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A MAGYAR SZINKRON 
LEGENDÁS ALAKJA

KÖZÉLET

7. OLD.

BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZAT

2. OLD.

KÖZÖSSÉGI DÖNTÉS 
2 MILLIÓ FORINTRÓL
ÖNKORMÁNYZAT

2. OLD.

TOVÁBB OMLIK AZ ADY 
ENDRE UTCAI TÁMFAL

Megelőzés a 
Szentendre és Vidéke 
Praxisközösséggel
TEGYEN ÖN IS EGÉSZSÉGÉÉRT! 
A Szentendre és Vidéke Praxisközösség 
2019 eleje óta nyújt plusz szolgáltatásokat a 
térség hét praxisában. A hasznos, megelőző 

programokon kívül rendszeres ismeretter-
jesztő előadásokkal hívják fel a figyelmet a 
megelőzés fontosságára. 

Csobánkán dr. Kollár László gyermekorvos 
34 szakemberrel együtt korszerű, több-
letszolgáltatásokat nyújtó ellátást biztosít 
pácienseinek. Minden klub, szolgáltatás a 
háziorvoson keresztül, állapotfelmérés után 
érhető el.

Részletek a 11. oldalon ›››

BÖJTE CSABA FERENCES RENDI SZERZETES, 
A DÉVAI SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY 
ALAPÍTÓJA LÁTOGATÁST TETT 
ÖNKORMÁNYZATUNKNÁL

A barátságos hangulatú megbeszélésen 
az önkormányzatot Völgyes József polgár-
mester, Babos-Kaszab Veronika és Mar-
kolt-Lindmayer Gabriella képviselők, a Pol-
gármesteri Hivatalt dr. Imre Gábor jegyző és 

Kálmán Kinga Csobánka főépítésze képvisel-
te. A megbeszélésen szóba kerültek többek 
között a Margit-ligeti kastély hasznosítására 
vonatkozó elképzelések, és ehhez kapcsoló-
dóan körvonalazódott az önkormányzattal 
történő együttműködés is. Szó esett a romos 
kápolna sorsáról, megmentésének lehetséges 
alternatíváiról. Abban egyetértettek a felek, 
hogy a település meghatározó területének 
méltó funkciót kell kapnia.

FIGYELEMFELKELTŐ 
TÁBLÁKAT 
HELYEZNEK KI A 
PISTA-KANYARBAN

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest 
Megyei Igazgatósága az Önkormányzat 
sürgető kezdeményezésére felülvizsgálta 
a Csobánkát Pilisvörösvárral összekötő 
1109 jelű út „Pista-kanyarként” elhíresült 
szakaszát és az ott kihelyezett jelzőtáblá-
kat. A forgalombiztonság növelése érde-
kében az érintett részen mindkét irányba 
fluoreszkáló neon sárga hátterű jelző-
táblákat és irányonként 1-1 db „Négyzet 
alakú iránytáblát” helyeznek el. Az utóbbi 
időben megnövekedett balesetek és a 
rendőrség által is tett bejelentések alap-
ján a Magyar Közút megvizsgálta az útsza-
kasz pályaszerkezetét is, amely vizsgálat 
alapján indokoltnak tartották a kanyarív 
előtt akusztikus sárga lassítójelek felfesté-
sét a Csobánkáról érkezők sebességcsök-
kentésére. A hivatal napi kapcsolatot tart 
az ügyintézőkkel a mielőbbi kivitelezés 
előmozdítása érdekében.

BÖJTE CSABA LÁTOGATÁST TETT 
ÖNKORMÁNYZATUNKNÁL

Csobánkai Hírlevél

ÉPÍTENI SZERETNÉK
ÉPÍTKEZÉSI KISOKOS NEM CSAK 
ÉPÍTKEZŐKNEK

6. old. ›››

A heves esőzések és az időjárás enyhülése miatt az elmúlt időszakban tovább romlott az 
Ady Endre utcában leomlott partfal állapota, repedések és újabb omlások jelentkeztek 
az ivóvíz-nyomóvezeték felett lévő útburkolaton.

Az Önkormányzat EBR42: 469 843 azonosító számmal december 19-én pályázatot adott be 
a Magyar Államkincstárhoz a támfal helyreállítási munkálatainak költségeire, amely megha-
ladja a 75 millió forintot.

Részletek a 4. oldalon ›››

FONTOS, HOGY AZ ARRA KÖZLEKEDŐK NE HAJTSANAK 
AZ ÚTLEZÁRÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETRE, A ZÁRAT NE 
BONTSÁK FEL, SAJÁT ÉS AZ OTT LAKÓK, VALAMINT A 
VÍZELLÁTÁSSAL ÉRINTETT KILENC TELEPÜLÉS ÉRDEKÉBEN!
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KÖZÖSSÉGI DÖNTÉS  
2 MILLIÓ FORINTRÓL
Ön milyen közcélra költene el 2 millió Ft-ot 
ebben az évben?
Az önkormányzat lehetőséget biztosít, hogy 2 millió Ft költségve-
tési összeg felhasználásáról közvetlenül a lakosok döntsenek.

A Hasznos ötletek Csobánkának Facebook oldal elkezdte össze-
gyűjteni ezen ötleteket, melyek az alábbiak:

- A Szőlőprés helyreállítása

- Tiszta udvar, rendes ház mozgalom támogatása

- Kutyafuttató kialakítása

- Játéktár támogatása

- Kandeláberek napelemes lámpatestekkel a Dobogókői elága-
záshoz, megvilágítva a buszmegállókat 

- Csobánkai Tűzoltó Őrs 

- Nagy teljesítményű ágaprító berendezés (zöldhulladék keze-
lésének kérdését rendezve)

- Tanösvény-karbantartás

- Tavaszi szemétszedő akció (szemetelés kérdésének rendezése)

- Tanoda fejlesztése

- A közösségi ház programjainak és egyéb közösségi progra-
mok fejlesztésére

- "Pilisi Önfenntartó Kistérség" programban való részvétel díja

- A gyermekorvosi rendelő új eszközbeszerzésének támogatása

Ha bármelyik ezek közül tetszik Önnek, vagy saját ötlete van, 
kérjük, hogy véleményét juttassa el az alábbi szelvényen a 
polgármesteri hivatalba, vagy írja meg elektronikus levélben az 
alpolgarmester@csobanka.hu címre legkésőbb 2020. március 
20-ig.

A Facebook-szavazás, a papír alapon, vagy email útján érkezett 
vélemények rangsorolása alapján a TOP 5 ötletet részletesen 
bemutatjuk az áprilisi lapszámban, illetve az újságban lesz egy 
szavazólap, amit a hivatalban lehet leadni április 20-ig, így a má-
jusi számban már a győztes ötletről tudunk beszámolni.

Bíztatjuk, hogy vegyen részt a közösségi döntés meghozatalának 
folyamatában.

TEGYÜK EGYÜTT ÉLHETŐBBÉ CSOBÁNKÁT.

Völgyes József polgármester úr megbízásából:  
Bognár László alpolgármester

Javaslatom 2 000 000 Ft közösségi célú 
felhasználására:

Név, elérhetőség (nem kötelező megadni): 

ELFOGADTÁK A 
KÖLTSÉGVETÉST
BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
FEBRUÁR 13-I ÜLÉSÉRŐL
Csobánka Község Önkormányzata 21 napirendi pontot tárgyalt 
februári ülésén és fontos döntéseket hozott meg. Többek között 
megalkotta a 2020. évi költségvetésről szóló rendeletet, elfogadta 
az idei közbeszerzési tervet, felülvizsgálta az önkormányzati kép-
viselőnek és az önkormányzati bizottság tagjainak járó tisztelet-
díjakat.

