
PÁLYÁZATI ŰRLAP 

ÖNKORMÁNYZATOK A KÖZMŰVELŐDÉSÉRT DÍJRA 2018. 
 

Önkormányzatok a közművelődésért díj 
1. A díjra javasolt önkormányzat alapadatai: 

Név: Csömör Nagyközség Önkormányzata 

Cím:2141 Csömör Szabadság u. 5 

Telefon: 06 28 544 020 

 

e-mail: polghiv@csomor.hu 

honlap: www.csomor.hu 

Az önkormányzat vezetőjének neve: Fábri István 

Telefon: 06 28 544 024 

e-mail: polgarmester@csomor.hu 

 

Az előterjesztő szervezet adatai: 

Név: Petőfi Sándor Művelődési Ház 

Cím: 2141 Csömör Vörösmarty u 1 

A szervezet képviselőjének neve: Szeltner László 

Címe: 2141 Csömör Vörösmarty u 1 

Telefon: 06 30 5554615 

e-mail: igazgato@muvhazcsomor.hu 

 

2. A díjra javasolt önkormányzat településének rövid bemutatása (max.500 

karakter) 
Csömör nagyközség Budapest határától egy kilométerre található. Lakóinak száma jelenleg 

kilencezer-nyolcszáz fő. A pesti agglomeráció zsákfaluja, vagyis lényegében nincs átmenő forgalma, 

hiszen aszfaltút csak a főváros felé vezet. 

Igazi, élő itt a néphagyomány, aktív szlovák és sváb nemzetiségi önkormányzat is működik a faluban. 

A községet pezsgő kulturális élet jellemzi. A település országos ismertségét nem kis részben a közel 

két kilométer hosszú, nagy történelmi múltra visszatekintő úrnapi körmenet páratlan 

virágszőnyegének köszönheti. 

 

3. A díjra javasolt önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos 

tevékenységének bemutatása (milyen formában és humán erőforrással, 

milyen eredményekkel látja el feladatát - max. 2.000 karakter) 
 

A csömöri önkormányzat kiemelt célja a kulturális, közösségi élet támogatása, működtetése, így az 

önkormányzat több kulturális projektet is szervez, finanszíroz. 2010 óta a térségben egyedülálló 

módon nem az utak építése, hanem a nyilvános és közösségi terek, események fejlesztése a 

képviselőtestület prioritása. A település rendelkezik „Közösségi tér és közterület fejlesztési 

programmal” is. 



A Művelődési Ház Könyvtár mellett falumúzeum és tót hagyományok háza is színtere a számtalan 

kulturális eseménynek. A művelődési ház programjai az elmúlt öt évben megduplázódtak, a 

könyvtár is évente több mint 100 kulturális programot valósít meg. Ennek a két intézménynek a 

humán erőforrását a megnövekedett munka megvalósítására az utóbbi 2 évben 30% emelte az 

önkormányzat. 

A könyvtár hat éve új helyen, új épületben működik, a tót hagyományok háza több hozzáépítéssel 

nagyobbodott és ebben az évben minisztériumi támogatással tovább bővül. A művelődési ház 

környezetében pedig két új ingatlan került megvásárlásra, hogy átalakítás után új nagyobb és 

szebb épület fogadja a kultúra iránt érdeklődőket. 

Petőfi Sándor Művelődési Ház ad otthont 2012 óta működtetet Csömöri Színháznak, melynek 

havonta várja a színházi érdeklődőket.  Szintén havonta egy lakalommal rendezik meg a „Más 

kép” író és olvasó találkozót, melyre a kortárs magyar irodalom legnagyobb alakjait látják 

vendégül.  A vendégekkel Huszárik Kata színművésznő - aki maga is csömörön él - beszélget.  

Az önkormányzat támogatásában és szervezésében valósítják meg a Csömöri Bringafesztivál, mely 

nem csupán sportesemény, hanem gazdag szabadidős és kulturális programokat felvonultató 

rendezvény. 

Csömör egyik legismertebb eseménye a közel 2 km hosszú úrnapi virágszőnyeges körmenet, 

melynek bemutatására 2014-ben, az önkormányzat színes képes, szöveges albumot jelentetett 

meg. A csömöri önkormányzat azóta több könyvet is kiadott saját gondozásban és több helyi 

szerző könyvkiadását is támogatja rendszeresen. 

Az önkormányzat egyik alapítványa, a Csömöri Kulturális Közalapítvány segítségével folyamatos 

támogatást nyújt a helyi civil csoportoknak, egyesületeknek, valamint a helyi művészeknek. 

Tevékenyen részt vesz a község két legnagyobb kulturális rendezvényének, a Csömöri  napok és a 

Szüreti mulatság megszervezésében. 

 

4. A díjra javasolt önkormányzat jövőbeni közművelődési tervei (max. 500 

karakter) 
 

A tót hagyományok házának további bővítésére már beadott minisztériumi pályázat van, jelentős 

eséllyel támogatást nyer magas saját önrész biztosításával.  

Azonban elsődleges fejlesztés a közeli években a Petőfi Sándor Művelődési Ház felújítása 

bővítése. Az intézmény mögötti telket már megvásárolta az önkormányzat, tervpályázat kiírásával 

már ebben az évben elkészülhetnek a fejlesztési tervek, és jövőre már kezdődhetnek az 

építkezések, egy nagyobb szebb intézmény kialakításáért, ahol több civil szervezet és több 

kulturális foglalkozás valósulhat meg. 

 

Kérem, mellékeljen egy max 30 képből álló ppt-t vagy egy max. 3 perces videót!  

A fájl neve:  Csomor20180417  Drive link: https://goo.gl/VUrwoh  

YouTube link: https://youtu.be/k2lUAc7gmvk 

Csömör 2018 04 17 

 

 Szeltner László 

 Petőfi Sándor Művelődési Ház 

https://goo.gl/VUrwoh
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