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Megújult a 
polgármesteri 
hivatal épülete

A Magyar Falu Program keretében pá-
lyázati támogatásból lehetővé vált a pol-
gármesteri hivatal felújítása, átalakítása, 
elsősorban annak érdekében, hogy a 
lakosok rendezettebb keretek között in-
tézhessék ügyeiket, de megteremthettük 
a képviselő-testület munkavégzéséhez 
szükséges körülményeket is.

A több hónapig tartó munkálatok 
eredményeképpen végre akadálymentes 
bejáratot alakíthattunk ki a mozgásukban 
korlátozott ügyfeleink részére, természe-
tesen parkolóhely kialakításával együtt. 
Az új, személyi bejárást biztosító kapun 
keresztül a hivatal egyszerűbb megköze-
lítése is lehetővé válik. Az ügyfélváró és 
egy új irodahelyiség kialakításával az ügy-
intézés során jobban érvényre tudjuk jut-
tatni a személyes adatok, a privát szféra 
védelmét. Az irattár felújításával a hivatal 
munkája során keletkezett iratok tárolása 
is biztonságosabb lett, ami az ügyfelek 
számára is fontos, hiszen sok esetben van 

Folytatás az 6 . oldalon
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A testület legfontosabb döntései
Csörög Község Önkor-
mányzat Képviselő-testü-
lete június 7-én megtartott 
rendkívüli ülésén az alábbi 
határozatokat hozta:
l Csörög Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete 
úgy határoz, hogy elfogad-
ja „A Szegedi, Kolozsvári és 
Liliom utca útburkolatának 
korszerűsítése” című projekt 
kivitelezési munkáira kiírt 
beszerzési eljárásban a Be-
szerzési Bizottság javaslatát és 
megállapítja, hogy a beszerzé-
si eljárás nyertese a HK Trans 
Kft. (székhely: 2132 Göd, 
Szeder utca 23/b fszt. 2., adó-
szám: 13766597-2-13), mert ő 
adta a legkedvezőbb ajánlati 
árat és az ajánlat megfelelt az 
ajánlattételi felhívásban sze-
replő feltételeknek.

A kivitelezéshez szükséges 
bruttó 10 298 684 Ft, azaz tíz-
millió-kétszázkilencvennyolc-
ezer-hatszáznyolcvannégy 
forint összeget az önkormány-
zat 2022. évi költségvetésében 
elfogadott általános tartalék 
terhére biztosítja.
Csörög Község Önkor-
mányzat Képviselő-testüle-
te június 28-án megtartott 
rendkívüli ülésén az alábbi 
határozatokat hozta:
l Csörög Község Ön-

kormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy határoz, hogy 
elfogadja a „Csörög Község 
Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának elkészítése a 
VEKOP-6.2.2-15-2020-00008 
azonosító számú projekt kere-
tében” című beszerzési eljárás-
ban a Beszerzési Bizottság ja-
vaslatát és megállapítja, hogy 
a beszerzési eljárás nyertese a 
Terminus Várostervező Iroda 
Kft. (székhely: 1126 Budapest, 
Németvölgyi út 14/A 3. em. 
1., adószám: 27747380-2-43), 
mert ő adta a legkedvezőbb 
ajánlati árat és az ajánlat meg-
felelt az ajánlattételi felhívás-
ban szereplő feltételeknek.

Tekintettel arra, hogy Ter-
minus Várostervező Iroda 
Kft. által adott leg-jobb aján-
lat is meghaladja a Támogatói 
Szerződésben meghatározott 
összeget és így az önkormány-

zat 2022. évi költségvetésében 
e célra rendelkezésre álló ösz-
szeget is, a sikeres megvaló-
sításhoz szükséges 1.030.295 
Ft, azaz egymillió-harmince-
zer-kettőszázkilencvenöt fo-
rint összegű többletköltséget 
az önkormányzat 2022. évi 
költségvetésében elfogadott 
általános tartalék terhére biz-
tosítja.
l Csörög Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete 
úgy határoz, hogy  a telepü-
lésfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településren-
dezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajá-
tos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. ren-
delet (továbbiakban Korm. 
rendelet) előírásainak megfe-
lelően új Integrált Település-
fejlesztési Stratégiát készíttet. 
l Csörög Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete 
úgy határoz, hogy Csörög 
Község polgármesterének 
szállításhoz kapcsolódó út-
használatról szóló – a ve-
szélyhelyzetben Csörög 
Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének hatásköré-
ben eljárva hozott – 24/2021. 
(V. 31.) számú határozatával 
elfogadott együttműködési 
szerződést a határozat mellék-
lete szerint módosítja.
l Csörög Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete 
úgy határoz, hogy a Packeta 
Hungary Kft-vel (székhely: 
1044 Budapest, Ezred utca 
1-3. B2/11. ép., adószám: 
25140550-2-41) haszonköl-
csön szerződést köt Z-BOX 
csomagautomata kihelyezé-
sére és üzemeltetésére a ha-
tározat melléklete szerint és 
felhatalmazza a polgármestert 
a szerződés aláírására.
Csörög Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
augusztus 5-én megtartott 
rendkívüli ülésén az alábbi 
határozatokat hozta:
l Csörög Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete 
úgy határoz, hogy pályázatot 
nyújt be a belügyminiszter 
által meghirdetett „a települési 

önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kap-
csolódó támogatására” című 
pályázatra.

Csörög Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
úgy határoz, hogy a pályá-
zaton 190 erdei m3 kemény-
lombos tűzifát igényel.

Csörög Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 
190 erdei m3 keménylombos 
tűzifa felhasználásához kap-
csolódó bruttó 241.300 Ft ön-
részt, valamint a szállítási költ-
séget az Önkormányzat 2022. 
évi költségvetésének Dologi 
kiadások előirányzata terhére 
biztosítja, a szociális tűzifában 
részesülőtől semmilyen ellen-
szolgáltatást nem kér.

Csörög Község Önkor-
mányzata vállalja, hogy a szo-
ciális rászorultság és a 2022. 
évi igénylés részletes feltételeit 
– a pályázati kiírásban előír-
tak szerint – önkormányzati 
rendeletben szabályozza.
l Csörög Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete 
úgy határoz, hogy  kezde-
ményezi a Pest Megyei Ren-
dőr-főkapitánysággal körzeti 
megbízotti iroda működtetése 
céljából kötött helyiséghasz-
nálati megállapodás közös 
megegyezéssel történő meg-
szüntetését 2022. augusztus 
31. napjával, mivel a 2135 
Csörög, Kisfaludy utca 40. 
szám (1515 hrsz.) alatti ingat-
lan megállapodással érintett 
helyiségét

a) a körzeti megbízott nem 
használja, az kihasználatlan, 
továbbá

b) Csörög Község Önkor-
mányzata népkonyha üze-
meltetéséhez kívánja 2022. 
szeptember 1-től használni.

Amennyiben a Pest Me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
a megállapodás közös meg-
egyezéssel történő megszün-
tetéséhez nem járul hozzá, 
akkor a megállapodást a IV. 
19. pontja szerint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény 6:359. § (4) 
bekezdés d) pontja alapján 
2022. augusztus 31. napjával 
felmondással megszünteti az 

1. pont b) pontja figyelembe-
vételével.
l Csörög Község Önkor-

mányzat Képviselő-testüle-
te úgy határoz, hogy Rátkai 
Rozália szülő kérelmének 
helyt ad és gyermeke, Friebert 
Bernadett részére az alábbi 
támogatást nyújtja Csörög 
Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének az állam-
háztartáson kívüli forrás át-
vételéről és átadásáról szóló 
5/2021. (V. 31.) önkormány-
zati rendelet (a továbbiakban: 
Ör.) alapján:

Támogatott megnevezése: 
Friebert Bernadett (született: 
2009. 09. 18., Budapest VI., 
anyja neve: Rátkai Rozália, 
lakcím: 2135 Csörög, Kossuth 
Lajos utca 65.)

