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Tiltakozások a Kálvária erdő kivágása ellen

2009. 1.szám

Úgy tűnik, a lakossági tiltakozások hatására elkezdett önkormányzati egyeztetések a
tulajdonosokkal sikerre vezetnek, és nem kerül sor a Kálvária erdő kivágására. (Részletek a 2.
oldalon.)

Kommentár nélkül….
Az önkormányzat információs lapjának júniusi számának 3. oldalán olvastuk:

Oktatási együttműködés, testvér-települési kapcsolatok

Cserelátogatás Iránba
Mint arról lapunkban már hírt adtunk, az elmúlt év végén Iránból látogatott hozzánk egy pedagógusokból álló
küldöttség. A vendégek Csömör oktatási intézményeit keresték fel, a néhány napos tanulmányút végén elismeréssel
nyilatkozva a tapasztalatokról (…) és szorgalmazták a kapcsolatok hosszabb távra szóló kiépítését.
Így a meghívás idején lapzártánk idején kerül sor a cserelátogatásra, amin polgármesterünk,
alpolgármesterünk és intézményvezetők vesznek részt.
Az utazást megelőzően Irvash Ali Reza, Irán budapesti nagykövete és Mohammad Taghi Rouhi kulturális
attasé fogadta a Csömörről Iránba utazó küldöttséget. A nagykövet támogatásáról biztosította az együttműködést,
továbbá azt a szándékot, hogy egy iráni város és Csömör között testvér-települési kapcsolatok épüljenek.
Civil Szó
a Csömöri Civil Egyesület hírlevele
Szerkeszti: Biró Attila és Eigler Tamás

csomori.civil@freemail.hu
csomori.civil@invitel.hu
2141 Csömör, Vörösmarty u. 1.
Megjelenik 3000 példányban.

Kálvária erdő – eseménytörténet
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– 1990-es évek közepe: több mint száz magánszemély osztatlan közös tulajdonába kerül Csömör legnagyobb
egybefüggő zöldterülete, a Kálvária erdő. Az önkormányzat nem kíván tulajdont szerezni a falu legkedveltebb
kirándulóhelyét, szánkós paradicsomát jelentő, és a lakott területet az ipari-kereskedelmi övezetektől, majd a
később megépülő M0-s körgyűrűtől védő erdőben.
– 1998–2003: Az erdő kötelező gondozásával járó terhek miatt több tulajdonos is megkeresi az önkormányzatot
azzal a céllal, hogy részére ingyen vagy jelképes összegért felajánlja tulajdonrészét. Az önkormányzat érdemben
nem reagál a megkeresésekre.
– 2003. szeptember 18.: A képviselő-testület elutasítja több képviselő javaslatát, hogy az önkormányzat az éves
költségvetésében különítsen el meghatározott összeget a Kálvária erdő egészben vagy részben történő
megvásárlására.
– 2009. január–február: Néhány tulajdonos kezdeményezi, hogy a tulajdonosközösség – sokéves törvényi
mulasztás után – bízzon meg közösen egy erdőgazdálkodót a Kálvária rendben tartásával, és egyúttal járuljon
hozzá az erdő kivágásához.
– 2009. február 17.: A helyi római katolikus egyházközség, mint tulajdonos meghívja az erdő többi tulajdonosát a
plébániára, hogy megkísérelje megakadályozni az erdő kivágását. Az összejövetelen a felkért erdőgazdálkodó
vállalkozó mellett az önkormányzat is képviselteti magát.
– 2009. február 22.: A Csömöri Civil Egyesület néhány tagja szánkós demonstrációt szervez a Kálvária erdő
kivágása elleni tiltakozásul. Az erdőbe vasárnap kilátogató több száz csömöri jelképesen piros, rózsaszín és
narancssárga szalagokat kötöz ki a fákra. Az elkövetkező hetekben többen követik példájukat. A demonstrációról
beszámol a Magyar Televízió és az ATV.
– 2009. február 28.: Tiltakozó gyűlés a Hősök terén, kb. 300 fő részvételével. A rendezvény szervezői között van
Marosi Éva, a polgármesteri hivatal pénzügyi csoportvezetője és Magyar Erzsébet, a Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke. Mellettük beszédet mond Bátovszki György polgármester is. A résztvevők a Kálváriához
vonulnak és jelképesen elültetnek egy fát. Az eseményről beszámol az ATV.
– 2009. március 13.: Az önkormányzat összehívja az erdőtulajdonosok egy csoportját a polgármesteri hivatalba.
Ezt követően több hasonló megbeszélésen az önkormányzat arra kéri a tulajdonosokat, hogy ajánlják fel
térítésmenetesen vagy eladásra a tulajdonukat, akik pedig megtartják azt, bízzák meg az erdőgazdálkodási jogok
gyakorlásával az önkormányzatot. Többen hajlanak a megegyezésre, de sok tulajdonos el sem jön a
megbeszélésre. Jelenleg is zajlik a tulajdonosok felkeresése és meggyőzése. A hírek szerint az erdő kivágását
kezdeményező tulajdonosi csoport és a gödöllői erdőgazdálkodó is lényegében elállt eredeti tervétől.

