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Polgármesteri 
fogadóóra

Ezúton tájékoztatom Csö-
rög község lakosságát, hogy 
a művelődési házban tartott 
polgármesteri fogadóóra 
július 1-től szeptember 1-ig 
a nyári szabadságok miatt 
szünetel.  

A szünetet követő első fo-
gadó óra szeptember 5-én, 
16-tól 18 óráig lesz.  Azon-
ban továbbra is előre egyez-
tetett időpontban elérhető 
vagyok személyes találko-
záson. Kérem,  keressenek 
a 06-30/696-0030-as telefo-
non, illetve a polgarmester@
csorog.hu e-mail címen. 

Az ügyvédi szolgálat is 
folyamatosan a rendelkezés-
re áll.

Hegedűsné Kripák Ildikó 
polgármester

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester jú-
nius 23-ra falufórumot hívott össze a Kö-
zösségi együttélés szabályai címmel terve-
zett  helyi rendelet lakossági megvitatása 
érdekében. A fórumon  a település 2100 
lakosából 15 fő jelent meg, ugyanakkor  a 
rendelet minden csörögi lakosra kötelező 
érvényű lesz. Az összejövetel alapja az in-
terneten is közzétett rendelettervezet, ame-
lyet ki lehetne egészíteni, illetve új elemeket 
lehetne beemelni lakossági javaslatra.

A polgármester köszöntötte a megjelen-
teket. Hangsúlyozta, hogy a demokrácia 
gyakorlásának alapja a helyi döntéselőké-
szítésbe történő beleszólás lehetőségének 
biztosítása. Ezzel a céllal már korábban is 
kezdeményezett lakossági fórumot a köz-
biztonság megvalósításának érdekében, ezt 
a gyakorlatot kívánja a jövőben is megva-
lósítani. 

A jelenlévők nagy kedvvel, együttmű-
ködően mondták el véleményüket a ren-
delettervezettel kapcsolatosan. Elsősorban 

azok voltak aktívak, akik személyes pél-
damutatással  már korábban szebbé-jobbá 
tették környezetüket, s érzékenyen reagál-
nak minden közösségellenes megoldásra. 
Településünkön a legkritikusabb a szemét-
lerakás, a döglött állati tetemek elrejtése, a 
szennyvíz telekre történő ürítése, a közte-
rületi károkozás, a szabadban kóborló ku-
tyák, az elhanyagolt ingatlanok.  

Egyetértettek abban, hogy kell egy ilyen 
helyi rendelet, amely vélhetően egyértelmű 
szabályozásával visszatartó tényező lesz te-
lepülésünkön. 

A rendelettervezet az interneten, a pol-
gármesteri hivatalban és a könyvtárban ol-
vasható, véleményezhető. Javaslataikat, ész-
revételeiket augusztus 15-ig a jegyzo@csorog.
hu és a polgarmester@csorog.hu email címre 
várjuk, illetve személyesen és postai úton is 
eljuttathatják a polgármesteri hivatalba. 

A tervek szerint a képviselő-testület a 
szeptemberi ülésén tárgyalja a rendelet-
tervezetet és dönt annak elfogadásáról. 

Falufórum a közösségi együttélés szabályairól

Sem Csörög Község Önkor-
mányzata polgármesterének, 
sem képviselő-testületének 
nem volt előzetes tudomása 
Vác Város Önkormányza-
tának döntéséről a csörögi  
hulladéklerakó újranyitása 
ügyében. A tiltakozás ered-
ményes volt, a váciak elálltak 
tervüktől.

A Hegedűsné Kripák Ildikó 
polgármester az újságcikk-
ben megjelent információk 
alapján levelet írt Vác város 
polgármesterének, kérve 
az azonnali tájékoztatást, a 
döntések azonnali hatályú 
felfüggesztését, és a kapcso-
lat felvételét Csörög Község 
Önkormányzatával. Vác Vá-

ros Önkormányzata ezen 
megkeresésre  a mai napig 
sem reagált. 

A fentieken túlmenően a 

Váci Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. telepengedé-
lyezési kérelemmel fordult 
Csörög jegyzőjéhez. Chrobák 
Zoltánné dr.  határozatával 
megtiltotta a nem veszélyes 

hulladék gyűjtésére, haszno-
sítására, ártalmatlanítására 
irányuló tevékenységet.  Az 
elutasító döntés ellen fel-

lebbezést nyújtottak 
be, amelyet a Komá-
rom-Esztergom Me-
gyei Kormányhivatal 
elbírált és a jegyzői 
határozatot helyben-
hagyta. A határozat 
jogerős.

Nemrég a váci vá-
rosvezetés egy saj-

tótájékoztatón kijelentette: 
a csörögi telep megnyitása 
végleg lekerült a napirendről, 
az összegyűjtött illegális hul-
ladékot máshol fogják majd 
konténerekbe átrakni.

Nem nyitják újra a hulladéklerakót

Iskolai csomag a 
tanévkezdőknek
Tanévkezdő iskolai csomag-
gal kedveskedik önkormány-
zatunk az első osztályosok-

nak. A csomagok átvételére 
augusztus 4-én csütörtökön 
délelőtt 10 órakor a művelő-
dési házban (Csörög, Arany 
János utca 53. sz. alatt) kerül 
sor. Kérjük a kedves szülő-
ket, hozzák el gyermekeiket 
az ünnepélyes átadóra.
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2016 nyarán került kivitele-
zésre az óvoda belső szépí-
tése, festése. Czéhné Károly 
Márta megbízott vezető 
szervezésének köszönhe-
tően az intézmény műkö-
désének zavarása nélkül, 
jól összehangolt munkával 
megvalósítottuk óvodánk 
kifestését. Az önkormányzat 
részéről felajánlott segítség-
gel - a közmunka program 

keretében - történhetett 
mindez.  