Támogatás célja: sportolás, 
hagyományápolás megterem-
tése.

Támogatott program meg-
nevezése, időtartama: Vácdu-
kai Nemzeti Vágtán (előfu-
tam) való részvétel, döntőbe 
jutás esetén a Nemzeti Vágtán 
való részvétel (Budapest, Hő-
sök tere), időpont: 2022. júni-
us 11. – 2022. október 2.

Támogatás összege: 402 
500 Ft, azaz négyszázkétezer 
ötszáz forint. 

5. Támogatással történő 
elszámolás határideje: 2023. 
január 31.
l Csörög Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete 
úgy határoz, hogy elfogadja 
az SZH-BAU Kft. (székhely: 
2120 Dunakeszi, Botond utca 
9., adószám: 13916833-2-13) 
ajánlatát és az SZH-BAU Kft. 
részére értékesíti a táblázat-
ban megjelölt, Csörög Község 
Önkormányzatának üzleti va-
gyonába tartozó ingatlanokat:

1. Csörög külterület 
036/45 1 501 m2

2. Csörög külterület 
036/46 1 501 m2

Terület összesen
3 002 m2

Az 1. pontban szereplő 
ingatlanok vételárát bruttó 2 
931 Ft/m2 összegben, vagyis 
az összesen 3 002 m2 területű 
Csörög, 036/45-46 helyrajzi 
számú ingatlanok vételárát 
bruttó 8 800 000 Ft-ban, azaz 
bruttó nyolcmillió-nyolcszáz-
ezer forintban állapítja meg.
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Kedves Csörögiek!
Jelenleg fennálló képvise-
lő-testületünk ciklusának 
feléhez értünk, ennek okán 
szeretném összefoglalni az 
elmúlt két és fél évet pár 
gondolattal. Hála Istennek 
annyi - túlnyomórészt po-
zitív értelemben - dolog 
történt településünkön, 
hogy ezen időszak részletes 
bemutatásához külön lap-
számra lenne szükség. Úgy 
fogom fel ezt a dátumot, 
mint egy képzeletbeli fél-
éves bizonyítványt. Lássuk, 
hogy is kezdődött. 

2019-ben az újonnan 
felálló testület meghatá-
rozta a céljait erre a ciklus-
ra. Szembesültünk azzal, 
hogy a lehetőségek és a 
kívánt célok között hatal-
mas űr tátong. Tehát, elő-
ször is a szakadékot kellett 
áthidalnunk, meg kellett 
találni azokat az eszközö-
ket, amelyekkel a lakosság 
és egyben a testület tervei 
megvalósulhatnak. Ez az 
eszköztár - mint láthatjuk 
- szinte végtelen. Munkánk 
során folyamatosan szem-
besülünk azzal, hogy kre-
ativitással, tenni akarással 
mennyi minden megvaló-
sítható. Gondoljunk csak 
bele, az úthálózatunk fo-
lyamatos fejlesztése hány 
pályázatból, külsős szer-
ződésből és összekovácsolt 
önerőből valósulhat meg. 
De hogy mást is említsek, 
a programokkal, rendezvé-
nyekkel alakítható közös-
ségformáláshoz is mennyi 
személy munkája, életre 
keltett alapítvány, valamint 
pályázat szükséges. 

Véleményem szerint 
2019 októberében nem so-
kan gondolták volna, hogy 
itt Csörögben új járdákon, 
új utakon jutunk el egy 
olyan rendezvényre, ahol 
pl. Ganxsta Zolee és a Kar-
tel vagy Korda György ad 
műsort az itt élőknek. 

Az önkormányzat és 
a lakosság közötti kom-
munikáció mindamellett, 
hogy közvetlen lett és nincs 
időkorlátok közé szorítva, 
kulcsfontosságú az eredmé-
nyeinkben. A mindennapi 
kapcsolattartás jól műkö-
dik, amelyet jól mutat egy 
akár reggel 6 órakor az 
élelmiszerboltnál folytatott 

beszélgetés vagy éjjel egy 
rendkívüli probléma beje-
lentése és annak — a lehető-
ségekhez mért — mielőbbi 
személyes megoldása. Elő-
fordulhatott rendkívüli ese-
tekben, hogy valakire vagy 
valamire épp az adott hely-
zetben nem jutott idő vagy 
energia, de igyekeztünk 
ezeket a mulasztásokat is 
bepótolni. Az pedig, hogy 
ennyire sokrétű megkere-
sésünk van a lakosságtól, 
teher helyett egy nagyon 
jóleső érzést váltott ki be-
lőlem és feltételezem, hogy 
képviselőtársaimból is, 
mert a helyiek érzik, hogy 
az adott problémákkal, egy 
értük dolgozó, mögöttük 
álló, agilis önkormányzat-
hoz fordulnak. Ebből fakad 
egy új csörögi jelenség is, 
ami egyfajta pozitív egyé-
ni türelmetlenség is felénk, 

mint pl. „Az én utcám mi-
kor lesz már kész?”, mert 
ugyebár 2019. előtt inkább 
olyan kérdés merült fel a 
lakosokban, hogy „Lesz itt 
valaha, valami?”. A sikere-
ket és a fejlődést látván a 
lakosok érthetően felbuz-
dultak és elhiszik, hogy a 
községük meg tudja terem-
teni azt, amit szeretnének. 

Erre én, az adott illetőnek 
mindig azt felelem, hogy 
több évtizedes lemaradást 
ne várják, hogy két év alatt 
megoldunk, de minden cél-
ba eljutunk. Minden sze-
rénytelenség nélkül megké-
rem a tisztelt olvasót, hogy 
csörögiként képzelje magát 
2019-be és gondolja át mi 
minden történt azóta és 
nézzen szét az egész telepü-
lésen most, valamint akár 
a külterületeken is, ahol a 
zöld felületeket nem ékte-
leníti már a több száz ton-
nányi illegálisan elhelyezett 
hulladék. 

Magamat szintén a tü-
relmetlenek és telhetetle-
nek táborába sorolom az 
élet minden területén, ezt 
gyakran meg is kapom köz-
vetlen munkatársaimtól, de 
nekik is mindig csak egy 
választ tudok adni, mégpe-

dig: „Értsétek meg, nekem ez 
hivatás és küldetés, nem pe-
dig  munka.”. Ezért higgyék 
el, hogy számomra ugyan-
olyan, sőt még jobban fájó 
egy felmerülő probléma 
megoldásának elhúzódá-
sa. Kiemelném ezek közül 
is a településen felmerülő 
kábítószer-kereskedelmet. 
Nem meglepő már a fentiek 
alapján, hogy sokan felvér-
teznek olyan hatáskörökkel, 
amelyek anno pl. egy she-
riffet illettek meg. Az ilyen 
extrém esetekben felme-
rülő megoldásokat igyek-
szünk mindig az érintett 
hatóságokkal megtalálni. 
Itt emelném ki, hogy ezek-
ben az esetekben is a legna-
gyobb külső segítséget or-
szággyűlési képviselőnktől, 
Rétvári Bence miniszterhe-
lyettes úrtól kapjuk. Ez az 
együttműködés nem a vé-
letlen műve, hiszen Csörög 
mindig számíthat rá és ő is 
számíthat ránk, gondoljunk 
csak április 3-ára. 

