Falunap

Környezettudatos

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

T i s z t elt
Csomádi lak o s ok !
Szeretném Önöket tájékoztatni
az elmúlt időszak eseményeiről:
u Nagy sikerrel rendeztük meg
hagyományos Falunapunkat. Sokan
vettek részt az eseményen, jó hangulatban telt. Megtekinthettük a fellépő óvodások, iskolások, tánccsoportok, néptáncosok műsorát. Újra
főzhettek nekünk a nyugdíjasaink és
a civil szervezetek tagjai. Nagy sikerrel zajlott a nemzetközi Kempo verseny. A sztárvendégek színvonalas
műsorral szórakoztatták a részvevőket. A főzőverseny résztvevői finom
ételeket készítettek. A zsűrinek nem
volt könnyű dolga...
Öröm volt nézni a Bozsik programban pályára lépő 5 évestől – 11
éves korosztályú kis focisták játékát.
Az esti tűzijáték méltó befejezése
volt a rendezvénynek, melyet hajnalig tartó mulatás követett.

Összességében a Falunap elérte célját, a visszajelzések alapján jól
érezte magát a közel 1000 résztvevő.
Hálásan köszönjük a finom ételek készítésében, a szervezésben,
rendezésben részt vevők munkáját, a Polgárőrségnek a rendezvény
biztosítását, és mindenkinek, aki
részese volt az esemény megvalósításának. A rendezvény a Bogáncs
Alapítvány közreműködésével és
az Önkormányzat támogatásával
jött létre. Az Alapítvány pályázatot
nyújtott be a program támogatására, bízunk a pozitív elbírálásban, a
pályázat sikerében.
u A következő rendezvényünk ősszel az augusztus 20-i Rétes fesztivál, majd az október 01re tervezett Szüreti mulatság és az
ugyancsak október hónapra tervezett Idősek napja.
u A nagy hőségre tekintettel
kérem, vigyázzanak magukra, figyeljenek a környezetükben élőkre.
Segítsük egymást!
u A tartós szárazság miatt
vigyázzunk ivóvizünkre, hiszen
halljuk, hogy sok településen már
jelentkezett a vízhiány.
Ne locsoljunk ivóvízzel!
u Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész ország
területén, melynek kérem betartását településünkön is!
Mindenkinek jó egészséget,
a nyárra jó pihenést, nyaralást
kívánunk!
Klement János
polgármester
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Tá jékoztató
A Képviselő-testület elfogadta a
Csomád Község Gödöllői Tűzoltó parancsnokság beÖnkormányzat számolóját.
Ké pviselő-testülete 2022. 06.
A napirend 6 egyhangú igen szava20-i üléséről:
zattal került elfogadásra.

1. Beszámoló a Csomádi Napsugár Óvoda és
Bölcsőde 2021/2022. nevelési évben végzett munkájáról
Elfogadták az óvoda és
bölcsőde elmúlt nevelési évben
végzett munkájáról készült beszámolót.
A napirend 6 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
2. Beszámoló a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó
parancsnokság 2021. évi
tűzvédelmi tevékenységéről

3. Döntés a 2022. évi
Közbeszerzési Terv 1. számú módosításáról
A közbeszerzési tervben
szereplő tervezett mennyiségekben változás történt,
ezért indokolt a módosítás, mely elfogadásra került.
A napirend 6 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
4. Döntés a Nemzeti
Kulturális Alap által kiírt
Petőfi emlékezete című, a
már meglévő, Petőfire utaló emlékek felújítására irányuló pályázaton való indulásról,
önrész vállalásáról

A Nemzeti Kulturális Alap által
kiírt Petőfi emlékezete, már meglévő, Petőfire utaló emlékek felújítására címén, Petőfi Sándor mellszobrának felújítására, emléktábla készítése
nyújtott be pályázatot a Képviselőtestület.
A napirend 6 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
5. Döntés
Csomád
Község Önkormányzat hitelkeret kérelme beadásáról
Az OTP-nél 50 M Ft
folyószámla hitelkeret rendelkezésre állásának kérelmezéséről
döntött a Képviselő-testület. Ez által
biztosítható az Önkormányzat zavartalan működése - szükség esetén.
A napirend 6 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
Részletesebben a www.csomad.hu
oldalon olvashatnak.

" Jó helyre ke rül minde n fillér ,

a mit a c s om á di fe j le szté se kr e k öltü nk el ! "

T

érségünkbe, mint az ország
egyik legdinamikusabban
fejlődő régiójába nemcsak élni, de
vállalkozni is szívesen jönnek az
emberek – mondta el a lapunknak
adott interjúban Tuzson Bence,
körzetünk országgyűlési képviselője, aki hangsúlyozta azt is, hogy
a családok védelmében továbbra is kitartanak a rezsicsökkentés
mellett, valamint meghosszabbították az élelmiszerárstopot és a
benzinárstopot is.

– Bár Csomád a választókerületünk legkisebb települése, mégis a
térség egyik legvonzóbb helyszíne,
amely jelentős szerepet tölt be agglomerációs régiónkban, hiszen a lehetőségeket és az elért eredményeket
nem egy-egy település méreteiben
mérhetjük, hanem a fejlődésének
ütemében, dinamikájában. Különösen fontos ez most, amikor térségünkbe, mint az ország egyik legdinamikusabban fejlődő régiójába már
nemcsak élni, de vállalkozni is szívesen jönnek az emberek. Akárhány– Térségünk országgyűlési képvi- szor Csomádon járok, mindig azt
selőjeként hogyan értékeli a Csomád érzékelem, hogy itt az embereknek
előtt álló fejlesztéseket, lehetőségeket? – akárcsak a település vezetőinek is –
Ön szerint milyen beruházások lehet megvan a víziójuk arról, hogy milyen
és érdemes a településre hozni?
irányban szeretnének továbbhaladni,

továbbfejlődni, ebben pedig minden
szinten támogatom őket. Tisztában
vagyok természetesen azzal is, hogy
az itt élőknek különösen fontos a
mindennapok békéje és a tervezhető
jövő, ezért képviselői munkámban
is mindent megteszek azért, hogy
ez adott legyen mindenki számára.
Térségünkben nagy figyelmet fordítunk például a környezettudatos
közlekedésre és a sportolásra, ezért
az elmúlt években a régió településein több kerékpárút-fejlesztés is
megvalósult. Megújult a kerékpárút
Gödön, új bicikliút épült Csomádnál
és már sokan kipróbálhatták és nagy
örömmel használják az új Eurovelo
6 nemzetközi kerékpárutat Dunakeszinél. Itt helyben, Csomádon folyta-

