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Nagy örömmel adtuk át 2020. 
09. 25-én a kerékpárutat. 

Már régen kerestük a lehetőséget a 
két településrész összekötésére, hiszen 
fontosnak tartjuk, hogy a Lestyinán 
lakók ne csak autóval vagy busszal tud-
janak bejönni a falu központjába. 
Egyben a vasútállomásra való eljutást 
is szerettük volna megkönnyíteni.
A tervek elkészítése több évet vett igény-
be, mivel szerteágazó engedélyezési el-
járást kellett lefolytatni és a nyomvonal 
magánterületeket is érintett. Egy részét 
a tulajdonosok odaajándékozták az Ön-
kormányzatnak, melyet ezúton is köszö-
nünk. Több érintett településrészt meg 
kellett vásárolni.
A kerékpárút teljes hossza a 
Verebeshegy utcától a Vasútállomásig 
1.526 m, szélessége 2,25 m. 
A beruházás összes költsége bruttó 
129 M Ft, ehhez pályázaton nyertünk 
114 M Ft támogatást, a fennmaradó 
15 M Ft-ot önerőből biztosította az 
Önkormányzat.

Jó hír, hogy a Kormány dönté-
se alapján rövidesen felújítják a 

Csomádot is érintő vasútvonalat. 
A vasúti közlekedést már most is sokan 
választják a nagy autóforgalom miatt. 
A kerékpárúton a vasútállomás is meg-
közelíthető, ahol kivilágított, fedett ke-
rékpártároló került kialakításra.

A kerékpárút megépítése lehetősé-
get teremt nemcsak a kerékpáros, de a 
gyalogos közlekedésre is. Az egészséges 
életmódhoz elengedhetetlen a mozgás. 

Folyamatban van a Tempom  
utcai járda felújítása. Nagyon 

fontos gyalogos forgalmat bonyolít le 
ez az utca. A Sportközpontot és az Aká-
cos Lakóparkot is ezen az utcán keresz-
tül tudjuk megközelíteni gyalogosan.
A járda felújításához az anyagköltsé-
get, 5 M Ft-ot a Magyar Faluprogram 
keretében nyertük pályázaton, a mun-
kadíjat 6,3 M Ft-ot az Önkormányzat 
önerőből biztosítja.
Köszönjük a beruházással érintett in-
gatlanok tulajdonosainak türelmét.

Az idei évben a Magyar  
Faluprogram keretében elnyert 

pályázatok közül az orvosi eszközök-, 
közterület karbantartó eszközök- és 
óvodai udvari játszóeszközök beszer-
zése folyamatban van. A Kossuth úti 
járda felújítása és a Lestyinai útépíté-
sek jövőre valósulnak meg.

Az útfelújítási program kereté-
ben közel 20 M Ft-ot nyertünk 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása címén, melyből 
a Vörösmarty utcát újítjuk fel.
A szociális tüzelőanyag támogatás-
ra benyújtott pályázatot megnyerte 
az Önkormányzat. 2020.10.01. és  
10.31. között lehet a kérelmeket be-

nyújtani az arra rászorulóknak. 
A közép- és felsőfokú tanintézmé-
nyekben, nappali tagozaton továbbta-
nulók iskoláztatási támogatási kérel-
müket 2020.10.31-ig nyújthatják be   
Csomád Önkormányzatához.
A kérelmező nyomtatványok a hivatal-
ban kérhetőek vagy a www.csomad.hu 
honlapról letölthetőek.

A zöldhulladék-lerakó terüle-
tére csak növényi nyesedéket és 

összevágott ágakat lehet elhelyezni. A 
lerakó 2020.12.01. és 2021.03.31. kö-
zött zárva lesz!

Elektronikai hulladékgyűjtést 
szervez az Önkormányzat. A 

Csomád, Kossuth L. út 73. szám alatti, 
volt italbolt épületébe veszik át 2020. 
11.04-én és 05-én, 11–17 óra között.

Folytatjuk a Fagondozó pikni-
künket, melynek során, 2020. 

10. 23-án az Irtvány utcában elültetett 
fák ápolására, pótlására kerül sor. 
Találkozzunk az iskola előtt 10 órakor!

A koronavírus járvány országos 
szabályait tartsuk be, vigyáz-

zunk egymásra! Bármilyen segítségre 
van szükségük a csomádi lakosoknak, 
forduljanak az Önkormányzathoz!

Klement János
polgármester

Tisztelt Csomádi Polgárok! 
Az eltelt időszakban az alábbi 

eseményekről számolhatok be: 
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A térség országgyűlési kép-
viselőjeként minden tá-

mogatásomról biztosítom azt a 
polgármestert, aki jó fejlesztési 
programot professzionális módon 
akar megvalósítani, azaz jót és jól 
csinál, és nyugodtan kimondha-
tom, hogy Csomádon kiváló part-
nerre találtam ebben – mondta 
el a lapunknak adott interjúban  
Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös 
számú választókerület ország-
gyűlési képviselője, akivel a most 
megépült másfél kilométeres bicik-
liútszakasz átadóünnepsége után 
beszélgettünk. A politikus beszélt 
arról is, hogy térségünk országos 
szinten is arról az összefogásról 
és segítőkészségről vált ismertté, 

amellyel már elmúlt időszakban is 
több olyan kisebb, kevésbé látvá-
nyos beruházás megvalósult, amely 
megkönnyítette az itt, helyben élő 
emberek életét. Mint mondta, erre 
a csomádiak is büszkék lehetnek.

● Másfél kilométeres kerékpárutat 
adtak át Csomádon. Elégedett az ered-
ménnyel, mit tapasztalt a helyszínen?

– Azért vagyok különösen elége-
dett, mert nagyon hosszú utat kellett 
bejárnunk, mire eljutottunk idáig, 
és időközben volt alkalmam megta-
pasztalni annak az összefogásnak és 
segítőkészségnek az erejét, amellyel 
oly sokszor találkozom választókerü-
letemben, s amelynek köszönhetően 
már az elmúlt időszakban is olyan fej-

lesztések valósulhattak meg, amelyek 
sokszor kevésbé látványosak ugyan, 
mégis előbbre viszik közösségünket. 
Talán túlzás nélkül mondhatom, 
hogy erről az összefogásról és össze-
tartásról vált ismertté régiónk orszá-
gos szinten is, és ez máris okot ad arra, 
hogy mindnyájan büszkék legyünk a 
teljesítményünkre, ahogy én is büszke 
vagyok azokra a csomádiakra, a kol-
légáimra és munkatársaimra, a helyi 
partnereinkre, akiknek részük volt 
ennek a fejlesztésnek a megvalósítá-
sában. A most átadott bicikliút lehe-
tővé teszi, hogy a Lestyinán élők ne 
csak autóval, vagy tömegközlekedés-
sel, hanem kerékpárral is be tudjanak 
jutni a falu központjába, illetve segíti 
a vasútállomásra való eljutást is.

● Mint említette, a kezdeti lépések 
után aztán nagyon sokáig húzódott 
ennek a beruházásnak a megvalósulá-
sa. Miért történt ez?

– Tulajdonképpen az engedélyezé-
si eljárás húzódott el, s az is elsősor-

interjú

kerékpáron a jövő felé

Az a célunk, hogy megkönnyítsük a helyben élő emberek 
életét, és mindent megtegyünk azért, hogy aki Csomádon 
egészségesen és környezettudatosan szeretne élni, meg is 
legyen a lehetősége erre. Tuzson Bence
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ban azért, mert a tervezett nyomvo-
nal magánterületet is érintett, az ilyen 
ügyeket pedig mindig érzékenyen kell 
kezelni. Egyes szakaszokat a tulajdo-
nosok az önkormányzatnak ajándé-
koztak – nekik ezúton is szeretném 
kifejezni hálámat és köszönetemet –, 
más részeket azonban meg kellett vá-
sárolni, amíg végül aztán tavaly sike-
rült pályázati forrásokat is elnyerni az 
építkezés költségeinek fedezésére. A 
beruházás ezzel a jelentős, száztizen-
négymillió forintos, pályázati úton 
elnyert kormányzati támogatással 
valósult meg, amit az önkormányzat 
tizenötmilliós önrésszel egészített ki. 
Ez is szépen példázza az együttmű-
ködés jelentőségét és eredményessé-
gét, hiszen én, a térség országgyűlési 
képviselőjeként azt tartom elsődleges 
feladatomnak, hogy a különböző fej-
lesztésekre, beruházásokra lehetőség 
szerint minden elérhető pályázati 
forrást megszerezzek, idehozzak a 
választókerületem településéire. Itt 
helyben viszont olyan partnerekre, 
polgármesterekre, településvezetőkre 
van szükség, akik jó fejlesztési prog-
ramokat szeretnének megvalósítani, 
vannak ötleteik és előremutató el-
képzeléseik. A legfontosabb azonban 
mégis az, hogy a helyben élő emberek 
életét megkönnyítsük, és tegyünk 
meg mindent azért, hogy az, aki  
Csomádon vagy a környező telepü-
léseken egészségesen és környezettu-
datosan szeretne élni, annak meg is 
legyen erre a lehetősége.