A karbantartási munkák 
az intézmény nyári zárva 
tartási ideje alatt lesznek el-
végezve.

Csoportszobáinkat szí-
nessé varázsoltuk - az alkal-
mazotti közösség megelége-
désére.

Köszönöm az önkor-
mányzat támogatását, a lel-

kes kis festőcsoport hozzá-
állását.  A dajka nénik és az 
óvoda takarításában részt-
vevő Liptai Árpádné (Ági) 
és Rostás Ivánné (Magdika) 
fáradhatatlan munkáját.

Óvodánk kívül, belül 
megszépülve várja ősztől kis 
lakóit.

                                                                                                                      
Gáspár Tiborné

              intézményvezető

Megújult az óvoda belső arculata

Látogatás
A nagycsoportosok számára 
lehetőség nyílt május végén 
látogatást tenni a Csörögben 
működő versenyautó szerelő 
műhelybe. A műhelyben nagy 
tisztaság uralkodik. A gyere-
kek élvezettel nézték azokat a 
versenyautókat, amiket a tévé-
ben láthatnak. Egy fiatal hölgy 
végigvezetett az autók között. 
Láthattunk egy versenyau-
tót belülről, az alkatrészeket, 
a versenyzők által megnyert 
kupákat, serlegeket. Meg tud-
tuk hallgatni egy versenyautó 
hangját is valamint a szerelő-
aknában is körülnézhettünk.

Köszönjük a lehetőséget a 
műhely vezetőségének és dol-
gozóinak!

Osikóczki Csabáné
óvodapedagógus

A középpontban a gyermekek - 
mondja Gáspár Tiborné óvodavezető

Egy óvodában természetes módon minden 
a gyermekekről szól - fogalmazza meg pe-
dagógusi hitvallását óvodánk új vezetője, 
Gáspár Tiborné. Az Erdőkertesen élő szak-
ember egy fontos szakmai kihívásnak tartja 
a mostani megbízatását.

- Az elmúlt években nagy tapasztalatokra 
tettem szert. Januárban kerültem Csörögbe, 
közben végeztem az óvodavezetői tanfolya-
mot, s mivel váratlanul vezető nélkül ma-
radt az intézmény, úgy gondoltam, pályá-
zom én is.

Gáspár Tiborné szerint egy nagyon jó 
szakemberekből álló közösség dolgozik az 
irányításával és ami fontos még, hogy a szü-
lők is segítenek nekik. Legutóbb például a 
festésbe kapcsolódtak be többen is - szerinte 
ez is jelzi, hogy a csörögiek egy része, főleg a 
szülők a magukénak érzik az óvodát.

Nagyon sajnálja, hogy két kollégája is 
elköszön az intézménytől, pedig rájuk a ve-
zető szerint lehetett szakmailag építeni. Na-
gyon fontosnak tartja, hogy akik a helyükre 
jönnek, felkészültségükkel képesek legye-
nek pótolni a távozókat.

- A csörögi óvoda sajátos helyzetben van, 
hiszen településünkön nagy számú roma 
kisebbség is él. Az ebből a közösségből ki-
kerülő kisgyermekekkel kiemelten foglalko-
zunk, hogy esélyt adjunk nekik majd arra, 
hogy az iskolakezdéskor egy rajtvonalról 
indulhassanak másokkal. Olyan foglalko-
zásokat szervezünk például, amelyek közel 
állnak hozzájuk - ilyen a néptánc és kézmű-
vesség -, s azt látom, a szülők is támogatják 
erőfeszítéseinket.

Az óvodavezető öt évre kapott kinevezést 
- így döntött a képviselő-testület.

Nyári étkezés
Az idei nyári szünidei gyer-
mekétkeztetés keretében a 
törvény csak a hátrányos 
és halmozottan hátrányos 
helyzetű határozattal ren-
delkező szülők gyermeke-
inek adott lehetősséget az 
ingyenes déli meleg főét-
kezésre, elvitel formájában.  
Az előírt 43 munkanapon  
keresztül, június 20-tól au-
gusztus 17-ig 67 gyermek 
részesül az étkeztetésben.

• HÁZI ORVOSI SZOLGÁLAT •
Körzeti orvos: 

Dr. Bonyhády Elemér
Telefon:  +36 (70) 338-0634

Munkanapokon hívható: 
7.00–17.00 óráig. 

Rendelő (rendelési időben): 
+36 (30) 718-0938

A rendelésre előjegyzés kérhető 
a rendelő telefonszámán legalább 
egy nappal a kért időpont előtt.

Rendelési idő:
hétfő, péntek 11.00–13.00 óráig

kedd 14.30–16.30 óráig
szerda 8.00–11.00 óráig

csütörtök 9.00–11.00 óráig
Minden hónap harmadik 

szerdáján továbbképzés miatt a 
rendelés szünetel!
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A képviselő-testület legutóbbi ülései
Csörög Község Önkor-
mányzata az elmúlt hó-
napokban több ülést is 
tartott. A május 24-i ta-
nácskozáson a következő 
fontosabb döntések szü-
lettek:

l Csörög Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selő-testülete az önkor-
mányzat 2015. évi belső 
ellenőrzéséről szóló éves 
ellenőrzési jelentést az 
előterjesztés melléklete 
szerinti tartalommal elfo-
gadta.

l A képviselő-testülete 
elfogadta a Csörögi Csiri-
Biri Egységes Óvoda-Böl-
csőde fenntartói ellenőr-
zéséről szóló tájékoztatót.