INTERJÚ

tódhat a Fő utca kiépítése a Magyar
Falu Program keretéből erre a célra
elnyert csaknem negyvenmillió forintos támogatásból. Ebből pedig
nemcsak az út készül el – a Fő utcának a Tél utcáig terjedő szakaszán –,
hanem a vízelvezetést is megoldják a
szakemberek, ami azt jelenti, hogy a
magassági viszonyoknak megfelelően
úgynevezett gyephézagos betonlappal burkolt szikkasztóárkok épülnek
a jobb oldalon. A lehető legjobb helyre kerül minden fillér, amit a csomádi
fejlesztésekre költünk el.
– Miben látja térségünk fejlődésének kulcsát, milyen további lehetőségek
állnak még körzetünk előtt?
– Fontos hangsúlyoznunk, hogy
az összefogásban rejlik térségünk ereje, és ez egyaránt igaz Csömörre, Csomádra, Dunakeszire, Erdőkertesre,
Fótra, Gödre és Veresegyházra is. Nagyon örülök mindazoknak a terveknek, amelyekről ez elmúlt hetekben
több település vezetőjével, köztük
Klement Jánossal is egyeztethettem
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Igyekszem a gyermekeim számára is a mindennapi élet részévé
tenni a természet szeretetét és védelmét – mondta el a
lapunknak adott interjúban Tuzson Bence
körzetünkben, hiszen ezek egytől
egyig mind azt jelzik, hogy térségünk
tele van tenni akarással, ötletekkel és
kreativitással. Szépen szimbolizálja
ezt a Dunakeszi Diáknegyed példája is, ahol jól halad az építkezés, már
áll a tanműhely első emelete. Ez egy
olyan beruházás, amelyik térségünk
egészének szempontjából is fontos,
hiszen gyermekeink jövőjét alapozza
meg. Továbbra is az a meggyőződésem, hogy a jövőt építi, aki iskolákat
épít, mi pedig az elért eredményeink
között sok bölcsődei, óvodai és iskolai fejlesztést tudunk felmutatni.
– A családok megerősítése céljából
hozott kormányzati intézkedések itt
helyben mennyire éreztethetik majd
hatásukat?
– Az egyik legnagyobb kincs a biztonság. Ahogy ígértük is, mi megvédjük a munkahelyeket, a nyugdíjakat,

a rezsicsökkentést és a családtámogatási rendszert. Éppen ezért meghos�szabbítottuk az élelmiszerárstopot
és a benzinárstopot, ez utóbbi pedig
különösen fontos itt, az agglomerációban. A családok számíthatnak
ránk, meg fogjuk védeni őket, ahogyan a korábbi években is tettük. Mi
a béke pártján állunk, és továbbra
sem engedjük, hogy a háború árát a
magyar családok fizessék meg. Azok
után, hogy tavaly minden idők eddigi legmagasabb nyugdíjprémiumát
fizettük ki, az idén februárban pedig
a tizenharmadik havi nyugdíjuk teljes összegét is megkapták a jogosultak, júliustól további 3,9 százalékkal
emelkednek a nyugdíjak. A nyugdíjemelés januárig visszamenőleg jár
minden jogosultnak.
-Szerk.-

tá j é k o z tató
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parl agfű-mentesítés

A

parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni
védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának
a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos/földhasználó nem tesz eleget
a kötelezettségének – a mulasztók
költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.

séges a védekezési kötelezettség elmulasztásának megállapítása.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az
ingatlan legalább virágbimbós parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű
védekezést kell elrendelni.

A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság
jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az
ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságA közérdekű védekezést belte- nak. A növényvédelmi bírság alapja a
rületen a jegyző, a Fővárosi Önkor- parlagfűvel fertőzött terület nagysámányzat által közvetlenül igazgatott ga. A bírság mértéke belterületen és
terület esetében a fővárosi főjegyző; külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól
Az élelmiszerláncról és hatósági külterületen, Pest megye és Buda- 5.000.000 Ft-ig terjed.
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. pest területén; a Pest Megyei Kortörvény. 17. § (4) bekezdése szerint: mányhivatal Élelmiszerlánc-biztonArra tekintettel, hogy a parlag„A földhasználó köteles az ingatlanon sági, Állategészségügyi, Növény- és fű-mentesítés minden állampolgár
a parlagfű virágbimbójának kialaku- Talajvédelmi Főosztály Növény- és közös érdeke, és eredményt csak
lását megakadályozni, és ezt követően Talajvédelmi Osztálya (a további- összefogással, illetve közös felelősezt az állapotot a vegetációs időszak akban: növény- és talajvédelmi ha- ségvállalással érhetünk el, kérjük, tevégéig folyamatosan fenntartani.”
tóság) rendeli el. Amennyiben az gyenek eleget jogszabályi kötelezettönkormányzati tulajdonban lévő ségüknek. Ugyanakkor szükséges
Fontos tudni, hogy a hatósági in- belterületi ingatlanon az önkor- figyelni arra is, hogy nem elegendő
tézkedéshez (közérdekű védekezés mányzat nem tesz eleget védekezési az, hogy valaki lekaszálta a szennyevégrehajtása, bírság kiszabása) nem kötelezettségének, akkor a növény- zett földterületet, azt tiszta, parlagszükséges a sérelem – egészségkáro- és talajvédelmi hatóság rendeli el a fű-mentes állapotban a vegetációs
sodás – bekövetkezése, e körben elég- közérdekű védekezést.
időszak végéig meg kell őrizni.

hir d e t m é n y
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Tűzgyújtá si til alom

A

tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, továbbá az erdőterületen és a
szabadban történő tűzgyújtás szabályai az alábbiakban olvashatóak.
Tűzesetek szabad területen történő bekövetkezésének nagyobb
kockázata esetén, az erdőgazdálkodásért felelős miniszter, fokozott
tűzveszély időszakát (tűzgyújtási
tilalmat) állapíthat meg, és hirdethet ki, egyeztetve a katasztrófavédelem központi szervével (BM OKF).
Tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején tilos tüzet gyújtani
az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres
körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt
területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.
A tűzgyújtási tilalom (fokozott
tűzveszély) megállapítása és vis�-

szavonása függ a meteorológiai körülményektől, az erdőben található
élő és holt biomassza szárazságától
és a keletkezett tüzek gyakoriságától. A tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Erdészeti Igazgatóság (NÉBIH EI)
közleményt küld az érintett szervezeteknek, országos közszolgálati
médiának, és hivatalos honlapján
www.erdotuz.hu közzéteszi a tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) szóló térképet. Az aktuális
tűzgyújtási tilalomról (fokozott
tűzveszélyről) a NÉBIH EI hivatalos honlapja mellett tájékozódhat
a www.erdotuz.hu weboldalon, az
onnan is elérhető további szakmai
honlapokon, amelyek számos egyéb
hasznos információval szolgálnak a
szabad területen történő tűzgyújtásról.
A tűzgyújtási tilalom (fokozott
tűzveszély időszaka) megállapítá-

sára vonatkozó körülményeket a
NÉBIH EI minden nap értékeli, és
egyeztetve a BM OKF-fel dönt arról, hogy a következő napon szükséges-e tűzgyújtási tilalom kihirdetése, vagy nem. A tűzgyújtási tilalom
(fokozott tűzveszély) a közzétételtől a visszavonásig (a helyzetben
bekövetkezett változás kihirdetéséig) él. Az említett honlapokon napi
frissítéssel megtekinthető, hogy
van-e érvényben tűzgyújtási tilalom
(megállapított fokozott tűzveszély).
A lakosság a lakóhelye környékén
lévő erdőterületekről a NÉBIH EI
által készített interaktív erdőtérképen találhat további információt.

