Márton nap az óvodában

P OLG Á R M E S T E R I B E S Z Á M OLÓ

Ebben a rohanó világban lássuk meg
körülöttünk, a természetben, embertársainkban a szépet és a jót!

újra
együtt!

u Csomád Fót felőli határában a Renesola
Kft. beruházásában saját üzemeltetésű
napelempark épült. Örömünkre szolgál, hogy közel 1800 főt számláló kis településünk otthont
ad egy ekkora beruházásnak, mivel a falu vezetősége elhivatott a zöldenergia támogatásában.
A cég további beruházásokat is tervez.

November 11-én délután tartottuk
Márton napi ünnepségünket az óvoda udvarán. Mind a három csoport
nagyon ügyes kis előadást adott elő.
A rövid műsort körtánccal zártuk le,
amelyből a szülők sem maradhattak ki.
Nagyon jó hangulat kerekedett!
A tánc végeztével megvendégeltük
a szülőket. Márton naphoz híven zsíros kenyeret, lila hagymát és meleg teát
kínáltunk nekik. A remek hangulatot
lezárva a gyermekek lámpásokat fogtak a kezükbe, és a szülőkkel együtt
sétáltunk egy kis kört a faluközpont
körül.
Nagyon jó hangulat kerekedett, jó
érzés volt látni a gyermekeket és szüleiket újra együtt egy óvodai rendezvényen, hiszen az elmúlt pár évben sajnos erre nem nyílt lehetőség.
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T i s z t e lt
Csomádi
l a k o s ok !
u 2022. október 28-án ünnepélyesen
felavattuk az Útmenti Keresztet a kerékpárút
mentén.
Helytörténeti kutatások eredményeként
jutott a Csomádi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat tudomására, hogy az eredeti útmenti
keresztet egykoron a falu lakói állították, és a
településünk határában állt ehhez a helyhez
közel. A földek művelésekor vigyáztak rá, gondosan kerülgették. Az ötvenes-hatvanas évek
végére már nagyon rossz állapotba került. Mára
már nyomát sem találjuk.
Az idősek mesélik, hogy a háborúba induló
katonák az egykori fakeresztből bicskával kis
forgácsot hasítottak. Ezt vitték magukkal, féltve őrizték, ettől vártak oltalmat és ebben volt a
hazatérésük reménye is.
Az egykori szellemiség újraélesztése, megőrzése céljából állítatta a keresztet a Szlovák
Önkormányzat a Magyar Kormány pályázati
támogatásával és a Csomádi Önkormányzat
közreműködésével.
Jelképezze számunkra és a jövő nemzedék számára ez a kereszt a reményt, hogy
hazatérünk, hiszen mindenkit hazavárnak.

u Egy kedves csomádi lakos - Gál Gergő díszfa felajánlásának köszönhetően folytatjuk az
Irtvány utcában a 10 Millió Fa ültetési programot.
Ugyancsak ennek köszönhetően folytatjuk
a tavaly elkezdett Élet fája faültetést az idei
évben született gyermekek számára, 2022.
november 19-én. A szülőkkel közösen elültetett
fák mellé elhelyezett kis fatáblára a gyermekek
neve kerül. A névre szóló fákat a szülők gondozzák majd tovább, gyermekeikkel együtt.
u Hagyományainkhoz híven idén is kö-

szöntjük az Időseket 2022. december 4-én,
vasárnap a Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében, ahol kis vendégséggel és műsorral
igyekszünk kedveskedni nekik.
u Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,

hogy Csomád Község Önkormányzata közmeghallgatást tart 2022. december 5-én,
hétfőn 18 órai kezdettel a Művelődési Ház
nagytermében. Mindenkit tisztelettel várunk!
u Ádvent utolsó vasárnapján, december

18-án, délután 15 órától a Községháza előtti téren - immár hagyományosan - közös karácsonyi
ünnepséget tartunk, melyre a település lakosságát várjuk, hogy együtt gyújtsuk meg az advent
utolsó gyertyáját. A saját kezűleg készített díszeket elhelyezzük a falu karácsonyfájára, ezzel is
bensőségessé válik a szeretet ünnepe.
A résztvevőket meleg teával, forralt borral
várjuk, melyhez az otthon készült mézeskalácsot, karácsonyi süteményeket szívesen fogadunk, és melyet majd közösen elfogyasztunk.
Ünnepeljünk együtt! Készítsük fel
lelkünket a meghitt ünnepre!
Klement János
polgármester

