Civil Szó

Csömöri Civil Egyesület

Újra veszélyben
a csömöri erdők!
Még nincs egy éve, hogy széleskörű tiltakozások kezdődtek a Kálvária-erdő
tervezett tarvágása ellen, ám ismét veszély fenyegeti a Csömört körülölelő
erdőket.

2009. 3-4.szám

Úgy tűnik, a 2009 februárjában szervezett lakossági tiltakozássorozat és az azt
követő önkormányzati fellépés csak időlegesen érte el célját, hiszen ősszel ismét
komoly kampány indult az erdőtulajdon megszerzésére és a fák kivágására.
Ugyanannak a gödöllői vállalkozói csoportnak a tagjai, illetve az általuk megbízott
ingatlanközvetítők szisztematikusan keresik meg az érintett erdőtulajdonosokat. A
sok csömöri polgár beszámolója szerint igen agresszív stílusban fellépő és
gátlástalanul ígérgető, sőt, olykor fenyegetőző személyek telefonon vagy
személyesen keresik fel a tulajdonosokat, ajánlatot téve nekik, hogy vagy adják el
nekik osztatlan közös erdőtulajdonukat, vagy pedig kössenek velük – az új
erdőtörvény értelmében – haszonbérleti szerződést. Gyakran tudatosan
megtévesztik az embereket azzal, hogy azt állítják: már birtokukban van az
engedély az erdő kivágására. Sőt, egyes hírek szerint színlelt eltartási szerződéseket
is kötnek tulajdonosokkal, ami miatt többen bírósági feljelentést is terveznek.
Megmozdultak az ügyben a település meghatározó személyiségei is.
December 5-én a két nagy helyi történeti egyház, az egészségügyi intézmények és
civil szervezetek képviselői közös felhívással fordultak a tulajdonosokhoz és a
lakossághoz, hogy tegyenek meg mindent az erdők védelme érdekében és lehetőleg
az önkormányzatot bízzák meg az erdőgazdálkodással, de legalábbis ne járuljanak
hozzá az erdők tarvágáshoz. A felhívást eljuttatják minden csömöri lakásba
(elolvasható a www.csomorihirek.com oldalon).
Legutóbbi két ülésén az önkormányzat is foglalkozott a kérdéssel. A tervek
szerint a 2010. évi költségvetésben külön keretet jelölnek meg arra a célra, hogy
megvásárolja vagy haszonbérleti szerződés formájában megszerezze az
erdőgazdálkodási jogot több, a falu szempontjából kulcsfontosságú erdőterületre. A
lapzártánk után megtartott december 10.-i közmeghallgatáson is az egyik fő
témaként szerepelt az erdők ügye. Sajnos a Csömöri Civil Egyesület ezzel
kapcsolatos beadványa, miszerint külön lakossági fórumot kellene szervezni erről a
kérdésről, hidegen hagyta falunk vezetőit. Elszomorító, hogy minden olyan
javaslatot, amelyet nem az ő általuk „kedvelt” civil szervezetek kezdeményeznek,
semmibe vesznek. Épp úgy, mint azok, akik az országot vezetik…
Biró Attila
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.

M0-s: sikeres civil fellépés
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A rossz idő ellenére október 18-án több mint
kétszázan vettek részt az M0-s Csömör József A.
utcai gyalogos- és kerékpáros hídjánál szervezett
tiltakozó demonstráción. Az alumíniumból készült
híd jelképes, civil átadásának célja az volt, hogy a
közel lakók felhívják a figyelmet a hiányos
környezetvédelmi beruházásokra, illetve a továbbra
is
megoldatlan
gyalogos,
kerékpáros
és
kerekesszékes közlekedési körülményekre.
Az M0-s ügyében aktív három csömöri és
három XVI. kerületi szervezet első közös akcióján
Fábri István, a Csömöri Civil Egyesület elnöke
olvasta fel a szervezetek követeléseit. Ebben többek
között megfelelő zajelnyelő falak építését, valódi
véderdő telepítését kérik az illetékesektől, továbbá
a Budapest és Csömör közötti felüljárókon
félbehagyott
gyalogjárda
befejezését
tartják
szükségesnek.
A
civil
szervezetek
elfogadhatatlannak tartják továbbá, hogy az
eredetileg előírt zajelnyelő útburkolat helyett sokkal
nagyobb zajterhelést eredményező betonút épült a
lakóházakhoz közeli szakaszon. A követeléseket
tartalmazó állásfoglalást a Hírközlési, Közlekedési
és Energiaügyi Minisztériumhoz, a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-hez és az Állami
Autópálya Kezelő Zrt.-hez juttatták el a szervezők.