nagycsalád

önkéntesek k öszöntése

A

Nagycsaládosok Országos
Egyesülete idén is megköszönte a legaktívabb önkénteseinek,
egész évben végzett munkáját.
A díjátadón a tavalyi évben aktívabban részt vett önkéntesek jutalmazására került sor egy színvonalas
ünnepség keretében.
Az esemény házigazdája a Nagytarcsai Szilasmente Nagycsaládos
Csoport, akik 25 település, mintegy
százötven önkénteseit fogadták. A
rendezvényen a megnyitó után, közösen elénekeltük a NOE Himnuszát,
majd színvonalas előadást láthattunk
a Rozmaring Néptánc Egyesület közreműködésével. Az Önkéntesek ünnepélyes köszöntése után szendvics
ebéd keretén belül, lehetőség nyílt
egy kötetlen beszélgetésre is.
A "Csónak" Csomádi Nagycsaládosok Egyesülete díjazottai:
Szigetvári Katalin
Kollárné Erdős Erika
Maráczi Szilvia
Az Észak- Magyarország Régió vezető ajánlásával:
Bobjákné Ványi Márta
Az okleveleket Kardosné Gyurkó
Katalin a NOE elnöke és Rendek
Ildikó, a régió vezetője adták át.

Ezúton is szeretném megköszönni
valamennyi Önkéntesünk munkáját!
Bobjákné Ványi Márta
elnök
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A, a, a, ma van
búcsúzás napja…

Májusfa állítása az
óvodában

Megosztó, hányunknak van gyermekkori emléke az óvodai ballagásáról vagy az óvodában töltött utolsó
napjairól. Arra azonban talán mindenki jól emlékszik, mikor szülőként
látta a gyermekét az óvodától búcsúzni. Egyik szemünk sír, a másik nevet,
hiszen egy korszak lezárul, és az élet
egy újabb kihívásokkal teli kalandja
kezdődik meg az iskolába menő gyermekek és családjaik számára.
Az óvodában az óvodapedagógusok és dajkák is ugyanúgy az „egyik
szemünk sír, a másik nevet” érzést élik
át. Elérzékenyülünk, hiszen búcsúzunk azoktól a gyermekektől, akik az
évek alatt a szívünkhöz nőttek, és egészen a szívünk közepébe zártuk őket.
Másrészt kifejezhetetlen bennünk
az öröm, a hála és a büszkeség, mert
a szülőkkel együtt az első páholyból
nézhettük a gyermekek személyiségének alakulását, fejlődését és felkészülését az iskolai évekre.
Hosszú idő után végre megtehettük, hogy a három csoport évzáró és
ballagási műsorát a gyermekek családjai előtt adhattuk elő személyesen,
nem pedig online videó felvételről.
Mindez élményt és örömöt jelentett gyermekek, szülők és óvodapedagógusok számára is. Mindhárom
csoport mögött rengeteg munka és
felkészülés állt, így az iskolába készülő
óvodások búcsúztatása és az év zárása
is színvonalas műsorok keretein belül valósulhattak meg. A gyermekek
versekkel, énekekkel, népi játékokkal
és egy lakodalmas játékkal készültek
ezekre a műsorokra.
Egyik szemünk sír, a másik nevet.
Lezártuk a 2021/2022-es óvodai
tanévet, és 17 gyermektől köszöntünk el. Mindig szeretettel a szívünkben fogunk rájuk gondolni, és visszavárjuk őket.

A csomádi hagyományokhoz híven pünkösd ünnepéhez közeledve
óvodánk udvarán felállítottuk a
májusfát. Fontos, hogy a csomádi
gyermekek számára ismertté váljanak a helyi hagyományok, ezért
a májusfa felállítását közös beszélgetések és csoportos foglalkozások
előzték meg.
A szalagokkal, kisüvegekkel díszített fa ámulatba ejtette az óvodásainkat. A fa felállításának délelőttjén mulatságot is rendeztünk
az udvaron. A három csoport gyermekei együtt énekeltek, táncoltak,
egy közösségként szereztek közös
élményeket.
Öröm látni, ahogy a gyermekek
életre szóló emlékké válik egy hagyomány. Bízunk benne, hogy az
óvodában átélt élmények, érzések
és tapasztalatok jó alapul szolgálnak ahhoz, hogy a későbbiekben
felnőttként is éltessék, és megtartsák mindazt, amit az itt töltött
évek során elsajátítottak.

Áldott szép nyarat kívánok az
óvodai dolgozók nevében is!

Lajtos Sára,
óvodapedagógus
„Hallottátok e már hírét
Pető Pista legénységét
Éles késsel vágja a májfát
Meg ne hallják suhogását.
Teszi-veszi a vállára
Viszi Margit ablakába
Térj meg Margit, itt van a májfa
Jó éjszakát, vigyázz rája!”

. . . é s b ölc s őd e

BÖLCSŐDEI
BALLAGÁS
Egy szép, forró júniusi napon a
csomádi bölcsődei kisgyermekek
életében is eljött az az idő, amikor
bezáródnak a bölcsőde kapui. A játékokkal teli, színes csoport szobát
felváltják az óvodai csoport szobák,
ahol gondoskodó dadus nénik és
óvó nénik egyengetik majd útjaikat. Számos varázslatos dolog, új
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barátok, új kalandok várnak rájuk.
A héten így 15 gyermek ballagott a
bölcsődénkből.
Mi, kisgyermeknevelők is elbúcsúztunk, a gyerekek verset mondtak, énekeltek.
Az ünnepség végén nagy öleléssel,
könnyekkel küszködve búcsúztunk
el a falu legfiataljaibbtól.
Balogh Juli
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június havi isk ol ai eseményei
lési-oktatási intézményeiben dolgozókkal, kollégákkal. Köszönjük
polgármester úr meghívását erre az
eseményre!

v

Június 9-én rendhagyó
énekórára került sor a tornateremben az 1-5.osztályok számára. A
Fóti Zeneiskola két hegedűtanára
tartott egy nagyon érdekes koncertet, melynek keretében bemutatták
hangszereiket.

v

megelőző éjszakán a tornateremben
aludt, majd a Pálvölgyi barlangot fedezték föl;
• a 6. osztály VisegrádDunabogdányon volt kétnapos kiránduláson;
• a 7. osztály Visegrádon járt,
majd éjszakai fürdőzésen vett részt a
leányfalusi strandon;
• a 8. osztály Nagybörzsönyben volt kétnapos kiránduláson.
(a részletes tudósítások külön olvashatóak)

v

v

Június 2-án reggel, a Nemzeti Összetartozás Napjának közeledtével az iskolaépület előtti
Trianon parkunkban emlékeztünk
meg a 102 évvel ezelőtti trianoni
békadiktátumról.

