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Csömörön itthon vagy, 
ismerd meg jobban!!
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Csömörrôl – röviden
Csömör nagyközség a fővárostól északkeletre, Budapest határától mindössze egy kilo-
méterre található. Közvetlen HÉV- és buszjárat köti össze a nagyvárossal. A Gö  döllői-
dombság szélén helyezkedik el, fekvése kellemes, dimbes-dombos. Lakóinak száma a sok 
kiköltöző következtében az utóbbi húsz évben majdnem megduplázódott, jelenleg ki-
lencezer fő. A pesti agglomeráció egyetlen zsákfaluja, vagyis lényegében nincs átmenő 
forgalma, hiszen aszfaltút csak a főváros felé vezet.
 Igazi, élő itt a néphagyomány: a 18. század óta itt élő szlovák családok „nénikéi” 
közül sokan hétköznap is népviseletben járnak. A rendkívül aktív szlovák nemzetiségi 
önkormányzat mellett sváb önkormányzat is működik. A térség vitathatatlanul legin-
tenzívebb civil szervezeti, közösségi és kulturális élete jellemzi a települést. 
 Római katolikus, evangélikus, baptista és református közösség működik a faluban. 
Közülük jelenleg a katolikusoknak és az evangélikusoknak van templomuk.
A település országos ismertségét nem kis részben a közel másfél kilométer hosszú, nagy 
történelmi múltra visszatekintő úrnapi virágszőnyegnek köszönheti.
 Csömör másik fő védjegye a pezsgő sportélet, azon belül is a legendás első osztályú 
férfi kézilabdacsapat. Ma már azonban számos más sportág is gyökeret vert az egyre bővü-
lő sport- és rekreációs központban: futsal, női kézilabda, kerékpár, aikido, asztalitenisz. 
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Szeretettel köszöntünk a Csömöri Csatangolón! 
Szép időt, jó túrázást és sikeres teljesítést kívánunk! 

10, 25, 35 km-es táv közös szakasza:
A túra elején a kék jelzést követjük! 
A sportcsarnok parkolójából kiérve jobbra, majd az útkereszteződésnél balra fordulunk. 
A Baptista imaház mellett a patak mentén haladunk (Patak-sétány). A kis fahídon átme-
gyünk a patak jobb oldalára, és felmegyünk a Kálvária-hegyre. A keresztek mögötti 
úton továbbra is a kék szalagozást követjük. A murvás úton lefelé haladva átkelünk a 
patak hídon, és a Bulgárkertbe érkezünk. Innen az Erzsébet közön haladunk, majd jobb-
ra a Kossuth L. utca végén balra kanyarodunk. A játszóteret elhagyva (a híddal szem-
ben, az úttól 50 méterre megtekinthető a zsidó temető) átmegyünk a hídon, és a régi 
csömöri strand mellett gyalogolunk tovább a keskeny ösvényen. Balra fordulunk a föld-
útnál, ami időnként sűrű, bokros úttá válik, majd leereszkedünk a patakmederbe. Innen 
ered a Csömöri-patak. A kanyargós ösvényt követjük az 1. ellenőrző pontig (6,5 km).  

Csak a 10 km-es táv
Az 1. ellenőrző pont után balra indulunk tovább a kék jelzésen, amíg elérjük a lakott 
területet, és a Mogyoródi úton gyalogolunk tovább.

25 km-es táv
Az 1. ellenőrző pontnál jobbra kanyarodunk és a kék jelzést követjük. Elhagyjuk a ka-
vicsbányát, a kereszteződésnél jobbra tartunk, és a határkeresztnél találjuk a 2. ellenőr-
ző pontot (9 km).