Az Árpádföldi Polgárok Érdekközössége
részéről dr. Kreitl Györgyi ismertette az
Egészségügyi
Világszervezetnek
(WHO)
a
maximális zajterhelésre vonatkozó legújabb
ajánlását, felhívva a figyelmet arra, hogy az itteni
szakasz zajterhelése ezeket az értékeket jelentős
mértékben meghaladja.
A jelképes civil hídavatási eseményről több
vezető hazai tévétársaság is beszámolt. A szalag
átvágása után a tiltakozók átvonultak a hídon, majd
mindkét oldalon faültetéssel kívánták szemléltetni,
hogy sokkal szélesebb erdősávot és a téli
hónapokban is védelmet nyújtó fafajták telepítését
tartják szükségesnek.
A tiltakozó demonstráció követeléseit
támogatta a legismertebb hazai környezetvédő
szervezet, a Levegő Munkacsoport is. A több
országos médium hírműsoraiba is bekerült
eseményen megjelent Fogarasiné Deák Valéria,
Csömör országgyűlési képviselője, Budapest XVI.
kerület képviseletében Kovács Péter polgármester,
Kovács Raymund és Kovács Balázs alpolgármesterek
és Zsinka László, az oktatási és kulturális bizottság
elnöke. A XVI. kerület országgyűlési képviselője, dr.
Vidorné dr. Szabó Györgyi levélben biztosította
támogatásáról a demonstráció résztvevőit. Csömör
önkormányzata részéről Szigeti Zoltán képviselő
vett részt a demonstráción.

Csömöri
önkormányzat:
távolmaradás

sunyi

Az alumínium hídnál megtartott lakossági tiltakozást a
két érintett település szinte minden politikai vezetője,
pártállásra való tekintet nélkül támogatta. Többségük
személyesen is jelen volt az eseményen, így például a
FIDESZ-es
vezetésű
Budapest
XVI.
kerület
önkormányzati
vezetői,
polgármestere
és
alpolgármesterei, illetve Csömör MSZP-s országgyűlési
képviselője. Ők csak egy dolgot néztek: azt, hogy a közel

lakók már egy éve nem tudnak aludni a zajtól, vége a
megszokott otthoni nyugalmuknak. Voltak viszont olyan
vezetők, akik a háttérben sunnyogtak, és a minimális
szolidaritásukat sem fejezték ki az itt lakók problémái
iránt:
ők
Csömör
önkormányzatának
vezetői
(polgármestere, alpolgármestere, illetékes bizottságának
vezetője). Helyette szánalomra méltó leveleket írogatnak,
hétről-hétre
megalázkodva
az
autóutat
építő,
milliárdokat pazarló minisztériumi háttérintézmény
előtt.
Tisztelt Polgármester Úr, Alpolgármester Úr, Bizottsági
Elnök Úr! Szégyelljék magukat!