Völgyes József polgármester az írásban megküldött beszámolóját 
kiegészítve megemlítette az Ady Endre utcai támfal ügyét. Felhívta 
a figyelmet arra, hogy aki a lezárás ellenére áthalad a leomlott tám-
fal melletti szakaszon, az a saját testi épsége mellett a pilisi térség 
ivóvízellátását is kockáztatja. A hulladékszállítás problémái kapcsán 
tisztázta, hogy a pályázati eljárás szabályszerű lebonyolítása miatt 
még hónapokig a Zöld Bicske fogja elszállítani a szemetet, és ezalatt 
lesz lehetősége bizonyítani, hogy a cég megváltozott szervezeti 
struktúrája minőségjavulást is eredményez. Ez esetben ugyanolyan 
esélyekkel indulhatnak a közbeszerzésen. Beszámolt még az újra in-
dult jogsegély szolgálatról és a közútkezelő rendkívüli felülvizsgála-
táról a Pilisvörösvárt Csobánkával összekötő útszakaszon, aminek 
eredményéről a címlapon olvashatnak. 

A napirend előtti felszólalásában Alvincz Anett képviselő is a 
Pilisvörösvárra vezető úttal kapcsolatban szólalt meg. Felhívta a 
figyelmet az útburkolat hibáira, ami további balesetveszélyt okoz, és 
kérte az intézkedést ezek kijavításával kapcsolatban. Gulcsik Vilmos 
képviselő a behajtási engedélyekkel kapcsolatban kért szót, és az 
ürömi példához hasonló általánydíjat javasolt, amit az építkezések-
hez kapcsolódóan kellene megfizetni. Bognár László alpolgármes-
ter az éppen zajló Házasság hete rendezvénysorozatról számolt be, 
amelynek sikeréhez Csobánka kiemelkedő módon 12 programmal 
járul hozzá. 

Egy kivételével a napirendi pontok tekintetében egyetértés 
mutatkozott és egyhangúlag szavaztak igennel a képviselők. Az 
önkormányzati képviselőnek és az önkormányzati bizottság tagjának 
járó tiszteletdíjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata című 
napirendi pont előtt Völgyes József polgármester megköszönte a 
Pénzügyi bizottság külsős tagjainak, Grocott Tímár Eszternek és dr. 
Vágó Jánosnak, hogy lemondanak a tiszteletdíjukról, és továbbra 
is társadalmi munkában végzik tevékenységüket, majd nemmel 
szavazott az előterjesztésre. Ennek a napirendi pontnak a tárgyalá-
sánál Babos-Kaszab Veronika képviselő is szót kért. Megemlítette, 
hogy a képviselők október óta tiszteletdíj nélkül végzik a munkáju-
kat, felhívta a figyelmet arra, hogy a javaslatban szereplő összegnél 
kevesebbet kaptak a képviselők az előző ciklusban, viszont ennél 
jóval magasabb tiszteletdíjak megszokottak a környékbeli települé-
seken. Ennek ellenére nem tudott határozott álláspontot kialakítani 
a témával kapcsolatban, és bejelentette, hogy tartózkodni fog a sza-
vazásnál. A határozati javaslatot a testület 5 igen, 1 nem  szavazattal 
és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

A költségvetési rendelethez kapcsolódva Bognár László alpolgár-
mester optimalizált működésről beszélt, ahol nem kell maradvány-
ból vagy tartalékokból fedezni a kötelező feladatok ellátását.  
A polgármester szerint ez egy konzervatív költségvetés, abban 
az értelemben, hogy nem tervezték túl a várható normatív támo-
gatásokat és saját bevételeket. Meglátása szerint biztonsággal 
tervezhető bevételek biztosítják majd a működést ebben az évben. 
A Csobánka Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 
rendeletet egyhangúlag fogadta el a testület.

A TESTÜLETI ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVEI ELÉRHETŐEK A  
CSOBANKA.HU WEBOLDALON. AZ ÜLÉSEKET ÉLŐBEN KÖZVETÍTJÜK 
A CSOBÁNKA TV NEVŰ YOUTUBE CSATORNÁN, AHOL A KORÁBBI 
ALKALMAK IS VISSZANÉZHETŐEK.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET KÖVETKEZŐ RENDES ÜLÉSE MÁRCIUS 26-ÁN LESZ, A 
BAROSS PÉTER KÖZÖSSÉGI TÉR ÉS KÖNYVTÁR DÍSZTERMÉBEN.

-SZS-
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ELKEZDTE A 
RONCSAUTÓK 
ELTÁVOLÍTÁSÁT A 
KÖZTERÜLETEKRŐL 
AZ ÖNKORMÁNYZAT
Érdemes a tulajdonosoknak ezt meg-
előzően gyorsan intézkedni, elkerülve 
az elszállítás tetemes összegének és a 
bírságnak megfizetését. 

MEGHOSSZABBÍTOT-
TÁK A KÁRT OKOZÓ 
VADAK KILÖVÉSÉ-
NEK ENGEDÉLYÉT 
FEBRUÁR 29-IG

Csobánka közbiztonságának és a közte-
rületek rendjének megőrzése, a közterü-
leteket rendeltetésének megfelelő célra 
használó polgárok és egyes ingatlanaik 
védelme érdekében a település belterü-
letén belül, a vaddisznók károkozásának 
visszaszorítására a vadak megjelenésére 
vonatkozó bejelentések alapján február 
29-ig hosszabbította meg a hatóság a 
vadak kilövésének engedélyét.

A tevékenység helye Csobánka belterüle-
téhez tartozó:

• a település Fő úttól az Oszoly-csúcs és 
Csúcs-hegy irányába eső belterülete

• a település Vörösvári úttól a Kis-Kevély 
irányába eső belterülete.

A vadelejtés délután 18:00-tól másnap 
reggel 6:00 óra közötti időszakban zajlik.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KILÖVÉSSEL 
ÉS A BEJELENTÉSSEL KAPCSOLATBAN A 
WWW.CSOBANKA.HU OLDALON OLVAS-
HATÓ.

BEFEJEZŐDÖTT A 
BÉKE ÚT 42.-BARTÓK 
BÉLA U. TERÜLETÉN 
BEOMLOTT TÁMFAL 
ÚJRAÉPÍTÉSE
2020. január 9-én, csütörtökön vette át az 
Önkormányzat az újraépített támfalat és 
annak közvetlen területét. A megépített 
támfal legalacsonyabb pontja 60 cm, míg 
a legmagasabb több mint 4 méter. Hogy a 
helyreállított útszakasz hosszútávon tartós 
és biztonságos maradhasson, a környező 

utcákban lakók együttműködése is szüksé-
ges – 3,5 tonnát meghaladó teherautók és 
munkagépek nem közlekedhetnek ezen az 
útszakaszon.

FELMONDTA 
SZERZŐDÉSÉT A 
ZÖLD BICSKÉVEL AZ 
ÖNKORMÁNYZAT

A közelmúltban kialakult és mára min-
dennapos problémává fajult szemétszál-
lítási gondok, illetve jogi aggályok okán a 
törvényben rögzített hat hónapos határidő 
kitűzésével az Önkormányzat felmondta a 
jelenlegi szerződését a Zöld Bicske Kft.-vel. 
Új szolgáltatót közbeszerzési eljárás útján 
kíván választani a Képviselő-testület. A fél 
év alatt lehetősége van a jelenlegi szolgál-
tatónak bizonyítania, hogy a megváltozott 
szervezeti struktúrában tudnak javítani 
a szolgáltatás minőségén, és így egyenlő 
esélyekkel indulnak a közbeszerzésen.

ELKEZDTE A 
KÖZTERÜLETEN 
KÓBORLÓ EBEK 
BEFOGÁSÁT A 
GYEPMESTER
A közterületeken felügyelet nélkül kóborló 
ebek veszélyt jelentenek mind az emberi, 
mind az állati egészségre, illetve a bizton-
ságos közlekedésre. Kérjük a kutyatulajdo-
nosokat, hogy a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően tartsák ingatlanukon belül 
kutyájukat, gondoskodjanak annak megfele-
lő elkerítéséről.

A GYEPMESTER ÁLTAL BEFOGOTT ÉS 
ELSZÁLLÍTOTT EBEK TARTÁSI ÉS KIVÁLTÁSI 
DÍJA AZ ÁLLAT TULAJDONOSÁT TERHELI.