35 km-es táv 
Az 1. ellenőrző pontnál jobbra kanyarodunk, innen a kék jelzést követjük. Elhagyjuk a ka-
vicsbányát, a kereszteződésnél jobbra tartunk, a határkereszt után a földúton megyünk 
Mogyoródig. Az aszfaltútnál balra fordulunk, és végig a Hungaroring kerítése mellett hala-
dunk a zöld közúti jelzőtábláig, majd jobbra megyünk és a „magánút” feliratú táblánál is-
mét jobbra tartunk. A Ring autósmozi tábla előtt balra kanyarodunk, és a kitaposott úton 
megyünk az Aquapark irányába. Jobbra fordulunk, és ismét a Ring kerítése mellett hala-
dunk. Továbbra se veszítsük szem elől a kék jelzést! Egy rövid szakasz után az aszfaltútra 
merőlegesen szélesebb földutat találunk, ezt válasszuk. Szemben fasor, balról megkerüljük 
azt. Elhaladunk egy vízműtelep mellett, és a következő földútnál balra fordulunk. Innen 
már felfelé vezet minket az út, egészen a Szent László kilátóig. Elérkeztünk a 2. ellenőrző 
ponthoz (13,5 km). A szalagozás mentén jövünk vissza, de nem a vízmű felé fordulunk, 
hanem balra, és követjük a földutat az aszfaltútig, ahol jobbra tartva a szőlők mellett  

folytatás a  6. oldalon
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gyalogolunk jó hosszan. Elérjük a Huharoring kerítést, itt először balra, majd jobbra fordu-
lunk, és végig mellette haladunk. Az aszfaltút végén a Hungaroring és a szőlők után ugyan-
azon a földúton megyünk vissza Csömör felé, amin jöttünk. A határkeresztnél megérke-
zünk a 3. ellenőrző ponthoz (18,5 km).

25, 35 km-es táv:

Továbbra is a kék jelzésen haladunk.
A határkeresztnél elkanyarodunk, az út végén a kerítésnél jobbra, a sorompónál enyhén 
balra, végig egyenesen, nem térünk le az útról. Így haladunk az erdei úton. A 4-es útel-
ágazáshoz érve tovább megyünk egyenesen. Az Y elágazásnál balra, majd az út végén 
jobbra kanyarodunk. Akkor vagyunk jó irányban, ha elérünk egy homok színű házig, ez 
már Fót. A háznál balra, egyenesen fel, az út vonalvezetését követve gyalogolunk to-
vább. Az erdőből kiérve egyenesen megyünk, jobb oldalunkon egy tanya sertésekkel és 
szabadon kószáló kutyákkal, melyek a szintidő javítására szolgálnak. Folytatjuk a túrát, 
és az első lehetőségnél jobbra kanyarodunk. Az erdősávtól ismét a körtúra jelzése az 
irányadó. Elérjük az Öregpáskom területét. Balra kanyarodunk, és az enyhén emelkedő 
földúton haladunk tovább. A Páskom utca sarkához érve enyhén jobbra tartunk, és a 
Bócsi kastélyig meg sem állunk, ahol elérjük a 25 km-es távon a 3. (15,5 km), a 35 km-es 
távon a 4. ellenőrző pontot (25 km). Innen a felfestett kék jelzésen haladunk. Az asz-
faltúton (Rét utca, Sikátori út) megyünk tovább, míg balra földutat nem látunk. Utun-
kat azon folytatjuk tovább. A facsoport után jobbra fordulunk, és az ösvényen gyalogo-
lunk. Baktatunk a letaposott úton, a szántóföld mellett. A Szedervölgyi erdő szélén 
lépkedünk egészen a Szedervölgyi útig, ahol balra vesszük az irányt. Ezen az úton ha-
ladva elérjük a Cseresznyevirág utcát, ahonnan ismét a körtúra jelzését követjük a 25 
km-es túrán a 4. (21,5 km), 35 km-es túrán az 5. ellenőrző pontig (31 km). Ez a rész már 
végig lakott területen vezet. A Labdarózsa utca után a kék jelzést követjük a célig.

10, 25, 35 km-es távok utolsó, közös szakasza:
Bírjátok még? Már nincs sok hátra, kitartás! 