A lakossági tiltakozás eredményei
A tiltakozó demonstráció hatására az M0-st építtető
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezetői
egyeztetésre hívták a civil szervezetek képviselőit.
A NIF Zrt. vezetői elkészítették a forgalom
zajcsökkentésére vonatkozó új terveket. Ennek
eredményeként 2010-ben a Gárdonyi utca és a
Magtár utca közötti rész zajelnyelő falait két-három
méterrel megemelik, továbbá azokon a részeken,
ahol jelenleg egyáltalán nincs zajelnyelő fal, ott
újakat építenek. Ezen kívül a civil szervezetek
korábbi kérésének eleget téve, a teljes Bp. XVI.
kerület és Csömör közötti szakaszon földfeltöltéssel
megszüntetik azokat a bevágásokat, amelyek az
egyes felüljáróknál jelentősen áteresztik a zajt. A
civil szervezetek hiányolták, hogy a Majorszegi
ligetben
és
Kisszentmihályon
érzékelhető
zajterhelés csökkentésére nem terveznek zajelnyelő
megoldásokat. A NIF vállalta, hogy a területen
közös bejárást tartanak az egyesületek képviselőivel
és itt is megvizsgálják a védőfalak indokoltságát,
mint ahogy a Szabadság úti felüljáró miatti zavaró
bevilágítások megszüntetésének lehetőségét is újra
felmérik.
A hiányos és keskeny véderdővel
kapcsolatos problémákat a NIF részben elismerte.
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A civil szervezetek kérték, hogy hasson oda a
beruházó a garanciális fatelepítés hatékonyabbá
tételére. Várhatóan mindkét önkormányzat a
meglévő véderdősávot saját költségen, illetve
pályázati forrásból bővíteni fogja.
A civil szervezetek mellett a két
önkormányzat is kifogásolta, hogy aszfaltburkolat
helyett betonburkolatból épült meg a házakhoz
közeli szakaszokon az autóút. A beruházó
lényegében a civil szervezeteknek is megismételte
az önkormányzatokhoz írásban eljuttatott válaszát,
amelyek lényege, hogy a jelenlegi burkolat nem
jelent kimutathatóan nagyobb zajterhelést, mint az
aszfalt jelentett volna, ráadásul sokkal időtállóbb
megoldás. Műszaki szempontból is irreálisnak
nevezték az útburkolat cseréjére vonatkozó igényt.
A civil szervezetek érthetetlennek tartották,
hogy a Csömör és Budapest XVI. kerület közötti
bekötő utakon a lakossági tiltakozás hatására
megépített gyalogjárdákat miért csak a híd egy
szakaszán készítették el. A NIF képviselői azzal
érveltek, hogy csak a megépített rész volt az ő
feladatuk, ami a beruházást terhelő jelentős plusz
költséget jelentett. A további szakasz megépítése a
csömöri önkormányzat feladata, amelyet az vállalt
is.

Válaszlevél
Bátovszki György polgármesternek és
Vella Nándor alpolgármesternek
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Alpolgármester úr!
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Köszönöm, hogy az Önökhöz intézett nyílt levelemre az
önkormányzati újságban válaszoltak, és kifejtették a
felvetett problémákkal kapcsolatos álláspontjukat. Annak
pedig külön örülök, hogy az eddigiekkel ellentétben
egyértelműen kinyilvánították: fontosnak tartják a
lakosság,
a
civil
szervezetek
véleményének
figyelembevételét. Csak néhány rövid megjegyzést
fűznék a Csömöri Hírmondó októberi számában
megjelent írásukhoz (14. oldal).
Olyasmit
állítanak
érvként
szembe
az
állításaimmal, amit én magam sem vitattam soha. Sőt, sok
kritikussal szemben éppen a Civil Szó 2008/3. számában
megjelent írásomban (3. oldal) védelmeztem az
önkormányzatot, hogy jelentős összegekkel támogatja a
helyi civil szervezeteket. Ez egyébként egyértelműen
pozitív szemléletváltást takar az Önök részéről, hiszen jól
emlékezhet mindenki arra, amikor a kilencvenes évek
elején az önálló képviselői beadványomra létrehozott
Csömöri Kulturális Alapítvánnyal vagy a helyi
egyesületek támogatását célzó előterjesztésemmel
kapcsolatban
éppen
Önök
fogalmazták
meg
ellenérzéseiket. Szerencsére az utóbbi időben megalakult
néhány, az önkormányzati vezetők szívének oly kedves
egyesület, alapítvány, ami „hirtelen” megváltozta a civil
szférához való viszonyukat.
Nem értem viszont a válaszlevelükben közölt
költségvetési adatokat: mi köze van a civil szervezetekkel
való jó kapcsolattartáshoz annak, hogy az önkormányzat
idén 33 millió Ft-tal támogatja a Csömöri Sport Kft.-t?
Hiszen ez nem civil szervezet, hanem, ahogy a nevében is
olvasható, korlátolt felelősségű társaság, amelynek
számos fizetett alkalmazottja, megbízási szerződéssel
dolgozó sportolója és sportvezetője van. A civil
egyesületek számára évente, pályázati formában