HÍREK

ITT TUDJA 
BEJELENTENI A 
KÖZVILÁGÍTÁSI 
HIBÁT
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft. tájékoz-
tatása szerint az alábbi elérhetőségeken 
tudják bejelenteni a közvilágítási hibákat:

Telefonos ügyfélszolgálat hibabejelentő 
vonal: 06-80/38-39-40 / 1-ES MENÜPONT 
(a nap 24 órájában helyi tarifával hívható)

E-mailben: KOZVILAGITAS@ELMUEMASZ.HU

ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport ENERGIAPP-
jában található közvilágítás hibajelentésen 
keresztül: Ügyfélszolgálat >> Központi 
elérhetőségek >> Közvilágítás hibabejelentő 
(Az applikáció mind Androidos, mind iOS-es 
készülékekre letölthető)

HTTP://ELOSZTO.EMASZ.HU oldalon elérhető 
online ügyfélszolgálaton Bejelentések/
Közvilágítási hibabejelentés menüponton 
keresztül
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TÁMFALOMLÁS 
AZ ADY ENDRE 
UTCÁBAN
2019. november 29-én délután az Ady Endre utca 63. számú 
ingatlannal szemben a páros oldalon az ott parkoló személygép-
járművel együtt leomlott az utcát támasztó rakott partfal és az 
azon kialakított beton kerítés lábazat az alatta álló magánterület-
re. Az omlás elérte az úttest szélét. Az útburkolat alatt regionális 
ivóvíz-nyomóvezeték fut, amely a helyi és több környező település 
vízellátását biztosítja.

Az önkormányzat azonnali védekezési intézkedésként teljes útzárat 
épített ki az érintett szakaszon, tájékoztatta az érintett közművek 
kezelőit, valamint bejelentette a vis maior jellegű káreseményt a 
Magyar Államkincstár elektronikus formanyomtatványán.

A december 11-én kiérkezett, szakhatóságokból álló bizottság 
megállapította, hogy a partfal állapota az esős és enyhülő időjárás 
miatt folyamatosan tovább omlik. Javaslatot tettek a helyreállítási 
munkálatok ütemezésére, a bezuhant gépjármű szakszerű kieme-
lésére, kitértek a lakosság és a vagyoni biztonság megóvására tett 
lépésekre.

A Belügyminisztérium Pince-partfal Bizottságának munkatársai de-
cember 12-én I. fokú káreseménnyé nyilvánították a partfalomlást.

A káresemény bejelentésétől 40 nap áll rendelkezésre a végleges 
támogatási igényt tartalmazó pályázat benyújtására, melyet a 
megbízott szakértő társaság december 17-re elkészített. A károk 
helyreállításának tervezett összköltsége 75 653 202 Ft, melyből az 
önkormányzat saját forrásból 10%-ot vállal.

A Képviselő-testület december 18-án, rendkívüli testületi ülés kere-
tében döntött ezen összeg biztosításáról, valamint felhatalmazta a 
Polgármestert a pályázat benyújtására.

A 2019. december 19. napján benyújtott pályázat elbírálása akár 
több hónapig is eltarthat, így a bezuhant gépjármű kiemelése után 
a további omlás megakadályozása és az ivóvíz-nyomóvezeték meg-
óvása érdekében azonnali műszaki megoldás szükséges, melynek 
kivitelezése januárban, időjárás függvényében kezdődhet.

AZ ÚTSZAKASZ A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN A PARTFAL STABILIZÁLÁ-
SÁIG TELJES LEZÁRÁS ALATT MARAD.

A heves esőzések és az időjárás enyhülése miatt az elmúlt időszak-
ban tovább romlott az Ady Endre utcában leomlott partfal állapota, 
repedések és újabb omlások jelentkeztek az ivóvíz-nyomóvezeték 
felett lévő útburkolaton.

Bár az Önkormányzat saját hatáskörében mindent megtesz az 
útszakasz megóvásáért, az időjárás szeszélyessége jelentősen befo-
lyásolja a partfal további károsodását. Helyszíni szemlék folyamán 

megállapítható volt, hogy a leomlott szakasz mellett mindkét irány-
ban várható további omlás, az olvadás és a hirtelen lezúduló nagy 
mennyiségű esőzés miatt. 

FONTOS, HOGY AZ ARRA KÖZLEKEDŐK NE HAJTSANAK AZ ÚTLE-
ZÁRÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETRE, A ZÁRAT NE BONTSÁK FEL, SAJÁT 
ÉS AZ OTT LAKÓK, VALAMINT A VÍZELLÁTÁSSAL ÉRINTETT KILENC 
TELEPÜLÉS ÉRDEKÉBEN!

"UNOKÁZÓS" CSALÓK 
CSOBÁNKÁN
Felhívjuk a Lakosság figyelmét, 
hogy Csobánkán is megjelentek az 
„Unokázós” csalók!
Az úgynevezett unokázós csalások közös jel-
lemzője, hogy a bűnözők telefonon hívnak fel 
idős embereket. A csaló a kiszemelt áldozat 
hozzátartozójának (unokájának, gyermeké-
nek) adja ki magát, vagy azt mondja, hogy az 
ő megbízásából telefonál. Azt állítja, hogy az 
unoka (gyermek) valamilyen bajba került (pél-
dául autóbalesetet szenvedett vagy tartozása 
van), és sürgősen pénzre van szüksége. Mivel 
közvetlen találkozáskor könnyen kiderülne, 
hogy nem ő az unoka,  akadályoztatására 

hivatkozva valakit elküld a pénzért, esetleg 
ékszerekért.
A csalók általában telefonkönyv alapján, 
találomra hívják fel a potenciális célpontokat, 
de az is előfordul, hogy előzetesen a kisze-
melt áldozat lakókörnyezetében puhatolóz-
nak, vagy a közösségi oldalakon megadott 
információkat felhasználva teszik hihetőbbé 
történetüket.
A rendőrség tanácsai arra az esetre, ha valaki 
ilyen hívást kap:
- Járjon utána, hogy valóban baj van-e:
- Tegye le a telefont, majd hívja vissza hozzá-
tartozóját
- Tegyen fel ellenőrző kérdéseket:
 "Hogy hívnak? Mikor születtél? Mikor találkoz-
tunk utoljára?"

- Ne hagyja, hogy sürgessék, próbáljon nyu-
godt maradni!
Egy életmentő műtét külföldön sem marad-
hat el, mert valaki nem tud azonnal fizetni.
Hivatalos személy nem kér pénzt: se rendőr, 
se mentő, se tűzoltó.
Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbál-
tak meg elkövetni Ön vagy hozzátartozója 
sérelmére, hívja azonnal a 112-es segélyhívó-
számot!
Ne adja meg adatait ismeretleneknek!
KÉRJÜK A LAKOSSÁGOT, HOGY FIGYELMEZ-
TESSÉK IDŐS ROKONAIKAT!
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A fenntartható Energia és Klímaterv 
(SECAP) közös elkészítése kapcsán Strack 
Bernadett, Pilisvörösvár alpolgármes-
tere és Bakos László, a Tegyünk Együtt 
Vörösvárért Egyesület elnöke tájékoztatást 
adott a szerveződő kistérségi együttműkö-
dés kapcsán. 

Az említett klímaterv a következős EU-s 
költségvetési ciklusban sok pályázathoz fel-
tétlenül szükséges. Az egyeztetés során több 
közlekedési és környezetvédelmi kérdés is 
szóba került. Az Önkormányzat Pilisvörös-
várral is törekszik a szoros és gyümölcsöző 
együttműködésre. A megbeszélésen részt 
vett Bognár László alpolgármester, Mar-
kolt-Lindmayer Gabriella és Gulcsik Vilmos 
képviselők.

Hosszú távú együttműködésre törekszik 
még Csobánka Pomáz Várossal is, akikkel 
a közös közterület-felügyelet felállítása 
és működtetése a cél. Az elképzelések 
szerint a közbiztonság erősítésére, a helyi 
önkormányzati rendeletek betartatására, 
közterület-felügyeleti feladatok, mezőőrségi 
feladatok ellátására egy önkormányzati tár-
sulás formájában tudna működni. A soron 
következő feladat meghatározni az ellátan-
dó feladatokat, és kiszámítani ezek ellátásá-
nak költségeit. Mindezek ismeretében tudja 
megfogalmazni a két település vezetősége 
a konkrét együttműködési megállapodást. 
Ennek az együttműködésnek a keretében 
tudna létrejönni Csobánkán is a közterület 
felügyelete.