A Mogyoródi úton gyaloglunk, az út végén  
a lépcsőn leérve az Ulicska nevű gyalogos ut-
cában találjuk magunkat. Mindjárt jobbra,  
a Tompa M. utcán végigmenve a Hősök teré-
hez érünk. Ott balra kanyarodunk a Szabad-
ság útra, és azon megyünk az Erzsébet utcá-
ig. Ott jobbra, majd a Deák Ferenc utcán 
balra, át a főúton, és a Vágóhíd utcán végig-
megyünk. A szeny-nyvíztisztító telepnél  
lekanyarodunk, átmegyünk a kishídon, és 
megérkeztünk a Horgásztóhoz. Jobbról a ta-
vat megkerülve, elérjük a célt.
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Horgásztó
A több mint négy hektáros csömöri horgásztó már negyed évszázada jelent kikapcsolódást 
a horgászbotjuk mellett ülő pontyra, süllőre vagy csukára váróknak.

Ősláp, legelő, kistó, természetvédelmi terület
Csömör rendkívül értékes, közel 30 hektáros lápos területe 1977 óta áll védelem alatt 
különleges növény- és állatfajainak köszönhetően, melyek közül a leglátványosab bak  
a késő tavasszal nyíló orchideák.

Csömöri-patak
A települést kettészeli a Csömöri-patak, amely 14 kilométer hosszan folyik, mielőtt  
a Szilas- és Mogyoródi-patakkal egyesülve a Dunába torkollik.

Harangláb
A valamikor a napszámosok „órájaként” is működő Harangláb harangja ma is szól 
minden vasárnap délben, az ottani lelkes lakóknak köszönhetően.

Szent László kilátó
A Gödöllői-dombság egyik legmagasabb pontján, a Gyertyánoson (315 m) épült kilátóból 
kiváló körpanoráma nyílik a Budai-hegységtől a Mátráig.

Régi csömöri strand
Csömör egyik legromantikusabb helye, táncmulatságok, sakk- és kártyapartik színtere 
már a múlté – 1963-ban vitte el az áradás a gátat. Míg működött, távolabbi településekről 
is idelátogattak a strandolni, szórakozni vágyók.

Bulgárkert
Az ófalu „grundja” árnyas fáival, rejtettségével ma is a kikapcsolódni vágyó felnőttek és 
a futballozó gyerekek népszerű közösségi helye.

Kálvária hegy
Sűrű akácerdeivel, változatos formáival, a község leglátványosabb és legszimbolikusabb 
tája. Ide települt az Árpád-kori Csömör. Jelenleg is zarándokhely.

Szánkópályák
Csömörön számos szánkópálya található, amelyek közül a legnagyobb hossza eléri a 300 
métert, és ezzel a kelet-budapesti agglomeráció leghosszabbja.
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Csömör Nagyközség Önkormányzata
Csömöri Sport -és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.
Csömöri Nordic Walking Csoport
Varga Húsbolt, Széchenyi utcai zöldséges
Szikametro 89 Kft.
Bátovszki Zsuzsa, Bollog János
Csömöri horgásztó.

Kiadó: Csömör Nagyközség Önkormányzata
Készült 500 példányban. 

Grafika, nyomdai előkészítés: A-MariArt Kft.
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	 35	 25	 10	 35	 25	 10											nyitva tartása	

	Sportcsarnok	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 			7:00–9:00
Forrás-völgy,	
patakmeder	 6,5	 6,5	 6,5	 6,5	 6,5	 6,5	 8:00–11:00	
	Határkereszt	 5	 2,5	  	 18,5	 9	  	 8:30–13:00	
	Szent	László	kilátó	 7	  	  	 13,5	  	  	 9:00–12:00	
	Bócsi	kastély	 6,5	 6,5	  	 25	 15,5	  	 9:30–14:00	
	Vízműsor	utca	 6	 6	  	 31	 21,5	  	 10:30–16:00	
	Horgásztó	 5	 5	 4	 36	 26,5	 10,5	 9:00–17:00

Összes távTávok Ellenőrző 
pontok

Távolság az 
ellenőrző ponttól

CSatang2016.indd   8 2016.09.14.   10:48