Egyesületi koszorúzás
A településen régóta hagyomány, hogy a nemzeti
ünnepek
alkalmával
szervezett
községi
megemlékezések keretében a helyi pártok és civil
szervezetek koszorút helyeznek el a csömöri
emlékműveknél. Megalakulása óta a Csömöri Civil

folyósított támogatási összeg 5 millió Ft. Ami nem kevés,
de közel sem annyival több, mint ahogy azt sugallni
szeretnék Önök a példaként említett néhány szomszédos
település
hasonló
célú
támogatási
keretének
felsorolásával, és amelynek költségvetési összegeit
ráadásul illett volna pontosan és összehasonlítható
módon közölni.
A másik megjegyzésem, hogy a civil
szervezetekkel való kapcsolattartásban – hasonlóan az
élet más területeihez – a pénz nem minden. Az a
hetvenes, nyolcvanas évek szocialista időszakát idéző
népfrontos szemlélet, ami Önöket jellemzi, vagyis hogy
csak azokat tekintik együttműködésre „méltó” civil
szervezetnek, amely csoportok Önöket támogatják, és
amelyek még véletlenül sem fogalmaznak meg
bírálatokat az önkormányzattal szemben, bizony
számtalanszor tetten érhető. De még ilyen egyoldalú
hozzáállás esetén is illett volna az elmúlt három évben a
Csömöri
Civil
Egyesület
által
megfogalmazott
beadványok közül legalább egyre válaszolniuk, ám ezt
nem tették meg, többször is megsértve ezzel az
önkormányzati törvény ide vonatkozó passzusait.
Azzal kapcsolatban pedig, hogy a csömöri
polgárok véleményét, javaslatait, panaszait mennyire
veszik Önök komolyan, úgy vélem, nem nekem kell
reagálnom. Ezt mindenki megítélheti saját tapasztalata
szerint.
Végül karácsony közeledtével én is szeretnék
Önöknek sok-sok erőt és jó egészséget kívánni! Azt
hiszem, erre talán most lesz igazán nagy szüksége
önkormányzati vezetőinknek, hiszen néhány hét múlva a
2010-es esztendőbe lépünk, amikor is el kell kezdenie a
településnek visszafizetni a Raiffeisen Banknál nagyrészt
kötvénykibocsátás formájában felvett, több mint
egymilliárd forintos önkormányzati hitelt…
Csömör, 2009. december 7.
Üdvözlettel:
Fábri István

Egyesület is képviselteti magát a hivatalos
rendezvényeken. Az idei október 23-i ünnepségeken
a kommunizmus áldozatainak tiszteletére állított
Gloria Victis emlékműnél egyesületünk nevében dr.
Ákoshegyiné Krizsán Anna és Tenczer Györgyné
koszorúzott, a hivatalos községi rendezvényen
Eigler Tamás és Fábri István helyezte el az emlékezés
koszorúját.

Csömöri Hírek
A település első, független internetes hírportálja!

www.csomorihirek.com
Helyi aktualitások, önkormányzati hírek, sportesemények, kultúra, tudomány
Részletes beszámolók: Kálvária erdő sorsa, M0-s beruházás, az egyesület elnökének vitája a
polgármesterrel és az alpolgármesterrel, a falu szeméttérképe, fürdési lehetőségek a környéken, játszótérkép.