Én most száraz statiszti-
kai adatokkal nem szaporí-
tanám soraimat, a most be 
nem mutatott, de érezhető 
és látható forintok és mé-
terek, köbméterek igazolják 
mottónkat, hogy Csörög 
jó hely, de minimum egyre 
jobb hely!

Magamnak és magunk-
nak értelemszerűen nem 
adhatok osztályzatot ebben 
a „féléves” bizonyítványban 
és mivel a testület munkál-
tatója a lakosság, megkérem 
önöket, akinek módjában 
áll, írja meg osztályzatunkat 
(1-től 5-ig) és akár hozzá-
fűzött szöveges véleményét 
Csörög Község Facebook ol-
dalára, vagy a kommunika-
cio@csorog.hu email címre 
vagy papír alapon is eljut-
tathatják hozzám augusztus 
26-án 12 óráig. 

Köszönöm Önöknek, 
hogy büszke polgármestere 
lehetek Csörögnek. Folytat-
juk!

 Hajrá Csörög!
Szorcsik József
  polgármester

Eltelt két és fél év
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VERDES-VIRÁG IBOLYA
Hol is kezdjem, hiszen any-
nyi mindent történt, annyi 
élmény, annyi eredmény és 
megannyi változások soroza-
ta, hogy még én is felkapom a 
fejem!

Az a sok élmény, amit a mi 
kis közösségünkért tehettünk:

- idősek segítése
- gyermeknap
- adománygyűjtés
- covid alatti felkészültség
- új utak, épületek
- faültetés
és számtalan esemény, ami 

a fejlődésünket azóta is segíti.
Amikor képviselőként el-

indultam ezen az úton, célom 
volt, hogy aktívan szerepet 
vállaljak Csörög életének fej-
lődésében.

Fontos a lakosok egyé-
ni segítése, amiben szintén 
igyekszem nagyobb szerepet 
vállalni.

Előnyt élvez lakosságunk 
jóléte, mert ha a lakosság jól 
érzi magát, akkor az számom-
ra elismerés, hogy valamit jól 
csinálok!

GRANCSA PÉTER
Az elmúlt 2,5 év legpozitívabb 
hozadéka, hogy a község élére 
Szorcsik József polgármester 
úr került. Neki köszönhetően 
olyan lehetőségekhez jutott a 
falu, amelyeknek köszönhe-
tően hirtelen és látványosan 
indulhatott el Csörög a fejlő-
dés útján. Ezek a fejlesztések 
ráadásul egy világjárvány és 
egy háború árnyékában való-
sultak meg. Ezt a lakosság is 
érzékelheti. 

A magam részéről mind 
képviselőként, mind magá-
nemberként próbálok a tény-
legesen bajbajutott embereken 
segíteni. A Szociális Bizottság 
az elmúlt időszakban jelen-
tős segítséget tudott nyújtani 
a helyi lakosoknak. Fontos 
tudni, hogy sok nagyobb, te-
hetősebbnek gondolt telepü-
lésen jóval nehezebben jutnak 
a rászorulók támogatáshoz, és 
kevesebb segítséget is kapnak, 
mint Csörögben. Rajtunk kí-
vül álló okok, a világpolitikai 

helyzet miatt sajnos nehéz 
idők elé nézünk, ezért egyez-
tetve a polgármester úrral és a 
jegyző asszonnyal, az előttünk 
álló nehéz időszakban azon 
fogunk dolgozni, hogy tényle-
ges segítséget tudjunk nyújta-
ni a rászorulóknak, főleg tűzi-
fa és élelmiszer formájában. 

A magam részéről minden-
kinek kitartást és jó egészséget 
kívánok!

DR. NYOMÁRKAYNÉ 
SZABÓ ANITA EDIT

Mint nagyon sok felzárkóztató 
programban részt vett telepü-
lésnek, nekünk is nagyon sok 
megoldandó feladatunk volt 
és lesz is a közeljövőben. Azon 
dolgozunk, hogy állat- és nö-
vényvédelmi tevékenységünk 
is fel tudjon zárkózni,  együtt 
tudjon fejlődni a településsel.

Meggyőződésünk, hogy ez 
a tevékenységünk is jó úton 
halad. Az utóbbi két eszten-
dőben nagyon sok kóbor, 
gazdátlan állatot sikerült elhe-
lyeznünk és sok támogatónak 
köszönhetően gazdásítani. Az 
ivartalanítási pályázat sikeres 

volt, sokan éltek a lehetőség-
gel. A közeljövőben is minden 
állat- és növényvédelmi pá-
lyázaton indulunk, ültetünk, 
fákat nevelünk, e  célok eléré-
séhez szeretnénk bevonni  és 
egyben kérni csörögi polgárok 
segítségét is. A tavasszal ülte-
tett kis fákat, amiket sok ön-
kéntes segítségével ültettünk, 
ha minden lakos - aki előtt 
egy kis fa próbálja túlélni az 
aszályt - egy kancsó vízzel se-
gítené. Ha törekvéseink ilyen 
lendülettel haladnak tovább és 
a csörögi polgárok is támogat-
nak, együtt álmodhatunk egy 
élhető, szebb települést.

KENDROVSZKI JÓZSEF 
alpolgármester

A 2019-évi önkormányzati 
választást követően a képvi-
selő-testület megalakulása 
után számba vettük, hogy 
hova jutott, mennyit fejlődött 
a település a 2002-es önállóvá 
válását követően és milyen fel-
adatok várnak ránk, melyeket 
meg kell valósítanunk ahhoz, 
hogy büszkén állítsuk: Csörög 
fejlődik, jó hely és szeretünk 
itt lakni, itt élni.

A  kihívás nem bizonyult 
egyszerűnek, mivel aki a te-
lepülésen hosszabb-rövidebb 
ideje lakik, az látta és látja, 
hogy van lemaradás amit be 
kell hozni egy átlagos telepü-
lés fejlettségi  és rendezettségi 
szintjéhez.

A képviselő-testület meg-
alakulását követően biztosí-
tottuk, hogy az elképzelésünk 
megvalósításához rendelke-
zésre álljon a megfelelő hi-
vatali apparátus. Köztes álla-

potként jelentkezett, hogy a 
jegyzői állás betöltésére pályá-
zatot kellett kiírni, mely rövid 
időn belül megoldódott a tá-
vozó jegyző helyét sikerült új 
jegyzővel betölteni.

Az önkormányzat vagyoni 
helyzete a polgármester át-
adás-átvétele során stabilnak 
mutatkozott, de a későbbiek 
során szembesülni kellett az-
zal, hogy az előző időszakból 
egy vitatott 5 millió forintos 
tétel aktuálissá vált és azt a 
már regnáló testületnek, hi-
vatalnak kell kigazdálkodnia, 
visszafizetnie. A költségvetés 
egyensúlyba hozását nehezí-
tette az időközben kialakult 
covid-járványhelyzet és annak 
kezelésével járó feladatokhoz 
párosuló költségek.

Ahhoz, hogy a költségveté-
sünk stabil maradjon a képvi-
selő-testület tagjai önzetlenül 
felajánlották, lemondtak egy 
bizonyos időszakra a képvi-
selői tiszteletdíj feléről, amely 
nem takart kiemelten jelentős 
összeget, de minden fillér jól 
jött a fennmaradás és megin-
dulás érdekében.

