miatt nem kívántak eljönni, röviden összefoglalom
az idei év Önkormányzati eseményeit.
A koronavírus világjárvány továbbra is
nehézségeket okoz nemcsak az emberek
életében, de az Önkormányzat gazdálkodására is hatással van. Helyi adót nem vezethettünk
be. Telkek értékesítéséből kompenzáltuk a költségvetési hiányt.
2021. évi beruházások:
A Magyar Faluprogram keretében
nyert pályázati támogatásból valósul-

Tisztelt Csomádi Polgárok!
Így év végén szeretném Önöket
tájékoztatni az idei eseményekről:

Nagy örömmel tájékoztatom a
Tisztelt Lakosságot, hogy a 300 éve
betelepült szlovák elődeinkre megható
és szép ünnepélyes istentisztelettel és kiállítással
emlékeztünk meg.
Ez a megemlékezés 2020-ban lett volna esedékes, de a covid korlátozások miatt nem tudtuk
megtartani. Az istentisztelet szlovák és magyar
nyelven folyt. Felszenteltük az erre az alkalomra
készített emlékzászlót, mely a templom falára került. A 300 éves hagyományokról készült kiállítás
a Művelődési Ház és Könyvtárban 2022. február
végéig tekinthető meg, nyitvatartási időben. Reméljük, hogy sok csomádi lakosban idézett fel szép
emlékeket, vagy ismerték meg falunk történelmét
az újonnan beköltözők.
A szervezőknek, a munkálatokban részt vevőknek hálásan köszönjük önzetlen segítségüket.
A közmeghallgatást 2021. december
6-án tartottuk meg. Azoknak, akik nem
tudtak részt venni, vagy a járványhelyzet

tak meg :
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér
fejlesztése c. pályázaton 2020. évben nyertünk a
Csomádi Napsugár Óvoda udvarára játszóeszközökre támogatást 4.425.497 Ft összegben. 2021
évben valósult meg a beruházás.
Önkormányzati tulajdonú utak felújítása
c. pályázaton elnyert támogatásból a Lestyina településrészen található Tavasz u., Ősz u., Lestyina u.
és Fő u. (Lestyina u.-Tél u.) szakasz építése valósult
meg az idei évben.
Önkormányzati járdafelújítás anyagtámogatása c. pályázat keretében a település központjában található Kossuth Lajos úti járda páros oldal I.
szakaszát újítottuk fel.
Orvosi eszköz beszerzése c. pályázaton
nyert 1.937 e Ft-ot a gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi és védőnői rendelők eszközfejlesztésére fordítjuk.
Szociális tűzifára pályáztunk az idén is,
melyen 33 m3 tűzifa támogatást nyertünk.
Ebben az évben is sikerült a pályázatokkal fejleszteni, gyarapítani településünket. A nehézségek
ellenére, továbbra is hitel nélkül sikerült a gazdálkodnunk, működnünk.
Jövő évi fejlesztési terveink:
Magyar Faluprogram keretében nyert
pályázatokból tudunk fejleszteni.
Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása c.
pályázaton 5 M Ft támogatás a Művelődési Ház és
Könyvtár eszközfejlesztésére és bértámogatásra kerül felhasználásra.
-

Önkormányzati temetők infrastrukturá-

P OLG Á R M E S T E R I B E S Z Á M OLÓ
lis fejlesztése c. pályázaton urnafal
építésére nyertünk 4.880 e Ft-ot. A
beruházás 2022. évben valósul meg..
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása c.
pályázaton 39.870 e Ft-ot nyert az
Önkormányzat, melyből a Lestyinai
településrészen a Fő utca 27. számú
ingatlantól – Tél utcáig terjedő szakasz szilárd burkolattal történő ellátása valósul meg 2022. évben.
Játszóterek modernizációja
Csomádon c. pályázaton nyert 4.794
e Ft-ot a két játszótéren játszóeszközök beszerzésére fordítunk. Ez a projekt is 2022. évben valósul meg.
Folyamatosan figyeljük
a pályázati lehetőségeket,
melyek falunk fejlődését
szolgálják.
2022. évben sem számíthatunk
helyi adó bevételre a koronavírus
világjárvány miatti vészhelyzeti intézkedések miatt.
Az Önkormányzat 2022-ben is
törekszik arra, hogy a falu, az intézmények működése zökkenőmentes
legyen.
Folytatni szeretnénk az önkormányzati utak és járdák építését,
felújítását, a bel- és csapadékvíz elvezetést.
Az idei évre tervezett
falu programok egy részét
sikerült megtartani.
Augusztus 20-án az államalapítás és az első kenyér
ünnepén Rétes fesztivált rendeztünk
a Bogáncs Alapítvánnyal közösen, hagyományteremtő céllal, mely nagy sikert aratott. A meghirdetett versenyre nevezett csapatok – Vácrátótról,
Fótról is - igazán finom és különleges
réteseket készítettek. Falunk lakói és
a környező településekről nagy számban vettek részt a rendezvényen.
Október 2-án hagyományos szüreti mulattságot

tartottunk a Csomádi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal közösen.
Népi hagyományok elevenedtek fel
a népviseletbe öltözött fiatalok és
idősebb korosztály részvételével. Ez a
rendezvényünk is nagy népszerűségnek örvendett.
November 11-én a
Bogáncs
Alapítvány
Márton napi libavacsorát
szervezett, mely jó hangulatban
telt a finom libasültek mellett. Reméljük, hogy hagyományteremtő
lesz az esemény.
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Ezúton is szeretném megköszönni
a képviselőknek, civil szervezeteknek
és a csomádi lakosoknak a sok társadalmi munkát, mellyel segítik falunk
fejlődését.
Köszönjük a lakosság fegyelmezett
magatartását a koronavírus okozta
rendkívüli helyzetben!

Mindenkinek áldott, békés
ádventi ünnepeket, boldog
karácsonyt és jó egészséget
kívánok!
Klement János
polgármester
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Tájékoztató Csomád Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
2021. 11. 22-i üléséről:
1.
R e n d e l e t a l ko t á s
Csomád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének 3. sz.
módosításáról
Az időközben történt bevételi és kiadási összegekben történt
változások kerültek átvezetésre a
2021. évi költségvetésben.
A napirend 5 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
2.
Rendeletalkotás a
kommunális- és telekadóról
A képviselő-testület 2022.
évben be kívánta vezetni a
helyi adókat. (A döntést követően született a kormányhatározat, mely szerint a jövő évben
sem vezethetnek be az Önkormányzatok új adót.)
A napirend 5 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
3.
Döntés a hóeltakarítást és síkosságmentesítést
végző gazdasági szereplő
kiválasztásáról
A „Hóeltakarítási feladatok
Csomád Község belterületi
útjain – 2021. december 1. – 2022.
március 15. között” versenyeljárás
nyertesének Jakab Csaba egyéni vállalkozót (2161 Csomád, József Attila
u. 23.) hirdeti ki a Képviselő-testület.
A napirend 5 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.

t e s t ü l e t i hí r e k
4.
Döntés
Csomád
Község
Önkormányzat
Képviselő -testületének
2022. évi munkatervéről
A Képviselő-testület éves
munkaterv alapján végzi
munkáját. A 2022. évre vonatkozó
munkaterv elsősorban az előre látható, meghatározott határidőben
elvégzendő feladatokat rögzíti.
A napirend 5 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
5.
Döntés a Csomád,
2111/1, 2111/2 és a 2111/9
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok pályázati felhívás kiírásáról
A
Képviselő-testület három db
önkormányzati telek értékesítésére írt
ki pályázatot.
A napirend 5 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
A Képviselő-testületi ülésekről
részletesebben a www.csomad.hu
oldalon olvashatnak.