I N T E R J Ú K É P V I S E LŐN K K E L
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Térségünkben gar antált a l ak osság
ener giabiztonsága

Már érkezik a nyugdíjkiegészítés és a nyugdíjprémium
Tuzson Bence

M

egkezdődött a nyugdíjprémium
és
a
nyugdíjkiegészítés
folyósítása,
ami nagy segítséget jelent itt
helyben is minden jogosultnak
– mondta a lapunknak adott
nyilatkozatában Tuzson Bence,
térségünk országgyűlési képviselője, aki felhívta a figyelmet arra
is, hogy a kormányzat havi száznyolcvanegyezer forintnyi támogatást ad minden magyar család
rezsiszámlájához az egész Európában jelentősen növekvő energiaárak idején is. Mint mondta,
Csomádon még mindig megvan az
a közvetlenség és nyugalom, amit
egyre többen keresnek a főváros
környékén, ma már azonban egyre ritkábban találják meg.

Megkezdődött a nyugdíjprémium
és a nyugdíjkiegészítés folyósítása –
fogalmazott lapunknak nyilatkozva
Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője, aki szerint a szomszédságunkban dúló háború kitörése
óta sokkal jobban értékeljük a biztonságot, mint korábban. Mint mondta,
ez egyaránt vonatkozik a fizikai és az
energiabiztonságra is: „Mindent megteszünk azért, hogy a csomádiak, az
itt élő családok továbbra is biztonságban élhessék a mindennapjaikat. Az
elhibázott brüsszeli szankciók hatását
egész Európa megszenvedi, az uniós
országokat energiaválság fenyegeti és
mindenhol magas az infláció. Mi ezzel szemben megvédjük a családokat:
rezsicsökkentéssel, családtámogatás-

sal, kamatstoppal, ártstoppal, nyugdíjemeléssel és nyugdíjprémiummal
támogatjuk a körzetünkben élőket”
– fogalmazott lapunknak nyilatkozva
térségünk országgyűlési képviselője.
Nálunk az energiaellátás biztosított, a télen minden család tud majd
fűteni – tette hozzá Tuzson Bence,
aki felhívta a figyelmet arra is, hogy
a nehézségek ellenére Csomádon, a
Klement János polgármesterrel kialakított nagyszerű együttműködésének,
az összetartó közösségünknek, közös
munkánknak köszönhetően elmondhatjuk magunkról, hogy a település
továbbra is folyamatosan fejlődik.
Kérdésünkre válaszolva a képviselő
úgy értékelte, hogy ezt a fejlődést mi
sem bizonyítja jobban, mint a nemrég
átadott csomádi napelempark, amelyik csaknem kétezerhatszáz család
energiaellátásához fog hozzájárulni
a következő évtizedekben. Ezzel a
beruházással újabb lépést teszünk a

t e s t ü l e t i hí r e k
zöldebb jövő és a kiadások csökkentése érdekében – mondta lapunknak
Tuzson Bence, aki szerint a jövő energiája a zöld és a megújuló energia.
A jelenleg tapasztalható energiaválság felgyorsította a megújuló
energiatermelők kiépítését és felhasználását – hangsúlyozta a képviselő,
aki beszélt arról is, hogy csaknem
harminc energiahatékonysági fejlesztést valósítottunk meg a mögöttünk
álló időszakban a körzetünkben.
Mindezek nemcsak a mostani helyzet
kezelését teszik könnyebbé, hanem
zöld környezetünk megóvásában is
fontos szerepet játszanak – mondta
Tuzson Bence. „Épületenergetikai
fejlesztéseket – nyílászárócseréket,
szigeteléseket – hajtottunk végre, és
napelemeket szereltünk fel számos

