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Intézmények
Csömöri Mátyás Király Általános Iskola
Az intézmény 1956-tól működik a Major úton, mint Csömöri Általános Iskola. 1990-ben, Mátyás király halálának 500.
évfordulóján vette fel iskolánk mai nevét a nagy király tiszteletére. Intézményünk 8 évfolyamos, általános műveltséget
közvetítő iskola, évfolyamonként 3 osztállyal. Jól megközelíthető, gyermekeink biztonságos közlekedését a Relic-Őr Kft.
segíti minden reggel és délben.
2141 Csömör, Major u. 7-9.
Honlap:

www.iskolacsomor.hu

E-mail:

igazgato@iskolacsomor.hu

Telefon:

28/543-920

Fax:

28/543-921

Telephely:

2141 Csömör, Szabadság út 3.

Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
A Krammer Teréz Zeneiskola 1991. szeptemberében alakult. Korábban csak magán zeneoktatás létezett a nagyközségben.
Az évek folyamán a tanulólétszám megduplázódott és ezzel párhuzamosan fokozatosan bővült a választható hangszeres,
vokális tantárgyak száma. Az iskola „történelmének” jeles napja volt 2000. szeptember 29-e, Krammer Teréz énekesnő
nevének felvétele.
2141 Csömör, Szabadság út 3.
E-mail:

krammert@digikabel.hu

Telefon:

28/543-670

Honlap:

www.zeneiskola-csomor.sulinet.hu

Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda
Mint minden magyarországi óvodára, a mi intézményünkre is jellemző, hogy a közoktatási rendszerben szakmailag önálló
nevelési tevékenységet folytatunk. A családi nevelést egészítjük ki a gyermek 3 éves korától az iskolába lépésig. A játékot mint az óvodás korosztály alapvető tevékenységét - kiemelten fontosnak tartjuk. Az egész napirendet átszövi, hiszen ebben
az életkorban a személyiségfejlesztés leghatékonyabb eszköze. Nagy szerepet szánunk a spontán szerzett ismeretek
megszerzésének, ezért gyermekek érdeklődésére és kíváncsiságára támaszkodva tervezzük meg az óvodai életet.
Honlap:
Székhely:

www.csomoriovi.hu
Nefelejcs Óvoda

2141 Csömör, Laki u. 3.
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Telefon/ fax: 28/543-940
E-mail: keknefelejcsovoda@csomor.hu
Tagóvoda:

Kékefelejcs Tagóvoda

2141 Csömör, Kacsóh P. u. 6.
Telefon/fax:

28/543-950

E-mail: nefelejcsovoda@csomor.hu

Petőfi Sándor Művelődési Ház
Annak, aki társaságra vágyik, aki szeret mozogni vagy színházba járni, aki fiatal és aki idős, javasoljuk, ne menjen sehova,
ha programot keres, hiszen itt, Csömörön, a művelődési házban mindenki megtalálhatja a neki tetsző elfoglaltságot.
Érdemes ellátogatni az intézménybe, ahol az állandó programok mellett számos időszakos kulturális esemény várja a
látogatókat.
2141 Csömör, Vörösmarty u. 1.
Telefon/fax:

28/543-790

E-mail:

info@muvhazcsomor.hu

Honlap:

www.muvhazcsomor.hu

Nyitva tartás:
Hétfő - péntek
Szombat

8.00-21.00
programfüggő

Terembérlés, kulturális programok.

Sinka István Községi Könyvtár
A Könyvtár, mint általános gyűjtőkörű nyilvános települési könyvtár az információs esélyegyenlőség és a demokrácia helye.
Célja, hogy minőségi és korszerű szolgáltatásaival, helyismereti információk és dokumentumok gyűjtésével Csömör szellemi
életének, közéletének információs központja legyen.
2141 Csömör, Tompa Mihály u. 1.
Telefon:(28)-744-443, (28)-744-442
E-mail:
Nyitva tartás:

konyvtar@csomor.hu

Hétfő és péntek

8.00-18.00

Kedd

14.00-18.00

Szerda

Szünnap

Csütörtök és szombat
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8.00-12.00

Internetezési lehetőség a nyitvatartási időben

Szociális Alapszolgáltatatási Központ
Intézményünk a szociális alapellátásokat biztosítja, a helyi önkormányzat fenntartásában. Ellátottaink köre minden
korosztályra kiterjed: magzati kortól - idős korig közvetítünk szolgáltatásokat, segítünk az egyének, családok problémáinak
rendezésében.
A munka öt tevékenységi formára tagolódik: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja, családsegítő szolgálat,
gyermekjóléti szolgálat.
2141 Csömör, Kossuth u. 71.
Családsegítő szolgálat

28/544-064

Intézményvezető

28/544-065

Gazdasági ügyintéző

28/544-061

E-mail:

szak.csomor@gmail.com

Nyitva tartás:
Hétfő

7.30-16.00

Kedd-szerda

7.30-16.00

Csütörtök

Zárt nap

Péntek

7.30-13.00

Ingyenes jogsegélyszolgálat csak ügyfeleknek, bejelentkezés alapján.
Szolgáltatások: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás.

Csömöri Sport- és Szabadidőszervező Nonprofit Kft.
2141 Csömör, Major út 7-9.

Telefon:

28/744-441

E-mail:

ugyvezeto@csomorsport.hu

Honlap:

www.csomorsport.hu

Facebook:

Csömör Sport
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Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. (CSÖTESZ)
Zöldterületek karbantartása, növényültetések, erdészeti és környezetvédelmi feladatok ellátása, ökoturisztikai projektek
koordinálása, nem közszolgálati hulladékszállítási feladatok koordinálása.

Elérhetőségek:
06-30-998-0146, 06-28/744-440
hulladek@csomor.hu
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő:

8.00 - 15.00

Szerda:

8.00 - 14.00

Péntek:

8.00 - 12.00

Csömöri Községgondnokság
Hóeltakarítás, jégmentesítés, közterületi szemetesek ürítése, járda és úthibák, illetve játszóeszközök javítása, közterületi
órák, sebességmérők, ivó kutak, vízórák, KRESZ táblák, utcanév táblák karbantartása.

Elérhetőségek:
gondnoksag@csomor.hu
06-28-543-120
2141 Csömör, Állomás utca 6.
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