Környezetvédelmi feladatairól és az Önkormányzat 2020. évre szóló terveiről tartott 
közmeghallgatást január 16-án a Képviselő-testület, amelyet az érdeklődők élő 
közvetítésen is nyomon követhettek. A Képviselő-testület által felvázolt elképzelések 
meghallgatása után a résztvevőknek lehetőségük volt hozzászólásra, így a vélemények 
tükrében tudja felállítani gazdasági prioritásait a község vezetése. A felvétel ma is 
elérhető a Youtube-on, a Csobánka TV csatornán.

FONTOS A KISTÉRSÉGI 
EGYÜTTMŰKÖDÉS

KÖZMEGHALLGATÁST ÉS 
FALUGYŰLÉST TARTOTT 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

ÚJRAINDUL A 
JOGSEGÉLY 
SZOLGÁLAT A 
TELEPÜLÉSEN

Csobánka Község Önkormányzata és a  
Dr. Nagyistók Bence Ügyvédi Iroda között 
létrejött megbízási szerződés értelmében 
az Ügyvédi Iroda a lakosság részére minden 
hónap első szerdáján 16:00 és 18:00 óra 
között ingyenes jogi tanácsadást biztosít.

ÉLELMISZERTÁMOGATÁS 
NYUGDÍJASOK RÉSZÉRE
Időpont: 2020. MÁRCIUS 24. (KEDD) 09.00 - 11.30

HELYSZÍN:  POLGÁRMESTERI HIVATAL CSALÁDSEGÍTŐ 

-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉPÜLETE, 2014  

CSOBÁNKA, FŐ ÚT 1.

Élelmiszertámogatásban részesülhet:

- Azon öregségi nyugdíjban részesülők, 
akiknek a havi nyugdíja a 85.500 Ft-ot 
nem haladja meg

- 70 éven felüliek (személyazonosító 
igazolvány)

A csomag alapvető élelmiszereket tartal-
maz megközelítőleg 3.200,-Ft értékben. 

Tájékoztatjuk a település 70 év alatti 
nyugdíjas lakóit, hogy élelmiszercsoma-
got kizárólag a Nyugdíjfolyósító Intézet 
megállapító határozatával áll módunkban 
kiadni. 

Nyugdíjszelvény nem elfogadott, mivel 
nem szerepel azon a jogosult neve. 
Kérjük, hogy az élelmiszerosztás időpont-
jára legyenek kedvesek a kért igazolást 
beszerezni abban az esetben, ha még ez 
nem áll rendelkezésükre!

Kérjük tehát, hogy a megállapító határoza-
tot hozzák magukkal, valamint a megha-
talmazott a meghatalmazást!

FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY KIZÁRÓ-
LAG MÁRCIUS 24-ÉN A MEGHIRDETETT 
IDŐPONTBAN VAN LEHETŐSÉG A CSO-
MAGOT ÁTVENNI, ÉS CSAK EGY JOGCÍ-
MEN LEHET IGÉNYBE VENNI. 

ÉLELMISZERTÁMOGATÁS
IDŐPONT: 2020. MÁRCIUS 31. (KEDD) 09.00 - 11.30

HELYSZÍN: POLGÁRMESTERI HIVATAL, CSALÁDSEGÍ-
TŐ –ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉPÜLETE, 2014 
CSOBÁNKA, FŐ ÚT 1.

Élelmiszertámogatásban részesülhet, 
aki(k):

-Időskorúak járadékában részesülnek 
- Aktívkorúak ellátására jogosultak 
- Jövedelempótló rendszeres támogatás-
ban részesülnek a helyi rendelet alapján 
- Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás-
ban részesülnek 
- Magasabb összegű családi pótlékra jogo-

sultak (betegség vagy fogyatékosság miatt) 
- Tartósan betegnek, súlyosan fogyatékos 
gyermeket nevelőknek vagy súlyosan 
fogyatékos személyeknek minősülnek 
- Ápolási díjban részesülnek 
- Fogyatékossági támogatásban részesül-
nek

Kérjük a megállapító határozatot hozzák 
magukkal, valamint a meghatalmazott a 
meghatalmazást!

FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY KIZÁRÓLAG MÁRCIUS 
31-ÉN A MEGHIRDETETT IDŐPONTBAN VAN LEHETŐSÉG 
A CSOMAGOT ÁTVENNI, ÉS CSAK EGY JOGCÍMEN LEHET 
IGÉNYBE VENNI.
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ÉPÍTENI 
SZERETNÉK!
ÉPÍTKEZÉSI KISOKOS NEM 
CSAK ÉPÍTKEZŐKNEK
Építési engedély,….egyszerű bejelentés,……. településképi bejelen-
tés…….. szükséges? És ha egyik sem szükséges, akkor semmilyen 
szabályt nem kell figyelembe vennem???

 Az elmúlt években folyamatosan változtak az építésügyi jogsza-
bályok, különösen a lakóház építésével kapcsolatos előírások. Az 
építésjogban nem járatos építkezőknek nehéz eligazodniuk abban, 
hogy melyik építési tevékenység végzéséhez kell építési engedélyt 
beszerezni, és melyikhez nem. Sokak számára az sem egyértelmű, 
hogy a nem engedély köteles építések esetében milyen szabályokat 
kell mégis figyelembe venni. Az alábbiakban pontokba szedtem, 
hogy melyik építkezéshez milyen eljárás tartozik, és milyen doku-
mentumok szükségesek:

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÖTELES ÉPÍTÉS

- nem lakó rendeltetésű épület esetén, (vagy ha van is benne lakó 
rész, az kisebb, mint az épület hasznos alapterületének 50%-a)

Szükséges dokumentumok, eljárás:

- építész által készített építészeti-műszaki tervdokumentáció szükséges

- az építészeti-műszaki tervdokumentációra be kell szerezni a polgár-
mester településképi véleményét, melyet a polgármester a települé-
si főépítész véleménye alapján ad meg

- építési engedélyezési tervdokumentációt a településképi vélemény-
nyel együtt az építésügyi hatósághoz kell benyújtani

EGYSZERŰ BEJELENTÉSSEL VÉGEZHETŐ ÉPÍTÉS

- legfeljebb 300 négyzetméter hasznos alapterületű lakóépület, vagy 
a 300 négyzetméter hasznos alapterületet meghaladó saját lakhatás 
céljára építendő egylakásos lakóépület építése

Szükséges dokumentumok, eljárás:

- építész által készített építészeti-műszaki tervdokumentáció

- az építészeti-műszaki tervdokumentációt kötelező szakmai kon-
zultáció keretében be kell mutatni a települési főépítésznek, aki a 
konzultációról emlékeztetőt készít

- az építészeti-műszaki tervdokumentációt a szakmai konzultációs 
emlékeztetővel együtt az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást 
Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerbe, az ÉTDR-be kell 
feltölteni.

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSSEL VÉGEZHETŐ ÉPÍTÉS

az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek közül 
Csobánkán

- kerítés,

- cégtábla, cégér,

- épület színezése,

- homlokzatokon megjelenő kiegészítő szerkezet,

- napenergiát hasznosító berendezés,

- szobor, emlékmű építése, valamint

- épület rendeltetésének megváltoztatása

Szükséges dokumentumok, eljárás:

- építész által készített építészeti-műszaki tervdokumentáció

- az építészeti-műszaki tervdokumentációval településképi bejelen-
tést kell benyújtani a polgármesterhez, melyre a polgármester a 
települési főépítész véleménye alapján határozatban ad választ. 

Kálmán Kinga 
Csobánka Község főépítésze

TOVÁBBI RÉSZLETES INFORMÁCIÓT ÉS A BEJELENTÉSEKHEZ SZÜKSÉGES 
DOKUMENTUMOKAT IS MEGTALÁLJA A WWW.CSOBANKA.HU OLDALON.

“NEM AZ INGATLAN, 
AZ EMBER A FONTOS”

2020-BAN IS TELJESKÖRŰ 
INGATLANKÖZVETÍTÉSSEL 
VÁRJUK MINDEN KEDVES 

ÜGYFELÜNKET.

Balázs István
+36 70 631 2699

Háfra Mari
+36 70 631 2668



7VIII. ÉVFOLYAM, 1-2. SZÁM

† PÁLINKÓ MÁRIA 1946.07.01.- 2019.12.25. 

