai pályán jobban megy
Noha a szünetben még hátrányban volt 
nagypályás focicsapatunk a megye II-es 
bajnokságban a budakalásziak otthoná-
ban, végül huszáros hajrával, Husz Atti-
la két góljának és a csapat remeklésének 
köszönhetően megnyerte a rangadót! A 
remek formában lévő srácok a pilisszán-
tói PILE-Szántó SE együttesét a meg-
szokottól eltérően ezúttal tiszta kék sze-
relésben fogadták. Az eredmény azonban 
szerencsére ezúttal sem tért el a megszo-
kottól, hiszen a szünet után hamar dűlőre 
vitte a dolgot Jenei Ottó együttese, a há-
rom ponttal pedig továbbra is 100%-os 
szezont fut hazai pályán. Az október vé-
gén az egész országban tapasztalható ext-
rém időjárás a gárda veresegyházi bajnoki 
meccsére is rányomta a bélyegét. Tiha-
nyiék ugyan vezettek a listavezető ottho-
nában, de nem sikerült megtartaniuk az 
előnyt. Finoman szólva nem voltak ideáli-
sak Veresegyházán a körülmények, a má-
sodik félidő már főleg a hazaiakról szólt, 
akik a forduló rangadóján otthon tar-
tották a pontokat. Sorozatban második 
idegenbeli meccsünkön, a Gödi SE ott-
honában sajnos idén sem sikerült a pont-
szerzés, egy órán keresztül ugyan tartot-
tuk a döntetlent, a kapott gól után viszont 
nem tudtunk betalálni a hazai kapuba.

Megye II, Észak-csoport
9. forduló: Budakalászi MSE – Csömör KSK 2–4 (2–1)
Gólszerzőink: Kiss B. (15.), Tihanyi (67.), Husz (71., 82.)
10. forduló: Csömör KSK – PILE-Szántó SE 2–0 (0–0)
Gsz.: Kiss B. (48.), Tihanyi (59.)
11. forduló: Veresegyház VSK – Csömör KSK 4–2 (2–2) 
Gsz.: Tihanyi (19.), Kiss B. (30.)
12. forduló: Gödi SE – Csömör KSK 1–0 (0–0)

FUTSAL
Csak utazni ne kelljen!
Az alapszakasz során idén sem sikerült 
Kecskemét „elfoglalása” futsalcsapatunk-
nak az NB II-ben, a 7. fordulóban alul-
maradtunk a hazaiakkal szemben. A ka-
pufát ugyan négyszer is eltaláltuk, de a 
kaput csak egyszer sikerült bevennünk. 
Hiába dolgoztunk ki több ziccert is a ta-
lálkozó elején, ezek sajnos kimaradtak, a 

hazaiak viszont két perc alatt kétszer is 
bevették a csömöri kaput, így hátrány-
ból kellett kapaszkodnunk a szünet után. 
Nehéz góljával a szépítés össze is jött, de 
az egyenlítés már nem sikerült, ezzel pe-
dig sajnos odalett a szezonbeli veretlensé-
günk. A folytatásban már az első percben 
ráijesztett a srácokra a vendég Energia 
SC Gyöngyös a 8. forduló nyitómeccsén, 
de ezzel csak felbőszítette az oroszlánt 
(amely ezúttal Tigris volt). A félidő dere-
kán négy perc alatt lőtt négy góllal össze-
jött a fordítás, és hiába volt a látogatóknak 
triplázójuk is, az összecsapás végeredmé-
nye az Aranycsapat londoni klasszikusát 
idézte, a várakozásoknak megfelelően ma-
gabiztos győzelmet arattunk. Álomszerű-
en indult és rémálomszerű véget ért a fiúk 
kazincbarcikai vendégjátéka: ennél job-
ban a mesében sem kezdődhetett volna a 
találkozó, hiszen a Kazincbarcikai Ördö-
gök SE otthonában az első perc végén már 
kétgólos csömöri előnyt jegyezhettünk 
fel! Hiába vezettek azonban a szünetben 
is két góllal a Jávor-tanítványok, a fordulás 
után a hazaiak ördögi tervükkel pokolivá 
tették az esténket. A második félidőben 
rémálomszerűen alakultak a dolgok, így 
végül négygólos vereséget szenvedtünk a 
rangadón, és lecsúsztunk a dobogóról.

NB II, Keleti-csoport
7. forduló: ScoreGoal Kecskemét – RFC Csömör 2–1 
(2–0)
Gólszerzőnk: Nehéz (27.)
8. forduló: RFC Csömör – Energia SC Gyöngyös 6–3 
(4–1)
Gsz: Nehéz (10.), Gárdosi (11.), Jenei (11., 32.), Füzy 
(14.), Husz (32.)
9. forduló: Kazincbarcikai Ördögök SE – RFC Csömör 
9–5 (2–4)
Gsz.: Józsa (1.), Nehéz (1.), Jenei (17.), Füzy (20., 33.)

