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Ma már, köszönhetően az elmúlt időszak hatékony ismét települési civil szervezetek, a Polgári Szövetség
közéleti tevékenységének, a Csömöri Civil Csömörért jelöltjeként választják újra képviselőnek;
Egyesület tagjaival és szakértőivel együtt, ahhoz 30 évesen nem indul a választáson és eltávolodik a
kapcsolódva dolgozzuk ki választási programun- pártalapon szerveződő faluvezetéstől, ám továbbra is
kat. Úgy vélem, nem tűnik a részünkről aktív közösségi életet él: helyi újságot szerkeszt, egy
új falurész közművesítését intézi, megalapítja az első
nagyképűségnek,
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Vécsey László lett Csömör országgyűlési képviselője

Civil Szó
a Csömöri Civil Egyesület hírlevele
Szerkeszti: Biró Attila és Eigler Tamás
www.csomorihirek.com

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

szakember, Eigler Tamás villamosmérnök és Pásztor
Sándor vállalkozó, a Rendszer Kft. könyvelési iroda
vezetőjének indulása biztos. Nem csak egyesületi tagokban gondolkodtunk azonban, amit bizonyít, hogy jelöltünk
lesz Tormay-Lesták Mária vegyész, akit elsősorban iskolai
és kulturális rendezvényekről ismernek a legtöbben, mint
sokoldalú előadót. Sőt, független képviselőjelöltet is támogatunk Boross Jenő, az ismert csömöri vendéglátó-ipari
szakember személyében, aki a szomszédos Kistarcsán
működő Nosztalgia
étterem tulajdonosa.

2

elutasítani – és akkor még a bölcsőde egyre égetőbb
hiányáról nem is beszéltünk.
– A Csömöri Civil Egyesület többször is látványos és
nagy visszhangot kiváltó demonstrációkat szervezett.

– Civil szervezetként ez volt az egyetlen
lehetőségünk, hogy felhívjuk a figyelmet: a helyi
vezetés nemtörődömségének és háttéralkuinak eredményeként alapvető
környezetvédelmi
beruházások marad− 1990-ben, fiatal
tak el az M0-s melegyetemistaként a
lett, amivel több
helyi rendszerváltó
száz, közel lakó
önkormányzat
csömöri mindennapegyedüli pártoktól
jait keserítették meg
független képviselője
hosszú távon. Szerenlettél. Most sem
csére a hatékony
merült fel, hogy pártcivil fellépésnek
színekben indulj?
köszönhetően van
remény arra, hogy
– Az is megkülönjavuljon a helyzet
böztet engem a
e téren. De mást is
„nagypolitikusok- Fábri István, Biró Attila és Eigler Tamás az M0-s alumínium
említhetnék: a helyi
hídjánál
szervezett
lakossági
demonstráción.
tól”, hogy e téren
erdők kiirtását is
sem kell magyarázegyedül a lakosság
kodnom, hiszen ponés a különböző civil
tosan ugyanazon az oldalon állok most is, mint húsz szervezetek tudták – egyelőre – megakadályozni, mert az
éve: a falu oldalán. Ebbe pedig nem fér bele az, hogy önkormányzat 15 évig semmit nem foglalkozott a kérdéssel.
aktuális pártérdekek vezéreljék a településért végzett
munkámat! Semmi értelme egy ekkora településen, mint
– Négy évvel ezelőtt, hosszú idő után először Te álltál
Csömör, pártpolitikai alapon önkormányzatot irányítani. elő részletes választási programmal Csömörön. Mire
A mi egyesületünkben az egyéni – egyébként rendkívül számíthatunk most?
színes – párthovatartozástól függetlenül mindenki így
gondolkodik. Az előző helyi önkormányzati választáson
– Alaposan kidolgozott, az itt élő emberek
pedig már majdnem a választók fele bizonyította, hogy életminőségének és környezetének megőrzését és javítását
nem pártlogóra, hanem személyekre kell szavazni. Nekünk középpontba állító, rövid- és hosszú távú település fejleszaz országgyűlés által meghatározott törvényi kereteken tési koncepció összeállításán dolgozunk. A pazarlás
belül kell jól dolgoznunk, ez pedig elsősorban a hozzáál- megszüntetése, a tiszta helyi közélet megteremtése és a
lástól és a szakértelemtől függ.
település jó adottságait hatékonyan kihasználó minőségi
fejlesztések érdekében feltétlenül szükségesnek tartjuk a
Borzasztóan eladósodott a falu
jelenlegi vezetők leváltását. Ez viszont nem jelenti azt, hogy
nem ismernénk el azokat az eredményeket, amelyeket ők
– Négy éve igen kritikus volt a véleményed a helyi értek el, és amelyekre több esetben mi is építeni akarunk.
vezetésről.
Látod, ez is egy olyan pont, amiben nem hasonlítunk a
pártpolitikusokra, akik az ellenfél minden lépését bírálják!
– A véleményem nem változott. Sőt! A sok elért
Mivel széles kapcsolatrendszerünknek köszönhetően
eredmény ellenére az utóbbi négy évben rosszabb nemcsak a településért elkötelezett, hanem országosan is
lett a helyzet. Egyrészt a felelőtlen gazdálkodásnak elismert szakemberek vesznek részt programunk összeálköszönhetően 1,2 milliárdos adósságállományt halmo- lításában, így biztos vagyok abban, hogy ha megkapjuk
zott fel az önkormányzat, amit kamataival együtt 20 a választók bizalmát, akkor Csömör végre olyan fejlett,
évig nyöghetünk! Mindemellett sokszor óriási pazarlást igazán élhető településsé válhat, amelyet minden itt lakó
látni, pl. a nagyberuházások terén. Azt sem érti senki, örömmel érez majd magáénak!
hogyan lehetett úgy megépíteni mintegy félmilliárdKöszönöm a beszélgetést és sok sikert kívánok!
ból az új óvodát, hogy a következő évben már ismét
helyhiány miatt kelljen közel félszáz csömöri gyereket
Ferbert Béla

