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Kulturális partnerségek

Szeltner LászlóSzeltner László

Két keréken, kultúrával 
a helyi közösségekért

Bringafesztivál Csömörön

A csömöri Bringafesztivál törté-

nete úgy kezdődött, hogy 2013-ban 

a helyi mountain bike szakvezetője 

gondolt egy nagyot, és bekopogta-

tott az önkormányzatba, hogy sze-

retne nemzetközi bringaversenyt 

megvalósítani. Az önkormányzat 

támogatta az ötletet – a közösség-

építés szellemében azzal a kikötés-

sel, hogy a lakosságot is vonják be 

az eseménybe. Ezért egyéb progra-

mokkal kiegészítve a tervet – ami-

hez a szabadtéri események szerve-

zésének ismerőjeként a művelődési 

ház szakemberei nyújtottak segít-

séget – létrejött egy rendezvény, 

amelynek színvonala évről-évre 

jobb, és egyre több látogatót vonz. 

A  helyi összefogás eredményeként 

megvalósult sikertörténetről a 

főszervező Valter Tiborral, a  Cu-

be-Csömör szakosztályvezetőjével, 

valamint Miklós Daniellával, az 

önkormányzat kommunikációs ve-

zetőjével beszélgettünk.

Csömör közel tízezer fős nagy-

község Budapest közvetlen köze-

lében. Zsáktelepülés, s  ennek kö-

szönhetően nincs átmenő forgal-

ma, így nyugodt sziget a nagyváros 

mellett. Csöndessége sokakat meg-

téveszt: főleg az újonnan beköltö-

zők hajlamosak aff éle alvófaluként 

tekinteni rá, pedig pezsgő kulturá-

lis és sportélete minden korosztály 

számára lehetővé teszi a tartalmas 

kikapcsolódást. Ilyen például a szá-

mos, a  Bringafesztiválhoz hasonló 

nagyobb program, mint a Csömö-

ri napok, a  Szüreti mulatság vagy 

éppen az adventi készülődés, me-

lyeken a község apraja-nagyja részt 

vesz.

Ezek a programok nem csak 

azért népszerűek, mert egy-egy na-

gyobb eseményhez kapcsolódnak 

és sok ember látogatja, hanem mert 

számos helyi civil csoport is tevé-

kenyen hozzájárul a programok 

megvalósításához, lebonyolításá-

hoz, ezzel is építve a közösséget.

Ám Csömör a jeles napokon 

kívül sem „alszik”, sőt, nagyon is 

eleven: számtalan kulturális, sport-, 

egyházi és civil megmozdulása biz-

tosítja a helyiek és a környékbeliek 

számára a kikapcsolódást. A  mű-

velődési házban már fél évvel előre 

nincs szabad hétvége a programok 

sokasága miatt.

A  sportélet is jelentősen fel-

lendült. Több új egyesület alakult 

és vetette meg lábát a községben. 

A  nemzeti bajnokság – futsal, ké-

zilabda – mellett sok kisebb egye-

sület és sportoló indult Csömörről, 

de a mountain bike szakosztály 

országos jelentőségű, olimpikonok 

sportolnak itt, és nemzetközi ver-

senyeket is megvalósít.

Szeltner László: Mikor alakult 

a mountain bike szakosztály Csö-

mörön?

Valter Tibor: 1999 januárjában 

alakultunk hivatalosan, a  sport-

csarnok és az önkormányzat segít-

ségével, mi voltunk a 4. szakosztály 

(férfi  kézi, női kézi, teremfoci és 

kerékpár).
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Kulturális partnerségek

Szeltner László

Sz. L.: Milyennek látja a helyi 

adottságokat?

V. T.: Csömör remek „alap-

anyag” több szempontból is. Egy-

részt nagyon közel van Pesthez, vi-

szont „zsákfaluként” rengeteg föld-

út van errefelé, amelyeken a Mo-

gyoródi kilátóhoz, vagy a gödöllői 

dombsághoz is eljuthatunk sok-sok 

emelkedővel és lejtővel.

A  gyerekekkel is szerencsénk 

van, mert itt Csömörön min-

den  „tekerős korba ért” gyereknek 

van valamilyen bringája, amit hasz-

nálnak is nap mint nap közleke-

désre, játékra. Innen már csak egy 

lépés, hogy a sport iránt is kedvet 

kapjanak.