ELHUNYT PÁLINKÓ MÁRIA, 
A MAGYAR SZINKRON 

LEGENDÁS ALAKJA

Pálinkó Anna Mária 1946. július 21-én szüle-
tett Csobánkán. Édesanyja: Follmayer Má-
ria, édesapja: Pálinkó Ágoston.

Általános iskolai tanulmányait Csobánkán vé-
gezte, majd a Jurányi utcai gyors- és gépíró 
iskolában tanult tovább Budapesten. Ver-
senyszintű gyors-, és gépíró vált belőle. Első 
munkahelye az Angyalföldi Vasszerelvény 
Gyár volt, ezt követően a Pannónia Filmstúdi-
óban titkárnőként dolgozott. A filmstúdióban 
hamar észrevették ügyességét, jó szervező-
készségét, rátermettségét, és az esti gimná-
zium elvégzése után felsőfokú gyártásvezetői 
iskolába küldték. Napi 10-12 órát is dolgozott 

az iskola mellett, sokszor hétvégeken is. A 
szinkron gyártásvezetői feladatok annak ide-
jén másfajta, összetettebb, emberközelibb 
feladatot jelentettek.

A közéletben is jelentős szerepet vállalt.   
A Pannónia Filmstúdió és Budapest II. kerüle-
tének ifjúsági vezetője volt éveken át.

A tehetség, a szorgalom, a rengeteg munka 
meghozta gyümölcsét, a rendezők és színé-
szek szívesen dolgoztak vele. Imádták, mert 
segítőkész volt, szinte leste a gondolatukat is. 
A legendás szinkron gyártásvezetői munkájá-
ért kormánykitüntetést kapott.

A Pannónia Filmstúdióban, annak megszűné-
se után a Duna Televíziónál  és a Videovox 
Stúdióban, a Magyar Szinkron és Videó válla-
latnál dolgozott. Összesen 577 filmnek volt a 
szinkron gyártásvezetője,  a magyar változat 
munkatársa volt 4 alkalommal, szinkron ren-
dezői feladatokat 1 alkalommal látott el.

Nyugdíjba vonulása után a helyi közösségek 
aktív tagja lett, és részt vett Csobánka életé-
ben. Mindenki számíthatott rá, ígéreteit be-
tartotta. Katolikus vallását ismét gyakorolta.

A CSÉKE szerette volna a falu múltjának tár-
gyait megőrizni, bemutatni. Mária kérésükre 
nagy szorgalommal térképezte fel a csalá-
doknál lévő, a Csobánkán élő nemzetiségek 
életét bemutató tárgyakat, írta össze, hogy ki 
mit tudna adni egy esetleges kiállítás létesíté-
séhez. Mindenki ismerte és szerette, hiteles 
embernek tartották, ezért odaígérték féltőn 
őrzött emlékeiket.

Amikor az egyesület megkapta a volt orvo-
si rendelő helyiségét, akkor összegyűjtötte 
a tárgyakat, a CSÉKE tagjaival és segítőkkel 
együtt berendezték a helytörténeti kiállítást. 
Nagy szerepet vállalt annak üzemeltetésé-
ben is. Szinte minden szombat délután, de 
szükség esetén kérésre bármikor bemutatta 
az érkező csoportoknak Csobánka sok nem-
zetiségű múltját magasszintű  hozzáértéssel, 
nagy-nagy szeretettel. Ez a szívügyévé vált.

Rendszeresen szervezte a Pomáz Város Mű-
velődési Házába Ivancsics Ilona és társulata 
által megtartott színházi előadásokra Cso-
bánka lakosait. 

Súlyos betegsége 2012-ben kezdődött, köz-
ben úgy tette a dolgát, mint akinek semmi 
baja nincs. Folytatta a vállalt feladatokat, 
és erejéhez mérten maximálisan teljesített. 
A betegsége az utóbbi 2 évben intenzíven 
igénybe vette szervezetét, sokat küzdött, 
szenvedett, majd felkészülten 2019. decem-
ber 25-én késő este elhagyta a földi világot.

A minden iránt érdeklődő ember, világutazó 
volt. Teljes életet élt. A hétvégéket és a sza-
badságait testvéreivel és azok gyermekeivel 
gazdag programokkal töltötte.

Emlékét soha el nem múló szeretettel őriz-
zük. 

Nyugodj békében, Mária!

Benke Tamásné

KÖZÉLET

MÉLY FÁJDALOMMAL BÚCSÚZNAK EGYIK 
LEGAKTÍVABB TÁRSUKTÓL A CSOBÁNKAI 
VADVIRÁG NYUGDÍJAS KLUB TAGJAI.

Nyugodj békében, Marika!

Hálával gondolunk Pálinkó Marikára és önkéntesi munkájára, amit közel öt 
évig végzett a Lépj Időben Ki Egyesületnél Csobánkán.
Marika heti két alkalommal szívvel-lélekkel segítette az élelmiszer adományok osztását a falu lakosai számára. Vitathatatlanul Ő volt a legbát-
rabb köztünk. Hazafele sokszor megállt a buszmegállóban, és ha látta, hogy valakinek szüksége van, megszólította, kenyeret adott, és néhány 
jó szó után ment csak tovább. Ezért példa nekünk, és nem felejtjük el, amit mindig mondott:

“Jót tenni jó!”
A FALU NEVÉBEN IS KÖSZÖNJÜK, AMIT CSOBÁNKÁÉRT TETT!

(Önkéntes társaid)



8 Csobánkai HírlevélKÖZÉLET

AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVET-
SÉGE MINDEN ÉVBEN DÍJAT ADOMÁNYOZ AZON SZEMÉLYEK, ILLET-
VE SZERVEZETEK, CSOPORTOK RÉSZÉRE, AKIK A NÉMET NEMZETISÉ-
GÉRT KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNYT VÉGEZTEK. A TAVALYI ÉVBEN EZT 
A DÍJAT A CSOBÁNKÁN ÉLŐ ALVINCZ JÁNOS KAPTA. 

Alvincz János Dunabogdányban született sváb nemzetiségű család-
ban. Házasságkötése után Csobánkára költözött, a faluban él már 
több mint negyven éve. Német nemzetiségi származása miatt szív-
ügyének tekinti a német nemzetiség hagyományainak, szokásainak 
ápolását, a német nyelv használatát. Élete folyamán nem csak a nem-
zetiségi hagyományok megőrzéséért dolgozott és dolgozik folyama-
tosan, hanem egyéb területen is kimagasló társadalmi tevékenységet 
végzett. Ezért a munkájáért több alkalommal, számos kitüntetésben 
részesült. Hosszú éveken keresztül szabadidejét feláldozva önvédel-
mi sportra oktatta a csobánkai gyerekeket, részt vett a Csobánkán 
akkor még működő Önkéntes Tűzoltóság munkájában is.  1984-ben 
a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa Kiváló Társadalmi Mun-
káért kitüntetést kapta, de számos elismerést kapott sportolói tevé-
kenységéért is. 2005-ben Csobánkán elsőként kapta meg a Csobán-
káért díjat, Kimagasló Közösségi Tevékenységéért.

1992-ben néhány lelkes közreműködő segítségével Csobánkán létre-
hozták az első civil szervezetet, a Magyarországi Németek és Nemze-
tiségek Csobánkai Szervezetét, melynek 20 év óta az elnöki tisztét is 
betölti. Ez azért is fontos volt, mert Csobánka több nemzetiségű falu, 
ebben a szervezetben az összes nemzetiség közösen és szívesen vesz 
részt minden közösségi rendezvényen, különböző programokon. A 
szervezet keretén belül tánccsoportot és egy majorett csoportot mű-
ködtettek éveken keresztül, ahol sok csobánkai fiatal tanulta, ismer-
te meg a Csobánkán élő nemzetiségek táncait. A 20 év alatt számos 
Nemzetiségi Tánc- és Kórusfesztivált rendezett, ahol nagyon sok tele-
pülés táncegyüttese és kórusa színesítette Csobánka életét. 