A „csúcson” kell abbahagyni!
Bátovszki György polgármestert 1994-ben meggyőző fölénnyel választották újra a helyi önkormányzati választáson.
1998-ban ugyan kevesebben, de még mindig nagy arányban
támogatták. 2002-ben viszont alig kapott több szavazatot 50%nál, 2006-ban pedig a csömöriek abszolút többsége már határozottan a változásra szavazott. Mivel azonban ez utóbbi szavazatokból két esélytelen jelölt is részesült, ezért Fábri Istvánnak
174 voks hiányzott a polgármesteri szavazás megnyeréséhez.
Egyértelmű volt tehát, hogy a hatalmon lévők érdekét szolgálta
a változást akarók megosztása. Mivel a most ringbe szálló
Vella Nándor esélytelenebb jelölt Fábrival szemben, mint lett
volna Bátovszki, még inkább aktuális lesz a kérdés: indul-e A Bátovszki György polgármesterre leadott
harmadik jelölt?...
szavazatok aránya százalékban (%) 1994-2006 között

Dr. Ákoshegyi Imre

Vészjelzés a földutak
karbantartásáról

Csömörön a földutakat oly módon javítják, hogy le
gyalulják, vagyis mélyítik. Ennek káros hatása határozottan látszik. Az utak szintje egyre mélyebbre kerül,
nagyobb esők után mély vízmosások keletkeznek. A
jövőben nemcsak legyalulással kellene a földutak sima
felületét létrehozni, hanem töltögetéssel is. Az állapot
megtartása érdekében esetleg a felületet megkötni.
Ellenkező esetben fennáll a túlságosan mély út
kialakulásának veszélye. A Kistarcsa felől bevezető 039es földút felső platója 6-7 éve gyakorlatilag a környező
szántóföldekkel egy síkban volt. Ma lényegesen alatta van.
A Széchenyi utca folytatásában a Szedervölgyi úton is
nagyon markánsan látszik a kigyalulás hatása. Félő, hogy
a jelenlegi útjavítási technológiával a járófelület tovább
süllyed. A most már bevágásban futó utakról – az eredeti
állapottal ellentétben – a víz nem tud a környező földekre
kifutni. A megálló víz egyre mélyebb pocsolyákat képez,
az út lejtős szakaszán lefolyó víz gyorsítja az eróziót.
A kistarcsai határúttól mintegy 150 méterre a föld alatt
az utat (a jobb oldalon kialakuló lakótelep ellátására
szolgáló) gázvezeték keresztezi. A felület süllyedésével a
gázvezetéket védő szükséges földvastagság fokozatosan
elvész. Akkor pedig új nyomvonalat kell kijelölni!? Az
útnak vagy a vezetéknek?
További gondot jelent, hogy a szintkülönbség miatt
a két oldalt csatlakozó földek, ingatlanok lassan már
nem közelíthetők meg. Várhatóan a tulajdonosok a
község terhére fogják kérni a közlekedési lehetőségek
visszaállítását. És sajnos kérésük jogos lesz, mert egy
köztudottan rossz technológia alkalmazása hozta létre a
jelenlegi és egyre romló állapotot.Várhatóan előbb vagy
utóbb csak rendbe teszik ezeket a közutakat, esetleg