Felkérték a polgár-
mestert, hogy a Csörögi 
Csiri-Biri Egységes Óvo-
da-Bölcsőde intézmény 
fenntartói ellenőrzése ál-
tal megállapított hiányos-
ságok, szabálytalanságok 
megszüntetésére tegye meg 
a szükséges intézkedéseket, 
mind a személyi, mind a 
pénzügyi felelősség meg-
állapítása tekintetében és 
a megtett intézkedésekről 
adjon tájékoztatást.

l Az önkormányzat a 
közbeszerzési statisztikai 
összegezését elfogadta. 
Felkérte a közbeszerzési 
tanácsadót a szükséges in-
tézkedések megtételére.

l Csörög Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selő-testülete elfogadta a 
Csörögi Csiri-Biri Egy-
séges Óvoda-Bölcsőde 
5/2016.(II. 10.) számú ha-
tározattal jóváhagyott ala-
pító okiratának módosító 
okiratát az 1. számú mel-
léklet szerinti tartalommal 
és a módosításokkal egy-
séges szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot a 2. számú 

melléklet szerinti tarta-
lommal.  

A képviselő-testület fel-
hatalmazta a polgármes-
tert a fenti határozattal 
elfogadott módosító ok-
irat és az egységes szer-
kezetbe foglalt alapító ok-
irat aláírására és felkérte, 
gondoskodjon az okiratok 
Magyar Államkincstárhoz 
való megküldéséről.

l Csörög Község Ön-
kormányzatának Képvise-
lő-testülete úgy döntött, 
hogy a Csörögi Csiri-Bi-
ri Egységes Óvoda-Böl-
csőde intézményben a 
2016/2017. nevelési évben 
3 óvodai csoport működé-
sét engedélyezi és felkérte 
a polgármestert az érintet-
tek értesítésére. 

Az önkormányzat úgy 
döntött, hogy az óvoda ál-
láshelyeinek számát 2016. 
szeptember 1-jétől - egy 
fővel csökkentve – a dajka 
álláshelyet 3 főben állapít-
ja meg. A képviselő-testü-
let felkérte a polgármestert 
a szükséges intézkedések 
megtételére.

l Csörög Község Ön-
kormányzatának Képvise-
lő-testülete úgy döntött, 
hogy a Csörögi Csiri-Biri 
Óvoda és Bölcsőde óvo-
davezetői feladatainak 
ellátására vonatkozó pá-
lyázatot eredményesnek 
nyilvánítja.

A képviselő-testület 
úgy döntött, hogy a Csö-
rögi Csiri-Biri Egységes 
Óvoda-Bölcsőde maga-
sabb vezetői beosztására 
és az intézményvezetői 
feladatok ellátására 2016. 
július 1. napjától 2018. 
július 31. napjáig terjedő 
időszakra megbízza Gás-
pár Tibornét, akinek hatá-
rozatlan időtartamú köz-
alkalmazotti kinevezése 
változatlanul fennáll.

Csörög Község Önkor-
mányzatának Képviselő-
testülete Gáspár Tibor-
né illetményét a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény irány-
adó rendelkezései alapján 
2016. július 1. napjától 
231.400 Ft garantált illet-
ménye és magasabb veze-
tői pótlékának 40 százalé-
kos mértéke szerint 68.600 
Ft vezetői pótlékkal - brut-
tó 300.000 Ft-ban állapí-
totta meg. 

A képviselő-testület 
felkérte a polgármestert, 
hogy a nyertes pályá-
zó esetében a szükséges 
munkáltatói intézkedések 
megtételéről gondoskod-
jon.

l Csörög Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selő-testülete elvi hoz-
zájárulását adja ahhoz, 
hogy az  önkormányzat  
pályázatot nyújtson be az 
„Önkormányzati feladatel-
látást szolgáló fejlesztések”   
pályázatra, és  felkérte a 
polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére.

l Csörög Község Ön-
kormányzat Képviselő-
testülete az Önkormány-
zat és intézményei 2015. 
évi költségvetési marad-
ványával foglalkozó elő-
terjesztést jóváhagyta. Az 
önkormányzat 2015. évi 
költségvetési szabad ma-
radványát 9 millió 325 
ezer Ft-ban határozza meg 
és az önkormányzat és in-
tézményei 2016. évi költ-
ségvetési rendelet általá-
nos tartalékába helyezi.

A május 30-i tanácsko-
záson a következő fonto-
sabb döntések születtek:

l Csörög Község Ön-
kormányzatának Képvise-

lő-testülete úgy döntött, 
hogy pályázatot nyújt be az 
önkormányzati feladatel-
látást szolgáló fejlesztések 
támogatására, amelyhez 
az önkormányzat és intéz-
ményei 2016. évi költség-
vetésének “Céltartaléka” 
terhére bruttó 700.000 – 
azaz hétszázezer – forint 
összegű önrészt biztosít 
és felkérte a polgármestert 
a szükséges intézkedések 
megtételére.

A június 21-i tanácsko-
záson a következő fonto-
sabb döntések születtek:

l Csörög Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selő-testülete elfogadta a 
polgármester  és a szociá-
lis bizottság elnökének tá-
jékoztatóját az átruházott 
hatáskörben hozott intéz-
kedésekről.

l Az önkormányzat tu-
domásul vette a tájékozta-
tást  dr. Császár Károlyné 
és társai beadványáról, és 
felkérte a polgármestert a 
válaszlevél elküldésére.

l A képviselő-testület 
úgy döntött, hogy a Csörög 
Község Önkormányzata és 
Vác Város Önkormányza-
ta, továbbá a Bölcsődék és 
Fogyatékosok Intézménye 
között a csörögi fogyaté-
kos személyek nappali el-
látása feladat biztosítására 
vonatkozó megállapodás 
módosítását az 1. számú 
melléklet szerinti tarta-
lommal jóváhagyja. 