közintézményre, iskolára. Folytatjuk
ezt a munkát. Az a célunk, hogy a
gyermekeink, a felnövekvő nemzedékek, az itt élő családok számára a
későbbiekben is adott legyen a természet gazdagsága, a biztonság és a tervezhető jövő” – nyilatkozta lapunknak a képviselő.
Körzetünk minden településén
– Csomádon, Csömörön, Erdőkertesen, Dunakeszin, Fóton, Gödön és
Veresegyházon is – fontos fejlesztések vannak folyamatban, vagy előkészületi fázisban – tette hozzá Tuzson
Bence, aki felhívta a figyelmet arra is,
hogy a megkezdett beruházások térségünk egész területén az előrejelzett
ütemterv szerint haladnak.
-Szerk.-
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Tájékoztató Csomád
Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. 10. 17-i üléséről:
1.
Rendeletalkotás a
bölcsődei ellátás igénybevételéről és az intézményi térítési
díjakról, valamint az intézményi gyermekétkeztetés intézményi
térítési díjairól szóló 5/2022. (VIII.
30.) önkormányzati rendelet módosításáról
A nyersanyagárak gyors és jelentős
emelkedése miatt került sor a rendelet módosítására.
A napirend 6 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
2.
Rendeletalkotás a
munkahelyi étkeztetés szabályairól és a térítési díjakról
szóló 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ugyancsak a jelentős nyersanyagárak emelkedése miatt döntött a képviselő-testület a rendeletmódosításra.
A napirend 6 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
3.
A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-vel fennálló
Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Az FCSM Zrt. kezdeményezése szerint a 2012. évi megállapodásban szereplő kötelezettségeik egy
része már nem aktuális, mivel nincs
szennyvíziszap lerakás A társaság előírt utógondozási tevékenységet végez.
A napirend 6 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
Részletesebben a www.csomad.hu
oldalon olvashatnak.

e s z t e r g á ly m ih á ly
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A tané v m á sodik hónapjának eseményei
isk ol ánkban
v Október 1-jén, szombaton,
a szüreti felvonuláson 4. osztályosaink képviselték iskolánkat egy tartalmas műsorral, amit Nagyné Szabó
Mónika osztályfőnök tanított meg
tanítványainak.
v

Október 2-án, vasárnap elsőseink egy Családi Farmlátogatáson
vettek részt Veresegyházon.

v

Október 3-án a Zene
Világnapjára emlékeztünk. Hagyományaink szerint ismét a Fóti
Zeneiskolába járó tanulóink adtak
egy szép koncertet alsósainknak a
Művelődési Házban.

Kerékpáros kirándulás Vácra

v Október 4-én, az Állatok
Világnapján diákönkormányzatunk
felhívására sok tanulónk behozta az
iskolába kedvenc plüss állatát.
v

Kányádi Sándor:

Jön az ősz

Jön immár az ismerős
Szél lábú deres ősz.
Sepreget, kotorász,
Meg-megáll, lombot ráz.
Lombot ráz, diót ver,
Krumplit ás, szüretel.
Sóhajtoz nagyokat,
S harapja, kurtítja a hosszú
napokat.

E

z a hónap is az iskolai
tanórákon
túl,
számos
tanórán kívüli eseménnyel telt.
Nézzük sorjában!

Október 5-e, ismét a Zene
Világnapjáról szólt. A Dunakeszi
Szimfonikusok adtak egy felejthetetlen koncertet a Művelődési Házban mindkét tagozatunk számára.
A koncertélmény mellett röviden bemutatták a hangszereiket is
a zenészek.

v
Október 6-án reggel a 6.
osztályosok tartottak ünnepi megemlékezést az Aradi Vértanúkra tiszteletére a Művelődési Házban. A
történelmi esemény hőseinek méltó
emléket állítottak hatodikosaink,
köszönet Szendreyné Bere Éva osztályfőnöknek!
v

Az Aradi hősökre emlékezve október 9-én, vasárnap kerékpáros
kirándulást tettünk Vácra, ahol az
iskola közössége nevében a Rózsakertben megkoszorúztuk a vértanúk
emléktábláját.

