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Civil a pályán? Civil a pályán!
Csömörön sok száz lelkes polgár vesz részt rendszeresen
vagy alkalmanként különböző közösségi munkákban,
rendezvények szervezésében, akciókban. Ezekben a
kezdeményezésekben rendkívül fontos szerepet játszanak a
helyi civil szervezetek, amelyek tagjai fizetség nélkül,
pusztán lelkesedésből, elhivatottságból teszik a dolgukat
különböző területeken. Munkájukhoz családjuk, barátaik
és a tevékenységükkel szimpatizáló lakosok nyújtanak
folyamatos támogatást, olykor komolyabb szponzorokat is
sikerül felkutatniuk, sőt, néha még központi pályázati
támogatást is elnyernek. A helyi önkormányzat is
rendszeres támogatást nyújt számukra. Mindez azonban a
legtöbb esetben sajnos még mindig nem elég az önként
vállalt feladatok elvégzéséhez – nélkülözhetetlen az
egyesületi tagok lelkesedése, önzetlensége és gyakran az
anyagi hozzájárulása.
Az alábbiakban ízelítőt adunk, közel sem a teljesség
igényével, hogy melyek azok a rendezvények, események,
tevékenységek, amelyek nem jöhettek volna létre, ha
nincsenek a civil szervezetek…
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Az eredmények
többek között szintén a Csömöri
Asztalitenisz Klub szervezőinek munkáját dicsérik.
Kutyamenhely
A Csömöri Állatvédő Civil Szervezet lelkes tagjai immár
egy évtizede dolgoznak azon, hogy a kidobott, elhagyott,
kóborló kutyák élete jobbra forduljon: összegyűjtik és az
általuk kialakított menhelyen etetik, gondozzák és ha
sikerül, új gazdikhoz juttatják őket.
Helyi újságok
A két helyi, független újságot (Csapraforgó), illetve
hírlevelet (Civil Szó) az U. Cs. Egyesület és a Csömöri
Civil Egyesület tagjai adják ki, hozzájárulva ezzel a helyi
polgárok sokoldalú tájékoztatásához. Szintén civil
szervezet adta ki korábban a Csömöri Kerekasztal című
lapot. A Csömöri Fórum sokáig pártlap volt (MDFKDNP-FKgP), egy ideje azonban már a Demokrata Kör
Egyesület Csömörért adja ki.

Augusztus 20. Szent István Ünnepe
Évtizedek óta a Turnovszky István Kertbarát Kör tagjai
szervezik az egész napos termény- és virágkiállítást,
melyen a csömöri gazdák mutatják be a saját maguk által
termesztett paradicsomot, szőlőt, körtét, szilvát,
őszibarackot és a csömöri földben megtermelt sok egyéb
ízletes gyümölcsöt, zöldséget.

A Gloria Victis Emlékmű világviszonylatban is rendkívüli
kezdeményezés a kommunizmus áldozatairól történő méltó
megemlékezésre.

Az augusztus 20-i ünnepségek állandó színfoltja a
helyi kertbarátok által összeállított termény- és
virágkiállítás.

Pingpong klub
A
Csömöri
Asztalitenisz
Klub
szervezésében,
péntekenként több tucat fiatal pingpongozhat ingyenesen
hétről-hétre a művelődési házban. A „Pingpongozzál – ne
drogozzál!” kezdeményezést a Csömörön lakó ismert
hazai asztaliteniszező, Németh Károly indította el a
községben.
Kihívás napja
A csömöriek immár évek óta szép eredményeket érnek el
az országos tömegsport akcióban, hiszen sok száz
falunkbéli – ha csak rövid ideig is – sportol ezen a napon.

Nemzeti ünnepek, helyi megemlékezések
A legnagyobb nemzeti ünnepeink alkalmából Csömörön
hagyományosan gazdag programkínálatú rendezvényeket
szervez a Petőfi Sándor Művelődési Ház. A rendezvények
műsorainak jelentős részében az iskolai és óvodai
csoportok és magán segítők mellett helyi civil csoportok is
fellépnek, pl. az Amantis kórus, a Vox Animi Vegyeskar,
a Csicsörke Néptánccsoport, és a sort lehetne még
folytatni. Külön említést érdemel az 1031. sz. Hunyadi
János Csömöri Cserkészcsapat, amely rendszeres
közreműködője az ünnepi megemlékezéseknek.
2006-ban, civil kezdeményezésre készült el a
kommunizmus
áldozatainak
emlékműve,
mely
folyamatosan különböző megemlékezések színhelye. Az
emlékművet a Gloria Victis Alapítvány működteti.
Ádventi, karácsonyi rendezvények
Néhány éve számos civil szervezet működik közre a Petőfi
Sándor Művelődési Ház, illetve a Csömöri Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett ádventi
rendezvényeken. Az alkalmak során meghitt télesti
programokon vehetnek részt a csömöriek, egy-egy forró
tea és forralt bor elfogyasztása mellett.