Juhász Gyula:

Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyöru igézet,
˝
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedo beszédet
Hallok, szomorún nézek, ˝
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

ruhagy űjté s
az Esztergály Mihály Általános Iskolában
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„Göncölj a Földért”
Intézményünk kiemelten fontosnak tartja a környezetvédelmet, a környezettudatos nevelést, amint
ezt pedagógiai programunkban is megfogalmaztuk.
Számos lehetőség kínálkozik arra, hogy tegyünk
környezetünk védelmének és megóvásának érdekében. Rendszeresen bekapcsolódunk a település szemétszedési, faültetési programjaiba. Sok éve tartó
hagyomány iskolánkban, hogy tavasszal és ősszel
papírhulladékot gyűjtünk. Ezt azért is szerették a gyerekek, a közös munka örömén kívül, mert a papírért
cserébe pénz is került az osztályok számlájára, amit
kirándulásra lehetett fordítani. A mostani időszak nem
igazán kedvezett a papírgyűjtésnek, mi pedig új lehetőségek után néztünk.
A januári ruhagyűjtésen felbuzdulva ősszel ismét
ruhagyűjtést szerveztünk a „Sulizsák” program keretében. Az itt összegyűjtött ruhákat újrahasznosítják,
iskolánk alapítványának számlájára pedig gyűjthettünk egy szép összeget. Köszönjük a szülők, kollégák
segítségét, támogatását. Szülői segítséggel rengeteg
zsákot sikerült megtöltenünk, ezek súlya összesen
1454 kg volt. Az elszállítására november 15-én került sor. A bepakolásban lelkes segítő csapatom volt a
hatodikos evangélikus hittanosok személyében. Olyan
lelkesen hordták a zsákokat, hogy szinte be is falaztak
a kisbuszba - ahogyan ők viccesen megfogalmazták -,
mint a versben Kőmíves Kelemennét. Tehát a munka
mellett humorban sem volt hiány. Az eddigi pozitív
visszajelzések alapján a jövőben is szeretnénk szervezni hasonló megmozdulásokat.
Több, mint egy éve gyűjtjük a használt sütőolajat,
az ebből befolyó összeg, szintén az iskola alapítványának számláján gyűlik.
Továbbá folyamatosan gyűjtjük a műanyag
kupakokat iskolánk aulájában, a külön az erre a célra
kihelyezett tartóban.
Hálás szívvel köszönöm a támogatást, segítséget,
mindez a lelkes szülői háttér nélkül nem jöhetett volna
létre. Ismét bebizonyosodott, hogy csapatban érdemes
és kell is együttműködnünk a gyerekeink, iskolánk érdekében.
Lajtosné Dudok Mária,
diákönkormányzatot segítő pedagógus
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CSOM ÁD K ÖZSÉG
ÖNK ORM ÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2022. É VI
M UNKATERVE
(Elfogadva a 40/2021.(XI. 22.) KT határozattal)
2022. január 17.

zata 2022. évi költségvetéséről
Előadó neve: Klement János polgármester
Előkészítésért felelős: Gál Szilvia pénzügyi ügyintéző,
dr. Kanti Gábor gazdasági osztályvezető
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: GÜB
3.)
Beszámoló Csomád Község Önkormányzatának
2021. évi közbeszerzéseiről
Előadó neve: Klement János polgármester
Előkészítésért felelős:
Silyéné Jakab Kinga műszaki ügyintéző,
dr. Csízik Melinda aljegyző
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: GÜB

4.)
Beszámoló a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
Előterjesztések kiküldési határideje: 2022. január 13.
2021. évi munkájáról
1.)
Tájékoztatás a 2021. évben polgármesterre át- Előadó neve: Stipka István GÜB elnök
ruházott hatáskörben elbírált segélyekről
Előkészítésért felelős:
Előadó neve: Klement János polgármester
Hagymási Mária igazgatási ügyintéző,
Előkészítésért felelős:
dr. Csízik Melinda aljegyző
Hagymási Mária igazgatási ügyintéző
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: GÜB
dr. Csízik Melinda aljegyző
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: GÜB
5.)
Beszámoló a Szociális Bizottság 2021. évi
munkájáról
2.)
Csomádi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal Előadó neve: Miklecz Mihály SZB elnök
kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előkészítésért felelős:
Előadó neve: Klement János polgármester
Hagymási Mária igazgatási ügyintéző
Előkészítésért felelős:
dr. Csízik Melinda aljegyző
Hagymási Mária igazgatási ügyintéző,
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: GÜB
dr. Csízik Melinda aljegyző
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: GÜB
6.)
Tájékoztatás a Jegyző és Polgármester által,
2021. évben átruházott hatáskörben kiadott határoza3.)
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok tokról és engedélyekről
végrehajtásáról
Előadó neve: Klement János polgármester
Előadó neve: Klement János polgármester
Előkészítésért felelős: Hagymási Mária igazgatási ügyintéElőkészítésért felelős:
ző, Gál Szilvia pénzügyi
Hagymási Mária igazgatási ügyintéző,
ügyintéző, Silyéné Jakab Kinga műszaki ügyintéző,
dr. Csízik Melinda aljegyző
dr. Csízik Melinda aljegyző
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: GÜB
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: GÜB
2022. február 21.

2022. március 21.

Előterjesztések kiküldési határideje: 2022. február 17.
1.)
Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének 4.
sz. módosításáról
Előadó neve: Klement János polgármester
Előkészítésért felelős: Gál Szilvia pénzügyi ügyintéző,
dr. Kanti Gábor gazdasági osztályvezető
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: GÜB

Előterjesztések kiküldési határideje: 2022. március 17.
1.)
Javaslat Csomád Község Önkormányzatának
2022. évi közbeszerzési tervére
Előadó neve: Klement János polgármester
Előkészítésért felelős:
Silyéné Jakab Kinga műszaki ügyintéző,
dr. Csízik Melinda aljegyző
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: GÜB

2.)

2.)

Rendeletalkotás Csomád Község Önkormány-

Beszámoló a 2021. évben az Önkormányzat
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költségvetéséből államháztartáson kívülre nyújtott támogatások felhasználásáról
Előadó neve: Klement János polgármester
Előkészítésért felelős: Gál Szilvia pénzügyi ügyintéző
dr. Kanti Gábor gazdasági osztályvezető
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: GÜB
3.)
A közösségi színtér 2022. évi szolgáltatási tervének jóváhagyása
Előadó neve: Klement János polgármester
Előkészítésért felelős:
Salamonné Sinkó Mária közművelődési szakember,
dr. Csízik Melinda aljegyző
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: GÜB
4.)
Vagyongazdálkodási terv elfogadása
Előadó neve: Klement János polgármester
Előkészítésért felelős:
Hajdu Ágnes adó- és pénzügyi ügyintéző,
dr. Kanti Gábor gazdasági osztályvezető
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: GÜB
2022. április 25.
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Előadó neve: Klement János polgármester
Előkészítésért felelős:
Hagymási Mária igazgatási ügyintéző,
dr. Csízik Melinda aljegyző
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: GÜB
3.)A Dunakeszi Rendőrkapitányság 2021. évi
beszámolójának elfogadása
Előadó neve: Klement János polgármester
Előkészítésért felelős:
Hagymási Mária igazgatási ügyintéző,
dr. Csízik Melinda aljegyző
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: GÜB
3.)
Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének
zárszámadásáról.
Előadó neve: Klement János polgármester
Előkészítésért felelős: Gál Szilvia pénzügyi ügyintéző,
dr. Kanti Gábor Gazdasági Osztályvezető
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: GÜB
2022. június 20.

Előterjesztések kiküldési határideje: 2022. április 21.

Előterjesztések kiküldési határideje: 2022. június 16.
1.)
Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzata
1.)
Éves összefoglaló jelentés elfogadása Csomád 2022. évi költségvetési rendeletének 1. sz. módosításáról
Község Önkormányzat 2021. évre vonatkozó belső el- Előadó neve: Klement János polgármester
lenőrzéséről
Előkészítésért felelős: Gál Szilvia pénzügyi ügyintéző,
Előadó neve: Klement János polgármester
dr. Kanti Gábor gazdasági osztályvezető
Előkészítésért felelős: belső ellenőr,
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: GÜB
dr. Csízik Melinda aljegyző
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: GÜB
2.)
Beszámoló a Csomádi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2021/2022. nevelési évben végzett munkájáról
2.)
Beszámoló a Fóti Közös Önkormányzati Hiva- Előadó neve: Klement János polgármester
tal 2021. évi tevékenységéről
Előkészítésért felelős:
Előadó neve: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Sinkó Mihályné intézményvezető,
Előkészítésért felelős: dr. Csízik Melinda aljegyző
dr. Csízik Melinda aljegyző
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: GÜB
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: GÜB
2022. május 16.
Előterjesztések kiküldési határideje: 2022. május 12.
1.)
Döntés Helyi Kitüntetések adományozásáról
Előadó neve: Klement János polgármester
Előkészítésért felelős:
Hagymási Mária igazgatási ügyintéző,
dr. Csízik Melinda aljegyző
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: GÜB
2.)
Beszámoló az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

3.)
Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2021.
évi működéséről
Előadó neve: Klement János polgármester
Előkészítésért felelős:
Salamonné Sinkó Mária művelődésszervező,
dr. Csízik Melinda aljegyző
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: GÜB
2022. július 1-augusztus 31.
TANÁCSKOZÁSI SZÜNET
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2022. szeptember 19.