Szembesültünk azzal, hogy 
a közterület és épület karban-
tartására szolgáló eszközök tá-
rolására fenntartott helyiségek 
tárolási kapacitása igen nagy, 
mivel majdnem üres helyi-
ségek látványa fogadott ben-
nünket. Egy pár söprű egy-két 

lapát, gereblye és talicskán kí-
vül egyéb használható eszkö-
zök nem voltak.

A fentieket mindenképpen 
fontosnak tartom  megemlí-
teni mert hűen tükrözi, hogy 
honnan és mivel kezdtük és 
jelenleg hol tartunk.

Szoros és érdemi tárgya-
lásokba kezdtünk a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat kép-
viselőivel a település felzár-

Eltelt két és fél év
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kóztatására kiírt VEKOP 
pályázat érdemi tartalommal 
való megalkotására a pályázat 
pozitív elbírálása érdekében, 
melynek eredményeként 400 
000 millió forintos pályázatot 
sikerült megnyernünk. A pá-
lyázaton való részvételi lehető-
séget megteremtette az a 2019-
es Kormányrendelet, amely a 
felzárkoztatandó települések 
közé sorolta Csörög községet. 
Az elnyert pályázati összegből 
az abban megjelölt keretek 
között utakat a MMSZ szoci-
ális felzárkóztatási programot 
hajtott és hajt végre, bővítik 
az un. Máltai házat és annak 
funkcionális igénybevételi kö-
rét. Az önkormányzat utakat 
tudott aszfaltozni, elkezdődött 
a szociális bérlakás építésének 
kivitelezése, és 10 000 millió  
forint  támogatásban része-
sült a településünkön működő 
Mahajána Alapítvány (tano-
da) épület korszerűsítésre, szi-
getelésre.

Éltünk a Magyar Falu és 
más pályázatokon való in-
dulás lehetőségével és ennek 
eredményeként rendelkezünk 
közterületi karbantartó esz-
közökkel (pl. traktor, pótkocsi, 
ágdaráló, különböző fűnyírók 
stb.) az épület karbantartá-
sához szükséges eszközöket, 
szerszámokat az önkormány-
zat saját költségvetéséből tu-
dott és tud vásárolni. Az esz-
közök tárolására alkalmas és 
fenntartott helyiségek tárolási 
kapacitása most már kicsi. 
Szolgálati lakást tudtunk vá-
sárolni.

Pályázati támogatások ré-
vén építettünk és felújítottunk 
óvodai és közterületi játszóte-
reket. Befejeztük az előző tes-
tület által elkezdett bölcsődei 
férőhelyek kialakítását. BM 
pályázati és  önerős     beru-
házásként szintén aszfaltos és 
martaszfaltos utakat, továbbá 
járdákat építettünk. Építettünk 
közösségi házat a polgármes-
teri hivatal épületén belső kor-
szerűsítést, beépítést, átalakí-
tást, bővítést eszközöltünk.  A 
Lasselsberger Kft-vel való tár-
gyalások eredményeként több 
utcát kavicsterítés, hengerelés 
módszer alkalmazásával  jár-
hatóbbá tettünk. A DTkH és 
Zöld-Híd Kft. által Vácrátóti 

területen üzemelő, de csörögi 
úton történő megközelítéséért 
évi 7 000 000 forint használa-
ti díjat sikerült kialkudnunk, 
amely a költségvetésünket 
stabilizálja. Elkezdtük a Kecs-
kerágó részen ipari park létre-
hozását olyan területen, amely 
az önkormányzat tulajdonát 
képezte, képzi melyet évtize-
dek óta illegális hulladéklera-
kásra használtak, illetve csak 
az enyészet ette.

Szintén a Lasselsberger Kft. 
közreműködésével kitakarí-
tottuk kiscsörögöt, több száz 
tonna illegális hulladék került 
elszállításra. Működőképessé 
tettük a korábban létrehozott, 
de passzív Csörög Ifjúságáért 
Alapítványt. Az alapítvány 
közreműködése alapján szin-
tén megtisztításra került a 
Kecskerágó egy része az ille-
gálisan lerakott szeméttől. Lét-
rehoztuk a működőképes Biz-
tonságos Csörögért Polgárőr 
Egyesületet, amelynek a pol-
gármester, alpolgármester és 
öt képviselő is aktív tagja. Az 
egyesület technikai eszközö-
ket, járművet kapott az OPSZ 
és a Pest Megyei Polgárőr Szö-
vetség támogatásával.

Gondoskodtunk és gon-
doskodunk a gyermekekről az 
önkormányzat által finanszí-
rozott és a Máltai Szeretetszol-
gálattal közös megvalósításban 
és finanszírozásban különböző 
sportolási lehetőséget biztosí-
tunk, támogatunk. Színvonalas 
gyermeknapi, falu, Mikulás 
napi rendezvényekkel tesszük 
színesebbé a gyermekek hét-
köznapjait. A bölcsődés- és 
óvodáskorú gyermekek ellátá-
sának, fejlesztésének érdeké-
ben a szülők véleményét figye-

lembe véve átadtuk a bölcsőde 
és óvoda üzemeltetését a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat-
nak. Szintén a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat végzi a család-
segítés és gyermekjóléti intéz-
mény, valamint a házi gondo-
zás és idősek nappali ellátásával 
kapcsolatos feladatokat. Falu 
karácsonya rendezvényt szer-
vezünk, a település lakói évről 
évre egyre nagyobb létszám-
mal vesznek részt a fenyőfa állí-
táson és a december 24-i közös 
karácsonyi ünnepségen.

A nyugdíjasokkal, idősek-
kel a kapcsolatot rendszeresen 
tartjuk az általuk szervezet 
közösségi napokon a lehető-
ségekhez mérten személye-
sen jelen vagyunk. Közös ki-
rándulásokat szerveztünk és 
szervezünk. Az idősek napját 
rendezvényekkel igyekszünk 
emlékezetessé tenni. Kará-
csonyra biztosítani tudtunk 
a 65. életévüket betöltöttek és 
csörögi lakcímmel rendelke-
zők részére különböző ösz-
szegű pénzbeli támogatást.

A rászorulók részére több 
esetben élelmiszerbankot léte-
sítettünk, önerőből és adomá-
nyokból.

A rendezvények szervezésé-
be, lebonyolításába a települést 
érintő ügyekbe rendszeresen 
bevonjuk a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat tagjait, a kap-
csolat folyamatos. A VEKOP 
felzárkóztatási program sike-
res végrehajtása érdekében a 
képviselő-testület romaügyi 
tanácsnokot jelölt ki.

Láthatóvá, hasznossá  és 
értékteremtővé tettük a köz-
munka programot. Folya-
matosan dolgozzuk fel a gaz-
dátlannak tűnő ingatlanok 

tulajdonosi környezetét. A 
tevékenységünk eredménye, 
hogy az elmúlt időszakban 2 
belterületi ingatlant is a tele-
pülésnek ajándékozott a volt 
tulajdonos.

Biztosítottuk és biztosítjuk 
a hivatal törvényes, rugalmas, 
ügyfél- és lakosságbarát mű-
ködését.

Olyan felelős költséghaté-
kony  gazdálkodást folytatunk, 
hogy váratlan vis major esetek 
ne okozzanak meglepetése-
ket, tartalékképzéssel lehető-
ségünk van olyan pályázatok 
beadására is, ahol feltétel az 
önerő biztosítása.

Az én véleményem szerint 
az elmúlt kettő és fél év alatt 
nem 100 %-ot, hanem 200 
%-ot teljesítettünk, ezt alátá-
masztja az a jelenség, hogy 
Csörög ingatlanjainak értéke 
meredeken  emelkedett és a 
kereslet jelentősen megnöve-
kedett.