szilárd burkolattal látják el, és akkor ez a mai nagyon
rossz útgondozási technológia rendkívül nagy és ma még
elkerülhető kiadásba fog kerülni. Különös fonáksága az
ügynek, hogy a várható kiadásokat a község költségére
végeztetett munkák okozzák. Tehát a kár okozása és a
majdani helyrehozatal is a csömöri adófizető polgárok
pénzét emészti fel. Ez pazarlás! Valamennyi csömöri polgár
közös kára, hogy rossz munkára költik a pénzt, olyan
munkát finanszíroznak most, ami a jövőben százezrekben
vagy milliókban mérhető többletkiadást jelent. Ezért kellene
a karbantartási technológián változtatni. A huszonharmadik
órában vagyunk! Még lehet javítani a helyzeten! Akár most
még mérsékelhető!
2008-ban már jeleztem a problémát, és a
községgondnokságtól választ is kaptam felvetésemre:
…tartósabb útpálya kialakítását célzó beruházást az ön“
kormányzat csak az M0-s autópálya átadását követően,
a gépjárműforgalom változásának tükrében tűzi napirendre.”
Nos, az autópályát átadták, a rossz gyakorlatot pedig
folytatják változatlanul. Lehet, hogy az ígéretről
elfelejtkeztek, vagy a folyó beruházások látványosabbak
és fontosabbak, vagy már tervezik a megoldást, vagy bármi
lehet, ami miatt még nem látszik a változás, csak az a baj,
hogy a pazarlás, a károkozás folyik tovább.
Végül egy megjegyzés: félő, hogy a 2008-as válasz
nem is volt komoly, csak egy legyintéssel elintézték az
akadékoskodó polgárt. Miért gondolom? Mert ugye senki
nem hiszi el, hogy az M0-s autópálya a Szedervölgyi, a
Középhegy, a Fóti határút – vagy a Kistarcsára vezető két
út kivételével – bármely földút forgalmát meghatározóan
befolyásolja!
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Vella Nándor az MDF egyik vezető megyei politikusaként kezet ráz Dávid Ibolya pártelnökkel.
(Forrás: Vella Nándor saját honlapja, www.vella.hu 2010. július 15.)

Polgármesterjelölti portré (2.)
Vella Nándor 59 éves. Rákosszentmihályon született, ott járt általános- és középiskolába. 56 évesen
beiratkozik a PPKE katekéta-lelkipásztori munkatárs
levelező szakára, ahova egy évig jár, majd abbahagyja
tanulmányait.
1990 óta a csömöri MDF tagja, közel húsz éve
elnöke. Bátovszki György polgármestersége mellett
1998-tól Csömör alpolgármestere. Emellett 2002-ben
és 2006-ban is az MDF listájáról kerül be a Pest Megyei
Közgyűlésbe, ahol a pénzügyi bizottság vezetője lesz.
Az utóbbi években az MDF országos vezetésében is
szerepet kap, a párton belül Dávid Ibolya támogatói
közé tartozik. Sok éven keresztül népszerűsíti a pártel-

nököt a helyi MDF által alapított lapban, a Csömöri
Fórumban, amelyet egy ideje fia, Vella Ádám szerkeszt.
Látva az MDF mélyrepülését, elhagyja a süllyedő hajót
és a 2010. évi országgyűlési választás előtt kilép a pártból. Ennek ellenére azonban a mai napig megtartotta az
ország legnagyobb megyéjében az MDF listán szerzett
közgyűlési tagságát és a pénzügyi bizottsági posztot.
Lapzártánk időpontjában, 2010. július 15-én saját internetes honlapján (www.vella.hu) még az MDF tagjaként és egyik vezetőjeként mutatkozik be. A közzétett
fényképek egyikén Dávid Ibolya volt pártelnökkel ráz
büszkén kezet (lásd képünket!). Nemrég bejelentette,
hogy indul Csömörön a polgármesteri posztért is...

Szerva itt, csere ott
A 2010. június 24-én megtartott képviselő-testületi
ülésen, jóllehet még csak az év közepén járunk, megszavaztak Bátovszki György polgármester részére
háromhavi jutalmat (közel másfél millió Ft-ot). Ezután
zárt ülés keretében a testület döntött arról, hogy Bátovszki Györgyöt díszpolgári címre jelöli. A személyes érintettség miatt a polgármester nem volt jelen az
ülés ezen részén, helyette Vella Nándor alpolgármester

elnökölt. Alig több mint két hét múlva Vella Nándor
maga jelentette be lapjában, hogy miután egyeztetett
a polgármesterrel, 2010 őszén ő indul a polgármesteri
posztért.
Ügyes! Ezt jól kifundálták…