2.)
Döntés Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi munkatervéről
Előterjesztések kiküldési határideje: 2022. szeptember 15. Előadó neve: Klement János polgármester
1.)
Beszámoló Csomád Község Önkormányzata Előkészítésért felelős:
2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
Hagymási Mária igazgatási ügyintéző,
Előadó neve: Klement János polgármester
dr. Csízik Melinda aljegyző
Előkészítésért felelős: Gál Szilvia pénzügyi ügyintéző,
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: GÜB
dr. Kanti Gábor gazdasági osztályvezető
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: GÜB
3.)
Döntés az Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési munkatervéről
2.)
Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzata Előadó neve: Klement János polgármester
2022. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosításáról
Előkészítésért felelős: Belső ellenőr,
Előadó neve: Klement János polgármester
dr. Csízik Melinda aljegyző
Előkészítésért felelős: Gál Szilvia pénzügyi ügyintéző,
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: GÜB
dr. Kanti Gábor gazdasági osztályvezető
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: GÜB
4.)
Javaslat étkezési nyersanyagnorma és térítési díj
megállapítására
3.)
Döntés a természetben nyújtott szociális célú Előadó neve: Klement János polgármester
tüzelőanyag vásárláshoz nyújtott támogatás tárgyában Előkészítésért felelős:
kiírt pályázaton való részvételről
Miklecz Mihályné élelmezésvezető,
Előadó neve: Klement János polgármester
Gál Szilvia pénzügyi ügyintéző,
Előkészítésért felelős:
dr. Kanti Gábor gazdasági osztályvezető
Hagymási Mária igazgatási ügyintéző,
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: GÜB
dr. Csízik Melinda aljegyző
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: GÜB
Közmeghallgatás
2022. december 5.
2022. október 17.
Előterjesztések kiküldési határideje: 2022. október 13.
1.)
Döntés a hóeltakarítást és síkosságmentesítést
végző gazdasági szereplő kiválasztásáról
Előadó neve: Klement János polgármester
Előkészítésért felelős:
Silyéné Jakab Kinga műszaki ügyintéző
dr. Csízik Melinda aljegyző
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: GÜB
2.)
Helyi adórendelet felülvizsgálata
Előadó neve: Klement János polgármester
Előkészítésért felelős: Hajdu Ágnes adóügyi előadó,
dr. Kanti Gábor gazdasági osztályvezető
Előterjesztés előzetesen tárgyalja: GÜB
2022. november 21.
Előterjesztések kiküldési határideje: 2022. november 17.
1.)
Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzata
2021. évi költségvetési rendeletének 3. sz. módosításáról
Előadó neve: Klement János polgármester
Előkészítésért felelős: Gál Szilvia pénzügyi ügyintéző,
dr. Kanti Gábor gazdasági osztályvezető
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: GÜB
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CSOM ÁD K ÖZSÉG
ÖNK ORM ÁNYZATA
GAZDA SÁGI ÉS
ÜGYRENDI
BIZOT TSÁGA
2022. É VI
M UNKATERVE
(Elfogadva a 17/2021.(XI.22.) GÜB határozattal)
2022. január 17.
Előterjesztések kiküldési határideje: 2022. január 13.
1.)
Tájékoztatás a 2021. évben polgármesterre
átruházott hatáskörben elbírált segélyekről
Előadó neve: Klement János polgármester
Előkészítésért felelős:
Hagymási Mária igazgatási ügyintéző
dr. Csízik Melinda aljegyző
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: -
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2.)
Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Előadó neve: Klement János polgármester
Előkészítésért felelős: Gál Szilvia pénzügyi ügyintéző,
dr. Kanti Gábor gazdasági osztályvezető
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: 3.)
Beszámoló Csomád Község Önkormányzatának
2021. évi közbeszerzéseiről
Előadó neve: Klement János polgármester
Előkészítésért felelős:
Silyéné Jakab Kinga műszaki ügyintéző,
dr. Csízik Melinda aljegyző
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: 4.)
Beszámoló a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
2021. évi munkájáról
Előadó neve: Stipka István GÜB elnök
Előkészítésért felelős:
Hagymási Mária igazgatási ügyintéző,
dr. Csízik Melinda aljegyző
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: -

5.)
Beszámoló a Szociális Bizottság 2021. évi
munkájáról
Előadó neve: Miklecz Mihály SZB elnök
2.)
Csomádi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat- Előkészítésért felelős:
tal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Hagymási Mária igazgatási ügyintéző
Előadó neve: Klement János polgármester
dr. Csízik Melinda aljegyző
Előkészítésért felelős:
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Hagymási Mária igazgatási ügyintéző,
dr. Csízik Melinda aljegyző
6.)
Tájékoztatás a Jegyző és Polgármester által,
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: 2021. évben átruházott hatáskörben kiadott határozatokról és engedélyekről
3.)
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok
Előadó neve: Klement János polgármester
végrehajtásáról
Előkészítésért felelős: Hagymási Mária igazgatási
Előadó neve: Klement János polgármester
ügyintéző, Gál Szilvia pénzügyi ügyintéző,
Előkészítésért felelős: Hagymási Mária igazgatási ügyintéző, Silyéné Jakab Kinga műszaki ügyintéző,
dr. Csízik Melinda aljegyző
dr. Csízik Melinda aljegyző
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Előterjesztést előzetesen tárgyalja: 2022. február 21.
Előterjesztések kiküldési határideje: 2022. február 17.
1.)
Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének 4.
sz. módosításáról
Előadó neve: Klement János polgármester
Előkészítésért felelős: Gál Szilvia pénzügyi ügyintéző,
dr. Kanti Gábor gazdasági osztályvezető
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: -

2022. március 21.
Előterjesztések kiküldési határideje: 2022. március 17.
1.)
Javaslat Csomád Község Önkormányzatának
2022. évi közbeszerzési tervére
Előadó neve: Klement János polgármester
Előkészítésért felelős:
Silyéné Jakab Kinga műszaki ügyintéző,
dr. Csízik Melinda aljegyző
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: -
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2.)
Beszámoló a 2021. évben az Önkormányzat
költségvetéséből államháztartáson kívülre nyújtott támogatások felhasználásáról
Előadó neve: Klement János polgármester
Előkészítésért felelős:
Gál Szilvia pénzügyi ügyintéző
dr. Kanti Gábor gazdasági osztályvezető
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: 3.)
A közösségi színtér 2022. évi szolgáltatási
tervének jóváhagyása
Előadó neve: Klement János polgármester
Előkészítésért felelős:
Salamonné Sinkó Mária közművelődési szakember,
dr. Csízik Melinda aljegyző
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: 4.)
Vagyongazdálkodási terv elfogadása
Előadó neve: Klement János polgármester
Előkészítésért felelős:
Hajdu Ágnes adó- és pénzügyi ügyintéző,
dr. Kanti Gábor gazdasági osztályvezető
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: -

Előadó neve: Klement János polgármester
Előkészítésért felelős:
Hagymási Mária igazgatási ügyintéző,
dr. Csízik Melinda aljegyző
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: 3.)A Dunakeszi Rendőrkapitányság 2021. évi
beszámolójának elfogadása
Előadó neve: Klement János polgármester
Előkészítésért felelős:
Hagymási Mária igazgatási ügyintéző,
dr. Csízik Melinda aljegyző
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: 3.)
Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról.
Előadó neve: Klement János polgármester
Előkészítésért felelős: Gál Szilvia pénzügyi ügyintéző,
dr. Kanti Gábor Gazdasági Osztályvezető
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: 2022. június 20.