Á LTA L Á NO S I S K OL A

v
Október 14-én lezajlott a tantestületi munkaértekezleten vis�Bólyai matematika verseny 1. forduló- szatekintettünk október havi munkánkra, majd megbeszéltük a novemja az érdeklődő 4-8. osztályosoknak.
beri eseménytervünket.
v Ugyancsak ezen a napon az
v Az utolsó héten lezajlott az
Oktatási Hivatal jóváhagyta az október
elsejei statisztikai adatszolgáltatásunkat. asztalitenisz diákolimpia váci körzeti
versenye iskolánk tornatermében. A
v Az október 15-i szombati lányok egyéni versenyét Kovács Dalmunkanapon tartottuk meg hagyo- ma, a fiúk egyéni bajnokságát Szabó
mányos sportnapunkat 8.1o-11.oo Áron nyerte meg. Mindkét 8.osztáóra között. Igazán kellemes időben lyos tanulónk így kvalifikálta magát
mozoghattak tanulóink kilenc kü- a novemberi Pest megyei asztalitenisz
lönböző sportolási lehetőség közül diákolimpiára. Gratulálunk!
választva.
v A hónap utolsó szerdai napKülön köszönet Szilágyi Nárcisznak, hogy lovait elhozta, így a lovag- ján 8.osztályos továbbtanulási szülői
értekezletet tartott Kelemen Ildikó
lás szerelmesei lovagolhattak is.
A délelőttöt tombolahúzással zár- osztályfőnök.
tuk, köszönhetően, hogy a Bogáncs
Varga László
Alapítvány szponzorálta a tárgynyeremények beszerzését. Köszönjük!
v

Öt évvel ezelőtt nyertük el
az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet,
ezért október 20-án Ökoiskolai online monitoring vizsgálatot rendelt el
az Oktatási Hivatal, hogy a szakértők
tájékozódjanak az elmúlt tanévekben
zajlott ÖKO eseményeinkről.

v

Október 21-én tartottuk
az 1956-os Forradalom és Szabadságharcra emlékező ünnepélyünket a
Művelődési Házban. Kelemen Ildikó
tanárnő menedzselésével nagyon sokszínű, érdekes műsort adott elő a 8.
osztályunk.
A korabeli film- és hangfelvétek és
egyéb zenei aláfestő bejátszások emelték a műsor nézőkre gyakorolt hatását. Köszönjük az átélt érzelemdús
élményt!

v Újdonságként szerepel ebben a tanévben az ún. bemeneti mérés, melynek keretében a 8. osztályos
mérést kellett lebonyolítani: matematika, szövegértés, természettudományok és angol nyelv tantárgyakból.
v

Október 24-én ONLINE

Asztalitenisz diákolimpia
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a zene vil ágnapja
Október 1- je az a nap amikor a zenéé a főszerep. 1975
óta ünnepeljük ezt a napot. Több éve már , hogy a mi iskolánk is nagy hangsúlyt fektet ennek a jeles nap megünneplésére. Iskolánk tanulói közül szép számmal tagjai a Fóti
Zeneiskolának, akik ezen a napon rendszerint megmutatják tehetségüket gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.
Ennek az eseménynek a Művelődési Ház ad otthont évről
évre, így a fellépők a színpadi szereplés miatt megtapasztalhatják, hogy mit is élhetnek át a népszerű zenesztárok.

A rendezvénynek köszönhetően egyre több tanuló kap
kedvet, hogy akár gitáron, zongorán vagy hegedűn kezdjen el tanulni, és mutassa meg a tehetségét a későbbiekben. Az idén fellépő tanulók elragadtatták a közönséget a
színvonalas előadásukkal. A közönség soraiban ülő diákok
hangos tapssal fejezték ki, hogy mennyire tetszett nekik a
fellépő gyerekek játéka. A szereplő gyerekek felkészítését
köszönjük a zeneiskola pedagógusainak!
Vargáné Kéki Éva tanító

H A N G OLÓ
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m ű v e lőd é s

Tökfaragás

k u lt ú r a
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ú j k ön y v e k a k ön y v tá r b a n