A képviselők felhatal-
mazták a polgármestert 
megállapodás aláírására 
és a szükséges intézkedés 
megtételére.

l A képviselő-testület a 
jegyző beszámolóját a hi-
vatal 2015. évi munkájáról 
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az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti tarta-
lommal elfogadta.

l A Csörögi Művelődé-
si Ház és Könyvtár (2135. 
Csörög, Arany J. u. 53.) 
könyvtári nyitva tartását 
2016. július 1. napjától az 
alábbiak szerint határozza 
meg: 

Hétfő:       9.00 – 14.00
Kedd:        9.00 – 14.00
Szerda:    13.00 – 18.00
Péntek:    13.00 – 18.00

A képviselő-testület fel-
hatalmazza a polgármes-
tert, hogy a könyvtár nyit-
va tartásával kapcsolatos 
módosításokat a könyvtár 
használatáról szóló sza-
bályzatban átvezesse és a 
szükséges intézkedéseket 
megtegye.

l Az ülésen a jelen-
lévők testülete úgy dön-
töttek, hogy a JUKO 
Építőipari és Szolgáltató 
Kft. (székhelye: 2112 Ve-
resegyház, Lévai út 46.) 
kérelmező részére Vác, 
0357/313. hrsz. ingatlan 
villamosenergia ellátása 
vezetékjogi engedélyezési 
ügyében a közútkezelői és 
a tulajdonosi hozzájáru-
lást megadja. Felkérték a 
polgármester a szükséges 
intézkedések megtételére, 
és felhatalmazták a nyilat-
kozat aláírására.

l Csörög Község Ön-
kormányzatának Képvise-
lő-testülete úgy döntött, 
hogy hatályon kívül he-
lyezi a hálózati díj opti-
malizálására az Ecorisk 
Management Consulting 
Kft.–vel (1042 Budapest, 
Liszt F. u 10. 3/24.)  meg-
bízási szerződéskötést jó-
váhagyó 40/2016.(IV. 26.) 
számú határozatát. 

l Csörög Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selő-testülete hatályon 
kívül helyezte a Csörögi 

Csiri-Biri Egységes Óvo-
da-Bölcsőde magasabb 
vezetői beosztására és az 
intézményvezetői felada-
tok ellátására vonatkozó  
48/2016. (V. 24.)Z. képvi-
selő-testületi határozat 2. 
pontját.

A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a Csörögi 
Csiri-Biri Egységes Óvo-
da-Bölcsőde magasabb 
vezetői beosztására és az 
intézményvezetői felada-
tok ellátására 2016. július 
1. napjától 2021. június 30. 
napjáig terjedő időszakra 
megbízza Gáspár Tibor-
nét, akinek határozatlan 
időtartamú közalkalma-
zotti kinevezése változat-
lanul fennáll.

A képviselő-testület 
felkérte a polgármestert, 
hogy a döntésről értesítse 
Gáspár Tibornét és gon-
doskodjon a szükséges in-
tézkedések megtételéről.

l Csörög Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selő-testülete elfogadta a 
2016. évi nyári szünidei 
gyermekétkeztetés előké-
szítéséről szóló tájékoztatót.

Úgy döntöttek, hogy a 
településen élő hátrányos 
helyzetű gyermek és a 
rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményben része-
sülő, halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermekek 
2016. évi nyári szünidei 
ingyenes gyermekétkezte-
téséhez - a központi költ-
ségvetés kötött felhaszná-
lású támogatási összeget 
meghaladó kiadások fe-
dezetére - 28.500 Ft-ot 
biztosít az önkormányzat 
és intézményei 2016. évi 
költségvetésének „Céltar-
talék 1.3 Nyári gyermektá-
borok” keret terhére.

Elfogadták, hogy a te-
lepülésen élő gyermekvé-
delmi kedvezményre jogo-
sult 170 gyermek 2016. évi 
nyári szünidei ingyenes 
étkeztetését nem támogat-
ják, mivel a központi költ-
ségvetés erre a feladatra 

többletforrást nem biztosít 
és az önkormányzat költ-
ségvetésében erre fedezet 
nem áll rendelkezésre.

l Az ülésen támogatták 
a Gödöllő-Vác Térségi Víz-
gazdálkodási Társulat In-
téző Bizottsága 7/2016.(IV. 
13.) számú határozatának 
elfogadását, amely szerint 
2017. évre vonatkozó  ön-
kormányzati  hozzájáru-
lás  mértéke 1.990 Ft/ha/év 
(bruttó) összegre módosul. 
Felkérték a polgármestert, 
hogy döntéséről értesítse a 
társulat képviselőjét.

A július 4-i tanácskozá-
son a következő fonto-
sabb döntések születtek:

l Csörög Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selő-testülete támogatja 
háromoldalú megállapo-
dás megkötését  Csörög 
Község Önkormányzata, 
az Apor Vilmos Katoli-
kus Főiskola és a Csörögi 
Csiri-Biri Egységes Óvoda 
között a Főiskola  óvoda-
pedagógus szakos hallga-
tóinak gyakorlati képzése 
tárgyában.