Az itt olvasható 2003. szeptember 18-i.
önkormányzati határozat és a jegyzőkönyv arról
tanúskodik, hogy néhány képviselő már több
alkalommal is tett lépéseket annak érdekében,
hogy a Kálvária erdő önkormányzati tulajdonba
kerüljön. A képviselő-testület ülésén Bátovszki
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György polgármester és Vella Nándor
alpolgármester sem támogatta a Kálvária erdő
megvételét, így azt a testület nagy többséggel
elvetette. A hat évvel későbbi lakossági felzúdulás
után viszont már egységes volt a testület abban,
hogy meg kell szerezni az erdőt…

www.csomorihirek.com

Kívül-belül: egyre megy…
A csömöri önkormányzat tevékenysége a
külterületeken
A helyi önkormányzat munkáját döntően annak alapján
szokták megítélni, hogy milyen szintű a település
infrastrukturális ellátottsága, mennyire gondozottak,
rendezettek az utak, a közterületek, és milyen színvonalú
szolgáltatásokat nyújtanak a közintézmények (pl. iskola,
óvoda, művelődési ház, orvosi rendelők). Kevesebb szó esik
a település külterületéről, pedig nagyon nem mindegy, mi
történik a lakóövezetek közvetlen közelében. Általában véve
négy szempontból is érdemes az önkormányzat külterületet
érintő tevékenységével foglalkozni:
1. A lakott részeket körbevevő külterületek jelentős
mértékben meghatározzák a levegő minőségét, a patak
vízminőségét, de az esetleges zajszennyezésnél, illetve annak
tompításánál is fontos szerepet kapnak.
2. A csömöreik számára a külső zöldterületek mindennapi
rekreációs lehetőséget jelentenek: egyre többen járnak a
környékre sportolni, kirándulni, sétálni.
3. Elsősorban a külterületeken lehet kialakítani a komoly
bevételi lehetőséget is jelentő ipari-kereskedelmi övezeteket,
és itt van mód nagyobb lakóövezetek kijelölésére is.
4. Értelemszerűen a külterületeken találhatók azok az
országutak vagy kisebb földutak, amelyek Csömört
összekötik a környező településekkel, azon belül is
elsősorban a fővárossal.
Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a csömöri önkormányzatnak
ez irányú tevékenysége elképesztően gyenge színvonalú.
Nem véletlen, hogy az utóbbi években sajnos éppen a sok
botrányos esemény irányította a csömöreik figyelmét a falu
külső részeire, a határra, az erődterületekre, az
országutakra.
A legfőbb gond, hogy egyáltalán nem gondolkodnak
vezetőink hosszú távra, semmilyen egységes elképzeléssel
nem rendelkeznek arról, milyen irányt is szabjanak Csömör
fejlődésének. Emellett sajnos a rendkívül trehány,
nemtörődöm hozzáállással folyamatosan károkat okoznak,
veszélyeztetik a még meglévő kevés települési értéket, és
mindennek tetejébe még komoly bevételi lehetőségektől is
elesik a falu – úgy, hogy közben egyszer és mindenkorra
felélik a jelentős ingatlanvagyont.
Az alábbiakban néhány tipikus ügyet emelünk ki az
önkormányzat külterületeket érintő politikájából, a mellékelt
térképen pedig röviden összefoglaljuk az általunk
legfontosabbnak ítélt problémákat.