v Június 3-án, pénteken és
szombaton zajlottak az osztálykirándulások.
Az alsós osztályok Nőtincsen a
Seholszigetet keresték fel, míg felsős
osztályaink külön-külön eseményeket szervezetek maguknak:
• az 5. osztály a kirándulást

Június 7-én a foci házibajnokság ünnepélyes eredményhirdetésére került sor iskolánk tornatermében. Az alsó tagozat bajnokságában 5
csapat szerepelt (a 2. osztályosok két
csapatot indítottak), míg felső tagozaton 3. osztály csapata mérte össze a
tudását.
Az alsósoknál a 4. osztályosok lettek
a bajnokok, míg a felsősöknél a 7. osztályosok nyakába került az aranyérem
(részletes tudósítás külön olvasható).

v Ugyancsak ezen a napon
tartotta meg hagyományos pedagógusnapi rendezvényét a Csomádi
Önkormányzat a Napsugár Óvoda
ebédlőjében.
Jó volt együtt lenni a falu neve-

Június 10-én, pénteken 9-11
óra között leendő elsős gyerekeink
látogattak iskolánkba, hogy megismerkedjenek az iskola életével,
leendő két tanítójuk (Matyókáné
Tóth Piroska és Bonczné Orosz
Ilona) szervezésével és irányításával.

v

Június 14-én, kedden 25 fős
kerékpáros csapattal kirándultunk
Szadára, ahol az iskola közösségének nevében megkoszorúztuk az
Öreghegyen az impozáns Trianon
emlékoszlopot (részletes tudósítás
külön olvasható).

v

Június 15-én, az utolsó tanítási napon tartották meg „bolond
ballagásukat” nyolcadikosaink.
Ezen a napon délután, tantestületünk osztályozó értekezlet keretében értékelte minden tanulónk
tanévi teljesítményét és döntött a
felmerülő vitás kérdésekben.

v Június 17-én, pénteken
16 órakor tartottuk 8. osztályosaink ballagási ünnepélyét. Az alkalomhoz illően, nagyon szépen
feldíszített iskolaépület, illetve
belső udvar várta az elballagó 8.
osztályunkat. Köszönet az előkészületekben oroszlánrészt vállaló
7. osztálynak és a segítő szülőknek, pedagógusoknak és technikai
munkatársainknak, valamint Kelemen Ildikó osztályfőnöknek!

Á LTA L Á NO S I S K OL A
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v A 8. osztályosok továbbtanulási statisztikája:
• technikum: 11 fő (55%)
• gimnázium: 6 fő (30%)
• szakgimnázium: 2 fő (10%)
• szakképző iskola: 1 fő (5%)
v

Június 18-án szombaton, a
várva-várt Falunapon iskolánk több
műsorszámmal is fellépett a sportpálya színpadán:
• elsőseink furulyáztak Juhászné Szeitz Szilva tanítónő kíséretével;
• másodikosaink csoportos
táncot mutattak be Szebeni Zsuzsa
osztályfőnök irányításával;
• harmadikosaink szintén össztánccal szórakoztatták a nagyérdeműt Nagyné Szabó Mónika osztályfőnök menedzselésével;
• negyedikeseink egy angol
dalra mozogtak együtt Petriné Sándor Krisztina angol szakos pedagógus

szervezésében;
• végül az iskola tanulóiból és
pedagógusaiból alakult „vegyes kar”
Csiki-Babics Márta tanárnő vezénylésével adta elő a Pál utcai Fiúk című zenés produkcióból az „Itt leszek” című
számot.

v Június 22-én, szerdán 17 órai
kezdettel megtartott tanévzáró ünnepélyünkön:
• a kitűnő tanulók az iskola
ünneplő közössége előtt vehették át
jutalomkönyveiket és okleveleiket;
• Klement János polgármester
úrral közösen adtuk át az elismerő okleveleket a nevelőtestületi dicséretben
részesült tanulóinknak:

•
•
•
•

Najat-Szabó Anna (3. o.)
Hóringer Sára (4. o.)
Huszl Nóra (4. o.)
Chlpkó Sára (7. o.)

v

Februárban a Művelődési
Házban szervezte meg iskolánk szülői munkaközössége a jótékonysági
farsangi bált. Nagyon köszönjük az
SZMK-nak, hogy a pandémia miatti kétéves szünetet követően ismét
ilyen jól szervezett és lebonyolított
bált hoztak tető alá!
Köszönjük továbbá az anyagi támogatást a kirándulások megszervezéséhez, illetve a tanévi hagyományos eseményeinkhez!
• Elismerésünk és köszönetünk kifejezéseképpen Sinkó Gabriella SZMK elnöknek egy szép virágcsokorral kedveskedtünk;
• Vargáné Kéki Éva tanítónő,
alsós munkaközöségvezető tanévi
munkájának elismeréséül, a Dunakeszi Tankerületi Központ oklevelét vehette át.
Szívből gratulálunk az érintetteknek ezekhez a szép
elismerésekhez!

v Június 23-án tantestületünk
tagjai élménybeszámoló és tudásmegosztás keretében adtak tájékoztatást a DTK (Dunakeszi Tankerület) május 9-i pedagógiai napjával
kapcsolatos tapasztalataikról.
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KIRÁNDULÁS
Nőtincs, 1-4. osztály

v

Június 29-én, szerdán tartottuk meg testületi tanévzáró értekezletünket, melynek keretében értékeltük a 2021-2022. tanév munkáját, a
tapasztalatokat elemezve feladatokat
jelöltünk meg a következő tanévre.
A tanévzáró értekezletet követően
összdolgozói tanévbúcsúztató fehér
asztalos összejövetellel zártuk a napot.

v

Június 16. és július 2. között,
egész napos napközis ügyelet szervezésével segítettük a családokat gyermekeik nyári felügyeletének biztosításában.

v

Nyári táborainkról
• Újdonságként napközis rendben működő kreatív, alkotó, kézműves tábort szervezünk július 4-8.
között itt az iskolában Csiki-Babics
Márta és Szendreyné Bere Éva tanárnők szervezésében.
• Kerékpáros Vándortábort
szervezek az Alpokalja- Fertőtáj útvonalon: augusztus 9-15. között.
• Erzsébet
tábor
lesz
Fonyódligeten augusztus 22-től
Lajtosné Dudok Mária tanárnő szervezésében.
Szolgálati közlemények:

•

A nyári szünetben július és
augusztus hónapban minden 2. szerdán lesznek az ügyeleti napok 9-13
óra között (az ügyeleti napokat kites�szük a főbejáratra és a honlapunkra is)