Felhatalmazták a pol-
gármestert az egyeztető 
tárgyalásokra, és a meg-
állapodás elfogadásához 
szükséges intézkedések 
megtételére.

l Az önkormányzat 
úgy döntött, hogy a DIGI 
Távközlési és Szolgálta-
tó Kft. (székhelye: 1134 
Budapest, Váci u. 35.) ké-
relmező részére Csörög 
területén a már meglévő 
légkábelek nyomvonalával 
egyező területre kiterjedő 
hatállyal a közútkezelői és 
a tulajdonosi hozzájáru-
lást megadja. Felkérték a 
polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére, 
és felhatalmazza a nyilat-
kozat aláírására.

l A képviselő-testület 

úgy döntött, hogy pályáza-
tot nyújt be a 2015. évi C. 
törvény 3. melléklet II. 5. 
a) pontja szerint közmű-
velődési érdekeltségnöve-
lő támogatásra a Csörög 
Község Önkormányzat 
Művelődési Ház és Könyv-
tár (2135 Csörög, Kossuth 
Lajos u. 53., 1425. hrsz.) 
művelődési ház/művelő-
dési színtér műszaki, tech-
nikai eszközállományának 
bővítéséhez. A pályázattal 
megvalósuló fejlesztéshez 
az önkormányzat maxi-
mum 200.000 - azaz ket-
tőszázezer– forint önrészt 
biztosít az önkormány-
zat és intézményei 2016. 
évi költségvetéséről szóló 
2/2016. (II. 11.) önkor-
mányzati rendelet 7. mel-
léklet 1.3 sora „Dologi ki-
adások” keret terhére. 

Felhatalmazták a pol-
gármestert a pályázat alá-
írására és a szükséges in-
tézkedések megtételére.

l Csörög Község Ön-
kormányzatának Képvise-
lő-testülete úgy döntött, 
hogy a Csörög Község 
Önkormányzata és  a Zöld 
Híd Régió Környezetvé-
delmi  és Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit  Kft. 
(2100. Gödöllő, Dózsa 
György út 69.) közötti - 
hulladékszállítás tárgyban 
kötött - közszolgálati szer-
ződés módosítását az 1. 
számú melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 

A képviselők felhatal-
mazták a polgármestert 
megállapodás aláírására 
és a szükséges intézkedés 
megtételére.

Az önkormányzat 7/2016. 
(VI. 22.) számú, az állam-
háztartáson kívüli forrás 
átadásáról és átvételéről 
szóló rendelet a polgár-
mesteri hivatal honlap-
ján elolvasható és a hiva-
talban ki van függesztve.
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Csörög Község Önkormányzata a július 4-én megtartott 
rendkívüli ülésén a következő, 72/2016. (VII. 4.) számú 
határozatot hozta  a pályázatokkal kapcsolatban (Közbe-
szerzési szabályzat, közbeszerzési terv elfogadása):

1.) Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete úgy döntött, hogy Csörög Község Közbeszerzési Sza-
bályzatát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal elfogadja.  

2.) A képviselő-testület úgy döntött, hogy Csörög Község 
2016. évi Közbeszerzési Tervét az előterjesztés 2. sz. mellék-
lete szerinti tartalommal elfogadja. 

3.) A testület felkérte a polgármestert, hogy a KEHOP 
-5.2.9 – Pályázat (épületenergetikai felhívás a közép-ma-
gyarországi régió települési önkormányzatai számára) kap-
csán a közbeszerzéseket lebonyolító szerv kiválasztása iránt 
a szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint felhatal-
mazta a megállapodás aláírására.

4.) Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete felkérte a polgármestert, hogy a KEHOP -5.2.9 – Pályá-
zat (épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió 
települési önkormányzatai számára) kapcsán a műszaki 
ellenőr kiválasztása iránt a szükséges intézkedéseket tegye 
meg, valamint felhatalmazta a megállapodás aláírására.

5.) Felkérték a polgármestert, hogy a VEKOP-6.1.1-15 
Pályázat (Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási ak-
tivitásának növelése tárgyban) kapcsán a közbeszerzéseket  
lebonyolító szerv kiválasztása iránt a szükséges intézkedé-
seket tegye meg, valamint felhatalmazta a megállapodás 
aláírására.

6.) Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete felkérte a polgármestert, hogy a VEKOP-6.1.1-15 
Pályázat (Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási ak-
tivitásának növelése tárgyban) kapcsán a műszaki ellenőr 
kiválasztása iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg, va-
lamint felhatalmazta a megállapodás aláírására.

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.

• POSTAHIVATAL • 
2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. 

Tel.: 06 (27) 388-282
Nyitva tartás

Hétfő 8.00–13.00 és 14.00–17.30 óráig
Kedd–csütörtök 8.00–12.00 és 12.30–15.30 óráig

Péntek 8.00–12.00 és 12.30–13.30 óráig

Postaláda ürítés: 11.00–13.00 órakor
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A Váci Család - és Gyermekjóléti Köz-
pont nyári játszónapot szervezett a 
csörögi gyermekek részére június 30-
án. Szolgálatunk a programra 27 gyer-
mek szüleinek küldött személyes névre 
szóló meghívót, amelyen 26 gyermek 
vett részt. A foglalkozások a Csörögi 
Művelődési Ház és Könyvtár udvarán 
voltak megtartva 8.30-tól 15 óra kö-
zötti időszakban.

A játszónap legfontosabb  célja a 
prevenció volt és az, hogy a gyerme-
kek, ha csak egy napra is, de haszno-
san, tartalmasan töltsék el a szün-
időt, ahol a jókedv, a vidámság kerül 
a központba. A délelőtti órákban 
kézműves foglakozásokat tartottunk, 
ott karkötőt,  gyöngyfűzést,  hűtő-
mágnest készíthettek a gyerekek. 
Délutáni  pólókat batikolhattak, a 

sportolni vágyóknak pedig sportolá-
si lehetőséget biztosítottunk. A nap 
folyamán reggelit ebédet és fagyit is 
kaptak a gyerekek. 

