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Karácsonyra készülünk, egész évben 
talán ezt az ünnepet várjuk a leg-

jobban. Karácsony közeledtével, egy-egy 
pillanatra megállunk a rohanó világban, és 
számvetést készítünk az elmúlt évről. Fel-
idézzük a legszebb pillanatokat és elraktá-
rozzuk a lelkünkbe, hogy ebből meríthes-
sünk erőt az elkövetkező év ünnep nélküli 
napjaira is.

Karácsonykor Jézus Krisztusnak, a vi-
lág megváltójának  születéséről is megem-
lékezünk.  Legyen a szívünkben elfogadás 
és ne gyűlölet, legyen megbocsátás és ne 
harag, legyen öröm és ne keserűség, legyen 
jóság és ne gonoszság! Ebben a széteső 
világban nagy szükség van a másikra való 
odafigyelésre, amikor sok ember kilátásta-
lannak látja az életét.

„Karácsonykor az ember mindig 
hisz egy kissé a csodában, nemcsak te 
és én, hanem az egész világ, az embe-
riség, amint mondják, hiszen ezért van 
az ünnep, mert nem lehet csoda nélkül 
élni.” (Márai Sándor)

Karácsony csodája az, amire most is 
várunk. De ez a csoda nem a színes szala-
gokkal átkötött, drága csomagokban rejlik. 
Ez a csoda a kedves szavakban, az őszin-

te, szívből jövő kívánságokban, a szerető 
érzésben érkezik. Az ünnep hangulatában 
a másik emberre figyelünk, és arra gondo-
lunk, hogy mit nyújthatnánk szeretteink-
nek, azoknak, akik fontosak számunkra.  
Aki nem csak saját magáért él,  igazi har-
móniát tud teremteni belső világában, saját 
lelkében és a maga környezetében, minde-
nekelőtt családjában, amit kisugározhat a 
barátok, munkatársak felé is. 

Juhász Gyula következő gondolatait át-
érezve az adventi várakozás szépségét él-
hetjük át:

„…Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 
Behegesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben.”

Karácsony üzenetével a lelkünkben, az 
ünnep ragyogása után is lesz erőnk az igazi 
szeretetet a 2017-es esztendőben is meg-
élni, továbbadni. Ebben a hitben kívánok 
minden csörögi lakosnak békés, boldog 
karácsonyi ünnepet.

Hegedűsné Kripák Ildikó 
polgármester

Karácsony 2016
CSIPÁN LÁSZLÓ

Mit is adhatnék... 
Halld, mily vidáman 

csilingel a szán, 
- az élet szánja -
Mily könnyedén győzi le 

a zord telet e gyöngenesz. 
Mit is adhatnék Néked 
így Karácsonyest? 

Piciny házak bújnak össze 
az éjben 

gyertyafényszemükkel, 
kéményük vékony 

füstcsíkot ereszt. 
Mit is adhatnék Néked 
így Karácsonyest? 

A dombon torony nő. 
Alóla mormogás hallik, 
nem zaj, szent ima ez! 
Mit is adhatnék Néked
így Karácsonyest? 

S az Isten áld! Ad 
minden jót 

- íme a Gyermek 
megszületett! 

Én mit adhatnék Néked 
így Karácsonyest? 

S ha kályhádban vidám 
tűz lobog, 

asztalod terült, 
s szívedben szent 

öröm repes, 
mit adhatok Néked én, 
így Karácsonyest? 

1996. december 18. Sződliget 

Csörögi betlehem
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A Hősök terénél a lámpa pirosra vál-
tott. Meg kellett állnom az autómmal, 
pedig siettem. Ilyenkor az ember 
önkéntelenül körülnéz, hiszen várni 
kell. A mellettem álló autósra, a mö-
göttem levőkre. Oldalra nézek. Egy 
padon ül egy férfi. Láthatóan hajlék-
talan. Gondozatlan, elhanyagolt a ru-
hája. Mellette a földön a sorstársaira 
jellemző műanyag táska. Ez mindene. 
Kifejezéstelen arccal néz maga elé. 
Néhány pillanat csupán, amíg látom. 
Ki lehet? Gondol-e valamire? Hogyan 
jutott ide? Már zöld a lámpa, men-
nem kell. Sokáig előttem marad ez a 
kép. Ma újra rá gondolok. Ki lehet ez 
az ember?

Karácsonyra készülünk. Persze 
ilyenkor próbálunk „jót tenni, mert 
jót tenni jó”.

Megmozdul valami bennünk. Fon-
tos ez. Adományokat gyűjtünk. Belül 
érezzük, hogy valamiképpen ettől 
vagyunk emberek, ha gondolunk má-
sokra. 

Nem tudom, hogy miként kelle-
ne „jól jónak lenni”. Én is odaadom 
az adomány-csomagot, felhívom az 
„adomány-vonalat”, a templom ka-
pujában bedobom a pohárba a pénze-
met egy ismeretlen kézbe. Fontos ez. 
Mégis úgy érzem, hogy valami kima-
rad. Valami hiányzik. Nem egészen 
„jól vagyok jó”. 