1998-ban megalakult az első Német Nemzetiségi Önkormányzat, 
melynek elnöke lett, és azóta is folyamatosan aktívan részt vesz a Né-
met Önkormányzat munkájában, jelenleg is az elnöke. Szervezésében 
megalakult a Csobánkai Csermely kórus, több településen képvisel-

ték Csobánkát, és hagyományőrző dalokat énekeltek a többi nemze-
tiség nyelvén is.

 Több alkalommal táboroztatott iskolás gyermekeket a Bólyi német 
táborban, melynek az összes szervezési munkálatait mindig magára 
vállalta. 

 Az Ő ötlete és javaslata alapján készült el a Fő téren a Kitelepítési 
emlékmű. A pomázi állomáson, ahonnan a Csobánkáról kitelepített 
Honfitársainkat vitték Németországba, 2016-ben egy emléktáblát ké-
szíttetett a Német Önkormányzat. Ápolja a testvérvárosi kapcsolatot, 
a Wertheimbe kitelepített régi csobánkai lakosokkal jó barátságot tart 
fenn. Több alkalommal képviselte településünket Wertheimben. 

Anyagi és eszmei támogatást nyújt a faluban működő Helytörténeti 
gyűjtemény számára. Társadalmi munkában is kiveszi részét, szerve-
zésében több lelkes segítőtársával együtt gondoskodott a temetőben 
található régi sváb síremlékek rendbetételéről. Elkötelezett híve a régi 
hagyományok megőrzésének, ápolásának, mindent elkövet, hogy a 
Csobánkán élő emberek megismerhessék és tovább örökítsék ezeket 
az ismereteket, és megszerettessék a fiatalsággal ezeket a régi szép 
szokásokat.

Munkájához további sikereket kívánunk.    
        

Csobánka Község Német Nemzetiségi Önkormányzat

RANGOS DÍJJAL 
JUTALMAZTÁK 
A CSOBÁNKAI 
NÉMET 
NEMZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 
ELNÖKÉT

NYOLC ALAPÍTÓ 
TAGGAL MEGALAKULT 
A CSOBÁNKAI CIVIL 
KONTROLL
A CsCK nem egyesület, hanem csobánkai civi-
lek laza, önkéntes társulása. A társulás célja, 
hogy a tagok szerteágazó szakmai tudásával, 
helyismeretével, élettapasztalatával segítse 
a Testület munkáját, igény esetén tanácsot, 
szakmai segítséget adjon, illetve ha valamivel 
a közösség nagy többsége nem ért egyet, azt 
jelezze a faluvezetés felé. Elfogadja a politi-
kai, világnézeti különbségeket, de határozot-

tan elítéli és visszautasítja a szélsőségeket, a 
faji, etnikai, vallási és  nemi identitás alapú 
megkülönböztetést, gyűlöletkeltést. Csak 
olyanok részvételére számítunk, akik ezt elfo-
gadják és természetesnek érzik.

A CsCK-nak nincs politikai ambíciója, nem 
akar egyéni,  illetve pártérdekeket képviselni, 
érvényesíteni, és tagjaitól is elvárja ezt. Kizá-
rólag településünk, mindannyiunk szeretett 
Csobánkájának fejlődése, a közösség építése 
a cél.

Tekintve, hogy Csobánka lakossága  az elmúlt 
évtizedekben gyakorlatilag  egyharmadával 
nőtt, nagyon fontos az egymás megismerése. 

A soron következő találkozónkat március 
1-én 16 órai kezdettel tartjuk a Baross Péter 
Közösségi Tér és Könyvtárban. Mindenkit 
szeretettel várunk, aki nyitott az ismerke-
désre, az egymás elfogadására, és nem csak 
érdeklődik a közügyek iránt, hanem legjobb 
tudása szerint tenni is hajlandó érte. 

Török Rita

CSOBÁNKAI CIVIL KONTROLL

CsCK
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A tanoda elsősorban egy hátránykompenzá-
ló program, mely a diákok társadalmi helyze-
téből adódó hátrányait igyekszik kompenzál-
ni (mint a kirekesztés, szűk lehetőségek köre, 
rossz tanulmányi eredmények). Azonban a 
tanodába nem csak hátrányos helyzetű diá-
kok járnak, kapacitás függvényében szívesen 
látunk minden olyan csobánkai diákot, aki 
szeretne csatlakozni hozzánk! A tanodában 
minden hétköznap délután tartunk változa-
tos foglalkozásokat, melyek az iskolai tan-
anyag ismétlése mellett a különböző fontos 
kompetenciák elsajátítására is nagy hang-
súlyt fektetnek (logikai, szövegértési készség, 
csoportmunka, stb.). Hetente párszor közös-
ségi napokat, külső programokat is szerve-
zünk a tanodásoknak, illetve minden nyáron 
több táborba is elvisszük őket. A tanodába 
önkéntesek csatlakozását is mindig szívesen 
látjuk! 

Az évek során sokat változott programunk, 
egyre inkább arra törekedtünk, hogy komp-
lex legyen, azaz ne csak az iskoláskorú gye-
rekekkel, hanem a fiatal édesanyákkal és 
kisgyerekeikkel, illetve az iskolarendszerből 
kiesett felnőttekkel is foglalkozhassunk. 
Ezért is alapítottuk meg 2015-ben a Cso-
daműhely Egyesületet, mellyel lehetőségünk 
nyílt pályázni. A 2018/2019-es tanév volt az 
első, amikor a tanoda mellett már három éve 
bevezettük a korai fejlesztő foglalkozásokat 
és elindítottuk - a Badur Foundation támo-
gatásával - a felnőttképzést, Átmenetek Pilot 
Program címmel. 

Úgy véljük, a hátrányos helyzet mérséklé-
sének az egyik legeredményesebb eszköze 
a képzés, ahol az ismeretszerzés mellett 
hangsúlyt kell fektetni a kompetenciák erő-
sítésére, a társadalomba való beilleszkedés 
és befogadás támogatására és a befoga-
dó-munkahelyek megteremtésére. Ahhoz, 
hogy hátrányos helyzetű embereknek esé-
lyük nyíljon sikeresen bekerülni a munkaerő 
piacra, egyrészt biztosítani kell számukra a 
különféle típusú képzéseken (alapfokú-ok-
tatás, szakmai képzés és kompetenciafej-
lesztés) való részvétel lehetőségét, másrészt 
befogadó munkahelyeket kell keresni szá-
mukra. Ennek az ideának a tükrében indítot-
tuk el tavaly azt a foglalkozást, melynek ke-
retében felkészítettük jelentkezőinket arra, 
hogy befejezhessék az általános iskolát. Na-
gyon büszkék vagyunk arra, hogy két tanít-
ványunk - egy hetediket és egy nyolcadikat 
végző - sikeres vizsgát tett év végén! 

A Szentendrei Munkaügyi Központtal kar-
öltve pedig általános és vegyiárú eladói tan-
folyamot szerveztünk. 25-en kezdték el a 
képzést és 25-en sikeresen le is vizsgáztak. 
A képzésben résztvevők nagy része el tudott 

helyezkedni a szakmájában a következő hó-
napokban.

Úgy véljük, sikeres programunk volt, mely 
hatalmas ösztönzést adott arra, hogy foly-
tassuk a felnőttképzés munkáját. Így pályáz-
tunk a folytatásra az United Way Hungary 
Alapítványhoz egy immár egy éves tapasz-
talatokkal kibővült programmal, melybe 
már digitális kompetencia képzést, munka-
keresési tapasztalat és gyakorlat képzést, 
munkahely látogatást is beépítettünk, illetve 
nyitottá tettük Élő Könyvtár sorozatunkat a 
nagyközönség előtt. Új programunkban, az 
Átmenetek 2.0-ban, 14-en kezdik el a szak-
mai képzést (eladói és targoncakezelői tan-
folyamon), hárman folytatják a felkészülést 
az általános iskolai vizsgára, bevonjuk a di-
gitális képzésbe, a munkahely látogatásokba 
felsőtagozatos és középiskolás tanodásain-
kat, és örömmel látjuk a csobánkai lakoso-
kat minden Élő Könyvtár beszélgetésünkön, 
ahol olyan sikeres romákkal ismerkedünk 
meg, akik megvalósították álmaikat.