A program lebonyolításában a váci 
családsegítő kollégák nyújtottak segít-
séget!

Holeczné Nagy Mária és Rab Katalin 
családsegítők

Játszónapot szerveztünk
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Gyermeknap sok játékkal, mosollyal
A gyermeknap immár hagyományos ünnep településünkön 
is. Az idén a Csiri-biri Óvoda szervezésében május 29-én a 
sportpályán került sor a rendezvényre, amelyre sok érdek-
lődő látogatott ki. Jöttek anyukák-apukák a csemetéikkel, 
de láttunk több nagymamát-nagypapát az unokával. 

Akik a jó időt kihasználva elmentek a programokra, 
több lehetőség közül is válogathattak. Az egyik legnép-
szerűbb természetesen a gyermekek kedvence, az ugrá-
lóvár volt, de sokan voltak kíváncsiak arra is, hogyan néz 
ki egy rendőrautó belülről. Be is ülhettek a kocsiba, ame-
lyet a Váci Rendőrkapitányság munkatársai mutattak be 
az érdeklődőknek.

E napon került sor a Bozsik-foci Fesztiválra is, ezen a 3-9 
évesek mutathatták meg, mit tudnak a labdakergetésből. 
Nemcsak rúgni kellett a bőrt, hanem szlalomozni is lehetett 
vele, s ami érdekessége volt a dolognak, hogy fiúk és lányok 
is nevezhettek a vetélkedésre.

A szervező Csiri-biri 
Óvoda kicsijei is kitettek 
magukárt, táncbemutatójuk 
méltán aratott nagy sikert. 
Előbb cigánytáncot, majd 
egy ejtőernyős-táncot látha-
tott a közönség, amely a vé-
gén nagy tapssal jutalmazta 
a produkciót.

A Silverstar Társulat egy 
érdekes és szórakoztató pro-
dukcióval érkezett ezen a 
napon, a Grimm testvérek 
közismert történetét, Jancsi 
és Juliska kalandjait mutatták 
be színdarabjukban. A gye-
rekek találkozhattak a go-
nosz mostohával, az okos de 
szegény fiúval, aki a bajban 
sem esik kétségbe, hanem 
testvére segítségével túljár a 
gonosz boszorka eszén. 

Ha gyermeknap, akkor 
mindig az egyik legérdeke-
sebb szereplő a lufihajtogató 
bohóc, aki ezúttal Csörög-
ben jelent meg és okozott 
sok örömet kicsiknek, na-
gyoknak.

A program végén Lakatos 
Ádámmal közösen játszhat-
tak egy interaktív előadás ke-
retében színházasdit a gyer-
mekek, akik közül többen 
vállalták az arcfestést, mások 
a céllövöldében próbálhatták 
meg tudásukat, de lehetett 
hintázni és csúszdázni is.

Boldogan, sok mosollyal 
telt el ez a nap!
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Nagy érdeklődéssel figyeljük 
a Vácrátót község közigazga-
tási területéhez, de csörögi 
látványossághoz tartozó te-
rületen folyó építési munká-
latokat. Önkormányzatunk  
már korábban megkereste 
Vácrátót község jegyzőjét és 
polgármesterét, kérve a terü-
let tulajdonosának felszólítá-
sát a tereprendezésre.  

A megkeresést követően 
sokáig nem tapasztaltunk 
változást. A közelmúltban 
tereprendező gépek jelentek 
meg, és  megkezdődött kö-
zel fél kilométeren a terület 
felszíni rendezése. 

Seres György tulajdonos-

tól a következőket tudtuk 
meg. Közel 10 éves a törté-
net, melynek jelen esetben 
tanúi lehetünk. A jövő évre 
is áthúzódó beruházás a 
közútkezelő feltétele volt a 
vállalkozó felé  azon engedé-
lyek megadásához, hogy ott 
vállalkozás létesülhessen. 

 Mindenki reméli, hogy a 
jelenlegi káosz rendeződik, 
és ennek eredményeként 
megvilágított járdafelület, 
kiépített buszmegálló és 
kulturáltan bekerített ingat-
lan lesz a közvetlen szom-
szédunkban. A csörögi köz-
igazgatási területen a tervek 
szerint 100 méter hosszan is 

járda is épül. 
A munkálatok szakaszo-

sak és függnek a finanszí-
rozás ütemétől. Kérjük a 
türelmet és megértést a be-
ruházással kapcsolatosan. 
A vállalkozó a falufórumon 
személyesen tájékoztatta a 
résztvevőket, válaszolt a fe-
lett kérdésekre. Arra a fel-
tett kérdésre, hogy milyen 
tevékenységet akar foly-
tatni ezen a területen, azt 
válaszolta, hogy nem ipari, 
hanem kereskedelmi - szol-
gáltató jellegű vállalkozást, 
ami nem zajos, és nem fog-
ja zavarni a közelben lakók 
nyugalmát.

Csörögi úti építési munkálatok

A budapesti székhelyű Éjféli Kiáltás Misszió adományából 150 gyermek és felnőtt részesült. 
Inárcsról került a gyermekek asztalára a meleg ebéd mellé Nagy Erzsébet misszióvezető 
asszony jóvoltából a sós és édes sütemény,  a 100 százalékos gyümölcslé. 

Önkormányzatunk köszönetét fejezi ki az adományozónak és a szállításban segédkező 
váci Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat igazgatójának, Pető Csilla igazgató asszony-
nak.