Valakivel erről beszélgettem. Meg-
említette, hogy van egy hajléktalanja, 
akivel gyakran találkozik. Ismerik 
egymást. Néha visz neki valamit. Ám 
a hajléktalan barátja megelőzi: ne adj 
semmit, de köszönöm, hogy szóba 
álltál velem.

Belül érezzük, hogy attól vagyunk 
emberek, ha törődünk egymással. 
A másik oldalon ez úgy néz ki, hogy 
attól vagyok ember, ha valaki törő-
dik velem. Észrevesz, embernek tart, 
tekintetre, szóra méltat, a szemembe 
néz.

Sokszor eszembe jut az az ember a 
padon. Hát én nem ugyanígy szeretet-

re, békére vágyom? Szerencsém van. 
Nem vagyok egyedül. Sokan szeret-
nek.

Ugyanakkor az is eszembe jut, 
hogy ez nem lehet csupán mázli kér-
dése.

Valós lehetőség, esély mindnyá-
junknak mindkét oldalon, nemcsak 
karácsony táján. Amikor a vásárlás 
forgatagában megállunk, amikor 
meghallunk egy harangszót, amikor 
a kivilágított utcák valódi értelmére 
rácsodálkozunk, valami feldereng a 
lelkünkben. Hát tulajdonképpen nem 
ezért vagyunk itt? Emberré válni, má-
sokat emberré segíteni? Öregedő em-
berként a gyermekkori karácsonyok 
varázsa felnőtt hitté válik. Hiszek az 
emberben, az emberségben, az em-
berré-válásban, mert valaki akkor, ott 
Betlehemben Ember lett.

Áldott ünnepet, szeretetben és bé-
kességben megélt karácsonyt!

Beer Miklós püspök

Karácsony 2016: szeretetre és békére vágyom!

A nyugdíjasokat köszöntötte 
Karácsony alkalmából Csö-
rög Község Önkormányzata 
december 9-én. Az óvoda 
terme zsúfolásig megtelt a 
rendezvényre. 

A Szivárvány nagycsopor-
tos óvodások misztériumjá-
tékát és karácsonyi énekét 

követően Hegedűsné Kripák 
Ildikó polgármester mondta 
el köszöntőjét, melyben a 
szeretet fontosságára hívta 
fel a figyelmet.

Itt azonban nem ért véget 
az ünnepség, hiszen még 
hátra volt számos fellépés. 
Az Acoustic Tours dalait kö-

vetően Csipán László szaval-
ta el saját versét, majd Babos-
sai Bence mondott verseket. 
Felléptek még a váci zene-
iskola fuvolás növendékei, 
Kiss Zsuzsanna tanáruk ve-
zetésével, de hallhattuk Imre 
Alexandra szavalatát is. Vé-
gül pedig Gergely Lászlóné, 

Rózsika mondott verset a 
közönségnek.

Ebben az évben is aján-
dékcsomaggal köszöntötték 
a hetven éve felettieket, akik 
jelenleg 145-en élnek a te-
lepülésen. A műsorok után 
süteménnyel is megvendé-
gelték a megjelenteket.

Karácsony alkalmából köszöntötték a nyugdíjasokat
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Már keresi a legszebb a portákat az Idősek Tanácsa
Talán nem tűnik túlzás-
nak, ha azt mondjuk, hogy 
Csörög egyik legaktívabb 
közössége az önkormány-
zat mellett működő Idősek 
Tanácsa. Vezetőjük Csőge 
Józsefné, aki ugyan nem 
tősgyökeres csörögi, de ma 
már azt mondja: jó döntést 
hozott a család, amikor ide 
költöztek.

És az is időben hozott, 
megalapozott döntés volt, 
hogy Hegedűsné Kripák Ildikó 
polgármester javaslatára lét-
rehozták az Idősek Tanácsát.

- Több mint két évtizede 
működik a Csörögi Baráti 
Kör, amelynek én is tagja 
vagyok. Ebben a civil szer-
vezetben gyűltek össze azok, 
akik úgy érezték, hogy lehet 
is, érdemes is tenni a faluért. 
Amikor az utolsó önkor-
mányzati választáson meg-
alakult a képviselőtestület, 
láthatóan nagy lendülettel 
fogtak munkához. Már az 
elején felmerült, hogy va-
lamilyen megoldást keresni 
kellene az idős emberek tá-
mogatására. Az Idősek Ta-
nácsának létrehozása ehhez 
szerintem jó eszköz - foglal-
ta össze véleményét Csőge 
Józsefné.

A grémiumon belül van 
egy nagyon aktív mag, 
öten-hatan rendszeresen 
találkoznak és megbeszélik 
a teendőket. Azokból pe-
dig mindig akad bőven, s 
bár gyakorlatilag minden-
ki nyugdíjas, a sok otthoni 
munka és a családi elköte-
lezettségek mellett kell időt 
szakítani a tanácsban vég-
zett dolgokra.