•

Tanévnyitó ünnepélyünket az
első tanítási napon 2022. szeptember
1-jén, csütörtökön 9 órakor tartjuk.
• Minden fontos információ
megtalálható lesz iskolánk honlapján.
Köszönöm minden kollégámnak
az egész tanévben kifejtett áldozattal
teli, lelkiismeretes munkáját!
Tanulóinknak lehetőleg minél kevesebb online, és minél több offline
létet kívánok a nyárra!
Élményekben dús aktív pihenést, feltöltődést kívánok a nyárra
mindannyiunknak!
Mindenkinek olyan nyári időtöltést kívánok, amilyet leginkább
szeretne!
Varga László,
intézményvezető

Az alsó tagozatosokkal június 3-án
Nőtincsre, a Seholsziget Élményparkba
kirándultunk. Nagy örömmel indultunk
útnak, hiszen már nagyon év vége van, s
a sok tanulás után kell egy kis szusszanás.
Megérkezve természetesen jöhetett a tízórai, aztán a programok. A
zötyögős út a kisvonattal a tóig és vis�sza, énekelve telt.
Megérkezés után várt minket a
játszóház. Nagyon élvezetes volt a
játszótéri labirintusban elveszni, majd
cuki kis állatokat simogatni, az erre
kialakított állatsimogatóban.
A lakmározás után, a sportolás is
tetszett a kisgyerekeknek, a kötélhúzás hangulata feldobta a napjukat.
Minden tanuló kapott kis ajándékot emlékül e szép napért, amit azon
nyomban ki is próbáltak a picik nagy
örömére, a frizbizés mindenkinek nagyon jól ment.
S hazafelé mindezek mellett egy
fagylalt is belefért a napunkba, ami
után jó kedvvel tértünk haza, még a
fáradtságot sem éreztük már.
Juhászné Szeitz Szilvia,
Szebeni Zsuzsa,
Nagyné Szabó Mónika,
Matyókáné Tóth Piroska,
osztályfőnökök
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Az ötödik osztályosok júniusa nem
volt unalmas. Az osztálykirándulás
előtti éjszakát az iskolában töltöttük
(szándékosan nem írtam alvást…),
majd "fitten és kipihenten" indultunk
neki másnap a Margit-szigeti sétának.
Miután kellően elfáradtunk, a
Pál-völgyi barlangban folytattuk a
tor-túránkat, egy igazi kúszós-mászós, halálmegvető bátorságot igénylő földalatti földrajzórán. Ezúton is
szeretném megköszönni a kísérő és
szállító szülőknek a segítséget és a jól
• Solymászbemutató
tartást.
Ezt a színes kínálatot kiegészítetAz utolsó napokban Kriszta nénivel rendkívül nagy buli keretében, tük még egy kiadós hajókirándulással, melyhez csodálatos időnk és a hígofrit sütöttek a szorgos kis kukták.
vogatóan hangulatos Duna-part adta
Éva néni a helyszínt.
• Haditorna bemutató a Szent
(Szendreyné Bere Éva)
György-Lovagrend közreműködésével – ezzel zártuk a programot a
Csomád-VisegrádSalamon-torony udvarán. A bemutaDunabogdány-Csomád tó alatt a trónon helyet foglaló király
és a szöges trónon veszteglő is osztáKirándulásunk helyszínét már ta- lyunkból került ki Márk és Kristóf
valy kigondoltuk, de akkor a vírus- személyében.
helyzet nem tette lehetővé, hogy részt
Kora délután befejezvén a visegvegyünk ezen az eseménydús progra- rádi programunkat, utunkat Dunamon. A Zánkára tervezett Erzsébet- bogdány felé vettük, hogy elfoglaljuk
tábor után nagyon gyorsan kellett szállásunkat a Sebestyén Turistaszálreagálni, így még időben foglaltunk lóban. Tervünk az volt, hogy átgyahelyet a Visegrádi vár csodálatos logolunk a hegyen, de végül a rekkehelyszínén működő Kispalotajátékok nő hőségben a távolsági busz mellett
programjára, amely „Visegrád a hon- döntöttünk.
foglalástól Mátyás királyig” címet viSzálláshelyünk egy régi, de felseli és az alábbi programokat kínálja: újított, jó elrendezéssel, barátságos
• Kopjatörés – élő lovasviadal gondnok nénivel rendelkező „menetestközelből
dék” volt. A szobarend kialakításával
• Kézműves mesterségek: kőfa- lányos és fiús részre osztottuk a felső
ragó, kovács, fazekas, gyertyamártó, szintet. Kis elhelyezkedés után a Dunemezes, szövő, bőrműves
na-sétány felé vettük az irányt, kicsit
• Reneszánsz táncbemutató, felfedezve a környéket és a vízpart
tánctanítás
szépségeit. Néhány vidámabb társnak
• Íjászat, csatacsillag hajítás
köszönhetően vizes élményben sem
• Középkori gyerekjátékok
szűkölködtünk. Ezután a szállásra
• „Történelmi konyhában” ősi visszaérvén nagyon ízletes vacsora
recept alapján készült ételkóstoló
várt minket, melyet nagy lelkesedés-

sel fogyasztott a kiéhezett csapat. Ezt
követően csoportos játékok, éneklés,
majd este tánc, mulatozás volt a program. Lassan elcsendesedett mindenki,
pihenni tértek az elfáradt vándorok és
reggelig mindenki aludt többet-kevesebbet.
Sajnos esős napra ébredtünk, így a
Duna-parti játék tervét el kellett vetnünk. A reggeli után összepakoltunk,
lehoztuk a szobából a csomagjainkat. Előkerültek a társasok, kártyák,
kockák és elütöttük az időt a buszok
érkezéséig. Ahogy ígértük, 14 órakor
visszaértünk az iskolához és egymástól elköszönve zártuk ezt a jó hangulatú kirándulást.
Itt köszönöm meg a szülők együttműködését, a Szülői Közösség hozzájárulását, Pató Rita szülő segítségét a
kísérésben, Davcsó Károly és családja
segítségét a szállításban!