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

Adomány a Missziótól

Az egyenlő 
bánásmód 
mindenkit 

megillet
Forduljon az  Egyenlő Bá-
násmód Hatóság ügyfélszol-
gálatához, ha

neme,
faji hovatartozása,
bőrszíne,
nemzetisége,
nemzetiséghez 
való tartozása,
fogyatékossága,
életkora,
egészségi állapota,
vallási vagy világnézeti meg-
győződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve,
családi állapota,
anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága,
nemi identitása,
vagyoni helyzete
vagy egyéb tulajdonsága miatt 

hátrányos megkülönbözte-
tés éri!

Az Egyenlő Bánásmód 
Hatóság feladata a hátrá-
nyos megkülönböztetéssel 
okozott jogsértések kivizs-
gálása és megszüntetése.

Keresse fel 
dr. Szatmári Éva 

Pest megyei 
egyenlőbánásmód-

referens 
ügyfélfogadását: 06-

30/960-2657 
eva.drszatmari@

gmail.com.

Egyenlő 
bánásmód – 
mindenkit 
megillet!
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CSÖRÖGI  
KULTURÁLIS  NAPOK
2016. szeptember 9-10.

Szeptember 9.  péntek  17 óra

Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár
Pantali Sándor feStőművéSz kiállítáSa

Köszöntőt mond és a Kulturális Napokat 
megnyitja: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

Közreműködnek 
a Bartók Béla Zeneiskola növendékei

2016 szeptember 10.  szombat

Helyszín: sportpálya
11.00 óra: ii. vándor fakanál főzőverSeny 

vereS Sándor emlékére

Fővédnök: Veres Sándorné, a  zsűri elnöke Fónagy 
István, a Vendégvárók Váci Egyesületének elnöke

13.00 óra: nóták, örökzöldek 
marót Géza éS várkonyi GyörGyi előadáSában

14.00 óra: főzőverSeny eredményhirdetéSe, 
tiSzta viráGoS Porta díjak átadáSa,

a  díjakat átadja: Hegedűsné Kripák Ildikó 
polgármester

15.00 órától:  táncműSor, koncertek,  letSPlay 
énekStúdió, GyermekműSor, játék, kutyabemutató,

18.00 óra: acuStic tourS trió koncert

Közreműködnek: Berta Szilvia - ének, 
Kovács Ferenc - akusztikus gitár, ének, 

Lédermayer László - akusztikus gitár, ének 
(country, beat, oldies, unplugged dalok)

19.30 óra:  dj.

A nap folyamán arcfestés, ugrálóvár, hinta, 
céllövölde, lufibohóc várja a kicsiket, nagyokat! 

Fagyi, üdítő, édesség, zsákbamacska, ékszervásár.

Támogatók:

Csörög Község Önkormányzata,  
ZöldHíd Ninprofit Kft, 

Csörögi Baráti Kör, 

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Május 20-án szupervíziós 
továbbképzést tartottak a 
Vác környékén dolgozó vé-
dőnők számára a csörögi 

védőnői tanácsadóban. A 
képzésen Hirlingné Joó Zsu-
zsanna járási szakfelügyelő 
is részt vett, aki érdeklődött 
a csoport munkája felől. 
A vendégeket Hegedűsné 
Kripák Ildikó polgármester 
köszöntötte, aki fontosnak 
tartja a védőnői tevékenysé-
get fejlesztő programot és a 

csoport munkáját.
A szupervíziós munka 

lényege a védőnők problé-
mamegoldó készségének és 

személyiségének fejleszté-
se. A különféle élethelyze-
tek, esetek megbeszélése és a 
munkavégzés közben szerzett 
tapasztalatok megosztása.  

Ez a rendezvény is hoz-
zájárul a védőnői munka 
hatékonyságának és színvo-
nalának további megerősíté-
séhez.

Szupervíziós továbbképzést
tartottak Csörögben

Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
Csörög, Arany János u. 53.

Nyitva tartás:

Hétfő:    9-14
Kedd:   9-14
Szerda:  13-18
Csütörtök:  szünnap
Péntek:  13-18

Telefon: 06-30/287-8503

Tiszta, virágos porta díj
Tiszta, virágos porta díjak odaítéléséről  dönt az Idősek 
Tanácsa. Már  hónapok óta folyik a települési ingatlanok 
vizslatása a zsűri részéről. Az elmúlt évhez hasonlóan 10 
ingatlan kapja meg a kitüntető címet és a vele járó 10 ezer 
Ft pénzjutalmat szeptember 10-én a Csörögi Kulturális Na-
pok rendezvényen. Önkormányzatunk ezzel is támogatni 
kívánja azokat az ingatlantulajdonosokat, akik a tetszetős  
településkép kialakításában részt vállalnak. A díjazottak 
külön értesítést kapnak.
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 II. Vándor Fakanál főzőverseny
Veres Sándor emlékére

Csörög, 2016. szeptember 10. szombat

Bográcsban készült  lecsó és lecsó jellegű ételek készítésére várjuk egyé-
nek és csapatok jelentkezését.

A verseny fővédnöke : Veres Sándorné

VERSENYKIÍRÁS
A VERSENY MEGRENDEZÉSÉVEL CÉLUNK:

Szabadtéri környezetben bográcsos ételek készítése, népi és családi hagyományok felkutatása, ápolása

A résztvevők maguk biztosítják:  
- a szükséges nyersanyagokat 

- az előkészítéshez, elkészítéshez, a tálaláshoz és a kóstoláshoz szükséges eszközöket, felszerelési tárgyakat (bogrács, edény, 
tárcsa, tűzifa, gázpalack, asztalok, székek)

A verseny lebonyolítása: 
A szervezők a helyszínt kijelölik. Nevezési díj nincs. Nevezni fantázianévvel is lehet. Főzési idő: délelőtt 11 és 13 óra között. 