- Egyedül persze nem 
boldogulnánk, csak az ön-
kormányzattal együttmű-
ködve tudunk előre jutni - 
mondja az elnök. - Az egyik 
legkedvesebb feladatunk 
az idősek karácsonyának 
megszervezése és az aján-
dékok szétosztásában való 
közreműködésünk. Ezt az 

idén már harma-
dik alkalommal 
végeztük. Sajnos az 
óvodában tartott, 
nagyon színvonalas 
ünnepséggel egybe-
kötött ünnepségre 
nem tudott min-
denki eljutni, ezért 
őket vagy a hiva-
talból, vagy tőlünk 
valaki személyesen 
felkeresi és átadja 
az önkormányzat 
ajándékát.

Emellett évek óta 
az Idősek Tanácsa 
értékeli a Tiszta, 
virágos porta moz-
galom keretében a 
településen élők te-
vékenységét. Csőge Józsefné 
szerint ez szinte folyamatos 
munka, hiszen ha valóban 
körültekintően akarnak 
dolgozni, akkor nem csak a 
nyári, hanem a tavaszi, őszi 
és téli helyzetet is fel kell 
mérniük.

- Azt értékeljük, hogy 
az adott ingatlan gazdája 
mennyire törődik a portjá-
val, mennyire járul hozzá 
a település rendezett képé-
hez.  Soha senkihez nem 
megyünk be, minket csak a 
külcsín érdekel - teszi hozzá.

Egy papírlapot mutat, 
amelyen már néhány cím és 
név szerepel, ezeket az utób-
bi hetekben jegyezték fel. 

- Az Idősek Tanácsának 
tagjaival rendszeresen sétá-
lunk a faluban. Ezt akkor is 
megtennénk, ha egyébként 
semmi más dolgunk nem 
lenne, de a közös barango-

lásokat mindig úgy szer-
vezzük, hogy szép lassan 
bejárhassuk Csörög szinte 
minden utcáját. Amit lá-
tunk, megbeszéljük, felje-
gyezzük és amikor elérkezik 
az ideje, összedugjuk a fe-
jünket és szavazással dönt-
jük el, kik lesznek az adott 
évben a díjazottak.

A szinte napi rendsze-
rességű séta a kis csapat 
kedvére való elfoglaltság - 
derül ki, de sajnos vannak 
nehezebben megoldható 
feladataik is. A polgármes-
ter kezdeményezésére folya-
matosan figyelik, hogy kik 
azok a csörögiek, akik na-
gyon magukra maradtak és 
segítségre szorulnak. Csőge 
Józsefné azt mondja, nem 
könnyű a dolguk, mert az 
emberek szégyellik elmon-
dani, hogy alig van mit en-
niük, vagy fűtésre már nem 

tellik a nyugdíjukból. Ám 
senkit nem lehet magára 
hagyni a nehéz helyzetben, 
ezért ha tudomásukra jut, 
hogy valahol baj van, jelzik 
az önkormányzatnak és in-
dul a segítség.

Az Idősek Tanácsa am-
olyan tanácsadó szervezet-
ként tevékenykedik, s ha 
nem is mindennapos a kap-
csolat a falu vezetésével, az 
együttműködést a rendsze-
resség jellemzi. Az elnök sze-
rint nem csak megtisztelő, 
de a hozzáállást is jelzi, hogy 
minden, az időseket érintő 
kérdésben kikérik a vélemé-
nyüket. Hiszen egy olyan 
korosztályról van szó, amely 
egyre nagyobb számban van 
jelen a településen: az adatok 
szerint Csörögben is folya-
matosan nő az idős emberek 
aránya a lakosságon belül.

Furucz Zoltán

A szociális tűzifa pályázaton 34 m3 ke-
ménylombos tűzifára kapott az önkor-
mányzat támogatást. 2016. november 15-től 
30-ig lehetett a kérelmeket beadni a rászo-
rultaknak. 

A kérelmekről a szociális bizottság janu-
ár elejéig dönt és erről határozat formájában 

értesíti az érintetteket. A 8/2016. (IX. 28.) 
önkormányzati rendelet értelmében a vásá-
rolt tűzifát az önkormányzat 2017. február 
15-ig köteles a jogosultak részére kiosztani. 
Az elvitelről a támogatottaknak kell gon-
doskodni.

Riba Gabriella szociális előadó

Január elejéig döntenek a szociális tűzifáról



Decemberi programok

December 9-én 15 órától tartottuk az idősek kará-
csonyát az óvodában az önkormányzat szervezésében. 
E napon a Szivárvány csoport ka-
rácsonyi műsorát láthatták, volt 
ajándékkészítés és adventi vásár. 

December 12-én délelőtt kará-
csonyfa állításra került sor a gye-
rekeknek legnagyobb örömére.

December 13-án karácsonyi 
mézeskalácssütés volt a program a 
gyerekekkel együtt.

E napon délután az óvoda dol-
gozóival megtartottuk a felnőttek-
nek is a karácsonyt.

December 14-én a gyerekek 
megajándékozására, a karácsonyi ünnepségre került sor.

Ekkor 15 órától a közalkalmazottak karácsonyi ün-
nepségét is megtartottuk.

Az óvoda nyitva tartása

December 19-től december 21-ig az óvoda összevont 
csoporttal működik. 

December 22-től 2017. január 
2-ig az óvoda zárva tart a téli szü-
net miatt. 

Nyitás 2017. január 3-án.