● Térségünk lakossága folyamato-
san növekszik, s mivel a leggyakrab-
ban a családalapításra készülő fiatal 
házasok választják otthonuknak az 
agglomerációs településeket, egyre 
több a gyermek, a fiatal, az iskolás. 
Milyen kihívás elé állítja ez a régió 
képviseletét?

– Ez egy olyan kihívás – én szívem 
szerint igazán nem is nevezném prob-
lémának –, amelyet bárhol máshol az 
országban megirigyelnének. Iskolá-
kat, óvodákat és bölcsődéket építünk 

a választókerületemhez tartozó tele-
püléseken, mert erre van valós igény. 
Annak nem lenne semmi értelme, 
hogy olyan jól csengő, jól hangzó be-
ruházásokat valósítsunk meg, ame-
lyekre helyben nincs igény. Számomra 
éppen ezért a képviselői munka egyet 
jelent az általam képviselt emberek 
igényeivel, s mindig is azt szoktam 
mondani, hogy azokat a fejlesztése-
ket kell felkarolnunk, amelyek akár  
Csomádon, akár a régió más telepü-
lésein, de mindenképp találkoznak a 
helyi igényekkel. Pest megye népes-
sége a 2000-es évek eleje óta folya-
matosan és dinamikusan növekszik, 
nekünk is ehhez kell igazodnunk, és 
ezt kell figyelembe vennünk, amikor 
meghozzuk a legfontosabb dönté-
seinket. Jelenleg mintegy 1,2 millió 
lakosa van a megyénknek, a népsűrű-
ség, a fejlett gazdaság és a jövedelmi 
viszonyok pedig komoly hatással van-
nak a térség közlekedésére is. Ezért 
tehát fejlesztjük az úthálózatot is, és 
a vasúti beruházások is napirenden 
vannak. Képviselőként nekem az a 
dolgom, hogy megoldást találjak az 
általam képviselt emberek gondjaira, 
problémáira.

● Milyen lehetőségei vannak erre?
– A térség országgyűlési képviselő-

jeként minden támogatásomról biz-

tosítom azt a településvezetőt, aki jó 
fejlesztési programot professzionális 
módon akar megvalósítani, azaz jót 
és jól csinál, és nyugodtan kimondha-
tom, hogy Csomádon Klement János-
ban ilyen tekintetben kiváló partnerre 
találtam. Ugyanakkor mindenkiben 
tudatosítani kell azt is, hogy a jelen-
legi vírushelyzetben is az emberélet 
az első és a legfontosabb. Nekünk, 
politikusoknak és képviselőknek, a 
helyi gazdasági szereplőkkel együtt 
gondolkodva, gondoskodnunk kell 
arról is, hogy újraindítsuk a nemzet-
gazdaságot, mert ez a munkahelyek 
megvédésének egyik legfontosabb 
pillére. Kollégáimmal ezért rendsze-
resen szervezünk szakmai, ágazati 
kerekasztal-beszélgetéseket, amelye-
ken a választókerületemben működő 
helyi cégek vezetővel megbeszéljük, 
hogyan oldhatjuk meg azokat a gon-
dokat, amelyekkel ők szembesülnek 
itt helyben, napi szinten. A helyi gaz-
daság újraindítása érdekében ezeken a 
találkozókon a csomádi vállalkozók is 
feltárták a problémáikat, elmondták 
az észrevételeiket, de kiváló ötletekkel 
is segítették az előremutató munkát. 
Ezt ezúton is köszönöm nekik! A 
munkát ebben az irányban folytatjuk 
tovább.

-Szerk.-
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Tájékoztató Csomád Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 2020. 08. 
14-i üléséről:

1. Döntés a természetben nyújtott szociális 
célú tüzelőanyag vásárláshoz nyújtott támogatás 
tárgyában kiírt pályázaton való részvételről
A Képviselő-testület pályázatot nyújtott be szoci-
ális tüzelőanyag-támogatásra, melyben vállalta az 

önrész és a szállítás költségét.

A napirend 5 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.

2. „Templom utcai járdaépítés Csomádon” 
beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása
A Képviselő-testület zárt ülésen eredménytelenné 
nyilvánította a Templom utcai járdaépítésre kiírt 
beszerzési eljárást a magas ajánlati árak miatt és új 

beszerzési eljárást indított.

A napirend 5 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.

Tájékoztató Csomád Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 2020. 08. 
31-i üléséről:

1. Döntés a településrendezési eszközök véle-
ményezési eljárásának lezárásáról
A rendezési terv módosításával kapcsolatos véle-
ményezési eljárásban érkezett javaslatok beépítés-
re kerültek. A véleményezési eljárást és partnersé-

gi egyeztetést lezárta.

A napirend 7 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.

2. Településszerkezeti terv módosítása napele-
mes kiserőmű létesítése céljából
A Képviselő-testület a Csomád, 044/6 hrsz-ú te-
rületet a településrendezési eszközökben „Mező-
gazdasági” területből „Kbn-Különleges beépítésre 

nem szánt terület” területbe sorolta át megújuló energia-
forrás céljára, ezzel a megújuló energiaforrások használata 
céljából-kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

A napirend 7 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.

3. A „Templom utcai járdaépítés Csomádon” 
II. beszerzési eljárás lezárása
A Képviselő-testület a Fischer Trade 2011 Kft-t 
választotta ki a Templom utcai járda kivitelezésére.

A napirend 7 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.

Tájékoztató Csomád Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 2020. 09. 
03-i üléséről:

1. A Csomád 08/173, 08/174 és 
08/175 hrsz-ú ingatlanok belterületbe 
vonása

A Képviselő-testület a Csomád 08/173; valamint a 
08/175 hrsz alatt szántó művelési ágban nyilvántartott, 
valamint a 08/174 hrsz-ú kivett út megnevezésű ingat-
lan más célú hasznosítását, belterületbe vonását, valamint 
az új belterületi földrészlet felosztását kezdeményezi a 
PMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztályánál.

A napirend 7 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.

Tájékoztató Csomád Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 2020. 09. 
22-i üléséről:

1. Önkormányzat állományi létszá-
mának csökkentése
A gépjárműadó-elvonás a költségvetés 

módosítását, a kiadások csökkentését tette szükségessé, 
ezért a Képviselő-testület az Önkormányzat létszámát 
négy fő közalkalmazottal és két fő munkaszerződéssel fog-
lalkoztatottal csökkentette.

A napirend 7 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.

A Képviselő-testületi ülésekről részletesebben a 
www.csomad.hu 

oldalon olvashatnak.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

testületi hírek
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Elektronikai 
hulladékgyűjtés Csomádon

Tisztelt Csomádi 
Lakosság!

Tájékoztatjuk Önö-
ket, hog y elektronikai 

hulladékg yűjtést szer-
vezünk az alábbi idő-
pontokban:

2020. november 4. (szerda):
11:oo-17:oo

2020. november 5. (csütörtök):    
11:oo-17:oo

Gyűjtőpont helyszíne: 
Csomád, Kossuth L. út 73. (Régi Italbolt)

Az alábbi használhatatlanná vált elektronikai 
hulladékok adhatóak le a gyűjtés során:

• háztartási nagy- és kisgépek: pl. mik-
ró, konyhai robotgép, hajszárító, hűtő, mosógép, 
mosogatógép, olajsütő, porszívó, stb.

• IT és távközlési berendezések: pl. 
nyomtató, számítógép, telefon, stb. 

• szórakoztató elektronikai cikkek: pl. 
tévé, rádió, stb.

• elektromos és elektronikus 
barkácsgépek: pl. fúró, fűrész, fűnyíró, stb.

• játékok, szabadidős- és sportfelszere-
lések: villanyvonat, videojáték, stb.

• ellenőrző és vezérlő eszközök: pl. ter-
mosztát, füstjelző berendezés,stb.

• világítótestek: pl. fénycsövek
• akkumulátorok, elemek

Azon elektronikai és elektromos berende-
zések, amelyek szétszerelésre kerültek, és 
elektromos vagy elektronikai alkatrészeiket 
eltávolították (üres készülékház), már nem 
minősülnek elektronikai vagy elektromos 
hulladéknak, ezért a gyűjtőponton történő 
átvételüket megtagadják! 

Együttműködésüket köszönjük!