Erdőirtások – önkormányzati
asszisztálás mellett
A 90-es évek közepén lezajlott kárpótlások során több mint
száz, döntően csömöri magánszemély osztatlan közös
tulajdonába került Csömör legnagyobb egybefüggő erdeje, a
Kálvária-erdő. A helyi önkormányzat kezdettől fogva nem
csak a Kálvária, hanem a többi erdőterület iránt is közömbös
volt, amit jól mutatott, hogy a 90-es évek második felében
nem foglalkozott sok tulajdonosnak azzal a felvetésével,
hogy vegye át tőlük a fenntartási kötelezettségek miatt csak
gondot okozó erdőt. Sőt, 2003-ban az illetékes bizottság elé
került tulajdonosi felajánlásokat is elvetette, pedig még

olyan is akadt, aki akkor
ingyen
felajánlotta
saját
tulajdonát. Ezzel a helyi
vezetés elszalasztotta azt a
lehetőséget, hogy legalább
belépjen a Kálvária-erdő
tulajdonosi
közösségébe,
amivel végre érdemi ráhatása
lehetett volna a legnagyobb
csömöri erdő sorsára. Persze
tulajdon nélkül is lett volna erre
Fábri István szociológus, a
lehetősége: pl. azzal, hogy a
Csömöri Civil Egyesület
település rendezési tervében
Elnöke
már régóta „véderdő”-ként
szereplő Kálváriát nem felejti el ilyen minőségében az
illetékes hatóságoknál bejegyeztetni…
Az utóbbi négy-öt évben így nem csoda, ha – az
egyébként teljesen érthető – haszonszerzés céljából
számos erdőterület tarvágás áldozata lett (pl. a régi
„Fenyves”, a Középhegy egy része, a Majorszegi liget
melletti véderdő). Ezek után csak idő kérdése volt, hogy
mikor kerül sor a Kálvária-erdőre. A korábbi tarvágások
is felzúdulást keltettek, ám a Csömör legnagyobb
erdejének kiirtására irányuló tervek híre elemi erejű
tiltakozást váltott ki. Ez nem is meglepő, hiszen
mindannyiunk számára, akik itt nőttünk fel, szinte
szimbolikus jelentőségű, a falukép szerves része a
„Kálvária”, a „Kali”; sokak kedvelt kirándulóhelye, télen
népszerű szánkós paradicsom; mely egyben védi a lakott
részeket az iparterületektől és részben az M0-stól. A
különböző tiltakozások jelentős médiumokba (pl.
MTV1, ATV, Index internetes hírportál) is bekerültek.
Úgy tűnik, a lakossági megmozdulások végül elérik
céljukat.
Mit tett az önkormányzat ebben a helyzetben?
Idejében észlelve a csömöri polgárok megrökönyödését,
gyorsan a civil tiltakozások „mögé” állt, sőt,
megpróbálta azokat a háttérből irányítani. Ám
lényegében a saját tulajdonukat hasznosítani akaró, a
törvényi rendelkezéseket betartó csömöri polgárok ellen
hangolták a közvéleményt. Ennek célja nem volt más,
mint a saját felelősség elkendőzése, a vezetők
mulasztásainak, sokéves nemtörődömségének elfedése.
Jellemző, hogy hetekbe telt, míg zavarodottságukon úrrá
lettek. Ám addig szerencsére a csömöri lakosok már
léptek: tiltakozó felvonulást tartottak, szánkós
demonstrációt szerveztek, másfélezer aláírást gyűjtöttek,
és
ami
legalább
ennyire
fontos:
komoly
médiavisszhangot értek el. Az önkormányzatot
megelőzve a helyi római katolikus egyházközség hívta
össze először a tulajdonosokat, hogy jobb belátásra bírja
őket. A falu vezetői csak mindezek után kezdték el
csigalassúsággal
szervezni
a
Kálvária-erdő
tulajdonosaival való egyeztetést, vételi szándékot ajánlva
nekik, és egyúttal javasolva önmagukat, vagyis hogy a
jövőben szívesen lesz az önkormányzat az erdő gondos,
lelkiismeretes gazdája…
Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat! Ezt
minimum 10 évvel ezelőtt kellett volna megtenniük!
Nem akkor, amikor már a motoros láncfűrészek
közelítenek a csömöriek által évtizedekkel ezelőtt
elültetett fákhoz! Ha sikerrel jár az Önök mentőakciója,
azt elsősorban a jóérzésű csömöri polgároknak
köszönhetik.
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A nyolcvanas évekre kezdett kialakulni a Középhegy környéki
külterületi lakórész, ahol mezőgazdasági (!) telkeken épültek
tucatszám néhány négyzetméteres nyaralóépületek és luxusvillák,
mind hivatalos engedély nélkül. A tanácsi elöljárók biztatása után az
önkormányzat is folyamatosan szemet hunyt az immár közel ezer (!)
lakónak otthont adó településrész kialakulása felett. Az utcák
állapota kaotikus, az ingatlanok jogi helyzete szabályozatlan, a
közművek hiányosak, a környék szinte kezelhetetlenül gondozatlan.