HÍREK
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r ajzverseny
A Csomádi Napsugár Óvoda és Bölcsőde jelentkezett a Diego Függöny-, és Szőnyegáruház
által meghirdetett Szárnyaljon a képzelet! című,
óvodai csoportoknak szóló rajzpályázatára.
Az első 300 intézmény, amely regisztrálta
magát, kreatív eszközökkel teli ajándékcsomagot kapott. Mivel gyorsak voltunk, így nagy
örömmel vettük át ezt a kedves ajándékot
november 9-én.
További 30 óvodai csoport az oldalra látogatók szavazatai alapján nyer óvodai csoportonként
3 db gyerekszőnyeget. A szervező által kiválasztott további 3 óvodai csoportot pedig 1-1 db mintás padlószőnyeggel jutalmaznak.
A szavazás 2022. november 30. napjának
végéig tart.
Szavazni itt lehet:
https://rajzverseny.diego.hu
A település keresőben Csomádot megkeresve
a benevezett rajzok láthatóak lesznek.
Nagyon örülnénk, hogy ha aki csak teheti segítene nekünk egy szavazattal szeretett
óvodánkat még szebbé tenni!
Köszönjük szépen!
Bacskai-Verbóczky Csenge

SIKERES VOLT
A MAGYAR
VÁLOGATOTT CSAPAT
A 2022-ES JU-JITSU
VILÁGBAJNOKSÁGON

egy beforgással Matyi hátára kerülni, de 30 mp
elteltével feladásra kényszerült egy lábfeszítéssel.
A negyedik mérkőzésen a tavalyi VB ezüstérmes üzbég versenyző következett, akitől leginkább tartottunk. Nem alaptalanul. Kemény küzdelemben azonban Matyinak őt is sikerült legyőznie.
Az ötödik mérkőzésén egy izraeli versenyzőA Szkíta Sportegyesület legerősebb fia Sebeők vel kellett megmérkőznie, de itt döntetlennél egy
Mátyás első ízben küzdött világbajnokságon. Hatalmas volt tehát a nyomás rajta, bár ezt megelőzően szeptemberben a bécsi Grappling Industries
versenyen felnőtt kategóriában egy arany és egy
ezüst érmet is hozott haza.
Az első világbajnoki mérkőzését egy görög
versenyző ellen vívta, ahol nagyon szép küzdelemben éppen csak hogy alulmaradt pontozással.
De ezzel ő még nem végzett. Úgy gondolta, csak
azért is megmutatja, hogy itt van a helye, ezen a
szinten.
A következő ellenfelét egy Kirgizt, 2 perc hos�szabbítással golden score-ral győzte le. Majd egy
thaiföldi ellenfél következett, aki megpróbált volna

előnyponttal alulmaradva sajnos el kellett búcsúznia a tatamiról. 20 indulóból a 7. helyen végzett,
bizonyítva tudását és felkészültségét. Nagyon
nagy elismerés illeti meg őt!
Száz Richárd
a Szkíta Sportegyesület
mester-edzője
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L áto g atá s a DM RV f ót i
t e l e phe ly é n
2022. október 14 - én a harmadik osztályosokkal ellátogattunk a
vízművekhez.
A környezetismeret órákon idén
tanulnak majd a gyerekek a vízről, a
víz útjáról, a víz védelméről bővebben. Már van ismeretük a Világnapi
megemlékezések kapcsán a vízről. Így
felkészült tudással érkeztünk mégis
sok újat tanulhattunk ezen a napon.
Rengeteg jó kellemes percet szerzett a
gyerekeknek a telephely összes érdekessége, mind a kutak, mind a járművek . Körbesétálva a telepen szinte
mindent ki is próbálhattunk, megtekinthettük a környékbeli háztartások
minden vízmintavételi pontját, minden csapból kóstolhattunk is . Azt
hiszem a legfinomabb víz a Csomádot ellátó csapból folyt.
Köszönjük szépen, Könczöl Máté
apukájának, Könczöl Lászlónak,
hogy megmutatta munkahelyét. Köszönjük a szívélyes fogadtatást, a színes előadást, s a meglepetést. Nagyon
jól éreztük magunkat, a harmadikosok máskor is szívesen visszamennének .
Szebeni Zsuzsa és
Monoriné Oláh Ibolya