Az aktuális eseményekről a tá-
jékoztatókat az érdeklődők megte-
kinthetik a csoportoknál elhelyezett 
hirdetőn és az óvoda Facebook ol-
dalán. 

Kellemes karácsonyi ünnepe-
ket kívánunk az óvoda alkalma-

zotti közössége nevében!

Gáspár Tiborné intézményvezető 

4                                                                                                                                                                                    Csörögi Hírlevél

A képviselő-testület legutóbbi döntései
Csörög Község Önkor-
mányzata az elmúlt hó-
napokban több ülést is 
tartott. A november 10-i 
tanácskozáson a követ-
kező fontosabb döntések 
születtek:

l Csörög Község Ön-
kormányzatának Képviselő-
testülete tudomásul vette a  
depóniagázzal kapcsolatos 
polgármesteri tájékoztatást.

l A képviselő-testület  
úgy döntött, hogy 50.000 
forint, azaz ötvenezer fo-
rint pénzügyi támogatást 
nyújt a Medicopter Alapít-
ványnak eszközbeszerzésre. 
Felkérte a polgármestert 
a szükséges intézkedések 
megtételére.

l Az önkormányzat tu-
domásul vette a Váci Egy-
házmegye Szamaritánus 
Szolgálat népkonyhai ét-
keztetéséről szóló tájékoz-
tatását, és felhatalmazta a 
polgármestert az egyeztető 
tárgyalások lebonyolítására 

és a képviselő-testületi dön-
téshozatal előkészítésére.
l Csörög Község Ön-

kormányzatának Képvise-
lő-testülete a Vulkán Kft. 
(2022 Tahi, Szőlő utca 2.) 
által benyújtott kérelmével 
kapcsolatban a Csörög, Ho-
mokbánya u. 22. szám alatti 
ingatlan gázenergia ellátásá-
hoz a burkolatbontási köz-
útkezelői hozzájárulását - az 
alábbi kikötéssel - megadta: 

- A munkákat kizárólag a 
benyújtott PP-216/16 mun-
kaszámú kiviteli tervdoku-
mentáció és csatolt egyezte-
tési jegyzőkönyvek alapján 
végezheti el a kivitelező.

- A munkálatokkal érin-
tett közterületet az eredeti-
vel megegyező állapotban 
kell helyreállítani, süllyedés-
mentesen tömörítve a mun-
kaárkot.

- Ha a munka 2016. no-
vember 30-ig nem készül 
el, a hozzájárulás érvényét 
veszíti.

A tervezett beruházás tele-
pülésrendezési szempontok-
kal összhangban van, önkor-

mányzati érdeket nem sért.
l Csörög Község Ön-

kormányzatának Képviselő-
testülete tudomásul veszi a 
térfigyelő kamerák bővítése 
tárgyában folytatott kezde-
ményezésről szóló polgár-
mesteri tájékoztatást.

l Az önkormányzat tu-
domásul vette a „Kistérség” 
című újság működésével 
kapcsolatos tájékoztatást, és 
úgy döntött, hogy a jelenlegi 
darabszám (kb. 50 példány) 
arányában (1765 Ft/hó ösz-
szeggel) járul hozzá a havi 
lap szerkesztéséhez, nyom-
dai kivitelezéséhez és terjesz-
téséhez 2016 szeptemberétől. 
Felkérték a polgármestert, 
hogy döntéséről tájékoztas-
sa a Veresegyházi Kistérség 
Önkormányzatainak Több-
célú Társulása elnökét.

l Csörög Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete tudomásul veszi, hogy 
Pamuk Etelka  a Csörögi 
Ifjúságért Alapítvány kura-
tóriumi titkári tisztségéről 

lemondott.
Az önkormányzat a kura-

tórium elnökének 5 év ha-
tározott időtartamra 2016.
november hó 10. napjától 
kezdődően Pamuk Etelkát 
megválasztotta.

A képviselő-testület a ku-
ratórium titkárának 5 év ha-
tározott időtartamra 2016. 
november hó 10. napjától 
kezdődően Kovács Judit Ilo-
nát megválasztotta.

A képviselő-testület a 
kuratórium új tagjának 5 
év határozott időtartamra 
2016. november hó 10. nap-
jától kezdődően Kovács Ju-
dit megválasztotta.

Csörög Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete az alapító okirat ezen 
változásokkal egységes szer-
kezetbe szerkesztett változa-
tát elfogadta, felhatalmazta a 
polgármestert az alapító ok-
irat aláírására, a fenti válto-
zás bírósági nyilvántartáson 
történő átvezetéséhez szük-
séges egyéb okiratok aláírá-
sára és a kérelem bírósághoz 
történő benyújtására. 

A Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda - Bölcsőde hírei
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A zártkerti ingatlanok a mező– és er-
dőgazdasági földek forgalmáról szó-
ló 2013. évi CXXII. törvény (Fftv.) 
hatálya alá tartoznak. Ez jelentő-
sen megnehezíti az ilyen ingatlanok 
adás-vételét, hitelezését, a nyilván-
tartott művelési ágtól eltérő más célú 
hasznosítását. 