Mindenképpen el kell mon-
dani, hogy a fent írt, tömören 
összefoglalt eredményekről 
nem tudnánk beszámolni ha 
a településünk országgyűlé-
si képviselője nem támogatja 
a hosszú távú stratégiánkat, 
nem tarja szem előtt a telepü-
lés fejlődését.

Megjegyzés lapzárta előtt 
Vannak olyan helyzetek, ami-
kor igenis ki kell mondania a 
véleményét az embernek! Mint 
láthatják két képviselő (Antal 
Péter és Pataki Ferenc József-
né) még arra sem méltatta 
Csörögöt, hogy pár mondatot 
küldjön a szerkesztőknek. Itt 
kifejthette volna véleményét a 
jelenlegi képviselői ciklusról, 
de nem tette. Véleményem sze-
rint ezzel jól tükrözi képviselői 
munkáját/eredményét, ez ná-
lam nem más mint NULLA. 
Az pedig, hogy ezért a tüntető 
jellegű passzivitásért még a 
havi tiszteletdíját is felveszi, 
már a választói bizalommal 
való visszaélésnek minősül. 
Nem hinném, hogy bárki azért 
szavazott volna rájuk, hogy a 
semmiért tiszteletdjat kapja-
nak öt éven keresztül. „Néha 
a bő ködmön is szorít”, de azt 
bármikor le is lehet venni.

Szorcsik József
polgármester
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Egy nemrégiben történt saj-
nálatos eset miatt, főként a kö-
zösségi oldalakon megjelent 
néhány olyan hang, amelyek 
önkormányzatunkat marasz-
talták el igazságtalanul. Ezekre 
a hangokra itt is reagálni sze-
retnénk.

Bizonyára sokan hallottak 
róla, hogy községünk egyik 
ingatlanján több kóbor macs-
ka is megbújt, közülük az 
egyiket ismeretlen tettes lég-
puskával meglőtte. A macska 
segítségére a Pest Megyei Ku-
tató-Mentő Szolgálat érkezett, 
akik a macskát lövedékeltá-
volító műtétre elszállították. 
A tényekhez hozzátartozik, 
hogy lakossági bejelentés után 
többen is odamentünk az em-
lített telekhez, a polgármestert 
és a képviselőket is beleértve, 
hogy a macskát felkutathas-
suk. A műtét végül sajnos nem 
sikerült, a szerencsétlen állat 
elpusztult.

Az eset természetesen 
mindannyiunkat felháborít, 
mind képviselőként, mind 

magánemberként. A műtét 
fedezésének céljából a fent 
említett szolgálat a közösségi 
oldalakon gyűjtött adomá-
nyokat. Áldozatos munká-
jukat ezúton is köszönjük, 
amellett azonban nem mehe-
tünk el, hogy a felhívás alatti 
kommentáradatban, valamint 
önkormányzatunk hivatalos 
Facebook-oldalára küldött 
üzenetekben Csörög Község 
Önkormányzatát „bűnrészes-
nek”, „gyilkos”-nak nevezték 
és ezek csak néhányak a többi 
jelző közül.

Csak a tisztánlátás kedvé-

ért: Csörög község jelenlegi 
önkormányzata minden ed-
digi elődjénél többet tesz az 
állatvédelem terén saját illeté-
kességi körén belül. Az elmúlt 
időszakban a kóbor állatok 
befogásán és ellátásán túl az 
ivartalanítási akció megszer-
vezésén keresztül próbáltuk és 
próbáljuk folyamatosan meg-
változtatni az eddigi tartha-
tatlan állapotot. Az, hogy van, 
akik számára az állatvédelem 
kimerül abban, hogy a kóbor 
vagy kóbornak hitt macská-
kat, kutyákat etetik, édeskevés. 
Az ivartalanítás és a gazdához 
kerülés a lényeg. 

Az ország minden terüle-
tén találhatóak „erős emberek”,  
akik úgy gondolják, hogy a 
kóbor macskák kérdésére a 
légpuska a megoldás. Maga a 
cselekedet nyilvánvalóan nem 
csak kegyetlen, hanem tör-
vénysértő is. Azonban azon 
el kell gondolkodni, hogy a 
gyorsan összejött adományok-
ból igen nagy összeg esetleg 
lehet, hogy eredményesebben 

felhasználható lenne, például 
a csak azon a telken fellelhető, 
szabadban élő többi, összesen 
tíz egyed egészségügyi ellátá-
sával, illetve gazdához juttatá-
sával, hiszen egy fent említett 
műtét esetében az állatorvo-
sok heroikus küzdelmét saj-
nos ritka esetben koronázza 
siker.

Jelen esetben az első beje-
lentésnél a polgármester, majd 
én magam, sőt, Grancsa Péter 
képviselő úr is a helyszínre 
sietett. Mivel azonban nem 
mi etetjük az állatokat, nem 
jártunk sikerrel. Amikor a be-
jelentő hívta - aki az állatokat 
maga etette - , akkor jöttek elő 
az állatok. Erre a hívásra ke-
rült elő a meglőtt kismacska is.

A fent említett szolgálatot 
- minden tisztelettel együtt - 
kérni fogom, hogy segítsenek 
a többi cica befogásában és el-
látásában is. Ebben tudnának 
igazán segíteni az állatoknak is 
és az önkormányzatnak is. Ál-
latvédő programunkat pedig 
a jövőben is lelkiismeretesen 
folytatjuk.

Dr. Nyomárkayné
Szabó Anita Edit

Folytatás az 1. oldalról

szükségük például a műsza-
ki, építész irattárban tárolt 
régi dokumentumokra.

Az épület tetőterében 
kialakítottunk egy tárgya-
lótermet, melyben nem-
csak a képviselő-testület és 
a bizottságok tartják majd 

rendezett körülmények kö-
zött üléseiket, hanem végre 
lehetőség lesz ízlésesebb 
körülmények 10-15 fős es-
küvők megtartására is. 

Megújult a polgármesteri 
hivatal épülete

Jelenleg még a szükséges 
irodabútorok beszerzése 
van folyamatban, de hama-
rosan minden munkafolya-
mat lezárul.

Köszönjük a lakosság 
megértését és türelmét az 
átalakítási munkák ideje 
alatt. Bízunk benne, hogy a 
megújult hivatal a lakosság 
megelégedésére is szolgál 
majd.

A valódi állatvédelemről



Csörögi Hírlevél                                                                                                                  7

Tájékoztatom a Tisztelt La-
kosságot, hogy Csörög teljes 
területén, minden utcában 
házszám-megállapítási el-
járások indulnak előre lát-
hatóan szeptemberben. A 
házszámozás célja, hogy a 
Csörögben sok esetben öt-
letszerűen, hiányosan vagy 
éppen a szabályozástól eltérő 
módon megállapított ház-
számok helyett a helyi vi-
szonyok figyelembevételével 
minden csörögi telek ház-
számot kapjon. Ezzel meg-
oldjuk azokat a problémákat, 
mellyel lakcím létesítésekor, 
az ingatlan értékesítése so-
rán vagy közművek beveze-

tésekor szembesültek a tulaj-
donosok. A folyamat végére 
eljutunk oda, hogy nem lesz 
4-5 azonos házszám egy ut-
cán belül, nem lesznek pá-
ros és páratlan házszámok 
az utca azonos oldalán és 
házszámot kapnak a jelenleg 
kényszerűségből helyrajzi 
számon nyilvántartott telkek 
is.