Előterjesztések kiküldési határideje:
2022. április 25.
2022. június 16.
1.)
Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzata
Előterjesztések kiküldési határideje: 2022. április 21.
2022. évi költségvetési rendeletének 1. sz. módosításáról
1.)
Éves összefoglaló jelentés elfogadása Csomád Előadó neve: Klement János polgármester
Község Önkormányzat 2021. évre vonatkozó belső el- Előkészítésért felelős: Gál Szilvia pénzügyi ügyintéző,
lenőrzéséről
dr. Kanti Gábor gazdasági osztályvezető
Előadó neve: Klement János polgármester
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Előkészítésért felelős: belső ellenőr,
dr. Csízik Melinda aljegyző
2.)
Beszámoló a Csomádi Napsugár Óvoda és BölElőterjesztést előzetesen tárgyalja: csőde 2021/2022. nevelési évben végzett munkájáról
Előadó neve: Klement János polgármester
2.)
Beszámoló a Fóti Közös Önkormányzati Hiva- Előkészítésért felelős:
tal 2021. évi tevékenységéről
Sinkó Mihályné intézményvezető,
Előadó neve: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
dr. Csízik Melinda aljegyző
Előkészítésért felelős: dr. Csízik Melinda aljegyző
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Előterjesztést előzetesen tárgyalja: 3.)
Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár
2022. május 16.
2021. évi működéséről
Előadó neve: Klement János polgármester
Előterjesztések kiküldési határideje: 2022. május 12.
Előkészítésért felelős: Salamonné Sinkó Mária művelő1.)
Döntés Helyi Kitüntetések adományozásáról
désszervező,
Előadó neve: Klement János polgármester
dr. Csízik Melinda aljegyző
Előkészítésért felelős:
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Hagymási Mária igazgatási ügyintéző,
dr. Csízik Melinda aljegyző
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: 2022. július 1-augusztus 31.
2.)
Beszámoló az önkormányzat 2021. évi gyerTANÁCSKOZÁSI SZÜNET
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
2022. szeptember 19.
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Előterjesztések kiküldési határideje:
2022. szeptember 15.
1.)
Beszámoló Csomád Község Önkormányzata
2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
Előadó neve: Klement János polgármester
Előkészítésért felelős: Gál Szilvia pénzügyi ügyintéző,
dr. Kanti Gábor gazdasági osztályvezető
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: 2.)
Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzata
2022. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosításáról
Előadó neve: Klement János polgármester
Előkészítésért felelős: Gál Szilvia pénzügyi ügyintéző,
dr. Kanti Gábor gazdasági osztályvezető
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: -
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Előterjesztések kiküldési határideje: 2022. november 17.
1.)
Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének 3. sz. módosításáról
Előadó neve: Klement János polgármester
Előkészítésért felelős: Gál Szilvia pénzügyi ügyintéző,
dr. Kanti Gábor gazdasági osztályvezető
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: -

2.)
Döntés Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi munkatervéről
Előadó neve: Klement János polgármester
Előkészítésért felelős:
Hagymási Mária igazgatási ügyintéző,
dr. Csízik Melinda aljegyző
3.)
Döntés a természetben nyújtott szociális célú Előterjesztést előzetesen tárgyalja: tüzelőanyag vásárláshoz nyújtott támogatás tárgyában
kiírt pályázaton való részvételről
3.)
Döntés az Önkormányzat 2023. évi belső
Előadó neve: Klement János polgármester
ellenőrzési munkatervéről
Előkészítésért felelős: Hagymási Mária igazgatási ügyin- Előadó neve: Klement János polgármester
téző,
Előkészítésért felelős: Belső ellenőr,
dr. Csízik Melinda aljegyző
dr. Csízik Melinda aljegyző
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Előterjesztést előzetesen tárgyalja: GÜB
4.)
Döntés hóeltakarítási feladatok Csomád Község
útjain 2022. december 1. –2023. március 15. között –
ajánlattételi felhívás meghatározásáról
Előadó neve: Klement János polgármester
Előkészítéséért felelős: Silyéné Jakab Kinga műszaki ügyintéző
dr. Csízik Melinda aljegyző
Előterjesztést előzetesen tárgyalja:2022. október 17.
Előterjesztések kiküldési határideje: 2022. október 13.
1.)
Döntés a hóeltakarítást és síkosságmentesítést
végző gazdasági szereplő kiválasztásáról
Előadó neve: Klement János polgármester
Előkészítésért felelős:
Silyéné Jakab Kinga műszaki ügyintéző
dr. Csízik Melinda aljegyző
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: 2.)
Helyi adórendelet felülvizsgálata
Előadó neve: Klement János polgármester
Előkészítésért felelős:
Hajdu Ágnes adóügyi előadó,
dr. Kanti Gábor gazdasági osztályvezető
Előterjesztés előzetesen tárgyalja: -

4.)
Javaslat étkezési nyersanyagnorma és térítési
díj megállapítására
Előadó neve: Klement János polgármester
Előkészítésért felelős:
Miklecz Mihályné élelmezésvezető,
Gál Szilvia pénzügyi ügyintéző,
dr. Kanti Gábor gazdasági osztályvezető
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: -
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INTERJÚ

nagyon fontos, hogy megvédjük elért eredményeinket

Tuzson Bence: Olyan jelentős beruházásokat valósítottunk meg
térségünkben, amelyek egytől egyig a helyi emberek életét
teszik könnyebbé és kényelmesebbé.

C

somádon megépült a bicikliút a község és a vasútállomás
között, ami azért is fontos, mert az
egyik legnagyobb kihívás itt helyben
a közlekedés infrastruktúrájának
fejlesztése – mondta el a lapunknak
adott interjúban Tuzson Bence, a
Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője, aki
egy olyan jövőképet vázolt fel beszélgetésünkben, amelyben agglomerációs régiónk továbbra is egy virágzó
és az eredményeire büszke közösség
lesz. A gyermeket nevelő családok
és a nyugdíjasok mellett a fiatalokat is segítjük: januártól nem kell
jövedelemadót fizetniük a huszonöt
év alattiaknak, ennek köszönhetően pedig havi több tízezer forinttal
emelkedik a keresetük – mondta lapunknak a képviselő.

– Hogyan összegezné az
elmúlt időszak legfontosabb
csomádi fejlesztéseit?
– Hadd kezdjem azzal, hogy igen
nagy eredménynek tekintem, hogy
ma már büszkén mondhatjuk el magunkról, hogy régiónk az ország
legdinamikusabban fejlődő térsége,
hazánk húzóereje. Éppen ezért én is
büszke vagyok arra, hogy Pest megye 5-ös számú választókerületének
országgyűlési képviselője vagyok immár nyolc éve, és ebben az időszakban minden erőmmel azon dolgoztam, hogy a Csomádon, Csömörön,
Dunakeszin, Erdőkertesen, Fóton,
Gödön, Veresegyházon élők mindennapi életét jobbá tegyem. Csomádon
megépült a bicikliút a község és a vasútállomás között, ami azért is fontos,

mert az egyik legnagyobb kihívás itt
helyben a közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése. Éppen ezért kiemelten kezelek minden ügyet és lehetőséget, amely ennek az ágazatnak
a fejlesztését szolgálja, így például azt
is, hogy megépítjük az M2-M3 ös�szekötő utat, amely a veresegyházi,
csomádi, erdőkertesi és fóti lakosoknak lesz különösen fontos. De a térség
lakóival közös munkánk eredménye
az is, hogy átadtuk az M2-es autóút
régóta várt szakaszát, amelyet 2x2
sávosra bővítettünk. Büszke vagyok
arra is, hogy már kényelmesebb vonatok járnak térségünkben, elsőként
nálunk álltak forgalomba KISS emeletes motorvonatok. Nagyon jelentősek ezek a beruházások, mert egytől
egyig a helyi emberek életét teszik
könnyebbé és kényelmesebbé.
– Térségünk, és azon
belül Csomád szempontjából
milyen fejlődési utat jelölnek ki ezek a
fejlesztések?