A tanoda és a felnőttképzés mellett elkezd-
tük egyre fontosabbnak érezni, hogy minél 
szorosabb együttműködéseket alakítsunk 
ki a többi helyi intézménnyel (iskola, óvoda, 
családsegítő, stb). 2017 őszén indítottuk el 
azt a programot, aminek kitűzött célja a helyi 
intézmények munkájának összehangolása 
és különböző tanfolyamokhoz való hozzá-
férés biztosítása, így segítve a szakemberek 
munkáját, illetve, hogy a csobánkai gyerekek 
integrált oktatásban vehessenek részt. 2019 
augusztusában a Csobánkai Általános Isko-
lával egyeztetve szerveztük meg a Lépésről 

Lépésre gyerekközpontú pedagógiai mód-
szertan továbbképzést, amin az iskola taná-
rai és a Tanoda munkatársai, önkéntesei vet-
tek részt. Tavasszal szeretnék megvalósítani 
egy másik tanfolyamot is, ahol a helyi szak-
emberek a resztoratív technika eszközeivel 
ismerkedhetnek meg, amit a gyerekekkel 
való közös munkájuk során hasznosíthatnak 
a későbbiekben.

Célunk továbbá még a helyi szülők aktivizálá-
sa és a szülői közösség erősítése. Márciustól 
elindul a Kapcsolódó Nevelés 6 alkalmas tan-
folyam, ami pedig a helyi szülőknek kíván se-
gítséget nyújtani a szülő-gyerek kapcsolat ki-
alakításában, szorosabbá tételében. Egy egy 
alkalmas Kapcsolódó Nevelés módszertan 
továbbképzést a helyi szakemberek között is 
meghirdettünk. A projektet az Open Society 
Foundation támogatja, és a program kialakí-
tásában a Partners Hungary Alapítvánnyal 
dolgozunk szorosan együtt.

Mint minden évben, idén is örömmel várjuk 
azokat az önkénteseket, akik csatlakozná-
nak Komplex Programunkhoz, és segítenék 
munkánkat!

Bakó Boglárka

A Csobánkai Tanoda nyolcadik tanévét kezdte el ebben az évben.  A tanodában jelenleg 6 mun-
katárs és 16 önkéntes dolgozik együtt heti rendszerességgel. Az önkéntesek főként a gyerekekkel 
foglalkoznak, bár van aki a szervezési feladatokba is bekapcsolódik, míg a munkatársak a gyere-
keknek tartott foglalkozások mellett a tanodai életet szervezik. Jelenleg 34, 6-19 év közötti tanodás 
diák jár hozzánk. 

KOP - A CSODAMŰHELY EGYESÜLET 
KOMPLEX OKTATÁSI PROJEKTJE 

OKTATÁS
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Az elmúlt négy hónap mozgalmasan telt a Játék-
tárban, a keddi és csütörtöki foglalkozásokon 
kívül több nagy eseményt is szerveztünk a gye-
rekeknek. Volt közös Mikulásvárás, Betlehemi 
bábszínház, Kakaóbár és a Fabula Bábszínház 
előadása, a Házasság Hete keretében pedig csa-
ládi bunkiépítést tartottunk pizzázással. Örülünk, 
hogy egyre többen ismerik a programot, és rend-
szeres látogatói a Játéktárnak, nagyon örülünk, 
ha a gyerekeket édesapa vagy nagyszülő kíséri. 

A következő hetekben is sok izgalmas esemény-
nyel várjuk a csobánkai gyerekeket és családja-
ikat. 

Február 28-án tartjuk a batyus farsangot, ahol 
álarckészítéssel és finom farsangi fánkkal várjuk 
a gyerekeket, lesz jelmezbemutató felvonulás, 
majd a napot - a Közösségi Ház szervezésében 
-  táncházzal zárjuk (kérünk mindenkit, hogy egy 
kis süteményt, pogácsát, szörpöt hozzon magá-
val – ettől lesz  „batyus”).

Márciusban több programmal is várjuk a csalá-
dokat: március 5-én családi fotózás lesz. Ezt a 
programot az óvodával közösen szervezzük. A 
hagyományos ovis családi fotózást idén a Játék-
tárban tartjuk, így a várakozási idő alatt közös 
játékkal telhet az idő. A fotókat az oviból ismert 
fotós, Ártemisz Sziánosz készíti. 

Március 11-én szerdán kutyaterápiás foglalko-
zás lesz, - ezt a lehetőséget az egyik Játéktárba 
járó édesanya ajánlotta fel számunkra - erre ki-
vételesen kérünk majd jelentkezést a családok-
tól, mert egyszerre csak 6 ember tud együtt lenni 
a kutyussal és a terapeutával. 

Március 26-án érkeznek hozzánk a nagydobosi 
Játéktár munkatársai, hogy egy közös szakmai és 
Játéktári napon megosszák velünk tapasztalatai-
kat és élményeiket.

A CSODAMŰHELY EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN 
MÁRCIUSTÓL ELINDUL EGY 6 HETES KAPCSO-
LÓDÓ NEVELÉS TRÉNING GYEREKES SZÜLŐK-
NEK, ÍGY A JÁTÉKTÁR NYITVATARTÁSA MÁRCIUS 
2-ÁTÓL HÉTFŐN 15.30-17.30 ÉS CSÜTÖRTÖKÖN 
16.00-18.00 KÖZÖTT LESZ! 

Többen kérdezik, hogy lehet-e a Játéktárba já-
tékot hozni. Nagyon szívesen fogadunk minden 
olyan, akár használt, akár új játékot, ami jó álla-
potú és hibátlan, hiánytalan.

Mind a gyerekeknek szóló programjainkra, mind 
a szülői képzésre várunk mindenkit szeretettel! 
Minden programunk ingyenes!

dr. Szabó Beáta  
Játéktár koordinátor

A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁRSFINANSZÍROZÁSÁ-
VAL VALÓSUL MEG. A PROGRAM HAZAI MEGVALÓSÍTÓ-
JA A PARTNERS HUNGARY ALAPÍTVÁNY.

J ISMÉT SIKERESEN 
ZAJLOTTAK A HÁZASSÁG 
HETE PROGRAMJAI 
CSOBÁNKÁN
Harmadjára csatlakozott Csobánka a Házasság hete programsorozathoz, és ebben 
az évben is gazdag programkínálattal találkozhattak a falu lakói és az ide látogatók. 

Jól megférnek egymás mellett az ismeretterjesztő előadások,  a "bunki-buli" gyerekek-
nek, a farsangi bál, a filmklub, a természetjáró túra, a romantikus vacsorák és az egyházi 
alkalmak a Házasság hete programsorozatában. Nincsenek statisztikai adataink, de nem 
kizárt, hogy Csobánkán van a legtöbb program ezen héten egész Magyarországon, de 
biztosan kevés helyen szerveznek 8 napon keresztül 12 programot a nemzetközi prog-
ramsorozat keretében. 

Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin-nap kör-
nyékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irá-
nyítani a figyelmet. A házasság hetét – amelyhez hazai és nemzetközi szinten is 
számos ismert közéleti személyiség csatlakozott kifejezve elköteleződését a házas-
ság, a család ügye iránt – mára 4 kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban az 
országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil 
szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség 
részvételével. A Házasság Hete Szervezőbizottsága által koordinált központi progra-
mok fővédnöke 2013 óta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége.

Néhány életkép a csobánkai eseményekből:
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TEGYEN ÖN IS 
EGÉSZSÉGÉÉRT! 
A  Szentendre és Vidéke Praxisközösség 
2019 eleje óta nyújt plusz szolgáltatásokat 
a térség hét praxisában. A hasznos, 
megelőző programokon kívül rendszeres 
ismeretterjesztő előadásokkal hívják fel a 
figyelmet a megelőzés fontosságára.

Szentendrén dr. Hasitz Ágnes, dr. Rácz Katalin, dr. Gombás Katalin, 
dr. Szente Szilvia és dr. Bartha Zsolt, Budakalászon dr. Gál Katalin, 
Csobánkán dr. Kollár László gyermekorvos, Pilisszentlászlón dr. Bart-
ha Zsolt és Szigetmonostoron dr. Kondor Andrea 34 szakemberrel 
együtt korszerű, többletszolgáltatásokat nyújtó ellátást biztosít paci-
enseinek. A magas színvonalú, megelőző programok között személy-
re szabott prevenciós rendelést, alvási apnoe szűrést, stresszkezelő 
tréninget, mozgásterápiás és diabétesz klubokat hoztak létre. Célzott 
tanácsadást tartanak az életmódbeli rizikóállapottal, krónikus beteg-
séggel élőknek is. 