Június az ötödik
osztályban
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Nem bántam meg az „ott alvós” kirándulás szervezését, jövőre más helyszínen folytatjuk!
Márta néni,
a 6. osztály osztályfőnöke

Egy mozgalmas nap
margójára…
Már két éve terveztük részvételünket a Visegrádi Kispalota Játékok programjain, de csak idén nyílt
lehetőségünk arra, hogy minden
vágyott és szokásos programelemet
megtekinthessünk és kipróbálhassunk. Június első pénteki napjának
kora reggelén, a hetedik osztály teljes létszámban, különbusszal indult
úticélja felé.
Nem sokkal érkezésünk után,
már el is kezdődtek a programok.
Láthattunk élő kopjás lovasviadalt
testközelből,
kipróbálhattunk
számtalan kézműves mesterséget
(kőfaragó, kovács, fazekas, gyertyamártó, nemezes, szövő, bőrműves).
Sőt, néhányan még egy reneszánsz
táncbemutatón is részt vettek. Közben bárki kedvére íjászkodhatott,
vagy csatacsillagot hajíthatott.
Többen kipróbálták a gyertyamártást, de középkori gyerekjátékokat

is lehetett játszani. Közben megkóstolhattuk eleink egy ősi recept
alapján készült ételét. Ezt követően
láthattunk egy solymász- illetve vadászgörény bemutatót.
A nagy melegben felüdülést jelentett a dunai hajókirándulás,
melynek során a Dunakanyar legszebb részeit tekinthettük meg.
A hajózás után a Salamon-toronyban a Szent-György Lovagrend
tartott egy mozgalmas és látványos
haditorna bemutatót, amely után a
Salamon-tornyot, mint múzeumi
helyszínt is megtekinthettünk.
Ezután a Királyi Palota külső és
belső tereit jártuk be és szerezhettünk történelmi ismereteket annak

szerepéről, lakóiról.
A palota gyönyörű kertjének
megtekintése után, a rekkenő nyári
hőségben már éppen fáradni látszott
a csapat, mire végre elérkeztünk
végre a Visegrádi Bobpályához,
ahol tetszés szerint lehetett az alpesi, vagy a nyári bobon is csúszni.
Akinek nagyon tetszett, az “repetázhatott” is.
Az izgalmak tovább fokozódtak
a Visegrád Gokart és Kalandparkban, ahol mindenki egy 8 perces
gokartfutamon versenyezhetett a
vele egy csapatba került ellenfelekkel. Voltak izgalmas események, elakadások, nagy sebességű előzések.
Többen egy új futamban is bizonyítani szerették volna, hogy egy kis
gyakorlás után mennyivel biztosabban lehet száguldozni.
A hosszú, programokban bővelkedő nap után, hűsítő élmény volt
Leányfalu termálfürdőjének strandmedencéjébe merülni. Még az elmúlt évben határoztuk el, hogy ide
még visszatérünk, de hogy valami új
élményt is szerezhessünk, az éjszakai
fürdőzés lehetőségét választottuk.
Érkezésünk után, hamarosan be is
sötétedett. Az első csoportos “nagy
csobbanás” után többen megéheztek, így a büfé felé vették az irányt. A
finom falatok után, újra és újra a vizes élmények következtek. Minden-
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ki kedvére válogathatott a különböző hőmérsékletű medencék között.
A fürdőzés egészen éjjel fél tizenkettőig tartott, így a szárítkozás után,
éjfél körül tudtunk csak hazaindulni.
A terveknek megfelelően, pontban hajnali fél egykor érkeztünk az
iskola elé, ahol a szülők már várták a
fáradt gyermekeiket, akiknek azért
útközben maradt azért energiája közös éneklésre.
Remek időt fogtunk ki, mindenki találhatott kedvére való programokat a nap folyamán. A kimaradt
2020-as tavaszi tanulmányi kirándulásunkra tervezett élményekből
is sikerült néhányat bepótolnunk.
Egy újabb, közösen eltöltött, élményekben gazdag napot tudhatunk
magunk mögött.
Nagyon köszönjük Eghet Elenának a szülői kíséretet és segítséget!
Kelemen Ildikó,
a 7 osztály osztályfőnöke

„Egy dal, és te újra
mellém ülsz, és lobog a
tábortűz…”
A naptár júniust mutatott, a tanév
végéhez érkeztünk, és ezzel együtt az
év végi kiránduláshoz is. A nyolcadik
osztállyal ez egyben az utolsó közös
iskolán kívüli utazást jelentette.
Zánkára terveztünk, pályáztunk

három napos táborra. Sajnos túl sok
jelentkező volt szerte az egész országból, így sikertelen volt a jelentkezésünk. Ekkor újra terveztünk és Nagybörzsöny felé vettük az irányt.
Szeretjük a keretes történeteket,
első közös utunk 2018 őszén szintén
a Börzsöny hegységben volt, akkor
Magyarkúton jártunk. Utolsó kirándulásunk úticélja Nagybörzsöny lett.
A gyerekek kívánságát szem előtt
tartva elsősorban arra törekedtünk,
hogy minél több minőségi időt töltsünk egymással. Minél több közös élményt, emléket gyűjtsünk.
Június 3-án verőfényes napsütéses
napnak örvendezhettünk, így igazán
felüdülést jelentett a Nagybörzsönyi
erdei kisvasúton az utazás a fák hűvösében, csörgedező kispatak és ma-
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dárcsicsergés kíséretében fel egészen
Nagyirtásig.
A hajtányozás igazán izgalmas kihívásnak ígérkezett minden csapat
számára. Az esti tábortűzhöz, szalonnasütéshez közösen indultunk rőzsét
gyűjteni a fiúkkal. Igazi kaland az
erdő rejtekében, patak partján bandukolva, az élet nagy dolgairól beszélgetve tűzifát szedegetni.
Szálláshelyünk a Börzsöny lábánál volt, erdei kisvonat állomásánál,
patak partján, csodás park ölelésében megbújó faházakban. Így teljesült régi vágyunk, hogy számháborúsat játszhassunk. Az önfeledt játék
során nem maradt el a sok nevetés,
vidámság.
A vacsora után hangulatos volt
letelepedni a tűz köré, ahol a beszélgetésé, zenehallgatásé, éneklésé volt a
főszerep. És természetesen nem maradhatott el a szalonnasütés sem, előkerültek a grillkolbászok, szalonnadarabok és pillecukorkák.
Aki még ezután sem fáradt el és
szereti a kihívásokat, az útrakelt, hogy
megismerje Nagybörzsöny helyi nevezetességeit egy éjszakai túra keretén
belül. Az egyik az Árpádkori Szent
István templom, amely a falu szélén
áll. Mivel többször beszéltünk arról,
milyen fontos, hogy az eseményeket,
dolgokat más szemszögből is nézzük
meg, mi ezt tettük a templommal is.
Felmásztunk a kőkerítés széles, de
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nem túl magas falára, mert fentről
minden más. A falon ülő kiscsapat,
háttérben a megvilágított templommal megpihenő fáradt vándorokra
emlékeztető árnyékot rajzolt a szemközti fák lomkoronájára. Emlékezetes
pillanat volt.
A reggeli szomorú időjárás tükrözte a csapat fáradt arcát. Reggeli után
fényes nappal is megnéztük, mit is
láttunk vagy nem láttunk éjjel. Nagybörzsöny egy csodás kis falu, igazi
ékszerdobozként tartják számon a
turisták. Rengeteg látnivalója igazi
csemege a kirándulni vágyóknak. Mi
még indulás előtt betértünk a Lekvár
lakba, ahol hagyományos és különleges ízesítésű lekvárok közül válogathat a lekvárokat kedvelő vásárló.
Hálásan köszönöm kolléganőmnek, Petriné Sándor Krisztinának,
aki nélkül mindez nem jöhetett volna
létre, végig ott volt velünk és segítette
munkámat.
Lajtosné Dudok Mária,
osztályfőnök