in t e r j ú
– Mi egy olyan úton járunk, amelyen haladva mindannyian megtehetünk egy vagy több nagy lépést előre.
A magyar kormány döntései ugyanis
hozzájárulnak ahhoz, hogy hazánk
több fontos területen is előre léphessen, mert meggyőződésünk szerint
Magyarországnak előre kell mennie,
nem pedig hátra. A nyolcvanezer
forintos nyugdíjprémium mellett a
teljes tizenharmadik havi nyugdíjat
is biztosítja a kormány jövő februárban. Tavaly áprilisban döntöttünk
úgy, hogy a járványhelyzetben a családokat és a gazdaságot segítő mentőcsomag részeként az időseket is
támogatjuk azzal, hogy visszaépítjük
a baloldal által elvett tizenharmadik
havi nyugdíjat. Jelentős előrelépés az
is, hogy januártól kétszázezer forintra
nő a minimálbér és kétszázhatvanezer
forint lesz a szakmunkás minimálbér.
A minimálbér így magasabb lesz a
Gyurcsány-féle baloldal által fizetett
2010-es átlagbérnél.
– A családok helyzetét
mennyiben javíthatja a bejelentett szja-visszatérítés?
– A családi adó-visszatérítés
csaknem kétmillió szülőt érint. A
magyar gazdasági növekedés mára
az egyik leggyorsabb Európában,
ami lehetővé teszi, hogy a kormány
visszafizesse a befizetett szja-t. Ellentétben a baloldallal, mi a családok támogatásában hiszünk, és
nem akarunk terheket tenni a vállukra, ahogy azt ők a 2009-es gazdasági világválság idején megtették.
Jól emlékszünk erre az időszakra.
A gyermeket nevelő családok és a
nyugdíjasok mellett a fiatalokat is
segítjük: januártól nem kell jövedelemadót fizetniük a huszonöt év
alattiaknak, ezzel havi több tízezer
forinttal emelkedik a keresetük.
A fiatalok adócsökkentését gazdaságunk kiváló teljesítménye teszi
lehetővé. Emlékezzünk csak arra,
hogy mit üzent a fiataloknak a bal-

oldal vezetője, Gyurcsány Ferenc,
amikor kormányon volt. Szó szerint
azt mondta: „El lehet menni Magyarországról! Itt lehet bennünket
hagyni.” Mi azért dolgozunk, hogy
a fiatalok, az utánunk következő
nemzedékek itthon boldoguljanak.
Magyarországot előre kell vinni,
nem pedig hátra. Éppen ezért fontos, hogy megvédjük az elért eredményeinket.
– A további beruházási
tervek Csomádon milyen fejlesztési irányokat jelölnek ki?
– A tervezetett fejlesztések igen
széles skálán mozognak, és tulajdonképpen az élet minden területét érintik, ugyanis az ilyen terveket mindig a lakossági igények
felmérésével párhuzamosan dolgozzuk ki, mert annak nem lenne
semmi értelme, hogy olyan beruházásokat valósítsunk meg, amelyekre itt helyben, Csomádon nincs reális igény. A legkisebbeknek, vagyis
a gyermeknek kedvez, hogy a Magyar Falu Program keretéből két, a
játszótereinket érintő komplex fejlesztést valósítunk meg Csomádon
kormányzati támogatással. Egészen
más jellegű, kegyeleti kérdés, hogy
felújítjuk a temetőt és közvetlen
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környezetét. Ezekre a beruházásokra nyolcmillió forintos támogatást sikerült szereznünk.
– Közeledik karácsony,
készül már az ünnepekre?
– Igen, az adventi időszakban
különösen felértékelődnek a családdal töltött pillanatok és az
együtt eltöltött idő, ami különleges
jelentőséget ad a gyertyagyújtásoknak, és így fokozatosan hangolódunk rá az ünnepekre. Öt gyermek
édesapjaként nagyon várom már az
elmélyülésnek azokat a meghitt és
őszinte pillanatait, amelyeket minden évben a karácsonyi ünnepek
hoznak el az életünkbe. Engedje
meg, hogy ezúton is boldog, áldott
ünnepeket kívánjak minden kedves
csomádi olvasónak, és kívánom,
hogy mindannyian békességben
készülhessünk az idei ünnepekre.
Úgy gondolom, hogy karácsony
ünnepe nemcsak a gyermekek, de a
felnőttek életében azért is kiemelten fontos, mert ilyenkor találhatják meg az elcsendesedésnek, a
megnyugvásnak azokat a gyönyörű
pillanatit, amelyek erőt adnak az
egész évi kitartó munkájukhoz.
-Szerk.-
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nyil a s havának (november)
isk ol ai eseményei
v Idén is nagy sikerrel rendeztük meg a „Sulizsák programot”.
Lajtosné Dudok Mária tanárnő lelkes szervezőmunkájának köszönhetően rengeteg ruhával teli zsák
gyűlt össze iskolánk aulájában. A
szervezők az elszállítás előtt, még
a helyszínen lemérték a zsákokat
(1454 kg ). A bevételt a Bogáncs
alapítvány számlájára utalják. (Bővebb tudósítás külön olvasható.)

Ferenczy Hanna:

November
Ne higgyetek a fénynek,
a langyos déli szélnek,
ne higgyetek, ti fák!
Aludjatok el halkan,
a párálló avarban
félignyílt ibolyák.
Rügyek, csak vissza, vissza!
az ég akármily tiszta,
most játszik álnokul.
Hiába zöld a pázsit,
Már a november jár itt,
S mire bealkonyul –
Köd gyűjt vámot a tájról,
s a tétovázó fákról
– mint szédült, vak szeszély –
leszaggat minden éket,
és szétdúl minden szépet
a novemberi éj.

v

Az őszi szünetet követően
november 2-án folytatódott a tanév.

v Másnap alsós osztályaink
megnézték A békakirály című színdarabot a Művelődési Házban. A
tanítóink visszajelzései alapján érdeklődőek voltak a gyerekek, nem
kellett fegyelmezni senkit, mert lekötötték őket a látottak.
v Még aznap délután nevelőtestületi munkaértekezlet keretében beszéltük meg az előttünk álló
hónap legfontosabb teendőit.
v

12-én a Magyar Nyelv Napjáról történő megemlékezés keretében Csik-Babics Márta tanárnő
minden osztályunknak testhezálló
feladatsort állított össze, melyeket az osztályfőnökök segítségével
kellett megoldaniuk a tanulóknak.
Terveink szerint ezekből a munkákból plakátot fogunk összeállítani.

v

Ug yancsak ezen a napon a
7. és 8. osztályban a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny– területi
fordulója zajlott le.

v Idén is több tanulónk vett
részt a Fóti Ősz Vers-és prózamondó versenyen, melyet a fóti Németh
Kálmán Általános Iskola szervezett. Sajnos a járványhelyzet miatt
végül nem jelenlétben, hanem online bonyolították le ezt a népszerű tanulmányi versenyt, melynek
eredményét izgatottan várjuk!
v November 21-én, vasárnap iskolánk képviseletében részt
vettem „A szlovákok 300 éve Csomádon” önkormányzati ünnepi
kiállításmegnyitó rendezvényen a
Művelődési Házban. Nagyon izgalmas és érdekes a kiállítás, mely
tavaszig látható az épületben, mindenkinek csak ajánlani tudom!
v November
folyamán
Szendreyné Bere. Éva tanárnő vezetésével elkezdődött a dísztárgyak
készítése a karácsonyi vásárra.
v

A járvány 4. hulláma iskolánkat is elérte a hónap második
felében. Több osztályuk került
hosszabb-rövidebb időre karanténba. A Nemzeti Népegészségügyi
Központ járványügyi határozata
alapján az EMMI köznevelési államtitkársága hozta meg a határozatokat, melyek értelmében a 2-6.
osztályosoknak tantermen kívüli
digitális munkarendjük (TKDM)
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volt, míg az elsősöknek rendkívüli
szünetet rendeltek el (elsőseinknek
a kieső tanítási napokat majd be
kell pótolniuk a tanév során!).