KERÉKPÁR
C1-es versenyt rendezünk!
Már a 2020-as olimpiára készülnek leg-
jobb hegyikerékpárosaink, azaz a Cu-
be-Csömör versenyzői, hiszen májustól 
elindul a kvótafutó sorozat, amely so-
rán két szezonon át gyűjthetik a ponto-
kat Magyarországnak, hogy kivívhassuk 
a részvételt a tokiói nyári ötkarikás játé-
kokon. A Csömöri Bringafesztivál kere-
tében rendezendő nemzetközi versenyen 
is rajthoz állhatnak a bringások az értékes 
pontokért, így 2018 nyarán ismét színes 
mezőnyre számíthatunk a Bulgárkertben. 
A verseny minősítése a fokozott érdeklő-
dés miatt még a tavalyinál is komolyabb 
lesz, C1-es besorolású eseményt rendez-
hetünk!

sport



24

ATLÉTIKA
Sztárparádé a salakon!
Szerencsére kegyes volt az időjárás, így no-
vember első vasárnapján sikeresen zajlott 
le a Csömöri Szabadtéri Sportközpont 
atlétikapályáján a FutaCsömör regioná-
lis atlétikaversenye. A népszerű viadalon 
több korábbi kiváló sportoló, illetve egy 
meglepetésvendég is rajthoz állt. Nagyon 
készültek a szervezők (a FutaPest Klub 
és a csömöri atlétikai szakosztály közö-
sen rendezte az eseményt), hogy ünneppé 
varázsolják ezt a napot, ennek érdekében 
igazi sztárparádét rendeztek a csömöri sa-
lakon, hiszen 1500 méteren rajthoz állt 
több egykori kiváló közép- és hosszútáv-
futó is. Szatzker Csabának, Gonda Tibor-
nak, illetve a műsorvezetői feladatokat is 
ellátó Gajdos Tamásnak is szurkolhattak 
a versenyre kilátogatók, de ne feledkez-
zünk meg Telek Andrásról és egy megle-
petésvendégről, a háromszoros olimpikon 
sífutóról, Tagscherer Zoltánról, akik szin-
tén emelték az esemény rangját. A fiata-
lok szintén szép számmal képviseltették 
magukat, a különböző korosztályok ki-
emelkedő tehetségei is neveztek, és több 
budapesti, illetve vidéki atlétikai klub 
számtalan indulóval igyekezett a dobo-
gó tetejére, természetesen a csömöriekkel 
együtt. A remek eredmények folytatásért 
kiáltanak, legközelebb december 31-én a 
pezsgős koccintással egybekötött szilvesz-
teri Évzáró futáson is sok szeretettel vá-
runk mindenkit!

KARATE
Mindenki a dobogón
A frissen megalakult csömöri karate szak-
osztály tehetséges fiatalokkal utazott a 
szombathelyi Goju Kupára, amelyen erős 
nemzetközi mezőny gyűlt össze, így ko-
moly fegyvertény, hogy minden csömöri 
induló dobogós helyen zárt a versenyen!

A 2017-es szombathelyi Goju Kupa 
nemzetközi karateverseny csömöri ered-
ményei:
• Svirzsovits Kinga: Kata 2. hely, 

Kumite 1. Hely
• Mozer József: Kumite 2. Hely
• Almásy Dorka, Svirzsovits Bálint: 

Kumite 3. Hely
• Mozer János: Kata 3. hely

EDZŐPORTRÉ
A CsömörSport hagyományteremtő új 
rovatában portrésorozat keretében mu-
tatja be csömöri edzőinket, minden hó-
napban más és más kerül rivaldafénybe. 
Íme, asztaliteniszezőink vezetőedzője, az 
atlantai olimpikon, Németh Károly. Eb-
ben a hónapban őt ismerhetjük meg job-
ban.

„Zuglóban nőttem fel, ahol gyerekko-
romban, a játszótéren felállított beton 
pingpongasztaloknál ismerkedtem meg 
a sportággal – meséli a kezdetekről az 
1996-os atlantai olimpiát is megjárt 
Németh Károly. – Aztán egy tévéreklám 

hatására elkezdtem járni a BVSC edzése-
ire, de fél év után eltanácsoltak, mondván, 
hogy tehetségtelen vagyok... Később ez az 
edző rólam írta az edzői disszertációját! 
A történtek csak megerősítettek, nem 
adtam fel, egy ismerősünk ajánlotta a la-
kóhelyünkhöz közeli Postás SE-t, így ott 
folytattam az abbamaradt ismerkedést az 
asztalitenisszel. Ahogy visszaemlékszem 
a gyermekéveimre, más sportágat ki sem 
próbáltam. Apukám amatőr szinten foci-
zott, nagypapám az 50-es években magyar 
bajnok kerékpározó volt, de engem csak a 
pingpong érdekelt.”