A kárpótlás során viszonylag jó pozícióba került az önkormányzat a
helyi bányatulajdon egy részének megszerzésével. Kiderült azonban,
hogy a település számára előnytelenek a szerződések. Míg a jó
pozíciót elfoglaló magáncégek folyamatos és komoly vagyonra tettek
szert a bányakitermelésből, addig az önkormányzat bevételi oldalán
egyre kevesebb haszon halmozódott föl.
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A kilencvenes évek végétől bevásárlóközpont, multinacionális
áruházláncok települtek a csömöri ipari és kereskedelmi övezetbe,
növelve ezzel a helyi ellátás színvonalát, továbbá jelentős iparűzési
adóbevételt hozva a településnek. Az önkormányzat azonban
kezdettől fogva piacellenes módon, többféle adókedvezményt
nyújtott a nagyobb cégeknek, sőt, mindenféle versenyeztetés nélkül
értékesítette számukra a milliárdos értékű ingatlanokat.
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Erdőirtás a Majorszegi ligetnél (198-as tábla)

Az önkormányzat a Kistarcsa határában kialakított Kerhu Kft.
szeméttelepével nem csak a települési hulladék elhelyezését akarta
megoldani, hanem a lakott részek közelébe egyúttal
veszélyeshulladék-lerakóhelyet is akart telepíteni. 2001-ben hatalmas
lakossági tiltakozás, országos médiabotrány és helyi népszavazás
kísérte a kezdeményezést. A település vezetői egy darabig engedtek
a közvéleménynek, majd a környezetvédelmi szabályozások
megváltozásával később ismét asszisztáltak a „hirtelen” nem
veszélyesnek minősített hulladék lerakásához. Azóta is folyamatosan
szennyeződik a falu területe, és a szabálytalan hulladékkezelés miatt
már óriási bányatűz is borzolta a csömöriek idegeit.

2008 őszén adták át a település közigazgatási területét több
kilométeren átszelő M0-s körgyűrűt. Bátovszki György polgármester
kezdettől csak a beruházók érdekeit képviselte, és nem foglalkozott a
forgalom okozta negatív hatások tompításával. A közel lakók több
mint fél éve szenvedi a zaj- és levegőszennyezést, ingatlanjuk
leértékelődött, pedig lett volna lehetőség hatékony környezetvédelmi
beruházások kiharcolására. Még az építtető Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. vezetői is értetlenül szemlélik a csömöri önkormányzat
passzív hozzáállását – a környék települési vezetői közül egyedül a
csömöri vezetők nem emelték fel a szavukat lakóik érdekében…
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A település rendezési terve szerint a Rétpótléknál kb. hetven
hektárnyi külterület lenne lakóövezetté nyilvánítva, ahol rövid időn
belül közel egyharmadával (!), több mint két és félezer fővel nőne
Csömör lakosságszáma. A tulajdonosokkal történő, évek óta tartó
egyeztetés teljesen átláthatatlan, senki nem tudja, mit akar az
önkormányzat, és senki nem tudja, mi várható az elkövetkező
években. A terület már régóta ingatlanspekulációk színtere.