Jellemzően az ide sorolható föld-
részletek nem a klasszikus mezőgaz-
dasági termelés eszközei, sok helyen 
hétvégi telekként funkcionálnak, 
hétvégi házat építettek rájuk, vagy 
a település terveiben építési övezet-
ként szerepel. 

A közelmúlt jogszabályi változásai 
lehetővé teszik, hogy a zártkerti in-
gatlanok tulajdonosai  2016. decem-
ber 31-ig kérjék az ingatlan-nyilván-
tartásban zártkertként nyilvántartott 
ingatlan művelési ágának művelés 
alól kivett területként történő átveze-
tését (1997. évi CXLI. törvény (Iny-
tv.) – 2015. május 2-án hatályba lé-
pett – 89/A. § (1) – (2) bekezdései).

Ezzel az ingatlan kivonható a 
földforgalmi törvény tárgyi hatálya 

alól, amivel mentesül a tulajdonos a 
földdel kapcsolatos jogai gyakorlását 
jelentősen megnehezítő törvényi elő-
írásoktól.

A zártkerti ingatlan művelés alóli 
kivonására irányuló eljárás díjmen-
tes, a soron kívüli eljárásért azonban 
ingatlanonként 10.000 forint díjat 
kell fizetni. 

A kérelmet – egy külön erre az el-
járásra rendszeresített - formanyom-
tatványon – a tulajdonos(társak)
nak (vagy a meghatalmazottnak) 
az ingatlan fekvése szerint illetékes 
járási hivatalnál kell benyújtani. A 
formanyomtatvány letölthető a www.
foldhivatal.hu weboldal Nyomtatvá-
nyok „a zártkerti művelés alól kivont 
területként történő feltüntetés iránt 
kérelem” menüpontból, valamint a 
Földművelésügyi Minisztérium hon-
lapjáról is.

A kérelem mellé az ingatlan adata-
inak megváltozásához egyéb okiratot 
csatolni nem kell (kivéve, ha a tulaj-
donos helyett meghatalmazott jár el, 
akkor a meghatalmazás benyújtása 

szükséges). A közös tulajdonban álló 
zártkerti ingatlan esetén a tulajdo-
nostárs által benyújtott kérelemhez 
csatolni kell a többi tulajdonostárs 
hozzájáruló nyilatkozatát, amely nem 
minősül  bejegyzés alapjául szolgáló 
okiratnak, így nem kell ügyvéd által 
ellenjegyzett vagy közjegyző által ké-
szített okiratba foglalni.

A zártkerti ingatlan művelés aló-
li kivonására irányuló eljárás nem 
mentesíti a tulajdonost a zártkerti 
ingatlanon fennálló építmény ingat-
lan-nyilvántartási feltüntetéséhez 
szükséges más hatósági engedélyek 
beszerzésének kötelezettsége alól.

FONTOS! Felhívom szíves figyel-
müket arra az Országgyűlésnek be-
nyújtott törvényjavaslatra, amely  
szerint a tulajdonos 2016. december 
31. helyett 2017. december 31-ig kér-
heti, hogy zártkertként nyilvántartott 
ingatlanát művelés alól kivett terület-
té sorolják át. 

Chrobák Zoltánné dr.
jegyző

Tájékoztató zártkerti ingatlanok kapcsán

Tisztelt Ingatlantulajdonos 
vagy Bérlő!

Tájékoztatom  Önöket, 
hogy:

1.) A fás szárú növény 
tulajdonosának a köteles-
sége a növényzet ápolá-
sa, gondozása, valamint a 
szomszéd telekre átnyúló, 
közterületre kinyúló ágak 
levágása. 

Jogszabályi előírások 
alapján az ingatlan terüle-
tén található fás szárú nö-
vényeknek az ingatlanról 
a közterületre kihajló ágai 
tekintetében az út- és járda 
űrszelvény közlekedésbiz-
tonsági gallyazása az ingat-
lan tulajdonosának / bérlő-

jének kötelessége.

2.) A köztisztasággal és a 
települési szilárd hulladék-
kal összefüggő tevékeny-
ségekről szóló 1/1986 (II. 
21.) ÉVM-EüM együttes 
rendelet 6. §-a alapján, ha 
a jogszabály eltérően nem 
rendelkezik, a tulajdonos 
köteles gondoskodni az in-
gatlan előtti járdaszakasz 
(járda hiányában egy méter 
széles területsáv, illetőleg 
ha a járda mellett zöldsáv is 
van, az úttestig terjedő tel-
jes terület); a járdaszakasz 
melletti nyílt árok és ennek 
műtárgyai tisztán tartásá-
ról, a csapadékvíz zavarta-
lan lefolyását akadályozó 
anyagok és más hulladékok 

eltávolításáról.

3.) A közterület tulajdo-
nosának engedélye nélkül 
az ingatlanok előtti terü-
letet az ingatlanok lakói, 
bérlői, használói nem ala-
kíthatják. 

Nem építhetnek rajta 
műtárgyakat (pl. áteresz, 
behajtó, parkolóhely, tér-
burkolat, kerítés, stb.) és 
nem helyezhetnek el tár-
gyakat (például oszlop, 
építőelemek, terméskövek, 
stb.) és kertészeti szem-
pontból sem alakíthatják 
(sziklakertépítés, árok be-
temetés, áteresz megszün-
tetés, tereprendezés, stb.).