Klement János
 polgármester

KÖRNYEZETÜNK

Újra fagondozó pikniket tart 
a 10 millió fa közösség

Október 23-án rendezzük meg második 
fagondozó piknikünket, melynek során az 
Irtvány utcai és az iskola udvarán ültetett 
fákat fogjuk ápolni. Az iskola melletti rézsűn 
13 ezüst hársfa áll, az Irtvány utcában pedig 
100 vérszilva. A vérszilva elnevezés alatt 
a cseresznyeszilva vörös levelű változatait 
értjük, melyeket különleges levelük miatt 
gyakran ültetnek kertekbe, parkokba, vagy 
éppen utcafának. Terebélyes, sűrű lombko-
ronát fejlesztő kisebb, kb. 5-8 méteres fa, 
mely lombfakadás előtt, áprilisban hozza 
ötszirmú, rózsás árnyalatú virágait, melyek 
amellett, hogy gyönyörűek, még enyhén 
illatosak is. A virágzást követően hajt ki a 
fa kezdetben bronzos, később sötétbíbor 
lombja. A vérszilva könnyen nevelhető 
díszfa, mely ugyan elviseli a félárnyékot, 
megfelelő napfény hiányában elveszíti le-
veleinek vörös árnyalatát és virágzása is 
gyérebb ilyen körülmények között. Szeren-
csére napfényből az Irtvány utcában nincsen 
hiány, viszont mivel kedveli a nyirkos talajt, 
ezért fiatal korában rendszeresen igényli az 
öntözést. Ahhoz, hogy az esővíz is könnyen 
a gyökerekhez jusson, szükséges időnként 
újra tányérozni, a törzse körül gazolni, és ez 

lesz az összejövetelünk fő feladata.
Az ezüst hárs egy termetes, akár 35 méter 

magasra is megnövő lombhullató fa. Viszony-
lag jól bírja a szárazságot, ezért gyakran ülte-
tik park- vagy utcai sorfaként. Ez a legkésőbb 
virágzó hazai hárs faj, erőteljesen sárgás szí-
nezetű, csüngő virágai június második felétől 
nyílnak és bódítóan édes illatot árasztanak. 
Az ezüst hárs az egyik legellenállóbb hárs 
faj, mely molyhos leveleinek köszönhetően 
jól bírja a meleget, a szárazságot csakúgy, 
mint a légszennyezést. Fényigényes fa, fia-
tal korában ő is rendszeres öntözést igényel, 
később azonban könnyen átvészeli a száraz 
időszakot. Éppen emiatt a tulajdonsága miatt 
esett rá ősszel a választás, hiszen a 10 millió 
fát lényegében a klímakatasztrófa elleni küz-
delem hozta életre.

Tegyünk magunkért, egymásért, ültes-
sük és ápoljuk a fáinkat! Szeretnénk, ha 
ez a 113 db fa néhány év múlva nemcsak 
pompázna, megszépítve ezzel az Irtvány ut-
cát, hanem árnyékot is adna és frissítené a 
levegőt Csomádon. Aki hasonlóan érez, vagy 
szeretne tenni egy jó ügy érdekében, azt 
szeretettel várjuk október 23-án, pénteken 
10.oo órától az iskola előtt.

Palcsák-Molnár Viktória
Forrás: Botanikaland

Ezüst hárs

Vérszilva
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Augusztus második felében 
gőzerővel kezdtük szervezni 

a 2020-2021. tanévvel kapcsolatos 
dolgainkat. A korábbi évek hasonló 
időszakával szemben, idén figye-
lemmel kellett lennünk a COVID 
járvánnyal bevezetett előírásokra is, 
ami igen körültekintő odafigyeléssel 
volt csak megoldható. Zöldövezeti 
kis iskola lévén nálunk elég hely áll 
rendelkezésre úgy az épületen belül, 
mint kívül ahhoz, hogy – betart-
va a szigorú előírásokat – ne legyen 
„gúzsba kötve” iskolánk napi műkö-
dése.

● A tavaly közmegelégedésre beve-
zetett újításunknak megfelelően, idén 
is az első tanítási napon tartottuk a 
tanévnyitó ünnepélyünket. Sajnos az 
időjárás közbeszólt szitáló eső formá-
jában, így a belső udvar helyett csak a 
tornateremben köszönthettük új első-
seinket. A fokozott egészségügyi véde-
kezés miatt ezen az eseményen rajtuk 
kívül csak a 3. osztályosok lehettek 
jelen, akik átadták az elsősöknek a ha-
gyományos kék iskolai pólókat.

● Az első tanítási napon megkap-
ta mindegyik tanulónk a tankönyvét, 
így semmi akadálya nem volt annak, 
hogy másnap, szeptember 2-án meg-
kezdhessük az órarend szerinti taní-
tást mind a 8 évfolyamon.

● Az osztályok tanulóinak épüle-
ten belüli keveredését igyekeztünk a 
lehető legkisebbre csökkenteni, ezért 
felsős osztályaink órák közötti ván-
dorlásait minimalizáltuk, így ezek az 
osztályaink, heti tanóráik több mint 
90%-át saját termükben töltik.

● Az időjárás kegyes volt hoz-
zánk, így a mindennapos testnevelést 
is szabad levegőn tartottuk meg egész 
hónapban (sportpályánkon, a belső 
udvaron, illetve az iskolaépület körül).

● A testnevelési órákra való át-
öltözés közbeni keveredések elkerü-
lése érdekében, a meglévő két öltöző 
mellé a tornaszertárakban további két 
ideiglenes öltözőt alakítottunk ki.

● Az előírásoknak megfelelően, 
csak tanulóink és iskolai dolgozóink 
léphetnek be az épületbe, belépést kö-
vetően kötelezően kézfertőtlenítést 
kell végezzenek.

● A hónap közepétől kötelező-
vé tettük az épület közös tereiben a 
maszkhasználatot tanulóink és iskolai 
dolgozóink számára is.

● A napköziből és a tanulószo-
báról történő minél gördülékenyebb 
hazamantelt biztosítandó, délután az 
épület melletti kiskapun a szalaggal 
jelölt részig bejöhetnek a belső udvar-
ra a szülők, így gyorsabbá vált a szülő 
és gyermek „egymásra találása”.

● Nagy köszönet jár a szülők-
nek, gondviselőknek azért a partneri 
együttműködésért, amellyel elősegí-
tették e rendkívüli körülmények kö-
zötti tanévindítást!

● Ezúton szeretnénk köszönetet 

mondani Huszl apukának, aki 3 db 
érintésmentes falra szerelhető fertőt-
lenítő adagolóval ajándékozta meg 
iskolánk közösségét! Mindhárom esz-
köz nagy szolgálatot tesz a napi egész-
ségvédelmi munkánkban.

● Az évindító szülői értekezlete-
ket is megtartották az osztályfőnö-
kök. Változatos formában és helyszí-
neken kerültek ezek sorra: a hónap 
elején szétültetéssel a tantermekben, 
míg a hónap második felében az isko-
laudvaron, a főbejárat előtti szabadté-
ren, illetve online.

● Hosszas és alapos előkészü-
letet követően szeptember 24-én 
mindegyik osztályunk tanulmányi 
kiránduláson vett részt. Alsósaink a 
gödi kalandparkban voltak, míg fel-
sőseink az etyeki Korda Filmstúdiót 
látogatták meg. (Természetesen eze-
ken az eseményeken is maximálisan 
betartattuk a vonatkozó előírásokat: 
maszkhasználat, ültetés, keveredések 
elkerülése, fertőtlenítés).

● Szeptember utolsó pénteki nap-
ján három órarend szerinti órát tar-
tottunk, majd – csatlakozva a Magyar 
Diáksport Napjához – 2020 méteres 

tanévkezdés a Covid "árnyékában"

Az első tanítási napon

esztergály mihály
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futással indítottuk a sportos két órán-
kat. Délután népes kerékpáros csa-
pattal részt vettünk a csomádi kerék-
párút átadási ünnepségen (részletes 
tudósítás külön olvasható).

Varga László,
 intézményvezető

Helyreigazítás
A 2019-2020. tanév végén tan-

testületi dicséretet kapott tanulóink 
közül, sajnálatos módon véletlenül ki-
maradt két 6. osztályos tanulónk neve 
a lap előző számában:

Gellén Arlett és Ladjánszki Emma
Gratulálunk mindkettőjüknek ki-

magasló tanévi teljesítményükhöz!
A hibáért ezúton kérek elnézést az 

érintettektől és szüleiktől.

Varga László, 
intézményvezető

Gyermekhorgászverseny

Az Őrbottyáni Barátság Hor-
gász Egyesület 2020. augusz-

tus 15-én ismét horgászversenyt ren-
dezett a fiataloknak; 6-14 éves korig 
lehetett jelentkezni.