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

Szabó Péter Ádám

Kicsik és nagyok egyaránt rajthoz álltak a csömöri atlétikaversenyen

sport

Takarítót és gondnok- 
karbantartót 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 igazgató-
nál, e-mail: ugyvezeto@csomorsport.
hu Telefon: +3630/922-14-22, cím: 
Csömör Sportcsarnok, 2141 Csömör, 
Major u. 7‒9. 

Várjuk a jelentkezéseket!
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Lakossági apróhirdetések

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

	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	
	
	
	
	
	  Azur Gyógytorna és 

Mozgáscentrum

Családias vidám, játékos környezet.

tartásjavítás, „X” láb, „O láb”, lúdtalp
kezelése, Dévény terápia, szenzomotoros 
terápia, egyensúly , ügyességfejlesztés, 
megkésett beszéd fejlesztése, 
terápia és MAES terápia.

Felnőtt
derék és hátpanaszok, végtag fájdalom
szétnyílt hasizom kezelése
baleseti utókezelés
kineziológiai tapasz

Bejelentkezés: 

Mónika, Benkó Ágnes
gyógytornászok

Vállaljuk családiházak,  
üzletek és egyéb épületek
erős és gyengeáramú  
villamossági munkáit.
 
Fő tevékenységeink:
 
-Villanyszerelés
-Napelemes rendszerek
-Riasztó rendszerek
-Megfigyelő rendszerek (IP kamera)
-Beléptető rendszerek
 
Csömörre és Kistarcsára a kiszállás díjtalan!
 
Keressen minket bizalommal:
Menyes Vilmos
Telefon: 0620/3208647
E-mail: info@voltalarm.hu
Web: www.voltalarm.hu

hirdetések
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REDŐNYJAVÍTÁS                                     
Fa, műanyag, alumínium 
redőnyök javítása  
gyors határidővel

INGYENES KISZÁLLÁS!
szombat, vasárnap is

CSÖMÖRIEKNEK  
10% KEDVEZMÉNY

TEL: 06/70/561-9541

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

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

Kedd: 15-18
Csütörtök: 15-18

üveges,  
kép- 

keretező
Telefonon egész 

napos munkafelvétel 
minden nap.

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

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

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

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

 E-mail: top10ingatlan@gmail.com
 web: www.top10ingatlan.hu

"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián,  
jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken.
Alapítványunk több mint 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára,  
akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: panasz@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"
"PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket 
szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, 
keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes 
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"

hirdetések
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December 9. szombat

Mikulás-túra 
Csömör Nagyközség Önkormányzata 

és a Pest Megyei Természetbarát Szövetség 
közös szervezésében ismét a Mikulás megkeresésére 

indulhatnak a gyermekek a Csömöri Körtúra útvonalán!

Csömör tájainak, természeti értékeinek felfedezéséhez két 
útvonalat is választhatnak a gyermekek; a kicsik a Pataksétányon, 

a vállalkozó kedvűek a Mogyoródi út – Papi földek – Felső patakvölgy 
hangulatos útvonalán juthatnak el a Mikuláshoz!

Gyülekezés: 9.30 óra, Petőfi Sándor Művelődési Ház
Kovács Hedvig ünnepi asztaljátéka: 10.15 óra, Petőfi Sándor Művelődési Ház

Érkezés: kb. 13.00 óra, Strand tér

2017. december 6. 
szerda 14.00 – 20.00

Mikulás vonat közlekedik a Szociális Alapszolgáltatási Központ (SZAK) 
– Petőfi Sándor Művelődési Ház és a Csömöri Tót Hagyományaink Háza között.

Szociális Alapszolgáltatási Központ
Találkozás a Mikulással, kézműves foglalkozások, forralt bor és forró tea
Belépő: 300 Ft (hozzájárulás, mely az édesség csomagok árát tartalmazza.)

Csömöri Tót Hagyományaink Háza 12.00 – 20.00
12.00 – 20.00 Tót konyha
14.00 – 20.00 Betlehemi állatsimogató látogatása, pajta táncház

Petőfi Sándor Művelődési Ház 17.00   
A Marcipán trió mikulás műsora 

December 6-tól megtekinthető a Mézeskalács falucska 
a Sinka István Községi Könyvtárban.

Mikulás-
napi 
rendezvények