M E G Ú J U LÓ E N E R G I A
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Napelempark avatás
A ReneSola Power bejelentette első magyarországi IPP projektjének, a
Csomád 1-2 10,2 MWp összteljesítményű üzembe helyezését.
A két fotovoltaikus erőműből álló Csomád 1-2 projekt teljes beépített teljesítménye 10,2 MWp. Így körülbelül 4.000 otthont tud majd ellátni naponta.
A cég öt éve lépett be a magyar piacra. Azóta a társaság 72 átvételi tarifás projektet állított üzembe, összesen mintegy 42 MW teljesítményben. Így
Josef Kastner, a ReneSola Power Europe vezérigazgatója azt mondja:
„Magyarország fontos napenergia-piac Európában, és terjeszkedési stratégiánk kulcsfontosságú része. Büszkék vagyunk arra, hogy első magyarországi IPP
projektünket kereskedelmi forgalomba hozzuk, és jó helyzetben vagyunk ahhoz,
hogy az elkövetkező években növekedést hajtsunk végre, és kulcsszereplővé váljunk az országban.”
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Osztálybuli a 4. osztályban

O

któber 28-án a négy napos hosszú hétvége előtt
egy nagyon vidám, jó hangulatú
osztálybulit tartottunk. Remek lehetőség volt ez a héten osztályunkba
érkező új tanulónak az ismerkedésre
és barátkozásra.
Egy közös játékkal indítottuk a
bulit, amiben kiderült, hogy ki mellé áll a szerencse, mikor 6-ost kell
dobni. Izgalommal teli körök követték egymást, amiben dobókockák
pördültek az asztalokon, a tanulók
pedig reménykedtek abban, hogy
a hat pötty felülre kerül, és megmutatja magát. Páros játékkal folytattuk a bulit, ahol a pároknak kis
édességcsomagokat kellett megszerezni vicces, bevállalós feladatokat
teljesítve. Voltak, akik boszorkánykoktélt ittak, seprűnyélen lovagol-

tak, zombi táncot táncoltak, tojást
költöttek ki, rémes manikűrt kaptak, sok réteg ruhába öltöztek, hátra
kötött kézzel ettek vagy éppen belenyúltak a rémségek dobozába, hogy
megszerezzék az ajándékokat. Mindenki jóleső izgalommal teljesítette
a feladatot, amit hangos nevetéssel,
egymás biztatásával, szurkolással kísértek társaik.
A szülők, mint mindig gondoskodtak arról, hogy a bulin elegendő
süti és üdítő legyen az asztalon. Köszönjük a sok finomságot!
A jó dolgokkal csak úgy repül az
idő! Így volt ez most is.
Nagyon jól éreztük magunkat
mindannyian!
Nagyné Szabó Mónika,
osztályfőnök

m ié nk a s öt é t i sk ol a . . .

A

7. osztályosok régi vá- sötét volt mindenhol. Elég borzongya volt, hogy egy éj- gás után kicsit lecsillapodtunk, közös
szakát az iskolában töltsenek… filmnézés volt a további program. Az
Végül egy őszi napra - október 14. Egykor híres voltam című zenés filmet
péntek estére esett a választásunk.
néztük meg a behordott szivacsokon…
Páran el is bóbiskoltak a mozi végére.
Este 20 órára jöttünk vissza a suliba Ezután már készülődtünk a lefekvésmár megfürödve, alváshoz szükséges hez, megágyaztunk a szivacsokon a
felszerelésekkel, némi rágicsával. A 11- tornateremben, mosakodtunk, háes terem volt a bázisunk, itt terítettünk lózsákokba bújtunk és 02 óra körül
meg, itt ettünk-ittunk. A Don Gio- elcsendesedtünk és álomba szenderülvanni-s pizzák megérkezéséig a torna- tünk… Reggel korán keltünk, mert 7
teremben lehetett röpizni, de a tánc és órakor már indult a sportnap, érkeztek
mozgás helyszíne is ez volt. Megadtuk a diákok, tanárok a programokra. Még
a módját a közös vacsorának, majd kis egy álomittas közös reggeli falatozás
mulatozás után kezdetét vette az éjsza- után 11 óráig tartó programokon
kai bújócska. A szabály úgy szólt, hogy vettünk részt. Kissé fáradtan, de éla mosdók és a tanári szoba kivételével ményekkel telve tértünk haza. Jó buli
mindenhová lehet bújni a földszinten. volt. Köszönjük Laci bácsinak, hogy
Három fő volt a hunyó és az első há- engedélyezte az ittalvást!
rom gyerek, akit megtaláltak váltotta
őket… Volt ám sikongatás, ijesztgetés!
Éva néni és Márta néni,
A derengő fényű irányjelzőkön kívül
„hálótárs” pedagógusok