Csömöri falunapok
A többnapos helyi rendezvénysorozat sikeréhez nagyban
hozzájárulnak azok a civil szervezetek, kulturális és sport
csoportok, amelyek többek között többórás fellépési
műsorral, rendezvények szervezésével színesítik az 1994ben elindított legnagyobb helyi közösségi eseményt.
Hagyományőrzés
Több
helyi
hagyományőrző
csoport
dolgozik
folyamatosan azon, hogy a régi csömöri szokások,
nagyszüleink kultúrája ne merüljön feledésbe. Ebben a
nemes munkában, a teljesség igénye nélkül, a következő
szervezetek vesznek részt: Báló Lipót Kulturális
Egyesület,
Furmicska
Néptánccsoport,
Csicsörke
Néptánccsoport, Kiscsicsörke Néptáncscsoport, és
évtizedek óta sokat tesz a hagyományőrzés terén a
Turnovszky István Kertbarát Kör is.

Gyermek- és ifjúságvédelem
Csömörön sok szervezet – közöttük több alapítvány –
dolgozik azon, hogy különböző módon segítse a helyi
gyermekek,
fiatalok
beilleszkedését,
sikeres
szocializációját. A teljesség igénye nélkül: Csömör
Ifjúságáért Közalapítvány, Családsegítő Közalapítvány,
Alapítvány a Csömöri Óvoda Gyermekeiért, Egyenlő
Esélyekért Alapítvány. A klasszikus civil egyesületként
működő
Csömöri
Nagycsaládosok
Egyesülete
működésének leglátványosabb eredménye, hogy az
önkormányzattal közös pályázati konstrukcióban – sok
évtizedes hiányt pótolva ezzel – több, kulturált községi
játszóteret alakítottak ki az elmúlt években.
Érdekvédelem
Az utóbbi időben az M0-s körgyűrű építése volt a
legtöbbet vitatott beruházás a faluban. A Csömöri
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A Báló Lipót Kulturális Egyesület Népdalköre a helyi szlovák
hagyományápolás fontos szereplője

Ismeretterjesztés
A kilencvenes évek elején alakult Csömöri Polgári Liga
számos
felolvasó
estet,
kulturális-történelmi
ismeretterjesztő előadást, író-olvasó találkozót szervezett
már a művelődési házban, és az ő nevükhöz fűződik a
községháza előtt álló, a Csömörön is több évig lakó népi
író, Sinka István kopjafás emlékművének a felállítása is.

Érdekvédelmi Közösség (CSÉK) sok éves kitartó
munkájának eredményeként több, az autóúthoz közel
lakók életkörülményeit védő környezetvédelmi beruházás
is megvalósult (sajnos sok nem, de erről a legkevésbé sem
a szervezet tehet). Az utóbbi időben a Csömöri Civil
Egyesület is intenzíven és sikeresen lép fel az M0-s
hiányosságainak (pl. felüljárókon építendő gyalogjárda)
orvoslása érdekében; emellett a Civil Szót kiadó egyesület
több más témában szervezett lakossági fórumokat és
akciókat is (Kálvária kivágása elleni tiltakozás,
szemétszedési akciók, helyi egészségügy helyzete,
infrastruktúra fejlesztése).

NYÍLT LEVÉL
Bátovszki György polgármester és
Vella Nándor alpolgármester részére
NYÍLT LAPOKKAL
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Alpolgármester Úr!
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1990-ben több ezer magyarországi településen, így
Csömörön is az emberek saját kezükbe vehették a sorsukat.
Az önkormányzati rendszer létrejöttével sok száz csömöri
polgár ajánlotta fel különböző területeken önként
munkáját, szaktudását, segítségét azért, hogy falunk
élhetőbb,
szebb,
kellemesebb
lakóhely
legyen
mindannyiunk számára. Sajnos többek lelkesedése lelohadt
azóta, amiben az országban zajló általános negatív
folyamatok mellett az önkormányzati önállóságot a
különböző
kormányokon
át
folyamatosan
sújtó
rendelkezések is szerepet játszottak.
Ennek ellenére nagyon sok csömöri tevékenyen vesz
részt ma is civil szervezetek munkájában, segíti szülőként
az oktatási intézményeket, vagy éppen gyakran támogatja a
különböző jótékonysági vagy környezetvédő akciókat.
Arról azonban, hogy akármilyen szinten beleszólása
legyen a település dolgainak intézésébe, már lemondott.
Pedig nem a nagypolitikai acsarkodáshoz hasonló közéleti
részvételre vágynak az itt élő emberek, hanem „csak” arra,
hogy szavuk lehessen közvetlen lakókörnyezetük
dolgaiban: pl. hogy hol épüljön út vagy járda, milyen
legyen a gyermekeiket oktató iskola, óvoda, milyen
közösségi létesítmény épüljön – az ő pénzükből. Évek óta
azonban azt látjuk, hogy akár a születésük óta itt élő
„őslakosok”, akár a Csömörre költözők döntő többsége
szinte „menekül” az önkormányzat közeléből, hisz úgy érzi,
semmit nem számít a szava még a saját utcájában történő
ügyekben sem.
Sőt! Amit eddig a csömöri polgárok csak kiérezhettek
a helyi önkormányzat lekezelő stílusából, a rendszeresen
süket fülekre találó panaszaik elutasításából, most már ki is
mondatott: ők csak „átlag polgárok”, „átlag civilek”,
akiknek nem lehet érdemi beleszólásuk a falu ügyeibe. A
jelenlegi önkormányzati vezetők által vezetett egyesület
kiadásában megjelenő Csömöri Fórum összevont júliusiaugusztusi számának vezércikke („Civil szó…”) igazi arcul
csapása, megvetése a csömöri polgároknak, a helyi civil
szervezeteknek. Ez a vezetői pökhendiség, hatalmi gőg
nagyon sokunkat megdöbbentett a faluban.
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Alpolgármester Úr!
Elfelejtették volna, hogy nem egy arisztokratikus
köztársaságban, hanem polgári demokráciában élünk?! Ott,
ahol nemhogy nem számít semmit a polgárok, a „civilek”
szava, hanem csakis az ő szavuk, a polgárok szava
számít! Azoknak a szava, akiktől Önök a megbízásukat
kapták arra, hogy a köz pénzét, az ő pénzüket minél
hatékonyabban, a közösség érdekében elköltsék. Csak
remélni tudom, hogy Önök számára nem a nyár elején
Iránban tett látogatásuk jelenti a legfontosabb politikai
tapasztalatszerzést. És azt is remélem, hogy következő
útjuk nem Kínába vagy Észak-Koreába vezet majd, ahol
Iránhoz hasonlóan börtön vagy kivégzés jár a hatalmon
lévőket bírálni merőkre. Talán nem tőlük kellene tanulni…