e s z t e r g á ly m ih á ly

magukat a csapatok a mérkőzésekbe,
ugyanakkor ez a felfokozott hozzáállás nem ment a sportszerűség rovására. Szabálytalanságok miatt csak
elvétve hallatszott a bírói sípszó.
A bajnokság speciális szabályai az
alábbiak voltak:
• a különböző korosztályok közötti mérkőzésekre tekintettel a 4 mezőnyjátékos és 1 kapus alapfelálláshoz
képest az alacsonyabb osztályfokról
érkező csapat annyi plusz játékost
szerepeltethetett egyidőben a pályán,
Tudósítás a foci
ahány osztályfoknyi különbség volt a
házibajnokságról
két játszó csapat között;
• alsó tagozaton a negyediA pandémiás korlátozások miatt kesek csak meghatározott területen
az elmúlt két tanévben nem lehetett belülről érhettek el érvényes gólt az
házibajnokságokat szervezni, mert elsősökkel szemben (kizárva ezzel a
el kellett kerülni a különböző osztá- „bikázás” lehetőségét);
• a minél folyamatosabb játék
lyokba járó gyerekek keveredését.
Ilyen előzményeket követően, vég- érdekében sehol sem volt kint a labda,
re idén tavasszal elindulhattak a foci kivétel, ha gólt ért el az egyik csapat,
illetve, ha a labda a kapu mögé került;
házibajnokság küzdelmei!
• győzelem esetén 3 pontot,
A nagyon sportos 2. osztályunk két
csapattal indult az alsósok bajnoksá- döntetlen esetén 2 pontot, a vesztes
gán, így azon a tagozaton öt csapattal csapat a kiállásért 1 pontot kapott.
A bajnokságok végeredménye:
zajlott a vetélkedés. Felső tagozaton
a 8. osztály visszalépése miatt három
osztály küzdött egymással, a minél fényesebb érmekért.
Az alsós csapatok komoly szurkolótáborral érkeztek a tornaterembe,
ahol transzparensekkel és nagy hangerővel bíztatták az övéiket a minél
jobb eredmény elérésére.
Nagy intenzitással vetették be

Á LTA L Á NO S I S K OL A
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Alsó tagozaton: I. a 4. osztály; II.
a 2. osztály A jelű csapata; III. a 3.
osztály; IV. a 2. osztály B jelű csapata;
V. az 1. osztály.
Felső tagozaton: I. a 7. osztály; II. a
6. osztály; III. az 5. osztály.
Varga László,
testnevelő tanár

A leendő első osztályosok
látogatása az iskolában
2022. június 10-én az új tanév leendő elsősei látogatást tettek az iskolában.
A 4. osztályosok izgatottan várták
ezt a pénteki napot, mert nagy szerep várt rájuk, be kellett mutatniuk a
kis ovisoknak az iskolát és az iskolai
életet.
Már előre kisorsoltuk a 21 leendő
elsős nevét, így mindenkire jutott
egy-két gyerek, akinek a pártfogójává
kellett szegődni erre a napra.
Reggel 9 órára érkeztek a leendő
elsőseink, az aulában vártuk őket és
kísértük fel a majdani osztálytermükbe.
Mivel még a tanító nénikkel sem
találkoztak (Ica néni, Piroska néni),
bemutatkoztunk nekik, majd elindultunk felfedezni az iskola épületét. Kis
segítőim nagy lelkesedéssel terelgették a kicsiket és mindenbe beavatták
őket, mit mire használunk és mik a
szabályok.
A gyerekek kipróbálták a tanító
nénik segítségével a liftet, megnézték
a tornatermet, az öltözőket, bekukucskálhattak az igazgatói irodába, tanárikba, a számítástechnika-terembe.
Az udvart is felfedezhették, játszhattak kedvükre, kipróbálhatták az
udvari játékokat.
A tízórai szünetben együtt eszegettek társaikkal, majd barkácsolásba kezdtünk. Dekorgumiból készítettünk bagoly alakú könyvjelzőket,
amiket emlékbe hazavihettek.
Gyorsan eltelt az együtt töltött idő.

Reméljük, hogy leendő elsőseink
élményekkel telve távoztak
az iskolából!
Matyókáné Tóth Piroska,
tanító

Tanévzáró családi
délután az első
osztályban

Június 10-én, pénteken délután
tartottuk tanévzáró bulinkat Őrbottyánban, a Szebeni-Béres család
tanyáján. Amint összegyűltek a családok, indulhattak a programok.
Figyelmes vendéglátóink kezdetnek
lovaskocsikázást, majd ügyességi versenyeket szerveztek nekünk.
Vidáman, gyorsan telt az idő. Közben fellobogott a tűz, előkerültek a
finom falatok.
Sütögettünk, beszélgettünk, a
gyerekek játszottak, futkároztak (hatalmas hely állt rendelkezésükre), és
pillanatok alatt ránk esteledett.
Nagyon jól éreztük magunkat,
végre volt idő a fesztelen beszélgetés-

re, egymás megismerésére.
Köszönjük a kedves vendéglátást a
Szebeni-Béres családnak! Csodaszép
helyen, gyönyörű környezetben tölthettünk egy fantasztikus délutánt, estét.
Köszönet minden jelenlévőnek a
szuper hangulatért!
Nem is volt kérdés, hogy szeptemberben tanév indító családi délutánnal kezdjük második közös évünket.
Juhászné Szeitz Szilvia,
az 1. osztály osztályfőnöke