k ör n y e z e t ü nk

Köszönet a faültetési programot támogatóknak: Kelet-Pest Megyei Kft. https://kpmkft.hu/
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Gaál-Gép https://gaalgep.hu/
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E R Ő S VÁ R A M I I S T E N Ü N K
vigyünk egy forgácsdarabot mi is
a családi életünkbe, hiszen nincs
más , ami biztosba kapaszkodhatnánk, csakis Krisztus keresztje.
Ámen!
Az alábbiakban pedig álljon itt annak az éneknek a szövege, amely el is
hangzott a keresztfánál:
1. A keresztfához megyek, mert
máshol nem lelhetek Nyugodalmat
lelkemnek. Ott könnyárban leborulok, Bűnterhemtől szabadulok, Hol a
bűntelen szenved.
2. Isten ama Báránya Hogy' jut a
keresztfára? Mért foly alá szent vére?
Értem tette ezt Jézusom, Fájó szívvel
hiszem, tudom, Lelkem örök üdvére.

Kedves
Olvasók!
Kedves
Testvérek!
A keresztfához megyek…
Az Evangélikus énekeskönyv 208as éneke eképpen kezdődik
Október 28-án, pénteken délután
összegyülekeztünk a Fót felé vezető
út cseresznyés utáni kis kerékpáros
pihenőjénél. Egy nagyon méltó kövezett lábazaton álló fakereszt korpus�szal várt bennünket.
Ez a kereszt mindenkié…
Kinek ne lenne keresztje?! Lehet,
hogy otthon a bibliánkon, énekeskönyvünkön vagy a falon van feszület. Van, aki azt mondja, hogy nekem
nincs bibliám, énekeskönyvem, kereszt a nappaliban vagy ágyam felett
mégis…
Akár hívő, akár nem hívő az ember
be kell lássa, hogy keresztet kell hordoznia az életében. Akár saját maga,
akár mások miatt is, de fel kell venni
és cipelni kell.
A legnagyobb kereszt mindig az
egzisztenciális kérdéseink. Amitől
függ az életünk, ami meghatározza a

mindennapjainkat. Manapság a biztonságot – anyagi és testi – féltjük a
legjobban. Lesz-e holnap? A holnap
legalább hasonlítani fog a megszokott
mához? Valami biztost keres ilyenkor
az ember, hogy el ne vesszen a bizonytalanságok tengerében.
A kereszt jele pontosan azért adatott a múltban, hogy a Csomádról a
frontra nekiinduló férfiaknak legyen
valami bizonyosság a szívükben és a
zsebükben. Ugyanis a múltban egy
kis bicskával egy darabot faragtak le
a régi útszéli fakeresztből és azt vitték magukkal. Nem volt mibe másba
kapaszkodniuk, csakis a megváltásuk
jelképébe. Volt, akinek megadatott a
szülőfaluba való hazatérés kegyelme,
azonban többen nem térhettek vissza
Csomádra a szeretteikhez. Ők abba a
hazába térhettek , ahová a kereszt által bizakodtak mind békében, mind
háborúban.
Legyen hát a falunk határában a
megváltásunk jelképe örök bizonyságul a ma emberének, hogy valóban
egzisztenciális kérdésnek tekintse a
mindennapjaiban a Krisztushoz tartozást!
Az alábbi gyülekezeti ének szövege
és üzenete pedig erősítsen bennünket
meg arra a látásra, amely nem téveszti szem elől az oly nagy áron megszerzett megváltásunkat. Lélekben

Lajtos János,
evangélikus lelkész

A Z Ú T M E N T I K E R E S Z T AVATÁ S A
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