Iskolánkban is nagy népszerű-
ségnek örvend ez a kihívás, bár igaz, 
hogy idén szerényebb létszámmal 
képviseltettük magunkat, az eddigi-
ekhez képest. Hét fiú és két lány vette 
rá magát, hogy reggel nagyon korán 
keljen. Az eredmény nem maradt el. 
Az egyik kislányunk, aki most először 
vett részt ezen a versenyen, megnyert 
minden létező kategóriát. Gratulá-
lunk Hajdu Hanna 2. osztályos ta-
nulónak a lány kategóriában elért I. 
helyezéseihez!

Tanulóink íg y vélekedtek a 
versenyről:

"Nagyon vártam már a verseny 
napját! Reggel a gyülekező a tónál 
volt, ahol sokan voltunk. Utána el-

foglaltuk a helyünket és elkezdtünk 
horgászni. Legtöbb halat pinkivel 
fogtam.

Az eredményhirdetésen nagyon 
örültem, amikor kimondták a nevem, 
hogy első lettem.

Nagyon jól éreztem magam az első 
horgászversenyemen."

Hajdu Hanna 
2. osztály

„Nagyon jól éreztük magunkat! 
Mindenki ügyes volt. Fogtunk hala-
kat, Sanyi bácsiék lemérték gyorsan, 
utána vissza is dobtuk őket, ahogy 
minden évben szoktuk. Évről évre 
megyünk apával és az unokatesóm-
mal, mindig jól érezzük magunkat.

Köszönjük szépen, hogy megren-
dezik ezt a versenyt!”

Pint Lotti 
5. osztály

„Armi nagyon várta a horgásza-
tot, mivel előző években volt a test-
vére is, amikor a legnagyobb halat 
fogta, és a 3. helyet szerezte meg. 
Most nem jártak olyan eredménnyel, 
de egy szép halat sikerült megakasz-
taniuk. Meglepetésünkre a szomszé-
dunk is részt vett a versenyen. A piz-
za is nagyon finom volt. Amúgy is, 
a részvétel a fontos, nem a nyereség!

Pár nap múlva kimentek éjsza-
kai horgászatra is oda, és egy csomó  

törpeharcsát fogtak.”
Duró család

Reméljük, hogy legközelebb is lesz 
kedvetek ellátogatni ide!

Matyókáné Tóth Piroska, 
kapcsolattartó

Tanévnyitó buli
Szeptember 4-én, pénteken tartot-

tuk immár hagyományosnak mond-
ható tanévnyitó bulinkat a Faluház 
udvarán (köszönet Márta néninek). 
Nagyon vártuk már, hiszen a járvány 
miatt az év végi találkozót el kellett 
hagynunk, így volt mit bepótolnunk.

Szokás szerint a szülők, testvérek 
is elkísérték a gyerekeket. Hamarosan 
igazi buli hangulat alakult ki. Finom-
ságokkal megrakott asztalok, pattogó 
tűz, a sültszalonna bódító illata fo-
gadta a később érkezőket.

A gyerekek a hosszú kihagyás után 
önfeledten játszottak, beszélgettek, 
s nekünk, felnőtteknek is akadt té-
mánk bőven. Nem is csoda, hogy késő 
este nehezen szántuk rá magunkat a 
távozásra.

Nagyon jól sikerült ez a bulink! 
Reméljük, a tanév során több közös 
program szervezésére is sor kerülhet.

Szilvi néni, 
4. osztály
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Számháború az erdőben
Szeptember második péntekén, a 

nyári szünet hosszúra nyúlt hónapjai 
után, a hatodik osztály első közösségi 
programjaként egy erdei túrán vett 
részt.

A rekkenő hőségben, ismételten 
az általunk nagyon megkedvelt erdei 
tisztás volt az úticélunk. Még a kirán-
dulás megtervezése során merült fel 
bennünk az ötlet, hogy egy számhá-
ború izgalmasabbá tehetné az erdei 
sétánkat.

Útközben, minden – számunkra 
érdekes – természeti látványossá-
got megtekintettünk, emellett egy 
újabb Csomád környéki útvonalat is 
megismerhettünk. Köszönhetően a 
rendkívül csapadékos nyárelőnek, az 
egykori keskeny földutak egy részét a 
természet már visszahódította, emiatt 
kissé nehezen találtunk kedvenc he-
lyünkre, amelynek váratlan feltűnése 
így még nagyobb örömet okozott a 
csapatnak, mit eddig bármikor. Egy 
kis pihenő és jóízű falatozás után kez-
detét vette az önfeledt játék.

Ugyan a ma már egyre ritkábban 
játszott számháború szabályaink be-
tartását még gyakorolnunk kell még, 
izgalmakban egyáltalán nem volt hi-
ány. Csakúgy, mint a játék hevében 
szerzett kisebb sérülésekből sem. 

A visszaút a nagy melegben és a 
nyárutó aszályos hetei miatt kiszáradt 

mély, pergős, száraz homokban hosz-
szabbnak tűnt a valóságosnál. Kis fel-
üdülést csupán az jelentett, amikor az 
elmúlt tanév végén elballagott Ádám-
mal összetalálkoztunk és kérésünkre, 
rögtönzött motoros bemutatót tar-
tott, illetve amikor az iskolához köze-
ledvén, a megmaradt vízkészletünket 
a felhevült testek hűtésére kezdtük el 
felhasználni.

Kellemesen elfáradva, porosan ér-
keztünk vissza az iskola elé és adtuk 
át magunkat a hétvégi pihenés lehe-
tőségének. Mindenkinek ajánljuk 
ezt a jó kis délutáni programot, bár 
a nagy hőség miatt mi úgy határoz-
tunk, hogy a következő túránk csakis 
éjszakai lehet.

Kelemen Ildikó, 
osztályfőnök (6. osztály)

Tótágas történetek
Szeptember 16-án, szerdán dél-

előtt ingyenes színházi előadáson 
vehettünk részt a Művelődési Ház-
ban. A járványügyi szabályok miatt és 
azok betartásával két osztály vehetett 
részt a programon, így a 2. és 4. osz-
tály élt a lehetőséggel.

A Drovák & Patka Színház  
Tótágas történetek című előadását te-
kinthettük meg, ahol egy teljesen új 
dologgal, a pantomimmel ismerked-
tünk meg.

Az előadó mesélt nekünk a panto-

mimról, majd kezdődött is a vidám és 
tanulságos előadás, amit a végén a gye-
rekek hatalmas tapssal köszöntek meg.

Sajnos a járványügyi szabályok mi-
att a gyerekek nem vehettek részt a 
játékban, de az ajándék lufikat így is 
örömmel fogadták.

Nagyon érdekes, szórakoztató elő-
adást láttunk, köszönjük szépen!

Juhászné Szeitz Szilvia, 
osztályfőnök (4. osztály)

Őszi kirándulás – 
Dunakaland Kalandpark

Őszi kirándulásunkon az alsó 
tagozattal Gödre, a Dunakaland  
Kalandparkba látogattunk el.

A járványügyi szabályokat betart-
va, a buszon maszkban utaztunk, 
majd a park területén osztályonként 
váltottuk egymást a különböző hely-
színeken.

Az időjárás kedvezett nekünk, így 
minden tervezett programot meg 
tudtunk valósítani.

A 2. és 4. osztály kipróbálta a sár-
kányhajózást is , ami fantasztikus él-
mény volt a gyerekeknek.

A kötélpálya teljesítése során izgal-
mas perceket éltünk át. A gyerekek 
testmagasságuknak, bátorságuknak 
megfelelő pályát választhattak, és tel-
jesíthettek.

Délben már kissé fáradtan, de jó-
ízűen fogyasztottuk el az ebédet.

Ezután a kincskeresés következett, 
ahol a tanító nénik által előre meg-
vásárolt finomságokat kellett meg-
találni térkép segítségével. A feladat 
nehezebb része az osztozkodás volt, 
amiben a tanító nénik segítettek.

Az ügyességi feladatokban min-
denki bebizonyíthatta rátermettségét. 
Itt a hajítógépnek volt a legnagyobb 
sikere, vagyis várat ostromolni már 
biztosan tudunk.

Végül pihentető kézműveskedéssel 
zártuk a napot. Szebbnél szebb 
könyvjelzők, pompombabák, karkö-
tők készültek.

esztergály mihály
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A kalandpark változatos, izgal-
mas programokkal, kedves figyelmes 
munkatársakkal felejthetetlenné tette 
számunkra ezt a napot!

A negyedik osztályosok el is dön-
tötték, hogy ide bizony még eljönnek 
együtt.