4.) A közterület tulaj-

donosának engedélye nél-
kül az ingatlanok előtti 
területet az ingatlanok la-
kói, bérlői, használói nem 
használhatják építőanya-
gok, kitermelt föld, stb. tá-
rolásra.

Felhívom figyelmüket 
a fentiek betartására. Ké-
rem, hogy   2017. január 
30-ig minden ingatlan tu-
lajdonosa, bérlője – legyen 
akár természetes, akár jogi 
személy vagy jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkező 
szervezet – gondoskodjék 
az ingatlan előtti terület 
jogszabályoknak megfelelő 
rendbetételéről. 

Chrobák Zoltánné dr. 
jegyző

FELHÍVÁS
saját tulajdonú ingatlanok előtt található közterületi 

rész ápolási munkáinak elvégzésére
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A közelgő ünnepek alatt 
a Zöld Híd a megszokott 
rend szerint, zavartalanul 
működteti a szolgáltatásait. 
Egyedül a Kerepes, Ökörte-
lekvölgyi központban mű-
ködő lakossági hulladékát-
vétel fog szünetelni 2016. 
december 27-30. között.

A fenyőfák elszállítása

Az új évben két alkalom-
mal fogják ügyfeleiktől be-
gyűjteni a karácsonyfákat. 
2017. január 9. és 20. között 
az adott település hulladék-
gyűjtési napján kérik a fe-
nyőfákat a hulladékgyűjtő 
edények mellé kihelyezni 
reggel 6 óráig.

Kérik a lakosság türelmét, 
mert előfordulhat, hogy csú-
szik a begyűjtés időpontja. 
Lehetőleg a fenyőket hagyják 
az ingatlanjaik előtt, mert 
minden esetben – legkésőbb 
a következő gyűjtési napon - 
a társaság begyűjti azokat.

Szilveszteri üveggyűjtés

A szilveszteri, újévi mu-

latságok után rendkívüli 
üveggyűjtő járatot szervez-
nek és a többlet üvegmeny-
nyiséget begyűjtik.

Gyűjthető üvegek: üdítős, 
sörös, befőttes, egyéb italokat 
tároló üveg.

Nem gyűjthető üvegek: 
műanyag palack, zárókupa-
kok és azok gyűrűje, ablak-
üveg, autóüveg, porcelán, ke-
rámia, hőálló üvegtál (jénai), 
fénycső, izzólámpa, villany-
körte, szemüveg, nagyító, sö-
rös, konzerves dobozok.

Az utóbbi években meg-
nőtt a háztartási hulladékok 
között az üveg aránya. A 
szín szerint válogatott üve-
gek szinte 100 százalékban 
hasznosíthatóak, ami szük-
ségessé teszi az üveg szelek-
tív gyűjtését is. 

A szelektíven gyűjtött 
üveget tisztítást követően 
darabokra zúzzák, majd 
nagy teljesítményű mágnes 
segítségével eltávolítják be-
lőle a fémdarabokat. Követ-
kező lépésként az egyes szí-
neket elkülönítik egymástól, 
a darabokat beolvasztják, 
formába öntik, így újra fel-

használhatóvá válik a cso-
magolóipar számára. 

Az elkészült végtermék 
minősége szinte azonos 
az új üvegek minőségével, 
azonban az előállításához 
egytizedével, egyötödével 
kevesebb energia szükséges. 

Az üveggyűjtésről a Zöld 
Híd weblapján az adott tele-
pülés gyűjtési rendjére kat-
tintva az üveghulladék gyűj-
tőpont alatt talál bővebb 
információkat.

Karácsonyi csomagolóanyagok

Közeledik a Karácsony. 
Nem a csomagolás a lénye-
ges, hanem az ajándék, amit 
rejt. Legyünk tudatosabbak 
a csomagolásakor: válasz-
szunk környezetbarát vagy 
újrahasznosított anyagokból 
készülő borítókat, zacskó-
kat. Színes magazinok olda-
laiból is lehet vidám és prak-
tikus csomagolást készíteni. 

Decemberi hónapban 
a lakossági hulladék közel 
fele lehet csomagolóanyag, 
amiből rengeteg pluszhul-
ladék keletkezik. Jó részük 

szelektíven gyűjthető, ezért 
a csomagolóanyagokat ne a 
kukákba helyezzék.

Szelektív hulladékgyűjtés 
rendje a téli szezonban

A Zöld Híd szolgáltatási 
területén 2016. december 
1-től változott a szelektív 
és a zöldhulladék gyűjtési 
rendje, mivel a szolgáltató 
december elsejétől vissza-
állt az egyműszakos mun-
karendre. A korábbi évek 
tapasztalatai alapján a Zöld 
Híd Régió NKft. munkatár-
sai plusz egy alkalommal 
még mindenhol begyűjtik a 
zöldhulladékot a meghirde-
tett utolsó gyűjtési nap után 
két héttel.