A kilencvenes években alakult ki a Csömöri horgásztó, amely
jelenleg talán az egyetlen példamutató külterületi fejlesztésnek
számít. Az önkormányzat a kezdeményezést támogatta, de az igazi
érdem a tó kialakítását és gondozását végző Csömöri Horgász
Egyesületé, amely Pest megye egyik legszebb horgászparadicsomát
működteti. A tó egyúttal a csömöriek kedvelt kirándulóhelye is. Az
önkormányzat jelenleg azon dolgozik, hogy tó és a mellette lévő
természetvédelmi terület közé forgalmas műutat (III. számú bekötőút)
építtessen…

Erdőirtás a régi „Fenyvesnél”

CSÖMÖRI

KÜLKÉP(VISELET)

2009 év elején széleskörű lakossági tiltakozás kezdődött a település
legnagyobb erdejének, a Kálváriának a tarvágása ellen. Az
önkormányzat egy évtizedig nem foglalkozott a csömöri erdőkkel, a
Kálvária kapcsán azonban a lakossági nyomás miatt rákényszerült,
hogy végre lépjen: a tulajdonosokat próbálja meggyőzni, hogy bízzák
rá az erdőművelést. A civil tiltakozás úgy tűnik, sikerrel jár, a
tarvágás – egyelőre – lekerül a napirendről. Nem sokon múlt, hogy a
település legfontosabb zöldterülete néhány hét alatt teljesen
eltűnjön.

M0-s – áldás és átok
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Csömörön közel két évtizedes története van az M0-s
körgyűrű tervezését és építését kísérő vitáknak.
1993-ban a képviselő-testület nagy többséggel
elutasította a Csömör közigazgatási területein áthaladó
nyomvonalterveket. Bátovszki György polgármester
azonban – nem törődve azzal, mivel is bízta őt meg
munkáltatója, a képviselő-testület – úton-útfélen
hangoztatta, hogy a település támogatja az akkori
nyomvonalterveket. Később, 2000 után, amikor már az új
törvény értelmében az önkormányzatnak nem volt joga
vétót emelni, lényegében a megmaradt törvényi
beleszólási lehetőségekről is lemondott, hiszen alig kért
valamit a beruházóktól a falu lakóinak védelmében.
Mit ért el az önkormányzat? Olyan terveket
hagyott jóvá, amely kevés környezetvédelmi
beruházást tartalmazott, és még azokat sem sikerült
betartatnia. Ráadásul az autósok is rosszul jártak,
hiszen nem tudta elérni, hogy Csömörön, amelynek
közigazgatási területén több kilométeren keresztül
halad a körgyűrű, legalább egy lehajtó épüljön! Ezért
két és fél kilométeres szervizúton kell végigmenniük a
csömörieknek, hogy ráhajthassanak az autóútra. Ez az M5ös felé haladóknak plusz 5 kilométeres kerülőt jelent. A
csömöri vezetés hagyta továbbá, hogy gyalogjárda és
kerékpárút nélkül épüljön meg az M0-son átívelő két
legfontosabb felüljáró.
Bátovszki György polgármester mellett Vella
Nándor alpolgármester is végigasszisztálta a beruházást,
és 20 év után, mikor már lehet, hogy minden mindegy,
akar főnökével együtt nagy környezetvédőnek mutatkozni!
2009-ben már fel is vették a kapcsolatot környezetvédelmi
szakemberekkel…
Tisztelt
Polgármester
és
Alpolgármester Úr! Nem késtek ezzel el egy kicsit? Miért
csak közel két évtized után jutott ez eszükbe? Hogy
néznek ezek után a szemükbe azon csömöri családok
százainak, akiknek az Önök nemtörődömsége, felelőtlen
politizálása miatt a 100-200 méterre dübörgő
kamionáradat zaja és bűze tönkreteszi a mindennapjaikat,
elértékteleníti az egész életük munkájával megteremtett
házukat?!