Délután 13 órakor 1+2 adag feltálalása a zsűrinek. A zsűri az ételeket a sátorba várja. Kérjük a kóstoláshoz szükséges evőeszközöket 
mellékelni. Délután 14 órakor eredményhirdetés, helyszíne: a sportpálya. 

A verseny értékelése:
A 3 fős zsűri a következőket vizsgálja:

- az ételek eredetiségét, ízvilágát
- megjelenés és a munkavégzés higiéniáját

- nyersanyagokkal való gazdálkodást
- technológiai szabályok betartását

- a tálalás esztétikumát

A zsűri elnöke:  
Fónagy István, a Vendégvárók Váci Egyesületének elnöke

A verseny díjazása:
Az első helyezett Veres Sándornétól, a verseny fővédnökétől átveheti a Vándor Fakanalat, melyet egy évig magánál tarthat. 

A következő évben ő adja tovább az újabb győztesnek. 
Az első három helyezett munkáját kupával ismerjük el, minden résztvevőt ajándékkal jutalmazunk.

Az elkészült ételből a csapatok felajánlhatnak értékesítésre. Az önkormányzat 
250 forintos étkezési jegyet bocsát ki, és a befolyt összeget a csörögi kultúra 
javára fordítja. Az étel díja tartalmazza: tányért, kanalat, szalvétát, melyet 

az igénylők az ebédjeggyel egy időben vehetnek át. 
A csapatok az elkészült ételt adják.

Várjuk a jelentkezőket.

 Jelentkezés, bővebb információ a Művelődési Ház és Könyvtárban a nyitva tartás idejében személyesen, 
email: muvhaz@csorog.hu   mobil:  06-30/377-6602

Ki volt Veres Sándor?
A Hagyományőrző Kenyérsütők Asztaltársaságának alapító tagja, alapító tagja az Első Magyar Fehérasztal 

Lovagrendnek, tagja a Magyar Hagyományőrző Világszövetségnek és a Magyar Nemzeti Gasztronómiai 
Szövetségnek. Részt  vett 2005. augusztus 20-án a világrekord méretű, szabadtéren sütött kenyér elkészítésében. 
Sajnos, néhány éve távozott az élők sorából. Településünk polgárára,  a gasztronómia népszerűsítésében elért 

eredményeire a minden évben megrendezésre kerülő főzőversenyen emlékezünk.
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A Napocska csoport évzáró 
ballagására június 10-én dél-
után került sor. Várakozá-
son felüli volt az érdeklődő 
szülők, rokonok száma, akik 
kíváncsiak voltak a gyerekek 
műsorára. Nagy megtisztel-
tetés volt számunkra, hogy a 
tornaterem megtelt a vendé-
gekkel. 

Műsorunk első része a 
hagyományőrző program-
nak megfelelve vásározós 
– csúfolódós népi játék volt. 
A közönség előtt megele-

venedett a vásár hangulata: 
volt kisbíró, vásári árusok.  
A gyerekek nagyon élvezték 
a felkészülést, leginkább a 
csúfolódós részét kedvelték. 
Végül néptánc zárta az évzá-
ró műsort.

A második részben nagy-
csoportosaink búcsút vettek 
az óvodától, óvónéniktől és 
dajka néniktől. Útravalóul 
sok jó tanáccsal, bátorító sza-
vakkal láttuk el a gyerekeket 
és szüleiket egyaránt. A mű-
sor után a szülők által hozott 

süteménnyel és üdítővel lát-
tuk vendégül a gyerekeket. 
Rövid ünneplés és beszélge-
tés után mindenki hazatér-
hetett otthonába, ahol foly-
tathatták az ünneplést. 

Ezúton szeretnénk meg-
köszönni Lakatos Pál szülő-
nek a felajánlott vágott virá-
gokat, amiket a tornaterem 
és a csoportszoba díszítésére 
használtunk fel.

 Osikóczki Csabáné
 óvodapedagógus

A Napocska csoport évzáró ballagása

Május 26-án gyermeknap 
alkalmából ellátogattunk a 
Budapesti Növény– és Ál-
latkertbe. A gyerekek már 
hetek óta várták ezt a napot. 
Erre a kirándulásra az ön-
kormányzat által felajánlott 
busszal indultunk útnak. 

Amikor az állatkertbe 
értünk, a csoportok szét-
váltak és külön indultak 
felfedező útra, mindenki 
más irányban fedezte fel 
az állatkert lakóit. A gye-
rekeknek a legjobban az 
érdekesebb élőlények tet-
szettek, mint például az 
elefántok, a zsiráfok, a go-
rillák, az oroszlánok. 

Pihenőidőket is beiktat-
tunk a nap folyamán, ami-
kor a gyerekek megehették a 
magukkal hozott elemózsi-

át, kekszet, 
ropit, in-
nivalókat . 
Sajnos a 
nap folya-
mán elérke-
zett a haza 
út is, ami-
kor vissza 
kellett in-
dulnunk. 

Nag yon 
szomorúak 
és fárad-
tak voltak 
a gyerekek. 
Az óvodába 
vezető úton 
a gyerekek a buszon elbó-
biskoltak. Visszaérkezésünk 
után még egy meglepetés 
várta a kirándulásból meg-
érkezett gyerekeket: kaptak 

hosszú szívószálat, bubo-
rékfújót és jégkrémet is.

Nagyon sok élménnyel 
gazdagodtak a gyerekek és 
még mai napig emlegetik 

mennyire jó volt az állatker-
ti kirándulás.

Királyné Varga Anita
óvodapedagógus

Kirándulás a Budapesti Növény- és Állatkertben

Műfüvet kapott az óvoda, 
ezzel a szabadtéri játékokat 
tettük biztonságosabbá.

Műfű az oviban
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