Sz. L.: Mikor és miért fogalma-

zódott meg Önben a mountain bike 

verseny gondolata?

V. T.: 2010-ben már több mint 

10 éves volt a klub, addigra már 

nemcsak a versenyzésre járásé, 

nemcsak az edzéseké volt a fősze-

rep, hanem elérkezettnek láttuk az 

időt, s  elegendőnek a tudásunkat, 

a  lehetőségeinket arra, hogy mi 

magunk is szervezzünk egy nagy 

versenyt. Természetesen végigjár-

tuk a ranglétrát és először kisebb 

utánpótlás versenyt rendeztünk, 

majd nagyobbat, és 2013-ban si-

került nemzetközivé tenni az ese-

ményt – ez lett a Bringafesztivál, 

amit idén már 6. alkalommal ren-

dezünk meg.

Sz. L.: Mivel járult hozzá az 

esemény a helyi biciklisporthoz?

V. T.: A  Bringafesztivál a he-

lyi kerékpársport ünnepnapja is, 

amely éppen ezért nem csak egy 

verseny, hanem igazi kulturális 

fesztiválprogram is, színpaddal, 

koncertekkel és persze sörsátorral.

Szerettük volna a hegyikerék-

pár sportot megismertetni az em-

berekkel itt a faluban, a  környező 

településeken. Elmondhatom, hogy 

ez sikerült is, és mára már na-

gyon sokan látogatják a rendezvé-

nyünket.

Sz. L.: Mennyi segítő és ön-

kéntes vesz rész a Bringafeszten és 

egyéb rendezvényeiken?

V. T.: Nagyjából közel százan 

vesznek részt a munkában a csa-

pat tagjain kívül – ők a pálya ver-

senyezhetővé tételén dolgoznak. 

Utat, akadályokat építenek, szala-

goznak, és még számos egyéb ten-

nivalót végeznek. A  Községgond-

nokság nagy munkagépekkel segít 

egy-két nagyobb út felújításában, 

a fák és bokrok rendben tartását is 

ők végzik. A  verseny közeledtével 

mindennapos munkája van az ön-

kormányzat, a  művelődési ház és 

a sport kft. által összeállított 8-10 

delegáltnak.

A  verseny előtti napon már a 

szalagozás kész, de a kordonok a 

sátorváros építésében is rengete-

gen vesznek részt.

A  verseny ideje alatt pedig na-

gyon sok segítő van jelen. Egyrészt 

a versenyt a szövetség 4-5 delegált-

ja irányítja szorosan együttműköd-

ve a mi kb. 10-12 helyi bírónkkal.

A  kulturális feladatokért a mű-

velődési ház több alkalmazottja fe-
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Kulturális partnerségek

Szeltner László

lel és dolgozik rajta, hogy minden 

fl ottul menjen.

Az önkormányzattól is sokan 

segítenek, az ő feladatkörük a fesz-

tivál kommunikációja, a  látogatók 

irányítása, a  kitelepült szerveze-

tekkel való koordináció, de a büfé, 

a játszóház és minden egyéb is csak 

az ő segítségükkel működik.

A  rendezvény elindításakor az 

önkormányzat támogatta az egye-

sületet a nemzetközi verseny meg-

rendezésében, de a kérése az volt, 

hogy ez ne csak bicikliverseny le-

gyen, hanem egy nagyobb program, 

ami megmozgatja a községet és a 

környéket is. Mivel a nemzetközi 

rendezvények velejárói az ifj úsági, 

az amatőr és a senior versenyek 

is, ezért biztosított volt a helyiek 

nagyszámú látogatása. Az önkor-

mányzat azonban nem elégedett 

meg ennyivel, és különböző akci-

ókat, attrakciókat kapcsolt a prog-

ramhoz.

Az önkormányzat részéről Mik-

lós Daniella kommunikációs veze-

tőt kérdezzük arról, hogy a rendez-

vényt miért tartják jónak és támo-

gathatónak.

Sz. L.: Miért gondolták úgy, 

hogy ez a kezdeményezést érdemes 

támogatni, a  rendezvény mögé áll-

ni?