Lakossági hulladékátvétel 
nyitva tartásának változása

A Kerepes, Ökörtelek-
völgyi központban működő 
lakossági hulladékátvétel 
időpontja december 5-től 
megváltozott. Átvételi idő-
pontok: munkanapokon 8 
és 16 óra között.

Hasznos decemberi információk: 
karácsonyfák, ajándékok, italos üvegek

Az idén először új kényelmi 
szolgáltatásként már az ér-
vényességi idő kezdete előtt, 
december 8-tól, csütörtöktől 
megvásárolhatók a követ-
kező évre szóló országos és 
megyei e-matricák – jelen-
tette be a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium (NFM) 
közlekedéspolitikáért felelős 
államtitkára kedden Buda-
pesten sajtótájékoztatón. A 
tárca közleménye szerint az 
árak nem változnak 2017-re.

Sok csörögi autós közle-
kedik rendszeresen az M2-
es autóúton, így ha nem 

akarják az utolsó pillanatra 
hagyni, érdemes nekik is 
még decemberben megven-
ni a matricát.

A megyei matricák beve-
zetése hasznos volt, amit az 
is jelez, hogy az idei év első 
11 hónapjában 14 százalék-
kal adtak el többet, mint ta-
valy.

Elmondta: várhatóan ösz-
szesen mintegy 12 millió 
matricát értékesítenek az 
év végéig. Az idei költség-
vetésben tervezett mintegy 
187 milliárd forintos bevétel 
már október végére teljesült.

Már most megvehető a 
2017-es matrica az M2-esre

Mint ahogy lapunk más oldalán részletesen is megírtuk, 
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Pamuk Etelkát választotta meg a Csörögi Ifjúságért Alapít-
vány kuratóriumi elnökének. A személyi változások is jel-
zik, hogy a jövőben az alapítványra egyre több feladat hárul 
az önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos terveinek megva-
lósításában.

Mint minden alapítvány, ez sem képes támogatások nél-
kül működni, ezért kérik a csörögieket, hogy a jövőben 
anyagilag is segítsék a célok elérését. Egyelőre január 1-től 
még nem tudják a személyi jövedelemadóból az 1 százalé-
kos felajánlásokat fogadni, de várhatóan hamarosan erre is 
lehetőség lesz - erről lapunkban majd tájékoztatást adunk.

Addig is kérik, hogy akinek lehetősége van, pénzbeli tá-
mogatását a következő bankszámlaszámra utalja át:

11742094-15566685-10070004

Támogatást vár a
Csörögi Ifjúságért Alapítvány
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A tél nem csak azt jelenti, hogy hideg 
lesz és kevesebbet süt a nap. Ilyenkor 
olyan különleges helyzetekbe kerül-
hetünk, amelyek a megszokottól elté-
rő magatartást, reakciót igényelnek. 
Erre hívja fel a figyelmet a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 
Osztálya.

Készüljünk fel a havazásra!

l Érdemes folyamatosan figyelem-
mel kísérni a híradásokat és az időjárás 
előrejelzést.
l Célszerű előkészíteni hólapátot, 

homokot, elemes rádiót és zseblámpát, 
tartalék elemeket.
l Gondoskodni kell, hogy a mobilte-

lefonok fel legyenek töltve, indokolt le-
het tartalék akkumulátor beszerzése is.
l Megfontolandó, hogy ivóvízből 

(ásványvízből), nem romlandó élelmi-
szerekből, gyógyszerekből néhány nap-
ra elegendő tartalékot képezzünk.
l Érdemes hordozható alternatív 

fűtőtestet, vagy tűzhelyet készenlétbe 
állítani és felhalmozni tartalékokat tü-
zelőanyagból.
l Legyen elérhető helyen elegendő 

mennyiségű meleg ruházat, amely lehe-
tővé teszi a többrétegű öltözködést!

Az otthon biztonsága! 

l Hagyományos tüzelőberendezés 
használata esetén különös figyelemmel 
kell lenni a tűzmegelőzésre, füstelveze-
tésre.
l Azokat a PB-gázzal üzemelő fű-

tőkészülékeket, amelyek nincsenek a 
kéménybe kötve, vagy az égéstermék 
szabadba történő kivezetése más mó-
don nem megoldott, soha ne üzemel-
tesse folyamatosan zárt térben! A he-
lyiség nagyságától és a fűtési fokozattól 
függően legalább egy-másfél óránként 
szellőztetni kell a helyiséget, ellenkező 
esetben a felgyülemlő égéstermékek 
mérgezést okozhatnak.
l A gázszolgáltatás ideiglenes kima-

radása esetén ne hagyja nyitva a fűtőké-
szülék elzárócsapját!
l Legyenek otthon alapvető gyógy-

szerek, kötszerek, ha csecsemő van a 
családban, számára tápszerek!