v

Miniszter úr intézményvezetői hatáskörbe utalta a maszkviselés helyi szabályozását. Iskolánkban munkavállalóink maguk
dönthetnek arról, hogy maszkban,
vagy anélkül tartózkodnak az épületben, tanulóink számára pedig
szüleik döntik el ezt a kérdést.
Mindenkinek saját magának kell
meghoznia a felelős döntést, hogy
visel-e maszkot, vagy sem. Akár tanulóról, akár felnőttről legyen szó,
közös a szabály: nem érheti hátrány
ebbéli döntéséért sem a munkavállalót, sem a tanulót.

v

December elsejétől szigorodnak az iskolába történő belépés
szabályai. Erről két felületen is tájékozódhatnak, a KRÉTA e-napló
üzenetek felületén, illetve iskolánk
honlapján (www.csomadsuli.hu).

v

Fenntartónk
30
db
tabletet, valamint egy tablet-töltő
szekrényt biztosított nevelő-oktató munkánkhoz, aminek nagyon
örülünk! A töltőszekrény beszerzése folyamatban van, a tabletek

Színházlátoatáson a 3. osztály

„A szlovákok 300 éve Csomádon”
„handrendbe állítása” jelenleg is zajlik, és legkésőbb a téli szünetet követően megjelennek a tanórákon is!

v A kézilabda házibajnokság
lebonyolításának tervezett ütemét
megzavarta a karanténhelyzet, így
december helyett várhatóan januárban lehet majd gratulálni a győztesnek, illetve a helyezetteknek.
Iskolai közösségünk nevében
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánok!
Varga László,
intézményvezető

Békakirály
A Békakirály zenés játékon jártunk 2021.
november 03-án a csomádi Művelődési Házban
az alsó tagozatosokkal, a Dvorák Patka Színház
előadásán.
A Grimm testvérek meséje alapján készült zenés előadás során részesei lehettünk a jól ismert
mese egy-egy jelenetének színes pantomim játékkal fűszerezve. Hogy, hogyan állták ki a próbákat
a királylány kérői, a gonosz boszorkány próbatételei során, a viszontagságos útja végén a jó királyfi hogyan nyeri el jutalmát.
Végül a királylány megcsókolta a békát és
boldogan ölelték egymást. Így volt, mese volt,
nagyon jó volt.
Szebeni Zsuzsa,
intézményvezető-helyettes

Idén is siker a
Bolyai Anyanyelvi
Csapatversenyen
Az idei tanévben a tavalyihoz hasonlóan, a
járványhelyzetre való tekintettel rendhagyó módon a Bolyai versenyeken 13 feleletválasztós feladatot kellett megoldani.
A papír alapon kitöltött válaszlapról kellett az
online felületre felvinni a válaszokat. Iskolánk 3
csapattal vett részt a megyei/körzeti fordulóban az
Észak-Pest megyei körzetben. Október 1-jéig kellett nevezni a csapatokat, majd 2021. november
12-én, péntek délután 14.30-15.30 között rögtön
élesben versenyezhettek a fiatalok.
November 13-án kiderült, hogy a hetedikes
csapatunk bekerült az első 10 helyezett közé,
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majd 16-án megtudtuk, hogy az első 6 helyezett
között vagyunk. Végül november 26-án a budapesti Szent István Gimnáziumban megtudtuk a
végső eredményt is:
Büszkék vagyunk rájuk!
Gratulálunk nekik! Igazi csapatmunka volt, álljon itt a
verseny jelmondata:
„Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték
az életben.”
Csiki-Babics Márta,
felkészítő pedagógus

Tündér Lalát. Soha a tündérek között nem volt
még ilyen koronázási ajándéka egy tündérnek
sem. Az idő múlásával pedig kiderült, hogy soha
a birodalomban nem volt ilyen tündérgyermek,
mint Lala. Kíváncsi volt, felfedező, tudásra szomjas, csintalan, bátor, vidám. Hasonló volt, mint a
nézőtéren ülő embergyerekek.
Lala a tilalom ellenére barátságot is kötött velük. Sőt, kiderült, hogy Lalának emberszíve van,
ezért is vágyott mindig az emberek közé. Azonban
az emberszív veszélyt hordoz. Aterpater, a hatalomra éhes varázsló ezt kihasználva Irisz királynőt
zsarolta. A gonosz megpróbálta megakadályozni
az igaz szerelemre épülő Irisz és Amalfi kapitány
házasságát és egyben egy szerető család kialakulását. Aterpater akarta nőül venni Iriszt.
Lala a halandóságot, az emberi sorsot választotta, csakhogy megmentse édesanyját a boldogtalan házasságtól és népét egy zsarnoktól. Szerencsére minden ármányra, gonosz cselszövésre fény
derült. A gonosz javulásra, fejlődésre ítéltetett, a
jó pedig kiteljesedhet a boldogságban. A tündérek nyitottak az emberek felé, Lala pedig szerető
családban nevelkedhetett Irisz és Amalfi kapitány
mellett.
Az izgalmas és magával ragadó történetet a
zenei betétek, táncok, fényeffektek, díszletek tették látványossá.
Nagyon jól éreztük magunkat, tudásban és
lelkiekben is gazdagodtunk az előadás által. Ez
egy nagyszerű lehetőség volt a Lázár Ervin Program keretén belül. Köszönjük szépen!

Színházlátogatáson
a 3. osztály
2021. november 20-án a Lázár Ervin Program
keretében nyílt lehetőségünk a Pesti Magyar Színházban megnézni Szabó Magda-Egressy Zoltán:
Tündér Lala című zenés mesejátékát.
Nagy izgalommal vártuk a péntek délutánra
tervezett közös kulturális programot.
Az alkalmat, az előadást, a színészek játékát megtisztelve mindenki nagyon elegánsan és
csinosan érkezett. Helyeinket elfoglalva, ahogy
az előadás elkezdődött, egy csodálatos világba
csöppentünk. Egy koronázási szertartást láthattunk a tündérek földjén. Irisz tündért választotta a
csodálatos fügefácska, hogy királynőként irányítsa
a tündérek földjét. Koronázási ajándékként a legkülönlegesebb ajándékot kapta: egy gyermeket,

Nagyné Szabó Mónika,
a 3. osztály osztályfőnöke
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Pályaorientáció –
lehetőségek tárháza
Iskolánk hosszú évekkel ezelőtt lépett kapcsolatba a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi
Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációval
foglalkozó szakembereivel. Jártak már nálunk
pályaorientációs napokon, tartottak már szülői
értekezletet és osztályfőnöki órát is.
A szervezet szakemberei alapvetően pályaorientációs programokat tartanak, melyet elsősorban
az általános iskolások hetedikes, nyolcadikos
tanulóinak, szüleiknek szánnak, megkönnyítve
a továbbtanulással kapcsolatos döntéshozatalt.
Programjainkon az önismerettel és pályaismerettel foglalkoznak, melyeket osztályfőnöki órákon,
üzemlátogatásokon, szülői értekezleteken és rendezvényeken valósítanak meg.
Köszönhetően egy régi kapcsolatnak és jó
együttműködésnek, valamint a kölcsönösen pozitív tapasztalatoknak, az idén is lehetőségünk nyílt
igénybe venni a szervezet ingyenesen biztosított,
rendkívül hasznos szolgáltatásait.
Ennek köszönhetően, még szeptemberben
sikerült megtartani azt a szülői értekezlet, amelynek keretein belül továbbtanulással kapcsolatos
fogalmakról, a megváltozott középiskola rendszerről, tanulói juttatásokról tartottak tájékoztatást a szülőknek.
Ezt követően került sor a rendhagyó osztályfőnöki órák megtartására. A 3 alkalmas pályaorientációs foglalkozás első találkozóján az
önismerettel – érdeklődéssel, értékekkel, erősségekkel - foglalkoztak a résztvevők. A másodikon
az önismeretet és a pályaismeretet összekapcsolva
mutattak meg a diákoknak egy olyan módszert,
mellyel hozzásegíthetik magukat a döntés meghozatalához. A harmadik órán iskolatípusokkal