Miklós Daniella: Településünk 

civil önkormányzatának egyik 

kiemelt programja a kerékpáros 

közlekedés fejlesztése. Az elmúlt 

években a falu számos pontján 

bringatámaszokat helyeztünk el, és 

megkezdtük a XVI. kerülettel ösz-

szekapcsolódó kerékpárút fejlesz-

tését is, valamint a közeljövőben 

több útvonalon jelölünk ki bringa-

sávokat. Mindezek mellett kialakí-

tottunk egy kb. 20 km hosszú ke-

rékpáros túraútvonalat is a falu kö-

rül, mely érinti Csömör különleges, 

vadregényes természeti helyeit is. 

A  túraútvonalon táblákon adunk 

információt az adott hely élővilágá-

ról, történeti múltjáról. Ezen kívül 

a települések közötti kerékpáros 

közlekedés fejlesztését is fontosnak 

tartjuk, így egyértelmű volt, hogy a 

kezdeményezés mellé állunk.

Sz. L.: Milyen helyi erőket, segí-

tőket sikerült megmozgatni?

M. D.: A  Cube-Csömör ke-

rékpáros szakosztály és a Csö-

mör Sport Kft. a verseny gazdája. 

A  fesztivál populáris, szabadidős 

programjai a Petőfi  Sándor Műve-

lődési Ház és az önkormányzat kö-

zös szervezésében valósul meg, de 

ezen kívül több helyi civil szervező 

is segíti a rendezvényt.

Sz. L.: Milyen eredménye van a 

Csömöri Bringafesztiválnak?

M. D.: 2016-ban, a Bringafeszti-

válon a riói olimpia előtt a Magyar 

Kerékpáros Szövetség felkérésére a 

rendkívüli presztízzsel bíró magyar 

bajnokságot rendeztük meg. Az 

esemény a település történetében 

történelminek számított, hiszen 

először került sor ilyen rangos ver-

senyre a nagyközségben.
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Kulturális partnerségek

Szeltner László

A  csömöri versenyt a sportág 

legjobbjai is évről-évre megtisz-

telik. Az elmúlt esztendők során 

a legkülönbözőbb egzotikus or-

szágokból érkeztek kerékpárosok. 

A magyarok mellett a környező or-

szágok kiemelkedő bringásai nem 

okoztak senkinek sem meglepe-

tést a rajtnál, hiszen az osztrákok, 

a  szlovákok, az ukránok, a  romá-

nok vagy a horvátok sűrűn előfor-

duló vendégek és sportolók ha-

zánkban. Akadtak azonban olyan 

nemzetek küldöttei is, akik üde 

színfoltot jelentettek a nevezők kö-

zött. Európából a belgák és az oro-

szok, a tengerentúlról a kanadaiak, 

Ázsiából az izraeliek és a kazahok, 

míg Afrikából a dél-afrikaiak szí-

nesítették a mezőnyt.

A sport mellett a Csömöri Brin-

gafesztivál hamisítatlan kerékpáros 

kulturális eseménnyé nőtte ki ma-

gát az évek alatt – biciklitörténeti 

kiállítással, kistérségi körtúrával, 

bringás istentisztelettel, játékos 

gyermekprogramokkal, ügyessé-

gi pályákkal, amatőr futamokkal, 

könnyűzenei koncertekkel, extrém 

bemutatókkal.

A  fesztiválra számos érdeklődő 

látogat el. Vannak, akik a sport mi-

att, és sokan a gyerek- és szabad-

idős programok miatt jönnek el.

Sz. L.: Mennyien érkeztek a kör-

nyező településekről és még mesz-

szebbről?

M. D.: A  rendezvényt a kör-

nyező településeken is meghir-

detjük, így a helyiek mellett sokan 

érkeznek a térségből, a  közeli ke-

rületekből, vagy akár messzebbről 

is. A  rendezvényhez kapcsolódik 

egy települések közötti kerékpáros 

körtúra, melyhez a környező fal-

vak, városok polgármesterei, helyi 

bringás csoportjai, iskolái és ma-

gánemberek is csatlakoznak szép 

számmal. A  túrát Csömör polgár-

mestere, Fábri István vezeti.

Az eseményhez a művelődé-

si ház kissé vonakodva állt hozzá, 

mert újabb plusz feladatként élték 

meg: mi közük a sporthoz, hisz 

ezen kívül is sok a feladatuk. De az 

első év sikeres megrendezése után 

már látszott, mekkora érdeklődés 

övezi azt a különféle helyi közös-

ségek, csoportok részéről. Kiderült 

számunkra, hogy ez nemcsak egy 

sportesemény, hanem egy új kö-

zösségi színtér és találkozóhely is. 