Juhászné Szeitz Szilvia, 
osztályfőnök (4. osztály)

Elmegyünk-e Etyekre? 
A felsősök őszi kirándulása 

a Fejér megyei nagyközségben

Ez a kérdés egészen az indulás pil-
lanatáig kérdés maradt, mert sok fé-
lelem és kétely merült fel a szervezés 
során.

Tavaly ősszel voltunk utoljára ki-
rándulni, mivel sok régi hagyomá-
nyunkat írta fölül a vírus. Az égiek 
mégis kegyesek voltak hozzánk, és 
bár sokszori meg- és átszervezés után, 
a szokottnál kicsit több hiányzóval, 
de elindultak a buszok 2020. szept-
ember 24-én a Korda Filmpark Láto-
gatóközpontja felé.

A buszút a reggeli Budapestre hala-
dó forgalomban türelmet igényelt so-
főrtől, utastól egyaránt. Főleg, hogy 
a járvány miatt, gyakorlatilag – kis 
megszakításokkal – az egész napot 
maszkban kellett töltenünk. Ezért kü-
lön elismerésünk a gyerekeknek, akik 
nagy önfegyelmet tanúsítottak ezen a 
téren is. A lázmérés, Visitor-kártyák 
kiosztása után a 4 osztály 2-2 felnőtt 
kísérővel és 1-1 látogatóközpontos 
vezetővel forgószínpadszerűen járta 
végig a helyszíneket.

1. Kiállítás, ahol interaktív instal-
lációkon keresztül megismerhettük a 
filmkészítés legfontosabb állomásait, 
a stábtagok érdekes munkáját.

2. Kvíz-kérdések megválaszolása 
csapatokban, melynek során bete-
kinthettünk a nemzetközi filmipar 
rejtelmeibe; megtudhattuk, hogyan 
készült el egy nemzetközi filmes szu-
perprodukció.

3. Vezetett séta és fotózás az élet-
nagyságú középkori díszletvárosban, 

amely egyszerre nyújtott szórakozást 
és betekintést abba, hogy mit és ho-
gyan dolgozik 15.000 honfitársunk a 
forgatásokon, az amerikai és brit szu-
perprodukciókban.

Egy nagyon gyors hazaút után él-
ményekkel gazdagon és elfáradva ér-
keztünk vissza az iskolához, ahol már 
izgatottan vártak minket a szülők.

Köszönjük a Szülői közösség anya-
gi támogatását, amellyel segítették a 
kirándulás kiadásainak fedezését. Kö-
szönjük Ildikó néni szervezőmunká-
ját, aki rengeteg egyeztetés után tudta 
összehangolni a nap gördülékeny me-
netét. Köszönjük a pedagógusoknak 
támogató és aktív jelenlétüket.

Reméljük, jövőre ismét alkalmunk 
nyílik az őszi kirándulásunk lebonyo-
lítására. 

Csiki-Babics Márta, 
felsős munkaközösség-vezető

Magyar Diáksport Napja 
a csomádi iskolában

„Az egészségtudatos gondolkodás 
és iskolai mozgástevékenységek té-
manapján” (a Magyar Diáksport Na-
pon) 2020. szeptember 25-én, pénte-
ken közös mozgásra hívtuk iskolánk 
tanulóit.

Ennek keretében a következő 
sportprogramokat szerveztük:

• hagyományos diáksport napi 
futás (2020 m)

• legalább 120 perces aktivitás

• kerékpározás (az új csomádi 
kerékpárút felavatása)

Az eseménysor a 2020 m futással 
indult osztályok szerint az iskolától, 
az Irtvány utcán az újtelep felé veze-
tő úton haladt, majd a Kossuth utcai 
fordítótól vissza az iskolához. A di-
ákokat évfolyamonként négyperces 
időközönként indítottuk a járvány-
ügyi korlátozások, illetve a balesetek 
elkerülése végett.

A távot teljesítők célba érkezéskor 
a teljesítéseket igazoló lapjukba pe-
csétet, valamint testnevelésből ötös 
érdemjegyet kaptak.

A futást követően, hét helyszínen 
fakultatívan választható mozgásokat 
szerveztünk, helyszínenként 1-1 felü-
gyelő tanárral, akik feleltek a tanulók 
biztonságáért, vezették az adott moz-
gást és pecséttel igazolták a tanulói 
teljesítményt.

Az alábbi mozgások közül lehetett 
választani:

• sportpályán: labdarúgás és 
kosárlabda

• tornaterem bejárata előtti ré-
szen: asztalitenisz

• belső füves udvari helyszíne-
ken: játszótéri mászókázás, ugróköte-
lezés, hullahopp karikázás

• az iskola melletti hosszanti 
füves területen: tollaslabdázás

Minden mozgáshelyszínen a 10 
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perces aktivitást befejező tanulók pe-
csétet kaptak a teljesítéseket igazoló 
lapjukra.

Sajnos az utolsó negyedórában el-
eredt az eső, így a tervezetthez képest 
kicsit korábban kellett befejeznünk a 
délelőtti eseményeket.

Szerencsére elállt az eső, így a tanu-
lókból, szülőkből és pedagógusokból 
álló lelkes csapat gyülekezett a főbe-
járat előtti parkolóban. Rövid eliga-
zítást követően, 13.3o-kor elindult a 
közel 60 fős (!) „gördülő csapatunk” a 
bölcsődéhez. Itt csatlakoztunk a már 
jelen lévő ünneplőkhöz. Az ünnepé-
lyes avatási műsorban az alkalomhoz 
illő verset szavalt három hetedikes 
tanulónk (Gellén Arlett; Ladjánszki 
Emma; Simándi Viola), míg ötödike-
seink énekkel köszöntötték az ünnep-
lő sokaságot (Külön köszönet Csiki-
Babics Márta tanárnőnek a felkészítő 
munkájáért!).

A csomádi óvodások szép viselet-
be öltözve tartották a nemzeti színű 
szalagot, melynek átvágásával Tuzson 
Bence államtitkár úr és Klement János 
polgármester úr ünnepélyesen átadta a 
kerékpárutat, mely 1500 méter hosszan 
kanyarog a csomádi vasútállomásig.

Az átadási ceremóniát követően 
oda-vissza tekertünk a kerékpárúton, 
majd visszaérve a bölcsödéhez finom 
falatok és ásványvíz várt bennünket, 
így az iskolához történő visszakereke-
zés előtt piknikeztünk egy keveset.

A Magyar Diáksport Napi sport-
események ünnepélyes eredményhir-
detésére a következő héten került sor. A 
(pecsétekkel igazolt) legaktívabb tanu-
lóink mindkét tagozaton szép és hasz-
nos ajándékok közül választhattak.

Köszönjük azon szülőknek és 
pedagógus kollégáknak, akik tárgy-
jutalmakat ajánlottak fel ehhez a 
díjátadáshoz, valamint köszönjük a 
Dunakeszi Tankerületi Központnak a 
jutalmak vásárlásához nyújtott anyagi 
támogatást!

Varga László, 
testnevelő tanár, szervező

Atlétika Diákolimpia 
2020. szeptember 30-án, Albert-

irsán rendezték meg a tanév első  
diákolimpiai csapatversenyét. Egy 
négyfős fiú és egy ötfős lány csapattal 
vettünk részt ezen a versenyen. Mind-
két csapatot indítottuk magasugrás-
ban, távolugrásban és kislabda hají-
tásban. A fiúkat pedig egy negyedik 
számban, a súlylökésben is neveztük.

Mindkét csapatunk szép verseny-
zéssel, egyéni jó teljesítményekkel és 
tisztes helytállással büszkélkedhet. 
Mindemellett a fiúknak idén magas-
ugrásban még az ezüstérmet is sike-
rült megszerezniük. 

Gratulálunk Nekik!

Bánhidi Mónika, 
testnevelő tanár

ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÖNNYŰ 
KERÉKPÁROS TÚRA 

AZ ARADI HŐSÖK 
TISZTELETÉRE!

Kedves Szülők! 
Kedves Gondviselők!

2020. október 10-én, szombaton az 
Aradi Vértanúk tiszteletére kerékpáros 
emléktúrát szervezünk Erdőkertesre, 
ahol - az iskola közössége nevében - 
megkoszorúzzuk gróf Batthyány Lajos 
miniszterelnök szobrát. (Az iskolától 
nyolc km-re van a szobor, ahová kis-
forgalmú utakon, ill. kerékpárutakon 
jutunk el.)

Gyülekező: 8.45-kor az iskola előtt,
Indulás: 9 órakor
Visszaérkezés: kb. 13-14 óra között az 
iskola elé.