Elszomorító látni, hogy
nagyközségünk vezetői az
elmúlt években nem csak hogy
az általuk „átlag civileknek”
nevezett, lesajnált csömöri
polgárokat vették semmibe,
hanem egymás után el is
lehetetlenítették azokat az
aktív
közéletet
vállaló
embereket, ráadásul igen sunyi
Fábri István szociológus,
eszközökkel, akik kritikusan a Csömöri Civil Egyesület
mertek szót emelni a közösség
Elnöke
ügyeiben. A faluhoz semmilyen
módon nem kötődő, máshol lakó, Csömörnek adót nem
fizető, ám az itt élők pénzéből fizetett újságírók neve alatt
megjelent írások mocskolták be méltatlanul többek között a
csömöri iskola volt igazgatójának, a játszótereket kiharcoló
nagycsaládosok helyi egyesülete elnökének, a legnagyobb
és legrégebbi helyi civil szervezet vezetőjének, a legendás
csömöri kézilabda csapat több volt játékosának a nevét. De
szinte a koncepciós perek hangulatát idézi az is, ahogy
néhány, nem mindig „bólogató” független képviselővel
kívánnak „elbánni” jelenlegi vezetőink. Sőt, még azok az –
eredetileg a választáson velük induló – képviselők sem
számíthatnak semmi jóra, akik egy-egy ügyben mernek
„másként gondolkodni”.
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Alpolgármester Úr!
Kedves Gyuri! Kedves Nándi!
Lassan húsz éve, hogy ugyan különböző formában –
Ti politikai pártok, én civil egyesület színeiben –, de együtt
kezdtünk el dolgozni a helyi önkormányzat felépítésén.
Akkor is, most is kritikus voltam, ha úgy láttam, nem a falu
érdekét szolgálja valamely döntés. Lehet, hogy több
dologban nem volt vagy nincs igazam, de sosem
személyeskedő, a másik felet lejárató stílusban bíráltam.
Biztos vagyok benne, hogy az engem és a Csömöri Civil
Egyesületet érő támadások és sárdobálások célpontja
valójában nem én vagyok, hiszen korábban már
tapasztalhattátok, és most is pontosan tudjátok, hogy engem
sem korábban, sem a jövőben ilyen eszközökkel
megfélemlíteni nem tudtok.
Arra kérlek ezért Titeket mint a falu hivatalban lévő
vezetőit, hogy az önkormányzatot ért bírálatokra, ha nem
értetetek vele egyet, tárgyszerűen és tételesen
válaszoljatok! A kritikát megfogalmazók alaposan kitervelt
lejáratása nem vezet sehova: nem lesz ettől jobb sem az
utak állapota, sem szebb a falukép, sem ügyfélbarátabb a
hivatal működése, sem jobb a tömegközlekedés, sem több
férőhely az óvodában. Javaslom továbbá, hogy térjetek
vissza Ti is azokhoz az időkhöz, amikor mindenki
felvállalta saját véleményét, és nem mások neve alatt
próbálja meg besározni a vele egyet nem értő csömöri
polgárokat!
Csömör, 2009. szeptember 9.
Baráti üdvözlettel, a csömöri „átlagpolgárok” egyikeként:
Fábri István
2141 Csömör, Szőlő u. 27.
E-mail cím: fabri.i@invitel.hu
Telefon: 06-30-230-27-69