Bevásárlóközpontok – százmilliós
bevételek, százmilliós veszteségek
Úgy gondolom, nem érdemes azon vitatkozni, hogy
valójában mennyire folytat jobboldali és nemzeti irányú
politikát a FIDESZ-MDF-MIÉP többségű csömöri
önkormányzat akkor, amikor a helyi vállalkozókkal
szemben hosszú évek óta az idetelepülő multinacionális
cégeket támogatja pl. adókedvezményekkel vagy
kedvezményes ingatlan „akciókkal”. Helyi szinten nincs
értelme a pártpolitikának, az meg legyen a
párttámogatással induló polgármester és képviselők
lelkiismeretére bízva, hogy miért van szükségük mégis
mindig a pártok logójára, ha állandóan „függetlenségüket”
hangsúlyozzák.
Az viszont már igenis komoly vitára adhat okot,
hogy annak idején miért nem pályáztatták meg a több
százmilliós,
milliárdos
értékű
ipari-kereskedelmi

ingatlanokat?! Hiszen a főváros szélén, a 3-as út mellett,
Kistarcsa és Csömör határában, az M0-s nyomvonala
közelében nyilván komoly érdeklődés, és egyúttal verseny
lenne (lett volna) ezért a területekért. A kapkodás, a
hirtelen jött bevételi lehetőség okozta örömmámor nyilván
nem mentség, főképp, ha azt láthattuk, hogy ezt a
későbbiekben többször is megismételték újabb területek
versenyeztetés nélküli eladásával. Vajon hány százmillió
forint hiányzik ezért most a falu kasszájából? Az pedig,
hogy vezetőink minden terület kapcsán csak az eladásban
látják az egyedüli hasznosítási lehetőséget, igen szegényes
piaci fantáziára vall.

Veszélyeshulladék-lerakó –
önkormányzati támogatással
A rendszerváltás utáni legnagyobb helyi botrány: a
fővárosi székhelyű Ereco Rt. a csömöri önkormányzat
vezetőinek
támogatásával
veszélyeshulladék-lerakót
tervezett a település határába, a patak forrásvidékének
közelébe. 2000-ben hetekig ezzel foglalkozott az országos
média. A sportcsarnokba meghirdetett tájékoztató fórumon
annyi tiltakozó csömöri polgár jelent meg, mint a
„sportos” vezetőink által dédelgetett helyi kézilabdacsapat
mérkőzésein két idényben együttvéve. Átlátszó húzással a
szabadságolások kellős közepére, augusztusra írta ki az
önkormányzat a helyi népszavazást az ügyben, így ugyan
csak pár százalékkal, de érvénytelen volt a referendum. A
szavazók elsöprő többsége azonban elutasította a
hulladéklerakó-hely tervét.
Néhány évre rá változtak a jogszabályok, és így
már megvalósulhatott a tervezett lerakó. A 2005-ös,
ugyanitt történt bányatűz kapcsán mutatott önkormányzati
hozzáállás ismét rávilágított azonban arra, hogy a
csömöriek választott vezetőik részéről akkor sem
számíthatnak erélyes fellépésre, ha egészségüket
közvetlenül veszélyeztető események történnek. Mint
ahogy később is csak akkor léptek fel ímmel-ámmal,
amikor Illés Zoltán FIDESZ-es környezetpolitikus a széles
nyilvánosság elé tárta, mi zajlik a Csömöri patak
környékén: ismét veszélyes anyagokat is tartalmazó
hulladékot raktak le, engedély nélkül.

Úgy gondolom, a néhány fenti példa is jól mutatja az
önkormányzat jelenlegi vezetőinek szemléletét. Annak,
akinek azonban még ez sem elég gazdag szemléltető
anyag, ajánlom figyelmébe az önkormányzat hivatalos
honlapján (www.csomor.hu) szereplő dokumentumot,
amely
a
hangzatos
„Csömör
Nagyközség
településfejlesztési koncepciójának munkaközi anyaga”
címet viseli. A múlt év szeptemberében készült
településfejlesztési elképzelés, első fejezetének címe
szerint, Maglód nagyközség helyzetének elemzésével
kezdődik…
Tisztelt Önkormányzat! Javaslom, hogy lassan kezdjenek
el fogalakozni Csömörrel is!

A Csömöri Civil Egyesület legfontosabb eseményei az elmúlt fél évben
2008. december 16.
december 20.
2009. január 14.
január 21.
január 28.
február 4.
február 10.
február 22.
februá3 25.
február 28.
március 15.
március 24.
április 23.
május 31.
május 31.