Szükséges dolgok:
• Műszaki szempontból kifogás-

talan kerékpár (első- és hátsó fék; műkö-
dő váltók stb.),

• a kerék méretének megfelelő 
tartalék kerékpár belső,

• kulacstartó kulaccsal, vagy a 
hátizsákban hozott folyadék,

• közepes méretű hátizsák, ben-
ne: tízórai-, hideg ebédcsomag, valamint 
lehetőleg vízhatlan esőkabát.

Szeretettel hívunk és várunk minden 
érdeklődő felnőttet és stabil kerékpár-
tudással rendelkező gyereket! A minél 
zökkenőmentesebb szervezés érdekében 
előzetes jelentkezést kérnénk a 

+36 30 266-9547 telefonon 
október 7-ig.

Eső-, vagy extrém hideg időjárás 
esetén a túra elmarad (telefonos riadó-
lánc: a fenti mobilszámon ).

Varga László, 
testnevelő, 

szervező tanár

Ezüstérmes
magasugró fiúk 
balról - jobbra:
Kucsa Balázs,
Dúró Dániel,
Szabó Bence,
Kovács Gablini 
Bendegúz
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Atlétika Diákolimpia Albertirsa 

Magyar Diáksport  NapjaMagyar Diáksport Napi eredményhirdetés 

Őszi túra és számháború 6. osztály

Magyar Diáksport  Napja

Magyar Diáksport  Napja
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Húsz év 
múlva…

„Húsz év múlva az ifjú vándor megpihen,
Hosszú még az út és közben valamit tenni kell.
Elbúcsúzunk, holnap már távol vagyunk,
Húsz év múlva lehet, hogy találkozunk.”

Sokaknak ismerősnek tűn-
hetnek e sorok, de az szinte 

biztos, hogy bármelyik elballagott 
diákunk fel tudná idézni az ezekhez 
tartozó dallamot is, amely a balla-
gási ünnepségeinken szokott felcsen-
dülni évről évre. Mielőtt rátérnék 
írásom lényegére, egy rövid beveze-
tőt szántam azoknak, akik esetleg 
még egyáltalán nem ismerik helyi 
általános iskolánk történetét:

Hosszú idő után, 1993-ban indult 
az Esztergály Mihály Általános Is-
kolában olyan tanév, amelyben már 
nyolc évfolyamos működés keretein 
belül oktathattuk, nevelhettük tanu-
lóinkat. A kistelepülési iskola tanulói 
létszáma 2007-ig csupán 50-67 fő kö-
zött ingadozott.

A családias jellegű iskolai működés 
kiváló lehetőséget biztosított a szemé-
lyes bánásmód lehetőségeinek kiakná-
zására, az akkoriban még egyszerűbb 
és áttekinthetőbb iskolai működés 
következtében pedig sokkal több időt 
tudtak a pedagógusok, a tanulók és 
szüleik is egymásra, valamint a kö-
zös iskolai programokra fordítani. A 
szoros szimbiózisnak köszönhetően, 
egy rendkívül sajátos, párját ritkító 
szellemiséggel jellemezhető kisiskola-
ként működött az intézmény. Dacára 
annak, hogy az infrastrukturális hiá-
nyosságok folyamatos jelenléte néha 
akadályt jelentett, a települési önkor-
mányzat folyamatos támogatásának 
köszönhetően, ezek a gátak minden 
esetben leküzdésre kerültek. Így min-
den szükséges feltétel rendelkezésre 
állt tanulóink oktatásához.

Erre az időszakra, a jelenlegi 
csomádi lakosok csak egy része emlé-
kezhet és a helyben tanító pedagógu-
sok közül is már csak öt fő emlékké-
peiben élhet még élénken az egykori 
kisiskola különleges hangulata. Nem 
feledkezhetünk meg azonban a je-

lenleg is a helyi iskolába járó tanu-
lóink szülei közül azokról sem, akik 
éppen ebben az időszakban voltak az 
Esztergály Mihály Általános Iskola ta-
nulói.

Már az említett régi időkben is so-
kat foglalkoztatott az, hogy: Vajon a 
„kirepült” ifjakat látjuk-e még együtt 
valaha? Idővel, lesz-e vajon igényük 
arra, hogy egymással szervezetten 
találkozzanak és felelevenítsék meg-
határozó jelentőségű általános iskolai 
életük tapasztalatait?

Annak ellenére, hogy titkon min-
dig is számítottam erre és vágytam is 
rá, óriási meglepetésként ért, amikor 
egy szép napon, egykori osztályfő-
nökként szinte elsőként értesültem 
arról, hogy a 2000-ben elballagott 
évfolyam osztálytalálkozót szervez. 
Hatalmas öröm volt már a szándék-
ról is értesülni! Sajnos, az elmúlt tan-
év tavaszának rendhagyó eseményei 
megakadályozták, hogy az előre elter-
vezett májusi esemény megrendezésre 
kerüljön és a szeptemberre halasztott 
alkalom is kérdőjeles volt. Minden 
nehézség ellenére, szeptember 12-én 
eljött a várva várt alkalom.

Az osztálytalálkozó az egykori is-
kola épületében (Közösségi Ház), a 
valaha tanári szobaként funkcionáló 
teremben került megrendezésre. A 
kilenc fős osztályból nyolcan tud-
tak megjelenni. Meghívást kapott 
az alkalomra az alsós osztályfőnök  
(Marika néni) a kisiskola akkori veze-
tője és magyar tanára (Ica néni) a fel-
sős szaktanárok (Csilla néni, Gábor 
bácsi, Zsuzsa néni) és a hittant oktató 
Eszlényi László is. Egy fő kivételével, 
minden pedagógus megérkezett a ta-
lálkozóra. Az egykori osztálytársak 
(Anita, Eszter, Gergő, Ivett, Kriszta, 
Márti, Szilvi, Tündi) mind megjelen-
tek a találkozón, a külföldön dolgozó 
Petit pedig telefonon keresztül kap-
csoltuk „élő adásba”.

A vendégváró falatok mellett, elő-
ször mindenki beszámolt az elmúlt 
húsz évének jelentősebb életesemé-

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
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nyeiről. Jó volt hallani, hogy mindenki 
őszintén, a felmerült nehezebb helyze-
teket sem titkolva számolt be életének 
alakulásáról, annak fordulatairól.

Ezután következett az egykori 
nagy jelentőséggel bíró felsős farsan-
gi műsorok megtekintése, miközben 
folyamatosan törtek fel az emlékek 
mindenkiből. Ki erre emlékezett, ki 
arra. Sok megtörtént dolog itt nyert 
magyarázatot és az is tanulságos volt, 
hogy ki mire emlékezett és ugyanazt 
az eseményt, ki hogyan is élte meg. 
Bebizonyosodott, hogy az általános 
iskolának is voltak szinte az egész 
életre kiható jelentős hatásai is, úgy 
a tanulókra, mint a pedagógusokra 
nézve. Érdekes volt, hogy egykori ta-
nulóink - ma már gyakorló szülőként 
- a mai iskolarendszer működéséről is 
sokat kérdeztek. Sőt, kíváncsian hall-

gatták meg a véleményünket a jelenle-
gi helyzetről, hiszen hosszú évek óta, 
folyamatosan szembesülünk a nehe-
zen követhető változásokkal.

Számomra külön élmény volt látni 
és hallani egykori tanulóinkat, akik 
leküzdve esetleges egykori gyermeki 
bizonytalanságaikat, egytől-egyig érett 
gondolkodású, kreatív, dolgos, a leg-
több esetben már családdal is rendel-
kező, felelősségteljes felnőttekké értek.

Az osztálytalálkozó elengedhetet-
len része volt a közös fényképek készí-
tése, amelyen az egykori osztályképek 
20 évvel későbbi változatát próbáltuk 
leképezni. 

Késő este kezdtünk asztalt bonta-
ni, de a végső búcsú már az éjszakába 
nyúlt, pedig lett volna még miről be-
szélünk…. Minden pedagógus búcsú-
ajándékot kapott az osztálytól, ame-

lyet ezúton is nagyon köszönünk!
A többi évfolyam tanulói elé is 

csak jó példaként állíthatjuk ezt a je-
les alkalmat.

Nem titok, hogy a nyolc évfolya-
mos iskola fennállásának 30. évfor-
dulójához közeledve, annak szélesebb 
körű, közösségi megünneplésének öt-
lete is felmerült.

