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Kicsi Csömör, de erősek a civilek 
 
 
Az M0-ás kapcsán kerültek a köztudatba. A sajtó tavaly sokat foglalkozott a Csömöri 
Civil Egyesülettel, amikor az ellen tiltakoztak, hogy gyalogjáró és kerékpárút nélkül 
építettek meg egy felüljárót ott, ahol a gyalogosok, mozgássérültek közlekednek. A 
demonstráció az ismertségen kívül részsikert is hozott, mert a beruházó megépítette 
a gyalog- és bicikliút egy részét, ám a másik részét az önkormányzatra hagyta. Ez 
utóbbi viszont kétségbe vonja, hogy feladata lenne utólag ilyet építeni. A dolog 
pikantériája, hogy Csömör és a főváros lakott területei alig több mint 200 méterre 
vannak egymástól, és ebbe a szűk sávba építették bele a gyorsforgalmi utat a helyiek 
tiltakozása ellenére úgy, hogy Csömör egyik része Pesthez került a mesterséges 
határ meghúzásával. A civilek összefonódást sejtenek.  
 
Az egyesület 2007 októberében vált ismertté a demonstrációval, de már 2006 végén alakult, 
számos más, többek között környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezet összeolvadásával. 
A 40 fős aktív tag és a mintegy 40 fős „holdudvar” nem kizárólag a környezetvédelemmel 
foglalkozik. Ám az M0-ás építése miatt tevékenységük nagy részét most ez teszi ki.  
 
Legnagyobb bánatuk, hogy az önkormányzat visszavonta azt a határozatát, amely megtiltotta, 
hogy a területén engedélyezzék gyorsforgalmi út építését. Hiszen olyan közel került az út a 
lakóházakhoz, hogy az a helyiek életkörülményein sokat rontott. Miután a környezetvédelmi 
engedély kimondta, hogy zajcsökkentő aszfalttal kell bevonni az út azon szakaszát, amely a 
két település határa között helyezkedik el, azt sem értik, miért építették az M0-ást betonból, 
amely a leghangosabb. Az ígért zajfelfogó falat sem építette meg a beruházó, létrehozott 
helyette 200 millió forintért ott egy gyaloghidat, ahol nem járnak a gyalogosok. Továbbá 
építenek egymilliárd forintért szervizutat, amely a civilek szerint teljesen fölösleges. Jobban 
örültek volna, ha tervezett 70 méter széles erdősávot telepítik a helyett a 8-10 méter széles 
facsemete-ültetvény helyett, ami elkészült.  
 
Az egyesület vezetője, Fábri István elmondta, hogy egy beruházó és az illetékes minisztérium 
között létrejött egy szerződés, ami nem nyilvános, de azt tudják, hogy az M0-ás és Csömör 
között ipari parkot kívánnak létrehozni. Mikor? Az még titok, de az biztos, azért épül az 
egymilliárd forintos bekötőút – közpénzből! Fábri István arról is tájékoztatott, a környék lakói 
úgy érzik, komoly összefonódások vannak az ingatlanok kapcsán, jelentős ipari és 
kereskedelmi fejlesztésekre kerül ott sor, és már folyamatban van a terület átminősítése is.  
 
Az egyesület a közeli erdő tarvágása ellen is fellépett. A szomszédos hulladéklerakó és a 
település közötti erdősávot akarták kivágni. Tiltakozásul piros szalagot kötöttek minden fára. 
Ezt a tervet is sikerült leállítaniuk. 
 
Fábri egyébként szociológus, és mint mondta, az egyesület aktív tagjainak többsége diplomás, 
elismertek a maguk területén, és kapcsolataikat jól hasznosítják a közösség érdekében. Ma 
már hírportáljuk is van, a www.csomorihirek.com, amely nem kizárólag az egyesület ügyeivel, 
hanem a település életével is foglalkozik.  
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