M0-s lakossági fórum a csömöri önkormányzat és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezetőinek
részvételével
Részvétel a művelődési ház karácsonyváró, ádventi rendezvényén – jótékonysági zsíros kenyér és tea,
forralt bor árusítás a helyi kutyamenhely javára
M0-s egyeztetés a Levegő Munkacsoport vezetőivel és szakértőivel
M0-s egyeztetés a Levegő Munkacsoport, a SZIKE, a Csömöri Polgárok Érdekvédelmi Közössége és az
Árpádföldi Polgárok Érdekvédelmi Szövetsége vezetőinek részvételével
Részvétel a Magyar Kerékpárosklub csömöri szervezetének alakuló ülésén
M0-s egyezetés a csömöri és a XVI. kerületi önkormányzat, illetve a SZIKE, a Csömöri Polgárok
Érdekvédelmi Közössége és az Árpádföldi Polgárok Érdekvédelmi Szövetsége részvételével
M0-s egyeztetés a SZIKE és az Árpádföldi Polgárok Érdekvédelmi Szövetsége vezetőinek részvételével
szánkós demonstráció a Kálvária erdőben (hivatalosan nem egyesületi szervezésben)
Részvétel a Kálvária erdő tulajdonosainak gyűlésén
Részvétel a Kálvária erdő tarvágása elleni felvonuláson
Koszorúzás a március 15-i. nemzeti ünnepen
Egyesületi taggyűlés (főbb témák: Kálvária erdő, M0-s, Civil Szó)
Részvétel és koszorúzás Kovács Lajos temetésén
A Civil Szó 2009/1. számának megjelenése
Csömöri hírek internetes portál elindítása
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Kovács Lajos
1936–2009
1976-ban költözött Csömörre, az Akácos utcába. Két fia és öt unokája született. Felsőfokú végzettségét a Bánki Donát
Műszaki Főiskolán szerezte. A kilencvenes évek elején a helyi SZDSZ aktív tagja. 1990-ben és 1994-ben is
képviselőjelöltként indul a helyi önkormányzati választáson, de nem jár sikerrel. A későbbiekben továbbra is aktív tagja
marad a csömöri közéletnek. A pártpolitikától sem távolodik el, ám komolyan csalódik a liberális pártban, és később a
FIDESZ-MPP tagja lesz.
Esősorban civil szervezeti tevékenységéről lesz ismert a faluban. Kezdetben titkára, majd később elnöke az 1998ban megalakított Csömöri Érdekvédelmi Közösségnek (CSÉK). A szervezet kezdettől az M0-s körgyűrű legélesebb
kritikusának számít, de más területen is fontos tevékenységet folytat. A CSÉK, s azon belül elsősorban Kovács Lajos leplezte
le a Csömörre tervezett veszélyeshulladék-lerakóval kapcsolatos előkészületeket, és az ő kezdeményezésükre került sor az
első, és azóta is utolsó helyi népszavazásra 2001-ben. 2006-ban a Csömöri Civil Egyesületnek is alapító tagja lesz.
Kovács Lajos igen szerény körülmények között élt Csömörön. Hosszú évek, évtizedek óta komoly betegségben
szenvedett. Ez azonban nem tántorította el őt attól, hogy minden szabadidejét az M0-s várható negatív hatásainak
megakadályozására fordítsa. Nagyon, nagyon sok csömöri család köszönheti személyesen neki, hogy a múlt év végén átadott
körgyűrű valamelyest elviselhető a közeli utcákban is – hogy csak ennyire, arról már nem ő tehet. A 2008 decemberében
tartott lakossági fórumon tájékozottságával, alaposságával megszégyenítette az összes megjelent vezető útépítő szakembert –
nyíltságával, szókimondásával, őszinteségével pedig mindenkit, aki szerepet vállalt és vállal a helyi közéletben.
Februárban, jóllehet már nem tudott biztonságosan közlekedni, segítséggel, más vállára támaszkodva még mindig
vállalta, hogy gyalog elmegy a civil szervezetek közötti egyeztetésre a fővárosi Levegő Munkacsoport irodájába. Többet
viszont már nem tud segíteni nekünk, pedig nagyon nagy szükség lenne rá…
Köszönjük, Lajos bácsi! Nyugodj békében!