Végezetül, az osztálytalálkozón 
résztvevő egykori osztálytársak véle-
ménye az, amely mindenki számára 
híven adja át a nap valódi hangulatát:

“Szinte hihetetlen, hogy elrepült 
ez a 20 év, annyira jó volt látni az osz-
tálytársakat, voltunk, akik a ballagás 
óta egyáltalán nem találkoztunk! A 
tanárok persze egy évet sem öreged-
tek, ez hogy lehet?“

"Eltelt 20 év, mintha csak tegnap 
lett volna. Mindenki változott, vi-

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
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szont mindenkiben ott volt az a gye-
rekkori lénye, amire emlékeztünk. 
Úgy gondoltam, sok minden feledés-
be merült, de a találkozáskor sorra 
jöttek elő a régi szép emlékek. Egy 
kedves példa: Téglás tanár úr mellett 
ülve véletlen lábon rúgtam, amikor is 
eszembe jutott, hogy Ő táncot is taní-
tott Nekünk. Megbeszéltük, hogy Én 
táncolnék Veled... Ha ez ott, akkor 
nem történik meg, én nem emlékez-
tem volna. Nagyon örültem a találko-
zásnak és remélem, nem kell újabb 20 
évet várni a következőre."

"Felnőttként viszontlátni a taná-
rainkat, boldogsággal töltötte el a 
szívem. Nagyon sok régi szép emlék 
felmerült beszélgetéseink közben a 
farsangok pompájától a csínytevé-
seinkig, a tanórák akkori hangulata, 
minden tanárunknak köszönjük."

" Nagyon örültem, hogy meg tud-
tuk szervezni az osztálytalálkozót. 
Nagyon jó volt mindenkit látni. Sze-
rintem ezzel mindenki így van. "

"Olyan volt, mintha tegnap lett 
volna, hogy a banketten összetege-
ződtünk a tanárokkal, mekkora öröm 
volt ez akkor, minden diák ezt várta. 
Most mégis nehezen jön a szánkra, 
hogy Szia Gábor!, inkább azt monda-
nánk, hogy Gábor bá'’: )

Úgy gondolom, az a tisztelet, 
amit az akkori diákok éreztek a 
tanárok iránt, örökké megmarad. 
Hálás köszönet a sok lelkiismeretes 
munkájukért!”

Köszönöm Sas Szilviának, hogy 
kézbe vette az osztálytalálkozó meg-
szervezését és minden résztvevőnek, 
hogy ilyen élménydús estében lehe-
tett részünk. 

Remélem, lesz még folytatás…

Kelemen Ildikó 
osztályfőnök
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Két tűz között, avagy a Reformációt vagy a ”ma-
gam sem tudom mit jelent, de manapság valamiért 
nagyon divatos” Halloween-t ünnepeljük?

Kedves Olvasók! Drága Testvérek!
Hóséának, Élá fiának, Izráel királyának a harmadik évé-

ben kezdett uralkodni Ezékiás, Áháznak a fia, Júda királya. 
Huszonöt éves korában kezdett uralkodni, és huszonki-

lenc évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Abí 
volt, Zekarjá leánya. 

Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan 
ősatyja, Dávid tette. 

Megszüntette az áldozóhalmokat, összezúzta a szent osz-
lopokat, és kivágatta a szent fákat. Darabokra törette a réz-
kígyót is, amelyet Mózes készített, mert Izráel fiai mindad-
dig tömjéneztek neki. Ezt a kígyót Nehustánnak nevezték. 

Bízott az Úrban, Izráel Istenében; nem volt hozzá fogha-
tó senki Júda királyai között, sem előtte, sem utána. 

Ragaszkodott az Úrhoz, nem tért el tőle, hanem megtar-
totta parancsolatait, amelyeket az Úr adott Mózesnek. 

Ezért vele volt az Úr, és minden vállalkozása eredményes 
volt. 2Királyok 18, 1-7

A címben igyekeztem felkelteni a Kedves Olvasó figyel-
mét. Nem a James Cameron rendezte – amúgy szerintem a 
maga műfajában nagyon jól sikerült - filmről szeretnék írni, 
hanem arról a küzdelemről, melyet kézzelfoghatólag tapasz-
talhatunk a mindennapokban. Az emberek – tisztelet a ki-
vételnek – nem ismerik a Halloween eredtét, üzenetét, de 
mégis – divatos dolog lévén - ünneplik, és nem látják a re-
formáció – tisztelet a kivételnek - Istentől eredő fontosságát 
és nagyságát. Az alábbiakban Ezékiásról olvashatunk, aki 
által az Úr rendbe tette a szünkretista , mindent összekeverő 
Istentiszteleti gyakorlatot, lelki látásmódot. Milyen is volt 
maga Ezékiás király és az ő reformációja?

Nem szuperhősnek kell Ezékiás királyt elképzelnünk, 
hanem egy olyan embernek, aki mélyen, egyszerűen és va-
lóságosan Istenfélő volt. Nem tudjuk, hogyan született ez 
a komoly istenismeret és istenfélelem az ő szívében. Nem 
ismerjük megtérése történetét. Nem látjuk, hogy ki és mi-
kor tanította hitre. Vajon otthon a családban szedte magára, 
vagy volt egy tanítója, aki erre megtanította? Vagy volt Is-
tennel valami személyes, meghatározó találkozása? Egyszer 
csak ráébredt a küldetésére? Hogyan talált rá arra az útra 
Istennel, amelyen sem az elődei, sem az utódai nem jártak? 
– Csak annyit árul el róla a Szentírásban, hogy ragaszko-
dott az Úrhoz, a gyökerei, forrásai mélyen Istenben voltak. 
Nevének jelentése egyébként ez: „akit az Úr erősít” Ilyen 

minősítéseket olvashatunk róla: „bízott az Úrban”, és „nem 
tért el attól az úttól, amire Isten hívta őt.” Isten munkált 
benne egy hitet, ragaszkodást, és ebből következően egy jel-
lemet. Ezáltal vált azzá, akinek megismerhetjük őt. Akinek 
hatalma volt, megtehetett volna bármit, gyönyörködhetett 
volna a hatalma eszközeiben, az őt körülvevő jólét és bőség 
gazdagságában. Meríthette volna az erejét és az identitását 
mindabból, ami a rendelkezésére állt - ehelyett ő az Úrban 
bízott, hűségesen ragaszkodott Istenhez; bátran és elkötele-
zetten megtette, amire Isten hívta őt. 

Az Isten szerint való uralkodás titka ennyire egyszerűen a 
szív állapotában rejlik - akkor ez a titok nem titok többé, ha-
nem mindannyiunk számára nyitva áll! Ragaszkodni, bízni, 
nem térni el attól, amire Isten elhív – ez nem csak az ő ki-
rályi működésének, hanem mindannyiunk életének a titka 
és értelme. Az értelmes élet pedig először felismeri, majd ki-
tisztítja magából azt, ami értelmetlen, nem Istennek tetsző.

Az áldozóhalmok, szent oszlopok és szent fák, valamint 
az érckígyó elpusztításával Ezékiás olyan évszázadok óta 
begyökerezetett eltévelyedések ellen vette fel a harcot, ame-
lyek kulturálisan, szokás szintjén nagyon mélyen rögzültek 
már a nép életében. Nem volt könnyű szembe menni ezek-
kel a mélyen rögzült hamis gyakorlatokkal, ragaszkodva  
Isten elhívásához. Ezékiás mégis ezt tette. Radikálisnak 
tűnő (!) módon cselekedett mégis azt tette, ami az Úr igéjé-
ből fakadt. A bálványoknak, hamis istentelen szokásoknak 
nincs helye a nép életében. Ki kellett metszeni azokat a dol-
gokat, melyek Istentől elválasztották a népet. Az akadályo-
kat, melyek a megtérés útjában álltak, el kellett távolítani.

Miért tehette meg mindezt? Mert a király ismeri a leg-
nagyobb Királyt! Ez a hatalomban levő ember ismeri a na-
gyobb hatalmat – és tőle kér segítséget, előtte hódol. Rend-
kívüli! A szíve, az Istenben való gyökerezettsége az, amiből 
fakad Ezékiás politikája, közéleti tevékenysége. 

Így hozza döntéseit, így vezeti és védi országát. 

Az 503 évvel ezelőtti refomációban ezt az igét írta  
Luther a 95 tételnek az aljára: „Más fundamentumot sen-
ki sem vethet azon kívül, amely vettetett, amely a Jézus 
Krisztus!” (1.Kor.3:11.) Ez volt az ő szívének a szándéka. 
Ezékiáséról olvashattunk a fentiekben és a Királyok 2. 
könyvének bizonyságtételén keresztül, Lutherét ismerhet-
jük az ige hirdetőjeként, most a Te szívbéli szándékod a 
kérdés. Továbbra is két tűz között, vagy a Lélek vezetésének 
tüzében kívánsz élni? 

Ámen!
Lajtos János

evangélikus lelkész

a reformáció 503.  évfordulóján
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Nagycsaládos 
hírek

2020.09.05-én, tisztújító közgyű-
lést tartott a Nagycsaládosok Or-
szágos Egyesülete a budapesti Szent 
Margit Gimnáziumban. A közgyűlé-
sen újraválasztották az egyesület el-
nökének Kardosné Gyurkó Katalint, 
aki 2016. óta vezeti az egyesületet, 
amelynek korábban főtitkára volt.