(technikum, szakképző, szakgimnázium, gimnázium) ismerkedtek a tanulók. Ezeket a programokat
a 7. és 8. osztályban is sikerült megtartani, november 30-án zárultak le a foglalkozások.
Tavasszal, a hetedikesekkel tovább folytatjuk a pályaválasztást segítő programsorozatot.
Terveink között szerepel a tavaszi időszakban 3
alkalommal üzemlátogatáson, illetve rendkívüli
technika órán részt venni, ahol bizonyos szakmák
élményszerű bemutatása, megismerése lesz a cél
a szakiránytól függően pest megyei vagy budapesti szakképző intézmények tanműhelyeiben,
vagy más, egyéb izgalmas helyszínen. Az alkalmak során a diákok saját megtapasztalásaikon
keresztül találkozhatnak majd az adott szakterület
alapanyagaival, eszközeivel valamint betekintést
kaphatnak majd különböző munkamódokról, fogásokról is. Emellett persze a végső cél az adott
szakmai területhez kapcsolódó termék elkészítése
lesz, szakoktatók valamint végzős tanulók irányításával, segítségével. Izgalmasnak tűnik ez a
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lehetőség is, reméljük, hogy nem lesz semmi akadálya a megvalósításnak.
Jelentkeztünk a Tájoló nevű programra is,
amely egy komplex, egész napos pályaorientációs
gyakorlat lesz, amelyen együtt vehetünk részt.
Köszönjük a sok lehetőséget a Pest Megyei és
Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara szakembereinek, különösen Varga Horváth
Beatrixnek, aki a foglalkozásainkat tartotta és
újabb esélyt adott a tavaszi programokon való szintén térítésmentes - részvételünkre.
Reményeink szerint, pályaorientációs tevékenységünkkel segíthetünk a gyerekeknek és a
szülőknek nyitottabban és tudatosabban állni
a pályaválasztás kérdésköréhez, vagy legalább
tudunk egy kis iránymutatást nyújtani a még bizonytalan elképzelésekkel rendelkezőknek.
Kelemen Ildikó,
a 7. osztály osztályfőnöke

BABA-MAMA
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Hagyom ányteremtés
Csom ádon
Minden család a saját hagyományait teremti meg azon közös szokások kialakításával, ami csakis rájuk
jellemző egyedi és az övék. Számos lehetőség nyílik arra, hogy ezeket az új
szokásokat, vagy akár régi, otthonról
hozottakat, beillesszék, a ”saját„ kis
családjuk életébe.
Ezek a hagyományok, szokások
megerősítik azokat a láthatatlan ös�szekötő szálakat, amik segítik a jó
szülő-gyerek illetve férj-feleség kapcsolatot.
Nem kell nagy dolgokra gondolni! Hiszen bármit is ad az ember a
másiknak, a legfontosabb az a szándék, hogy mindezt Szeretetből teszi.
Azért, hogy örömet okozzon másnak,
miközben Ő maga is örömben részesül már pusztán azáltal is, hogy ad.
Miképp itt Csomádon, a megszületendő babák és családjuk megajándékozása egy Baba-Mama csomaggal.
Örömmel osztom meg Csomád
néhány új lakójáról készült fotót,
boldog szüleik ölelésében.

Bogi és Barnabás

Nagy Anikó
védőnő

Dominik

Ividő

Emma Róza

hagyom ányteremtés
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Olivér

Samu

Ividő
Olivér
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ünnepek az óvodában
Márton nap
Tours-i Szent Márton ünnepnapjához, november 11hez számos népszokás, néphit kapcsolódik. A Márton-napi népszokások
egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, illetve advent közeledtéhez kötődnek,
másrészt ahhoz a legendához, amely

szerint Szent Márton egy liba ólban
próbált elrejtőzni, amikor püspökké
akarták megválasztani, de a ludak elárulták gágogásukkal. Márton napja a
karácsony előtti 40 napos böjt előtti
utolsó ünnepnap, ezért ezen a napon
rendszeresek voltak a lakomák, bálok,
vásárok. Ilyenkor nagy evést- ivást
rendeztek, hogy a következő esztendőben is bőven legyen mit fogyaszta-

ni. A lakmározásnak kedvezett az is,
hogy a hagyomány szerint ilyenkor
nem volt szabad takarítani, mosni,
teregetni, mert ez a jószág pusztulását
okozta.
A liba evés hagyománya - legalábbis a legenda szerint - szintén visszanyúlik Márton püspökké avatásához.
Miután megtalálták őt a liba ólban,
a szertartást követően, tiszteletére
hatalmas lakomát rendeztek, a menü
pedig nem más volt, mint libasült és
bor, mert a rigmus szerint: ”Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven
át éhezik ”. Régi szokás volt, hogy a
liba húsából, - különösen a hátsó részéből - küldtek a papnak is, innen
ered a „püspökfalat” kifejezés.
Márton-nap az óvodánkban is
vissza- visszatérő, kedvelt jeles nap,
amelyre minden évben készülünk,
azonban ebben az évben is közbeszólt
a vírus, ezért csak az ovi udvarán amolyan „házi” megemlékezést tartottunk. A gyerekek Márton-nap előtt
lámpásokat készítettek. Bár az ünnepség egy napos, de az előkészületek
hetekkel korábban megkezdődtek. A
lámpásokon kívül sok kedves dalocskát, mondókát, versikét tanultak a
nagy napra. Ezen a napon a két csoport külön-külön versekkel, énekekkel, közös tánccal, rövid történettel
elevenítették fel a jeles nap jelentését.
Nagyon hangulatos, vidám délelőtt
volt. Sajnáltuk, hogy elmaradt a lámpás felvonulás, mert a lámpákkal való
sétálás olyan, mintha égi angyalok
lennénk, akik leszálltak a földre és
csillagokkal szórják tele rohanó kis
világunkat.

Advent
Az adventi időszak az
év legszebb időszaka, amit
áthat a várakozás és a készülődés.
Gazdagítsuk családunk életét kis
adventi csodákkal, közös készülő-

g y e r m e k e ink
déssel, amelyek nem csak türelemre
és várakozásra tanítanak, de ezek
az emlékek alkotják a gyermekkor
kis, színes mozaikdarabkáit, amiből
gyermekeink az évek múltán is erőt
tudnak meríteni. A családoknak,
a szülőknek is szükségük van arra,
hogy meg tanuljanak ünnepet teremteni és ünnepelni.
Advent első vasárnapja előtti
pénteken óvodánkban a szülőkkel
közösen kézműves munkadélutánt
terveztünk, de sajnos ez is elmaradt.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően minden csoport elkészítette a közös adventi koszorúját. A csoportokban és az aulában is minden
hétfőn ünnepélyesen (rövid műsorral) meggyújtjuk az aktuális számú
adventi koszorú gyertyáját. Az óvodában a karácsonyvárás hangulata
járja át a decemberi hónap napjait.

„Csillagszóró szórja fényét,
kíván melegséget, békét.
Angyalka száll házad felett,
hogy átadjon egy üzenetet:
Békés, Boldog Karácsonyt
kívánok Mindenkinek
Az óvoda és bölcsőde dolgozói
Sinkó Mihályné
intézményvezető
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Kedves Olvasók!
Testvérek!
KARÁCSONYI
HATÁRÁTLÉPÉS
IDÉN A
TEMPLOMBAN
TEHETED MEG!