Pályázati eredmény Csömör Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete által 2009. évre kiírt
működési és céltámogatásról civil szervezetek részére
Civil szervezet
Alapítvány a csömöri szociális ellátottakért
Alapítvány a csömöri szociális ellátottakért
CSAK Egyesület
CSAK Egyesület
Csömöri Állatvédő Civil Szervezet
Gloria Victis Alapítvány
Gloria Victis Alapítvány
Krammer Teréz Alapítvány
Mátyás Király Alapítvány
Mátyás Király Alapítvány
Vox Animi Egyesület
Amantis Kórusegyesület
Mária út Közhasznú Egyesület
Alapítvány a csömöri óvoda gyerekeiért
Csillag Boris Alapítvány
Báló Lipót Kulturális Egyesület
Báló Lipót Kulturális Egyesület
Furmicska Egyesület
Furmicska Egyesület
Szebb Jövő Alapítvány
Csömöri Polgárőr Egyesület
Csömöri Polgárőr Egyesület
Turnovszky I. Kertbarát Kör
Csömöri Evangélikus Gyülekezet Alapítvány
Összesen
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A támogatás célja
bűnmegelőzési program fiataloknak
az alapítvány működésére
működés
MÉSE II: Magyar Bajnokság
kisállat-ivartalanítás
ET-beli határozat bevésése
működés
majorett és fúvószenekar egyenruhája
túra szakkör
családi nap Csömörön
kórus dobogó és dosszié
útiköltség prágai fesztiválra
Mária út-turistaút útjelző táblák
meséink dramatizálása
edzőtábor, jelmezek
kiállítási tárgyak fedése
működés
tánctábor
működés
működés + tábor
együtt egymásért
működés
működés
finn-magyar találkozó

Elnyert összeg
100 000
250 000
290 000
100 000
150 000
100 000
290 000
100 000
100 000
100 000
270 000
100 000
150 000
100 000
190 000
100 000
290 000
100 000
290 000
150 000
200 000
290 000
290 000
150 000
4 250 000

Érdekességként megemlítjük, hogy a pályázati felhívást megjelentető önkormányzati honlap az
érdeklődő civil szervezetek számára a következő e-mail címet adta meg információkérési lehetőség
céljából: mavrak@fidesz.hu.

Csömöri Hírek!!!
Csömör első, független internetes
hírportálja!
www.csomorihirek.com

Aktuális hírek:
A Kálvária erdő sorsa
M0-s egyeztetések
Az óvodai túljelentkezésekről
Hova jelentkeztek továbbtanulni a csömöri
fiatalok 2009-ben?
Csömör szeméttérképe

Több millió forint hiányzik a csömöri alapítványok kasszájából
Bátovszki György polgármester nem tartotta be a helyi
alapítványok támogatására vonatkozó választási ígéretét.
A polgármester ugyanis a 2006. évi választási
kampányban azt ígérte, hogy az első két évben
fizetésének jelentős részét felajánlja erre a célra: „A
személyemmel kapcsolatban egyet biztosan jelezhetek.
Megválasztásom esetén az első két évben a polgármesteri
tiszteletdíjam jelentős részét – ismét – felajánlom a helyi
alapítványok támogatására.” (Együtt 2006. Választási
Szövetség programja, 9. oldal) A gesztust elvben
tekinthetnénk igen nemesnek, ám mivel a választási
program részeként került megfogalmazásra, így ez nem
más, mint választási ígéret. Amit illene betartani.

A polgármester alapfizetése a különböző
illetményeken és a rendszeres évi jutalmakon kívül (ez
utóbbi általában a négyhavi bérnek megfelelő összeg.)
jelenleg bruttó 460 000 Ft, ez két évre számítva durván
11 millió Ft; a levonások után kb. 6 millió Ft marad
„kézben”. Igaz, nem tudjuk, mit értett Bátovszki György
az első két év polgármesteri tiszteletdíjának „jelentős
részén”. Az viszont biztos, hogy a mai napig ezt az
összeget nem utalta át a helyi alapítványoknak. Tehát
jelen pillanatban ezt kicsit demagóg, és be nem tartott
választási fogásnak tekinthetjük. A választási kampány
során elhangzó ígéret ugyanis a program része, aminek
célja újabb és újabb szavazatok megszerzése, nem pedig
nemes gesztus.
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www.csomorihirek.com
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