A  rendezvényen a koncertek mel-

lett fellépnek helyi csoportok is, és 

olyan kisebb-nagyobb közösségek 

is csatlakoznak a programszer-

vezőkhöz, mint az egyház, a  ba-

ba-mama klub vagy a helyi intéz-

mények.

A  Bringafesztiválhoz kap-

csolódó állandó „attrakciók”, 

amelyek a rendezvény nélkül 

nem lennének a községben:

• Bringás istentisztelet: a he-

lyi evangélikus közösség a bicik-

livel érkezőknek tart istentiszte-

letet.

• Kistérségi körtúra: a  kör-

nyező települések közötti bicik-

lis túra, amelyhez 12 környező 
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Kulturális partnerségek

Szeltner László

Kezdetekkor még nehézséget 

okozott a szervezőknek, hogy ki 

milyen feladatot lát el, hiszen há-

rom jelentős intézmény valósította 

meg a programot, de az évek során 

kialakult, ki miben vállal feladatot, 

és abban jól meg is állja a helyét.

A  helyi tótok sütnek, a  Szo-

ciális Alapszolgáltatási Központ 

dolgozói kézművesednek a gyere-

kekkel, a  zeneiskola műsorral lép 

fel, a  sportosok önkénteskednek, 

a művelődési ház csoportjai fellép-

nek, a  polgárőrök a rendre ügyel-

nek.

A  rendezvény a különböző 

csoportok és intézmények össze-

fogásával két éven belül a község 

második legnagyobb eseményévé 

nőtte ki magát, és azóta is egyre 

több embert vonz. Amikor sikerül 

megtalálni a közös pontot, akkor 

az egész település összefog egy jó 

program megvalósulásáért.

SZELTNER LÁSZLÓ, a Petőfi  Sándor Művelődési Ház igazgatója. Budapesten született, 
1999 óta él Csömörön, és 2012 óta vezeti a csömöri művelődési házat. Autószerelőnek 
tanult, de a nemzetiségi tánc miatt elkezdte a művelődésszervező főiskolát. 1998-ban az 
Almássy téri folkcsoportban, majd az Orczy kertben igyekezett a népművelést gyakorlat-
ban végezni. 2002 és 2009 között a Petőfi  Csarnok közművelődési osztályvezetője, majd 
a pályi és most a csömöri művelődési ház vezetőjeként tevékenykedik. Vezetése alatt a 
Petőfi  Sándor Művelődési Ház elnyerte a Minősített közművelődési intézmény címet. El-
végezte a szakmai gyakorlatvezető és a szakértő képzést is.

VALTER TIBOR a Cube-Csömör szakosztályvezetője.

MIKLÓS DANIELLA pedagógus, újságíró, kommunikációs szakember. Családjával 16 
éve él Csömörön, de a községhez gyerekkora óta kötődik, hiszen dédnagymamája is itt 
élt, később pedig testvérei már ide születtek, Csömörön nevelkedtek. Pályája kezdetén a 
csömöri általános iskolában tanított, majd az Esti Hírlap újságírójaként szocioriportokat 
és színészinterjúkat készített. Tizenöt év nagyvállalati PR és marketingkommunikációs 
vezetői tapasztalat után, a csömöri civil önkormányzat megalakulását követően, 2012 óta 
látja el az önkormányzat kommunikációs vezetői feladatait, öt éve pedig a Csömöri Hír-
mondó közéleti magazint is szerkeszti.

település csatlakozik. Retró bi-

ciklikiállítás: a rendezvény hely-

színén régi kerékpárokat lehet 

megtekinteni és némelyeket ki-

próbálni.

• Érkezz biciklivel: a környe-

ző településről érkezőket apró 

ajándékkal várják az esemény 

szervezői.

• Pumpapálya és pumpa ver-

senyek: 4 éve épült egy pumpa-

pálya, amelyet a hétköznapok-

ban bárki használhat, de a ren-

dezvényen számtalan akció is 

megvalósul itt

• Triál biciklisbemutatók.

• Biciklis ügyességi pálya.

• Biciklijavító.

• Koncertek, fellépések: 

számtalan neves fellépő, mint a 

Belga, Hősök, Sub Bass Monster, 

Palya Bea, és természetesen szá-

mos helyi csoport is részt vett a 

Bringafeszten.