Utazás télen!

l Szélsőséges időjárási körülmények 

között nem biztonságos az utazás, külö-
nösen, ha nagyobb távolságra kell eljut-
ni!
l Ha feltétlenül szükséges útnak in-

dulni, mindig kísérővel tegye és csak ab-
ban az esetben, ha meggyőződött róla, 
hogy úti célját biztonsággal eléri és a 
visszautazás feltételei biztosítottak!
l Ha nagyobb távolságot kell gyalo-

gosan megtennie, öltözzön rétegesen, 
felsőruházata lehetőleg legyen vízhat-
lan, vigyen magával meleg kávét vagy 
teát!
l Autóval csak akkor induljon el, ha 

feltétlenül szükséges, ha járműve meg-
felelő műszaki állapotban van és ren-

delkezik a biztonságos téli üzemeléshez 
szükséges felszereléssel (téli gumiab-
roncsok, hólánc, tartalék üzemanyag, 
elakadás esetére lapát vagy ásó, homok, 
stb.)! 
l Indulás előtt autójában helyezzen 

el meleg takarót, legalább egy napi étke-
zésre elegendő élelmiszert!
l Legyen felkészülve, hogy autója 

bármikor elakadhat és esetleg csak na-
pok múlva fogják kiszabadítani! Öltöze-
tét úgy állítsa össze, hogy szükség esetén 
gyalog is képes legyen folytatni útját!

Gondoljunk a magányosan 
és az utcán élőkre!

A hideg idő beálltával veszélyben 
vannak a hajléktalanok és a fűtetlen la-
kásban élők, figyeljünk oda rájuk!

A jó idő elmúltával a hirtelen bekö-
szöntő hideg, a 0 Celsius fok alatti hő-

mérséklet kemény próba elé állítja az 
utcán, a tüzelő nélkül, elhagyatott ta-
nyákon, külterületen, lakásukban egye-
dül élő idős embereket.  

Védelmük érdekében a rendőrség a 
jelzőrendszer részeként a társszervekkel 
- mentőszolgálatok, katasztrófavédelem, 
a megyei és települési önkormányzatok, 
jegyzők és polgármesterek - közösen 
felhasznál minden rendelkezésére álló 
eszközt és együttműködik a közszolgál-
tatást végző szervekkel és a civil szerve-
zetekkel.

Az állami intézményeken, a civil, 
karitatív, egyházi szervezeteken túl az 
egyes állampolgároknak is nagy szere-

pük lehet abban, hogy az időjárás okoz-
ta tragédiák megelőzhetőek legyenek. 
Kérjük, hogy a hideg idő beköszöntével 
figyeljenek a környezetükben élőkre, a 
legveszélyeztetettebb, magányos idős 
emberekre és az utcára szorult hajlékta-
lanokra!

Alkoholt soha ne fogyasszon a hideg 
elleni védekezés céljából! Kezdeti élénkí-
tő hatása után csökkenti a fizikai teljesí-
tőképességet, fáradtságot, bágyadtságot 
okoz, illetve csökkenti a helyzetfelisme-
rő- és ítélőképességet, amely ilyen hely-
zetben életveszélyes lehet

Amennyiben tud olyan emberről, 
aki veszélyhelyzetbe került, akit a ki-
hűlés veszélyeztethet, kérjük, tegyen 
bejelentést az ingyenesen hívható 107-
es, vagy a 112-es telefonszámokon, 
vagy jelezze a lakóhely szerint illetékes 
önkormányzatnak! 

Készüljünk a télre - tanácsolják a rendőrök
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Csörögi Hírlevél
Csörög Község Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó: 
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

Felelős szerkesztő:
Furucz Zoltán

Lapelőállítás:
Proxa Kft (2167 Vácduka, Petőfi u. 28.)

Kéziratokat a polgármesteri hivatal titkárságán lehet leadni.

Csörög újszülötteit köszöntötte az önkormányzat

Csörög legifjabb lakótit, az újszülötterket és szüleiket köszöntötték november végén a művelődési ház és könyv-
tárban.  Ha nem is tudott mindenki eljönni, többen is fontosnak tartották, hogy személyesen vegyék át Hegedűsné 
Kripák Ildikó polgármestertől és Sulyánné Kalácska Katalin védőnőtől az ajándékcsomagot.

Adventi koncert
Nem csak a vasárnapi misé-
re hívott a harang november 
27-én vasárnap délelőtt, ha-
nem egy különleges alkalmat 
is jelzett: az adventi ünnepen 
a misét követően koncertre 
került sor a templomban. 
Nem ez volt az első ilyen ren-
dezvény, s ezúttal is nagyon 
sokan hallgatták a váci zene-
iskola növendékeinek szép 
játékát és énekét. Az adventi 
koszrún meggyújtott gyertya 
lángját a rendezvény után 
bárki elvihette egy kis mé-
cses segítségével otthonra is.

Színházi karácsony: csoda születik
A Váci Dunakanyar Színházban december 18-án vasárnap 
11 órakor egy zenés karácsonyi játékot láthatnak a Magya-
rock Dalszínház előadásában. Megjelenik József és Mária, 
a három királyok is. A nagyívű táncjeleneteket felvonultató 
előadás legnagyobb erénye, a Kormorán zenéje. Az előadás 
a zenekar Betlehemi királyok és A betlehemi csillag üzenete 
című művek felhasználásával készült. December 21-én szer-
dán 19 órakor újra színpadra áll a Fónay – HUMÁNIA – Tár-
sulat a leányfalui Árvácska Színjátszó Kör növendékeivel, s 
Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül? című darabját adják elő.