A Praxisközösség plusz szolgáltatásai  

- Williams ÉletKészség tréning Dr.Stauder Adriennel  

- Pszichológiai tanácsadás  Garai Nikoletta pszichológus segítségével

- Stresszoldó jóga Lengyel Krisztinával 

- Nordic walking tanfolyam Lengyel Krisztinával 

- Dohányzásról leszoktató program dr. Gombás Katalinnal

- Alvási apnoé szűrés Dr. Gombás Katalinnal és Dr. Hasitz Ágnessel

- Diabétesz klub Dr. Hasitz Ágnes vezetésével

- Egyéni és csoportos gyógytorna

- Gyermekgyógytorna foglalkozások

- Tanácsadás internetfüggés témában Dr. Tóth Dániel pszichológussal

- Újraélesztést oktató tanfolyamok dr. Szente Szilvia, dr. Rácz Katalin 
és dr. Kollár László segítségével

- Közösségi sportprogramok

Hogyan lehet részt venni a Praxisközösség plusz szolgáltatásain?

1. Jelentkezzen háziorvosánál!

2. Előzetes állapotfelmérés

3. Tanácsadás, jelentkezés a plusz szolgáltatásokra

Prevenciós rendelési idők:

dr. Kondor Andrea: hétfő és szerda 7.00-8.00

dr. Gál Katalin: kedd és csütörtök 7.00-8.00

dr. Rácz Katalin: péntek, páros héten 12.00-14.00, páratlan héten: 
10.00-12.00

dr. Bartha Zsolt: Pilisszentlászló: szerda 11.00-12.00, Szentendre: 
szerda 14.30-15.30

dr. Szente Szilvia: kedd 17.00-18.00, csütörtök 10.00-11.00

dr. Gombás Katalin: szerda 13.00-15.00

dr. Kollár László: csütörtök 17.00-19.00

A Praxisközösség sajnos nem minden környékbelinek tudja nyújtani 
ezeket a szolgáltatásokat, elsősorban a közösséghez tartozó orvosok 
– dr. Hasitz Ágnes, dr. Gombás Katalin, dr. Gál Katalin, dr. Szente Szil-
via, dr. Kondor Andrea, dr.Rácz Katalin, dr. Kollár László, dr. Bartha 
Zsolt – pácienseit várják. 

Minden klub, szolgáltatás a háziorvoson keresztül, állapotfelmérés 
után érhető el, aki tehát érdeklődik, ott jelentkezzen. 

Természetesen a praxisközösség nagy rendezvényei, egyéb program-
jai mindenki számára látogathatóak.

https://www.szevipraxis.hu/

TORNÁK 7 ÉS 11 ÉV 
KÖZÖTTI GYEREKEKNEK, 
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT 
/ lábtorna, egyensúly- és koordináció 

fejlesztés, gerinctorna, tartásjavítás / 

Csobánkai Általános Iskola tornaterme

 
Csobánka, Vörösvári út 10

Ebben az életkorban is a lábtorna végzésével javíthatóak, 

megelőzhetőek a lábdeformitások, illetve a talpizmok erősítésével 

fejleszthető az egyensúly. A törzsizmok célzott erősítésével, 

tartáskorrekcióval a későbbi gerinc problémákat elkerülhetjük. 

15:00 – 15:45 Lábtorna, egyensúly- és koordináció fejlesztés 

16:00 – 16:45 Gerinctorna, tartásjavítás

 A FOGLALKOZÁSOK INGYENESEK! 

csobánka

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

EGÉSZSÉGNAP 
CSOBÁNKÁN

MÁRCIUS 20.
SZŰRŐVIZSGÁLATOK, ELŐADÁSOK, BEMUTATÓK

Részletes program hamarosan a kozhaz.csobankahirek.hu 
weboldalon és az utcai plakátokon.



12 Csobánkai Hírlevél

PROGRAMOK - 2020. MÁRCIUS
Március 1.  vasárnap 16.00 
CSOBÁNKAI CIVIL KONTROLL

Március 15. vasárnap 10.00 
MÁRCIUS 15. - CSOBÁNKA
Ünnepi megemlékezés az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc kitörésének évfordulóján. 

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

CSOBÁNKAI TAGISKOLÁJÁNAK ÜNNEPI MŰSORA

Március 15. vasárnap 11.00 
MEGEMLÉKEZÉS A CSOBÁNKAI 
NÉMETAJKÚ LAKOSSÁG 
KITELEPÍTÉSÉNEK ÉVFORDULÓJÁN
Koszorúzás a fő téri emlékműnél Csobánka Község 
Német nemzetiségi önkormányzatának szervezésében 

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

Ovis és iskolás foci a Dunakanyar SE szervezésében 
minden hétfőn és csütörtökön 15.30-17.30

Babaklub 
minden szerdán 9.00-10.30 
Vezeti: Fajd Beatrix

Pilates torna  
minden szerdán 18.15-19.15  
Vezeti: Márton Zsuzsa aerobic és pilates edző

Tai Chi edzés 
minden csütörtökön 17.30-19.00 
Vezeti: Ligeti Ernő

Kung-Fu edzés 
minden csütörtökön 19.00-20.30 
Vezeti: Ligeti Ernő

Nyitva tartás

hétfő - 15.00-19.00; kedd - 9.00-18.00, szerda - 8.00.00-19.00; csütörtök - 13.00-21.00; 
péntek - 10.00-18.00; szombat, vasárnap - meghirdetett programok szerint

A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA A FENTIVEL MEGEGYEZŐ!

BAROSS PÉTER KÖZÖSSÉGI TÉR ÉS KÖNYVTÁR

2014 Csobánka Béke út 4. 
Tel: +36 26 520 114, Email: kozhaz@csobanka.hu 
KÖVESSEN BENNÜNKET A FACEBOOKON, IRATKOZZON FEL HÍRLEVELÜNKRE 
      @KOZHAZCSOBANKA | WWW.KOZHAZ.CSOBANKAHIREK.HU

Március 20. péntek 
EGÉSZSÉGNAP - CSOBÁNKA
Szűrővizsgálatok, előadások, bemutatók.
Részletes program hamarosan a kozhaz.csobankahirek.
hu weboldalon és az utcai plakátokon.

Március 21. szombat  17.00-21.00 
NOSZTALGIA PARTY
Zenés, táncos est a Baross Péter Közösségi Tér 
és Könyvtár és a Vadvirág Nyugdíjas Klub közös 
szervezésében.
Közreműködik: Kaiser Zoltán (szintetizátor, ének)

CSOBÁNKAI JÁTÉKTÁR
Márciusi nyitva tartás:  
minden hétfőn - 15.30-17.30 
minden csütörtökön - 16.00-18.00 
A JÁTÉKTÁR MINDENKI SZÁMÁRA INGYENESEN LÁTOGATHATÓ! 

CSOBÁNKAI HÍRLEVÉL
Csobánka Község ingyenes, közérdekű tájékoztató kiadványa
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KULTÚRA

KOVÁCS BALÁZS

VILLANYSZERELŐ
MEGBÍZHATÓ,  

KORREKT ÁRON!

Hívjon bizalommal:
+36 20 415 5870

CSOBÁNKATV
A FALU ESEMÉNYEI A YOUTUBE-ON
IRATKOZZON FEL CSATORNÁNKRA!

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

hétfő: 13.00 - 16.00

szerda: 08.30 - 12.00 és 13.00 - 18.00

péntek: 08.30 - 12.00 

A POLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA  
szerda 9.00 - 16.00

AZ ALPOLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA  
szerda 16.00 - 18.00

AZ JEGYZŐ FOGADÓÓRÁJA  
szerda 9.00 - 18.00

Cím:  
2014 Csobánka, Fő út 1.

E-mail cím:  
polgarmesterihivatal@csobanka.hu

Telefonszám:  
+36 26/320 020