A Hivatal munkatársai 
megkezdték a házszámozás-
sal összefüggő feladatok vég-
rehajtásának előkészítését. A 
felkészülés hamarosan a vé-
géhez ér és az eddig lezajlott 
egyeztetések alapján a tény-
leges – a lakosság számára is 

látható és érezhető – munka 
is megkezdődik.

Az egyes utcák – a szak-
mai szempontok szerint ösz-
szeállított sorrend alapján – 
az alábbiak szerint kerülnek 
sorra: 

A közterületek elneve-
zéséről és a házszám-meg-
állapítás szabályairól szóló 
5/2022. (IV. 29.) önkormány-
zati rendelet rendelkezései 
alapján a házszámozással 
érintett közterületek házszá-
mait a jegyző határozattal 
állapítja meg. A több telket 
érintő házszám-megállapítás 
utcánként egy határozatban 
történik. A határozatok köz-

zététele az érintettek nagy 
számára tekintettel hirdet-
ményi úton történik, ami azt 
jelenti, hogy az egyes ingat-
lanok tulajdonosai, lakosai 
nem kapnak külön névre 
szóló határozatot, hanem a 
határozatot a Hivatal hirde-
tőtábláján, illetve az önkor-
mányzat honlapján tekinthe-
tik meg.

A határozat véglegessé 
válását követően a meg-
változott címet rögzítjük 
a jogszabályok által előírt 
központi nyilvántartó rend-
szerben, továbbá a központi 
személyiadat- és lakcímnyil-
vántartáson az ingatlanban 

lakcímmel (lakóhely és tar-
tózkodási hely) rendelkező 
személyek vonatkozásában 
átvezetjük.

A címváltozás miatt ér-
vénytelenné váló lakcímkár-
tya cseréjét hivatalból kez-
deményezzük a Váci Járási 
Hivatal Okmányirodájánál. 
Az új lakcímkártyát külön 
értesítést követően vehetik át 
a lakosok a polgármesteri hi-
vatalban, a régi (már érvény-
telen) lakcímkártya leadásá-
val egyidejűleg. A lakosság 
érdekében a lakcímkártyák 
leadására és átvételére hét-
köznap délután-kora esti 
órákban, továbbá a hétvé-

gén (szombat) is biztosítunk 
majd lehetőséget.

A címváltozás természe-
tesen nem csak a lakcím 
megváltozását eredménye-
zi, hanem minden olyan, a 
lakos vagy tulajdonos által 
igénybe vett szolgáltatást is 
érinti, mely igénybevételhez 
a lakcím vagy az ingatlan 
címe szükséges. A lakosság 
lakcímváltozással kapcso-
latos terheit a lehető legna-
gyobb mértékben csökken-
teni kívánjuk, ezért minden 
lehetséges esetben a válto-
zás-bejelentést a lakosok, tu-
lajdonosok helyett elvégez-
zük. Ebbe a körbe tartoznak a 

következő közszolgáltatások: 
víz, villany, gáz és hulladék-
szállítás. A tulajdoni lapon 
szereplő tulajdonosi címada-
tok változásának bejelentését 
is a tulajdonos igénye esetén 
a lakcímkártya átvételekor 
aláírt, a szükséges adatokkal 
kitöltött nyomtatványon az 
illetékes földhivatali osztály 
felé megtesszük.

Azon lakosok részére, 
akik a családi pótlékot vagy 
a nyugdíjat, nyugdíjszerű el-
látást postai úton kapják, a 
változásbejelentéshez szük-
séges nyomtatvány szintén 
rendelkezésre fog állni a lak-
címkártya átvételekor.

A címváltozás miatti 
egyéb bejelentési kötele-
zettségekről a határozatban 
kapnak majd tájékoztatást az 
érintettek.

Felhívom ugyanakkor 
a Lakosság figyelmét arra, 
hogy a jelen tájékoztató táb-
lázatban szereplő sorrend, 
továbbá a felvázolt ügymenet 
a gyakorlati munka tapasz-
talatai alapján változhat! A 
végrehajtandó feladat nagy-
ságára és példa nélküliségé-
re tekintettel jelenleg nem 
látható előre, hogy az egyes 
közterületeket érintő változ-
tatások milyen időinterval-
lum alatt valósíthatók meg.

Az új információkról fo-
lyamatosan tájékoztatjuk 
majd a lakosságot, kérjük, 
hogy kövessék híreinket a 
www.csorog.hu oldalon, az 
önkormányzat Facebook ol-
dalán és a Csörögi Hírlevél-
ben.

Amennyiben egyedi kér-
désük, észrevételük van saját 
ingatlanukkal, lakcímükkel 
kapcsolatban, kérem, hogy 
keressék a Hivatal munkatár-
sait az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: 27/592-005
E-mail: 

hazszamozas@csorog.hu
Kérem a Lakosságot, hogy 

működjünk együtt annak 
érdekében, hogy a képvise-
lő-testület által támogatott és 
a Hivatal által felelősséggel 
felvállalt feladat végrehajtha-
tó legyen a rendelkezésünkre 
álló szűk határidőn belül.

Kiskuti Petra 
jegyző

A házszámozási eljárás általánosságban az alábbiak szerint alakul:

Házszám-megállapítási eljárások 
indulnak minden utcában
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A világjárvány, mint minden 
más területet, a kulturális 
életet is jelentős mértékben 
visszavetette. Az emberek 
még inkább hozzászoktak 
az online tér használatához. 
Elszoktunk nem is oly rég 
még kedvenc időtöltéseink-
től: nehezebben indulunk el 
akár moziba vagy színházba 
is. Egymással is egyre többet 
„érintkezünk” inkább online 
felületeken.

Ráadásul nyár van, a nya-
ralás, a szabadságok, a pihe-
nés időszaka, tehát egyébként 
sem a közösségi élet dübör-
gésének kedvező idő ez - ha a 
fesztivál jellegű programokat 
most nem soroljuk ide.

Ennek ellenére Csörög 
közösségi életében éppen 
most nyílnak, nyílhatnak 
meg új távlatok, lehetőségek. 
Az eddig Művelődési Ház és 
Könyvtár néven ismert épü-
letben, az Arany János utca 
53. szám alatt megkezdődött 
a külső és belső megújulás. 

Csörögi Közösségi Színtér 

és Könyvtári Szolgáltatóhely 
- talán az új elnevezés első-
re hosszúnak tűnhet, azon-
ban amellett, hogy az épü-
let funkciója a hivatalosan 
megkövetelt szabályozáshoz 
igazodott - ennek az új név 
pusztán egy mutatója - sok-
kalta jobban kifejezi azokat 
az elveket, törekvéseket, me-
lyek mentén az önkormány-
zat a jövőben haladni kíván a 
közösségépítés és közműve-
lődés területén.

Mit is jelent ugyanis a kö-
zösségi színtér? Elsősorban 
azt, hogy valóban mindany-
nyiunké. Ún. „intergrált kö-

zösségi színtérként” tovább-
ra is ellátjuk feladatainkat 
könyvtári szolgáltatóhely-
ként, a kölcsönzés és a hely-
ben használat tehát a jövőben 
is mindenki számára adott, 
emellett pedig a nyitva tartási 
időn túl folyamatosan kíván-
juk bővíteni programkíná-
latunkat is. A nagy költségű 
fesztiválokkal, nagyszabású 
rendezvényekkel ellentétben 
a Közösségi Színtér „fő profil-
ját” sokkal inkább a kisebb, 
meghittebb, de lehetőség sze-
rint rendszeres programok 
jelentik. Túl vagyunk pl. a 
filmklub első vetítésén is: itt 
gyakorlatilag a csörögiek a 
falun belül élhetik át azt, amit 
egy kis művészmoziban a vá-
szonra történő vetítésnek kö-
szönhetően. Formálódik az 
olvasókör, tervezzük szakkö-
rök, további klubok indítását. 
A közösségi színtér elnevezés 
pedig a fentieken kívül kife-
jezi, hogy ötleteket, javaslato-
kat bárkitől várunk.