A

hírekben rengetegszer halljuk a határkérdés fontosságát. „Eddig és nem tovább! Védjük,
ami a miénk!”
Karácsonykor sokszor határokat
lépünk át. Megtörténik, hogy felülemelkedünk magunkon, önnön határainkon. Milyen jó, amikor egy
konfliktus határait sikerül átlépni,
sikerül megbékélni valakivel. Milyen
jó, amikor valakit felkeresünk, meglátogatunk, akitől régóta elválasztott a
távolság, az elfoglaltság, a félreértés, a
megbántódás. Milyen jó, ha sikerült a
másikért tennünk, és valóságos szeretettel túllépni önzésünkön.
Sokan ilyenkor Isten felé is átlépnek egy határt. Karácsony nyitogatja a határokat; és ezért vannak, akik
ilyenkor átlépik a templom küszöbét.
Lehet, hogy csak egy szerettünk kérésének engedve tesszük ezt, de az is
igaz, hogy vannak, akiknek a szívében
is megnyílik valami Isten felé, akik
belülről megközelítenek egy határt.
Érezzük, jó dolgok ezek a határátlépések!
Ugyanakkor azonban sokszor félelmetesek is. Vannak, akik azt élik
meg Karácsonykor, hogy ilyenkor a
legelszigeteltebbek. Vagy mert magányosak, vagy mert a „szeretet ünnepe” még jobban kidomborítja azt,
hogy mennyire szeretetlenségben élnek. Ebben az esetben nem eltűnnek
a határok, hanem azt éljük meg, hogy
csak növekednek a falak.
János evangélista nem kevesebbet
állít akkor, amikor a Názáreti Jézus-

ra néz: Az Ige, Isten maga testté lett.
Nézzük, melyek Isten határai, amelyekkel önmagát korlátozta! „Az Ige
testté lett, közöttünk lakott.” Isten
korlátozza magát: belép az általa teremtett világba, egy lesz a teremtmények közül. Megszületik emberként,
kiszolgáltatott csecsemő, aki anyja
gondoskodására szorul, felnövekszik,
él, tanul, dolgozik, tanul, ennie és
innia kell… Térhez és időhöz kötött,
kitéve az időjárásnak, az elemeknek,
a víznek, a szélnek. Az Ige, aki által
minden lett, és nélküle semmi sem
lett, egyszer csak alárendeli magát
mindazon erőknek, a teremtett világ erőinek, amit önmaga alkotott.
Nem szükségből, nem kényszerből,
hanem miattunk és érettünk. Isten,
aki határokat húz, önmagát korlátozta Jézusban. Hasonlóan alárendelte
magát saját törvényeinek. Bemutatták a templomban, tisztelte apját és
anyját, megtartotta az ünnepnapot,
Atyját imádta egyedül, és mindenben
betöltötte Isten törvényét. Az egész
Írás róla tesz bizonyságot, és ő mégis
alárendelte magát ennek az Írásnak.
Isten, a testté lett Ige nem húzta ki
magát a törvény követelése alól. De
még ennél is sokkal messzebb ment

önmaga korlátozásában. János ezt
írja róla: „Ő jött el a világba … A világban volt, és a világ általa lett, de a
világ nem ismerte meg őt: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be.”
Odaadta magát arra a kereszten arra,
hogy korlátozzák a szabadságát, hogy
megfosszák méltóságától és igazságától, hogy megfosszák egészségétől
és fiatalságától, hogy megfosszák az
élettől. Isten a végsőkig megy: a halálig, a pusztulásig. Isteni határátlépés a
mennyből a földre, a lelki valóságból
az anyagiba, a teremtőiből a teremtményibe, az igazságból a kegyelembe,
az életből a halálba. A határok Istene
a szeretet Istene. Mert Isten határai
a szeretet és élet határai. Mert az öntörvényűség, a függetlenség, a teljes
magunkra maradás – azaz a korlát és
határ nélküliség – nem más, mint a
pokol. Az élet, a szeretet pedig nem
más, mint az, ahogy Isten odaadja
magát nekünk, értünk, hogy bennünket Jézusban magához öleljen, és szeretetében szabaddá tegyen. Aki nem
fogadja be az Igét, Jézust, mert félti
szabadságát, félti önmagát a határoktól, felemészti léte alapját, felemészti
önmagát. Ezzel szemben János elénk
ad egy másik lehetőséget: befogadni

e r ő s vá r a m i i s t e n ü nk
Jézust. Befogadni őt, és ezáltal belépni az istengyermekség szeretettapasztalatába és szabadságába. Felhatalmazást nyerni arra, hogy az Atya
szeretett gyermekeiként éljünk. Ebben a szeretetkapcsolatban örömmel
korlátozhatjuk magunkat, miközben
a legteljesebb szabadságban élünk.
Hol vannak Isten határai? Itt, előtted,
sőt, benned. Mert az egyetlen egy igazán döntő határ az, hogy benned él-e
határtalan szeretet Istene, a teremtő,
a törvényadó, az önmagát korlátozó,
a megfeszített Isten, vagy pedig nélküle, csak önmagadra számítva létezel? Isten határai nem a kozmoszban
vannak – Isten határai nálad, benned
vannak. És akár sikerként, akár kudarcként élted meg a karácsonyi határátlépéseket, most tedd meg a nagy
határátlépést: Uram, jöjj az életembe,
és én teljes szívvel követlek téged.
ÁMEN!

Áldott karácsonyi
ünnepet kívánok a
kedves Olvasóknak!
Lajtos János
evangélikus lelkész
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CSO M Á S?
Mi van neked?

S

zülőföldünk – lakóhelyünk Csomád című tartalmában nagyon
értékes könyvből (17.oldal) idéztem a fenti kérdést. Cso más? Mi
van neked? (Valószínűleg innen kapta a községünk is a nevét.)
Ha a 300 évvel ezelőtt betelepült evangélikus, szlovák ajkú családokat
kérdezték volna a fentiek szerint, akkor ezt tudták volna felelni: Alig van
valamink. Egy kis házikó, föld, gyermek, unoka és a szívünk, melyet átadtunk az Úrnak evangélikus hitben.
Nem rendelkeztek „kapcsolati tőkével”, csak egymásra és az Úrra támaszkodhattak.
Nem volt vagyonuk, csak a legdrágább, mit e világi ember magának
mondhat: a Krisztusba vetett hitük.
Nem voltak választási lehetőségeik, egyszerűen tették, ami a hitükből
fakadt.
Gyermekeiket nem engedték eltántorodni attól az Úrtól, aki a biztos
pont volt az életükben. Unokáikat megbecsülték, hiszen a jövő zálogaként
tekinthettek rájuk. Amilyük volt, azt adták át a következő nemzedékeknek.
A földesurak „jöttek és mentek” a kis falu feletti hatalomban, de a szívből nem tudták elvenni azt, amit az Úr ajándékozott nekik. Így épülhetett
fel 1784-ben a kis templom, haranglábbal az előterében.
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A 300 évért való hálaadás mellett a
templom felszentelésének 237. évfordulójára is emlékeztünk az egyházi esztendő utolsó – örök élet – vasárnapján.
Gulácsiné Fabulya Hilda a Budapesti Szlovák Ajkú Evangélikus
Egyházközség lelkésze a szószékről
szlovák és magyar nyelven is hirdethette Isten örök igéjét a 103. Zsoltár (áldjad én lelkem az Urat és el ne
feledkezzél mennyi jót tett veled.)
és a Zsidókhoz írt levél (13. fejezet
8 verse Jézus Krisztus tegnap, ma
és mindörökké ugyanaz) alapján.
A Miatyánk és az Apostoli Hitvallás is szlovák és magyar nyelven
hangozhatott el.

300 év

e m l é k e z ü nk

Valamivel fél négy után kezdődött
a Művelődési Házban a kiállítás megnyitója. Klement János polgármester
úr megnyitó gondolatait követően
dr. Tuzson Bence országgyűlési képviselőnk a hagyományok fontosságát és összetartó erejét hangsúlyozta.
Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat vezetője
mind szlovák, mind magyar nyelven köszöntötte az egybegyűlteket.
Dr. Király Katalin a Magyarországi
Szlovákok Kulturális Intézetének
igazgatója a fotó és népviseleti kiállítás könyvbe szerkesztésének ötletét
vetette fel. Sinkó Mihályné a Napsugár óvoda intézményvezető óvónője
a népviselet pontos elnevezéseit és
használatát ismertette. A kiállítás szeretetvendégséggel, finom falatokkal
és személyes beszélgetésekkel zárult
CSO MÁS? Mi van neked? Krisztusba vetett reménységgel kijelenthetjük, hogy több, mint 300 év előttünk,
hiszen örök életünk van Őbenne!

Bárcsak minél többen élnék hitben és
Jézustól tanulható szeretetben a mindennapjaikat kis községünkben. Aki
megtartotta eleinket 300 éve, meg fog
tartani bennünket is üdvösségre.
A szlovák nyelven feltett kérdésre
(CSO MÁS?) tehát hittel válaszolva:
Örök életem van!
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Végül, de nem utolsó sorban
köszönet mindazoknak akik ezen
ünnepünket, hálaadásunkat, a kiállítást előkészítették és támogatták.
Soli Deo Gloria
Lajtos János
evangélikus lelkész

Faültetés
a kerékpárút mentén