9

 w
w

w
.k

o
z
o
s
s
e
g
im

u
v
e
l
o
d
e
s
.h

u

Kulturális partnerségek

Hajnal LászlóHajnal László

Tiszatenyő, a jövőjét építő közösség
Települési- és térségi önazonosság 
erősítését célzó kezdeményezések

A  helyi gazdaság fejlődése és a 

kulturális élet táguló terei jelentik 

a kistelepüléseken a fennmara-

dás legfontosabb feltételeit– erről 

beszélgettünk 2014-ben Kazinczi 

Istvánnal, a  Jász-Nagykun-Szolnok 

megyei Tiszatenyő község polgár-

mesterével. A  beszélgetés nyom-

tatott formában megjelent a SZÍN 

Közösségi Művelődés folyóirat 

2014. április/19/2 számában1. Va-

jon mi változott az eltelt 4 évben, 

hol tart ma az önfenntartásra tö-

rekvő fejlesztőfolyamat?

Tiszatenyő mit tud nyújtani 

jelenleg a lakóinak? Nem kénysze-

rült-e álmai feladására a „szerelmes 

faluját” 2014-ben bemutató polgár-

mester? Bizonyosságot nyert-e ko-

rábbi felvetésünk, hogy a vezetők 

helyi gazdaságfejlesztő törekvéseit 

erősíti a helyben élők cselekvési 

kedve? Lehet-e gazdaságfejlesztő 

erőforrás a helyi kezdeményezők 

részvétele, személyes kapcsolataik 

hálózata? A  kezdeményezők képe-

sek-e átfordítani a tanult tehetet-

lenséget? Rendelkezik-e a lakosság 

helyi identitással az 1950-ben ön-

állóvá vált Tiszatenyőn, s  ettől kö-

zösség-e, s  hajlandó-e tenni vala-

mit sorsának javításáért, vagy hite 

szerint kívülről érkezik számára a 

megoldás?

Záporoznak a kérdések, nézzük 

hol tart ma Tiszatenyő, hol vannak 

a belső erőforrások?

Helyi gazdaságfejlesz-
tés – kimagasló ered-
mények a közfoglalkoz-
tatás segítségével

Általánosságban a mai falu, 

mint együtt élő közösség, egyfaj-

ta válságállapotát éli. Folyamatos 

újjászerveződését akadályozza a 

tény, hogy lakóinak az alkalmazko-

dás napi feladatai már nem elég a 

közvetlen környezet változásaihoz 

(pl. időjáráshoz, aszályhoz, ter-

méshozamhoz) igazítani, hanem 

távoli döntési stratégiák visszaha-

tó következményeit kellene helyi 

eszközökkel ellensúlyozni. Kevés a 

falvak közelében a művelhető föld, 

a  családi élelmiszertermelés ha-

gyományát és tudását nagyüzemi-, 

élelmiszeripari alapanyagtermelés 

vette át. Mi lehet a falu új funkci-

ója, mely újraszervezi a közösséget, 

mely élőhellyé változtatja a fogyat-

kozó, néptelenedő településeket? 

Tiszatenyő községet az évek alatt 

a helyitermék előállítás minősége 

messze kiemelte, s  máig kiemeli a 

térségi környezetéből, – a megter-

melt alapanyagokhoz hozzáadott 

szaktudás „önfenntartó” falut ho-

zott létre a Start munkaprogram 

segítségével. A  külső forrás se-

gítséget jelent az indulás éveiben, 

de a támogatás mesterséges piaci 

környezetet hoz létre, s  mihama-

rabb erősíteni kell a belső erőfor-

rásokat, a  település kulturális fej-

lődésének előre mozdításával. Ez 

jelenti az itt élők szemléletváltását, 

alkalmazkodást a felgyorsult világ-

hoz, kreativitásuk felszínre jutását, 

helyi elkötelezettségük erősítését. 

A  helyi gazdaság fejlesztésére irá-

nyuló erőfeszítések példaértékű-

ek, ezzel szinkronban a kulturális 

fejlesztés, a  közösségek és a helyi 

identitás megerősítése nélkülöz-

hetetlen a lakosság megtartásához. 

Közművelődési szakemberként 

a Start munkaprogram objektív 

gazdasági eredményességét nem 

1 http://www.nmi.hu/SZIN/Archivum, 2014./19/2., 57-60-oldal