Aki eddig nem tette, köves-

Ahogy leírtam ezt a nevet, 
hogy Szent István király, át-
futott bennem egy gondolat 
- visszaemlékezve gyermek-
koromra, fiatalkoromra, sőt 
fiatal felnőttkoromra is - au-
gusztus 20-án soha nem volt 
ez a név ilyen méltón és szé-
pen leírva, kiemelve, nevén 
nevezve. 

Volt ez az ünnep alkot-
mány ünnepe, az új kenyér 
ünnepe, új búza ünnepe 
stb… De az államalapító I. 
Szent István királyról való 
megemlékezés nem volt 
igazán, talán csak az egy-
házban, szentmiséken. Sze-
rencsére ez már a múlté, 
és napjainkban szabadon, 
békében, demokráciában 
ünnepelhetjük és emlékez-
hetünk meg első magyar 
királyunkról. István király 
a 970-es évek táján szüle-

tett, szülei Géza fejedelem 
és édesanyja Sarolt kisko-
rától uralkodóvá nevelték 
és tanították. Olyan nemes 
tanítói voltak István király-
nak, mint Szent Adalbert. 
Uralkodásának fő alapja 
a keresztény hit és erkölcs 
megvalósítása, jó életbizto-
sítása, szegények felemelé-
se, segítése, a tanulás - lelki 

műveltség és szabadság. Azt 
akarta, hogy a magyar nép 
szabad, mindenkitől függet-
len, keresztény szellemiségű 
nemzet legyen. Mindent 
megtett, A HIT megőrzésé-
ért. Uralkodásának alappil-
lére volt a krisztusi tanítás 
és a hit igazsága és ennek 
követése. Társa, Gizella ki-
rályné mindenben követte, 
támogatta, segítette férjét. 
Gyermeküket, Szent Imre 
herceget is e szellemben ne-
velték. Szent Gellért püspök 
volt a tanítója. Imre herceg 
volt a trón várományosa, 
István király a jövő kirá-
lyát látta benne. Minden 
örömét, reményét e fiában 
lelte. A tragédia, ami Imre 
herceggel történt a vadásza-
ton, királyunkat kettétör-
te - lelkileg és fizikailag is. 
A királyt többé nem látták 

Fellendülőben a közösségi élet Csörögben se oldalunkat a Facebook-on 
(www.facebook.com/Csörögi 
Közösségi Színtér), kérdéseit 
tegye fel a kommunikacio@
csorog.hu címen, vagy a 
70/797 32 88-as telefonszá-
mon! Itt láthatják a Csörögi 
Közösségi Színtér és Könyv-
tári Szolgáltatóhely nyitva 
tartását, ebben az időben 
bárki bejelentkezés nélkül 
veheti igénybe a könyvtári 
szolgáltatásokat, illetve vehet 
részt a programokon, de mi-
vel, mint említettem, a szín-
tér mindannyiunké, a fenti 
elérhetőségeken lehetőség 
van nyitva tartási időn kívü-
li programokra is egyeztetés 
alapján, valamint érdemes 
mindig figyelni oldalunkat!

Ne feledjék: Csörög jó hely 
- Mindenkit vár a Közösségi 
Színtér és Könyvtári Szolgál-
tatóhely!

Tóth Dávid

Hétfő: szünnap
Kedd: 9-12  15-18
Szerda: szünnap

Csütörtök: 9-12 15-18
Péntek: 9-12  15-19

mosolyogni a fia elvesztése 
után. Sok-sok szenvedésen 
ment keresztül és az utódját 
is meg kellett találnia, akit 
Orseoló Péter személyében 
talált meg és királlyá koro-
náztatta. Azon kívül, hogy 
gondoskodott az őt követő 
uralkodóról, még Máriának 
is felajánlotta országát, hogy 
oltalmazza, védje és imád-
kozzon hazánkért. Szűz Má-
ria „égi patrónánk”, kérünk 
szeresd a magyar népet! 
1038. augusztus 15-én halt 
meg első magyar királyunk, 
István király. Ötven év eltel-
tével halála után 1083-ban 
László király uralkodása 
alatt szentté avatták. Azóta 
Szent István a neve. Köszö-
net és hála a törekvésének, 
aminek köszönhetően több, 
mint ezer év elteltével is él a 
HIT -  az a „mag”, amit ő el-
vetett a magyar földbe. Éljen 
Magyarország!

Á. E.

Szent István király
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Csörög, Szegedi utca 9. 
Ezt a címet kaptam meg, 
amikor felhívtam Fazekas 
Máriát, aki a Máltai Szere-
tetszolgálat által működte-
tett közösségi házat vezeti. 
Nem tudtam, hogy jó he-
lyen járok-e, de a gyerek-
zsivaj és egy kedves hölgy 
útbaigazítása után már biz-
tos voltam benne, jó helyen 
járok. 

A kapun belépve illedel-
mesen köszönnek nekem 
a fiúk, akik székeket cipel-
nek. Beljebb kerülve látom, 
hogy éppen uzsonnáznak 
a gyerekek, nagy örömük-
re tejbegríz készült, és van 
hozzá kakaópor is, ahogy 
egyikük diadalmasan meg-
jegyzi. 

Fazekas Mária bemutatja 
nekem a házat és kollégáit. 
Vannak közöttük ismerő-
sök, idősebbek és fiatalok 

is. De a céljuk közös: jót 
tenni Csörögben. Mikor 
már egy kicsit nyugodtabb 
helyre húzódunk be, ahol 
már nem hallani annyira 
a gyerekzsivajt elmondja: 
2019 óta vannak jelen a 
településen. A szeretetszol-
gálat működteti az óvodát 
és a családsegítő szolgála-
tot, valamint létrehoztak 
egy közösségi házat, ahol 
éppen beszélgetünk. 

„Mi itt igazából a Máltai 
Jelenlét Programot indítot-
tuk el, és egy rövid időn be-
lül volt arra lehetőség, hogy 
az önkormányzattal közö-
sen egy uniós forrást pályáz-
zunk meg, ami egy komplex 
program,  azaz     a szeg-
regátumon élő családoknak 
nyújt komplex segítséget. 
(A pályázat elnevezése: VE-
KOP-6.2.2-15-2020-00008 
‚A leromlott településré-

szeken élő lakosság élet-
körülményeinek javítása, 
rehabilitációja Csörögön.’) 
Több dolog miatt is komp-
lex a program. Egyrészt 
azért, mert ezek az emberek 
rengeteg féle problémával 
küzdenek az élet minden 
területén. Így a szolgáltatá-
soknak is legalább ennyire 
kellene komplexnek lenni-
ük, a szociális segítségnyúj-
táson kívül drogprevenciós 
tanácsadás, adósságkeze-
lésben segítségnyújtás, fej-
lesztőpedagógus,, közösségi 
programok, egészségügyi 
szűrések szervezése, képzé-
sek szervezése, gyerekekkel 
való munka” – mondja, és 
rögtön hozzá is teszi, hogy 
nagyon szeretnék, ha lenne 
egy pszichológusuk is. 