Az újraválasztott elnök elmondta, 
hogy 2016. óta sikerült jelentősen nö-
velni az egyesület tagságát, így mára 
14.700 család alkotja az egyesületet. 
Kiemelte az új programok – mint a 
Babaköszöntő, a Családszervezetek 
konferenciája, a 7 üléses Hétvége 
program, és két áruházlánccal is mű-
ködő adománygyűjtés – elindítását, 
és az önkéntesek köszöntését. A sike-
rek között említette a családi autóvá-
sárlási kedvezményt és a négy gyer-
mek után járó SZJA- kedvezményt is, 
ahogy a személyes kapcsolatok erősí-
tését, a támogatók körének jelentős 
bővítését, a tagkártya utáni kedvez-
mények körének ötszörösére emelke-
dését is. Kiemelte, hogy az Egyesület 
több alkalommal is kiállt a családi 
értékek mellett mind itthon, mind 
pedig nemzetközi környezetben. 
Úgy fogalmazott: „A NOE mindvé-
gig egy értékalapú közösség maradt, 
bennünket a gyermekvállalás, az élet 
szeretete köt össze, s úgy tűnik a sok 
új csatlakozó családból is, hogy érté-
keink, elveink vonzóak tudnak lenni. 
Köszönet ezért nektek, köszönet az 
alapítóknak, köszönet a korábbi veze-
tőknek, az önkénteseknek és a szakér-
tőknek!”

 Az eseményen átadták a NOE 
díjat, a Hűség díjat és a Bölcső díja-
kat, valamint Elismerő okleveleket az 
Egyesületért végzett sokéves, kiemel-
kedő munkáért.”

Ezúton szeretném  megosztani a 
kedves olvasókkal, hogy az idei év-
ben a " Csónak" Csomádi Nagycsa-

ládosok Egyesületéből, Gál Szilvia  
Elismerő Oklevelet vett át!

Köszönjük a munkáját! 
Forrás: NOE  Fotó: Vadócz

Tanévkezdés
A nagy sikerű tavalyi kezdemé-

nyezés folytatásaként a Nagycsaládo-
sok Országos Egyesületével  (NOE) 
közösen, ismét tanszergyűjtő akci-
ót indított az Auchan üzletlánc. A 
gyűjtéshez bárki csatlakozhatott is-
kolakezdési eszközök felajánlásával, 
amelyeket szeptember 11-ig lehetett 
leadni az áruházakban kihelyezett 
gyűjtőpontokban. Az idei évben a 
Csomádi Nagycsaládosok is részesül-
hettek a felajánlásból.

Nagy örömünkre, elkészült a két 
településrészt összekötő kerékpárút, 
amelyet 2020.09.25-én át is adtak.  
A Nagycsaládos Egyesület is hozzájá-

rult segítségével, a finom szendvicsek 
elkészítéséhez!

Bobjákné Ványi Márta
“Csónak”

Nagycsaládos Egyesület Elnök

csónak
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Itt a szeptember és sok kisgyer-
mek először lépi át az óvodák 

küszöbét. Így van ez a mi óvodánk-
ban is. Gyakran mesélik a gyer-
mekek rokonaiknak, hogy ovisok 
lesznek, de valószínűleg fogalmuk 
sincsen, milyen is óvodásnak lenni.

Az óvodába kerülés szinte 
minden gyermeknek kettős 

érzést jelent- a háromévesek várják a 
napot, amikor oviba mehetnek, izgat-
ja őket vajon milyen új élményekkel 
fognak találkozni. Másrészt viszont 
nap, mint nap hosszú időre el kell 
szakadniuk a szülőktől, ami bizony 
nem könnyű. Nemcsak az elszakadás 
nehéz, új felnőttekkel és gyermekek-
kel kell megismerkedniük, őket elfo-
gadniuk. Csoportba kerülnek, ahol 
nincs még meghatározott helyük, 
státuszuk, mint a családban. Ezért a 
beszoktatás/ befogadás lényege az, 
hogy a gyermekek olyan bizalmi kap-
csolatot tudjon kialakítani az óvoda-
pedagógussal, amelyre támaszkodhat, 
amikor az édesanyja távol van. 

Az óvodakezdés során ezért arra 
helyezzük a hangsúlyt, hogy a gyer-
mek megismerje a környezetét és 
megszeresse a vele foglalkozó óvó né-
niket, akikhez majd kötődni tud, ám 
ez a bizalmi kapcsolat nem alakul ki 
egyik napról a másikra.

A beszoktatás módja óvodánként, 
csoportonként és óvodapedagógu-
sonként is változó, sokéves tapaszta-
lataik alapján maguk döntenek arról, 
hogy milyen beszoktatást pártolnak. 

Van olyan óvó néni, aki a gyorsabb 
elválás híve és az anya jelenlétét mini-
málisra szűkítette, míg más több időt 
adott a beszoktatáshoz.

A nagyobbaknak sem könnyű, mert 
a nyári szabadság után újra bele kell rá-
zódniuk az óvodai életbe. A nagycso-
portosoknak a nevelési évkezdés álta-
lában már nem okoz gondot, hiszen 
már várják a találkozást pajtásaikkal.

Az óvodakezdés nemcsak a gyer-
mekeket, a szülőket is megviselte, de 
mára már elmondhatjuk, hogy min-
den gyermek szívesen jön óvodába, és 
fontos tagja az óvodai csoportnak.

Igazi ünnepi hangulat vár-
ta a szeptember 25. pénteki 
kerékpárút átadóünnepségre 

érkezőket. Mi is részesei lehettünk az 
eseménynek, mert az ünnepi szalag 
átvágásánál három kis óvodás gyer-
mek segédkezett.

Egy rég tervezett és várt álom vált 
valóra akkor, amikor elkészült ez az 
út, amely nem csak az üdülő részen 
lakókat köti össze a községgel, hanem 
a meglévő, elég forgalmas fő úttól 
óvja meg a két keréken közlekedőket. 
Egy biztos: igény volt rá régen, van 
ma is és remélhetőleg igény lesz még 
nagyon sokáig az ilyen jellegű utakra.

Örülünk és büszkék vagyunk, 
hogy községünk is csatlakozott az or-
szág kerékpárút hálózatához és szép 
környezetben, jó minőségű úttal gaz-
dagodott lakókörnyezetünk.

Sinkó Mihályné
intézményvezető

gyermekeink

Szeptemberi zsongás az óvodában
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CSOMÁD
LOMTALANÍTÁSI

IGÉNYEK
LEADÁSA:

2020. 
OKTÓBER 5-től

NOVEMBER 13-ig

KIZÁRÓLAG EBBENKIZÁRÓLAG EBBEN
AZ IDŐPONTBAN

LEHET AZ IGÉNYT
BEJELENTENI!

LOMTALANÍTÁS
VÁRHATÓ

IDŐPONTJA:
2020. 2020. 

OKTÓBER 19-tól
NOVEMBER 28-ig
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A Művelődési Ház és Könyvtár 
továbbra is szeretettel várja nyitvatar-
tási idejében, napi programjainkkal 
gyermek modern táncoktatás Angel 
Dance, Fittdance, TBC női erősítő 
torna, Kendo, IADO. 

Mini edzőtermünk használatának 
lehetősége térítés ellenében a nyitva-
tartási időben, 16 éves kortól felnőtt 
felügyelettel, 18 éves kortól önállóan 
használható saját felelősségre. 

Könyvtárunk kínálata folyama-
tosan bővül új könyvekkel, ingyenes 
beiratkozás, számítógép-használat, 
kisgyermekek részére Kids Book 
használata, újabb és újabb mese és if-
júsági könyvek, társasjátékok várják 
az érdeklődőket. 

Sikeres pályázat útján 2020. szept-
ember 16-án, délelőtt 10 órakor a 
Drovák Patka Színház bemutatásával 
Tótágas című előadását tekinthették 
meg az iskola tanulói. 

A Tótágas történetek apró, hu-
moros etűdök láncolata, melyekben 
sajátságos képet kaptunk a minket 
körülvevő világról. Asszociatív játék, 
együttes "varázslása", metakommu-
nikáció és a gesztusok, pantomim és 
marionett eszközeivel. Vidám törté-
netek, melyekben együtt kacaghat-
tunk az emberi butaságon. A rövid 
humoreszkszerű epizódok az élet egy-
egy kiragadott eseményének, villanás-
nyi gesztusoknak, mozdulatoknak 
rendkívül tömör, lényegre törő ábrá-
zolásait láthattuk. 

Salamonné Marika





Avató-
ünnepség