A családsegítőhöz kap-
csolódik a házi segítség-
nyújtás és a szociális ét-

keztetés is, bár ebben úgy 
tűnik hamarosan változás 
lesz, hiszen népkonyhát 
hoz létre a Baptista Szere-
tetszolgálat. 

Sikerként éli meg, hogy 
a targoncakezelő képzé-
sükre 11-en jelentkeztek és 
pont beszélgetésünk után 
egy nappal lesz a vizsga 
Budapesten.

„Holnap lesz a vizsgájuk 
Budapesten úgyhogy, ha 
mindenki sikeresen leteszi, 
akkor remélhetőleg majd 
büszkén mutogathatják 
az okleveleiket, hogy ezt a 
tanfolyamot elvégezték, ez-
zel másokat is motiválhat-
nak a tanulásra. A targon-
ca jogosítvány megszerzése 
lehetőséget jelent az em-
bereknek, hogy bejelentett 
munkájuk legyen, vagy elő-
rébb jussanak a munkahe-
lyükön. De szeretnénk még 
további tanfolyamokat is 
szervezni. Ez most zömmel 
a férfiaknak szólt, bár volt 
női résztvevő is, de szeret-
nénk a nőknek való szak-
mába való betanulást is 
segíteni.”

A településen élők na-
gyon sokféle problémával 
keresik fel őket. Fazekas 
Mária szerint az egyik 
„legnépszerűbb” szolgál-
tatás az adósságkezelés, 
szakértő bevonásával pró-
bálnak segíteni az adós-
sággal küzdők számára.

„Rengeteg család küzd, 
vagy közüzemi hátralékok 
rendezetlensége, vagy más 
típusú adósságok miatt, mi 
nem abban segítünk, hogy 
kifizetjük ezeket az adós-
ságokat, hanem megpróbál 
a szakember egyeztetni, a 
legjobb megoldásokat meg-
találni arra, hogy viselhető 
költségeket jelentsen ez egy 
család számára” – mondja. 

Emellett gyakran kér-
nek segítséget szenvedély-
betegségek miatt is. Ebben 
az esetben az orvoshoz 
való eljutás, vagy megfele-
lő kezelés, vagy rehabilitá-
cióba való bekapcsolódás 
lehetőségét kínálják fel. 

A Máltai Szeretetszolgálat 
munkatársai mindig ott 
vannak jelen, ahol kell

A targoncakezelői képzés résztvevői időközben mind sikeresen levizsgáztak
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De nem csak a testi vagy 
pszichés betegségek keze-
lését igyekeznek felkarolni, 
hanem szűrőprogramokat 
is szerveznek. 

„Tüdőszűrés volt tavasz-
szal, ami nagyon népszerű 
volt, rengetegen eljöttek. 
Elviekben 40 éves kor alatt 
kellene fizetni valamennyi 
összeget, ezen az alkalmon 
azonban mindenki térítés-
mentesen részt vehetett. 
Szeretnénk még további 
egészségügyi szűréseket 
és szemészeti szűrést is 
szervezni, ezt leginkább a 
gyerekeknek, mert sokszor 
tapasztaljuk, hogy nem 
látnak jól. Gyakran ez az 
oka, hogy egy-egy gyerek 
lemarad, vagy nem tud úgy 
teljesíteni, mert nem lát el 
a tábláig, ha ezt nem veszik 
észre, akkor az nagy bajo-
kat tud okozni.”

Van egy fejlesztőpeda-
gógus kollégájuk is, aki 
nyáron a közösségi házba 
bejáró gyerekeknek se-
gít, akár pótvizsgára való 
felkészüléssel vagy fej-
lesztéssel. Év közben az 
óvodában tevékenykedik, 
az iskolára való felkészí-
tésben nyújt segítséget a 
gyerekeknek. De dolgozik 
velük egy fejlesztő mentor 
és közösségi munkatárs is, 
akik a gyereknek szervez-
nek színes programokat, 
tematikus napokat. Nyá-
ron játszóházzal, külön-
böző programokkal várták 
az ifjúságot a közösségi 
házban. Ugyanakkor ki-
rándulásokra is gyakran 
viszik el őket.

A covid időszaka na-
gyon megnehezítette a 
helyzetüket, nehezen ke-
rültek közel a családok-
hoz. De úgy látom ez az el-
múlt időszakban változott, 
hiszen, ha ilyen sokan rá-
juk bízzák a gyerekeiket, 
az a bizalom jele. Jelenleg 
140 ügyfelük van, akikkel 
öt-hat munkatárs foglal-
kozik rendszeresen. Van 
köztük helyi is, akit sokan 
ismernek, így egy kicsit 

közelebb kerülhetnek a 
csörögiekhez. 

A Jelenlét program egy 
fontos szemlélete, hogy a 
születéstől a felnőtt korig 
segítik a családokat. Ez 
fontos célkitűzése a csö-
rögi szervezetnek is, ezért 
együttműködnek a védő-
női szolgálattal is. Munká-
jukat segítve pedig számos 
felszereléssel is ellátták 
őket. Szintén fontos része 
a programnak a mozgás, a 
sport. 

„Van egy fociedző, ő is 
helybéli munkatársunk. 
Hetente kétszer-háromszor 
szokott fociedzést tartani a 
gyerekeknek, még egyelőre 
nem igazi, mert még várat 
magára a rekortán pálya 
kialakítása. De ebben is 
együttműködtünk az ön-
kormányzattal. A Máltai 
SE közreműködésével lehe-
tett pályázni a pályákra.” – 
mondja.

Még 2021 januárjában 
jelentették be a települé-
sen, hogy 400 millió fo-
rintból indul el a Komp-
lex Telep Program, ezt 
követheti majd egy Biztos 
Kezdet Gyermekház kiala-
kítása. Egyelőre azonban 
ennek az építése még nem 

indult el. Fazekas Má-
ria szerint a hosszú távú 
tervek között továbbra is 
szerepel    egy   ilyen  bá-
zisintézmény létesítése 
Csörögben.  Az önkor-
mányzat az ehhez kapcso-
lódó programbeli vállalá-
sait – út építése, szociális 
bérlakások létrehozása – 
már megtette. 

A közeljövőben a kö-
zösségi ház is bővülhet és 
megújulhat. Hiszen kell 
a hely, mivel elindult a 
Baba-mama klub, lesz-
nek még tanfolyamok, 
egészségügyi szűrések is. 
De szeretnék elindítani a 
Szimfónia programot is, 
ami egyfajta zenei szocia-
lizácója a gyerekeknek. Ez 
azért is fontos számukra, 
mert legutóbb húsvétkor 
a templomban léptek fel 
a gyerekek, ami nagy él-
mény volt számukra. 

„Mindenképpen szeret-
nénk majd pályaorientáci-
ós tanácsadást is nyújtani 
az embereknek, illetve fon-
tos lenne, hogy legyen pszi-
chológus munkatársunk, 
mert arra is elég nagy igény 
van. Terveink között szere-
pel egy önsegítő csoport lét-
rehozása is, amely a szen-
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Kéziratokat a 
polgármesteri hivatal 

titkárságán lehet leadni.

vedélybetegeknek nyújtana 
további segítséget.”

Mint minden évben így 
most is az iskolakezdéshez 
nyújtanak majd támoga-
tást az önkormányzattal 
közösen. Emellett bekap-
csolódnak az adomány-
gyűjtő akciókba is, hogy 
ezáltal további segítséget 
tudjanak biztosítani a he-
lyi lakosoknak.

Furucz Anita
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