Kerékpáros kirándulás
a Nemzeti Összetartozás
Napjának tiszteletére
2022. június 14-én, kedden reggel
gyülekeztünk az iskola előtt a meghirdetett szadai kerékpáros kirándulásra, hogy az iskola közösségének
nevében megkoszorúzzuk a trianoni
emlékoszlopot.
Indulás előtt minden tanulónak
megvizsgáltuk a kerékpárját, hogy fognak-e a fékek, illetve az ülésmagasságokat kellett több esetben beállítani.
Gyönyörű napsütésben, 8.3o-kor
indult útnak a 20 fő tanulót és öt fő
felnőttet számláló csapatunk. Csomádról a veresi országúttal párhuzamosan haladó földúton jutottunk el
a Medveparkig, ahonnan a Fenyvesek
felé vettük az irányt. A tízórainkat a
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Pizza-party 7. osztály
A hetedikes angol csoport kiemelkedő munkát nyújtott egész évben.
Az angol versenyen elért szép eredmény megkoronázása az iskola udvarán megtartott pizza-party volt.
Nagyon élvezték a gyerekek, hogy
csak ők voltak az iskola udvarán. A
pizzákat és a fagyikat az udvaron fogyasztottuk a kis kiülőkben, s utána
mikor tele volt a pocak, megnyíltak és
jót beszélgettünk.
Köszönöm Varga László igazgató
úrnak a hozzájárulást!
szadai bringás pumpapályán lévő kulturált pihenőhelyen fogyasztottuk el,
majd a gyerekek nagy örömére kipróbálhatták a pumpapályán történő biciklizést. A pálya üzemeltetője három
szabályt kért betartani:
• csak fejvédővel lehet bringázni (ehhez 4 db fejvédőt kölcsön
kaptunk);
• egyszerre maximum 10 fő lehet a pályán;
• csak jobbra tartva szabad biciklizni a pályán.
Szinte minden csapattagunk kipróbálta a pumpapályát. Volt, aki
többször is visszament… Öröm volt
nézni a gyerekek lelkesedését, illetve
a fegyelmezett pályahasználatukat!
Elbúcsúzva a pumpapályától, a veresi kertvárosi részen átkerekezve érkeztünk meg a Veres és Szada közötti
körforgalomhoz, ahonnan kezdett
emelkedni az út. A csapat mindegyik
tagja eldönthette, hogy beleáll az
emelkedőkbe, avagy leszáll és tolja
felfelé a kerékpárját.
Megérkezve az Öreg-hegy tetején
lévő kereszthez pihenőt tartottunk,
majd a néhány méterrel arrébb lévő
Trianon emlékoszlophoz mentünk,
ahol az iskolánk közössége nevében
elhelyeztük a koszorúnkat, majd közösen elénekeltük a Szózatot.
A koszorúzást követően legurultunk a veresi központba, ahon-

nan a kerékpárúton haladva érkeztünk a Gombai cukrászdához.
Mindannyiunknak nagyon jól esett
fagylaltozni a nyári melegben!
A Gombaitól az újonnan épülő
lakónegyeden keresztül értük el azt a
földutat, amelyen haladva Csomádra
értünk.
14 órakor ismét a sulink előtt
voltunk.
Összesen 26 km volt a kirándulásunk távja…
Nagyon tartalmas napot zártunk,
soha rosszabb időt és útvonalat ne
kelljen megélnünk!
Lejegyezte: Varga László,
szervező tanár

Petriné Sándor Krisztina,
angol nyelvi szaktanár

Gofri-sütés 5. osztály
A tanév utolsó napjaiban az 5.
osztályos angol csoportommal gofrit
sütöttem. A gyerekek ügyesen megszervezték, hogy ki mit hozzon
(gofri-sütő, lekvárok, papírtányér,
öntetek). A tészta hozzávalóit én
hoztam, de a lányok állították össze a
tésztát s természetesen ők is sütötték
ki. Gofriillat lengte be a folyósót, s az
ajtó előtt sorra jelentek meg a gyerekek egy-egy falatra várva. Mivel nem
készültünk ekkora rohamra, úgy döntöttünk a gyerekekkel, hogy délután
kisütünk még egy hatalmas adagot.
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Hálás köszönetem Papp Vivien
anyukájának, aki miden hozzávalót első
kérésre rögtön behozott az iskolába.
Ügyes 5. osztályos lányok sütötték ki a
1,5 kiló lisztből kevert gofritésztát. Maratoni sütés zajlott, de a lányok ügyesen
helytálltak. Igyekeztünk minden gyereknek legalább egy gofrit adni délután.
Nagyon büszke voltam a csoportomra, mert önállóan szervezték meg
az egész eseményt, nekem csak felügyelni kellett.
Petriné Sándor Krisztina,
angol nyelvi szaktanár

Amerika kvíz
Immár harmadik alkalommal invitáltuk az iskola diákjait családjukkal
együtt egy kvíz kitöltésére. Ebben a tanévben a téma Amerika volt, csatlakozva
ezzel a gyermeknap témájához.
530 éve lépett először európai Amerika földjére. Izgalmas, érdekes, sőt
igencsak fejtörő kérdésekre kellett a
vállalkozó kedvű családoknak, pedagógusoknak válaszolniuk. Tudták Önök,
hogy az USA-nak nincs hivatalos nyelve? Vagy azt, hogy a „Mennydörgő Víz”
1848. március 29-én fagyott be először
és utoljára eddig? Philadelphiában írták alá a Függetlenségi Nyilatkozatot?
Sokszor hihetetlen dolgok jellemzik
az amerikaiakat. Például hidat (Nutty
Narrows Bridge) építettek a mókusok-

nak, hogy különösebb veszély nélkül
tudjanak átkelni az úton.
A leghosszabb nevű földrajzi név
birtokosa a: Charoggagoggmanchaug
gagoggchaubunagungamaugg – a köznyelvben Webster-tó néven használják.
Csoda?
A nyertes család az idén birtokba
veheti a vándorkupát, melyet a következő tanévig birtokolhat. Ebben
a tanévben Kiss Róbert egy hajszállal megelőzve a Rosta családot nyerte
meg az idei évi kvízünket! Harmadik
helyen a Najat-Szabó család végzett. A
pedagógusok első helyezését Kelemen
Ildikó tanárnő nyerte! Szívből gratulálok mindannyiuknak!
Gulyás Ágnes,
szervező

Tanévzáró buli a hetedik
osztállyal
Június 15-én, az idei tanév utolsó napjának délutánján tartottuk
meg utolsó osztálybulinkat, amelyet
Lylyék kertjében tartottuk meg.
A hetedikes szülőknek és Lylynek
köszönhetően friss, kemencében sült
kenyérlángos, meggyes piskóta és
muffin várta az éhes sereget, akik az
udvaron labdajátékokat játszottak,
pihentek, vagy egyszerűen csak beszélgettek, miközben folyamatosan
a család kiskutyáját kényeztette mindenki.
Laza és jó hangulatú alkalom volt.
Annyira élveztük a zöld környezetet,
a jó levegőt és társaságot, hogy a tervezettnél jóval később vetettünk véget a találkozónak.
Köszönjük a Cseh család vendégszeretetét!
Kelemen Ildikó,
osztályfőnök

„Ballag már a vén diák,
tovább, tovább, Isten
veletek cimborák …”
Bizonyára ismerősen csengenek és
megható pillanatokat idéznek a kedves olvasó számára a cím sorai. Június
17-én délután búcsút vett iskolánk
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húsz diákja. Nagy örömünkre szolgált, hogy két év után újra intézményünk hagyományaihoz híven tarthattuk meg ballagási ünnepségünket.
A ballagás napján csodálatosan
feldíszített iskola várta az ünneplő
diákokat és családtagjaikat. Köszönet
és hála a hetedik osztályosoknak és a
szülőknek, kollégáknak, akik ünneplő díszbe öltöztették iskolánkat.
A ballagási ünnepség előtt az osztályteremben gyülekeztek végzős
tanulóink, akik átvehették bizonyítványukat, megtekintették a 8 évük
fotóiból készített diavetítést, majd
elköszöntek tanáraiktól.
A hetedik osztályosoktól átvett
tarisznyával indultak utolsó útjukra
az iskolában, melynek során végigsétáltak az iskola termein, folyosóin.
Az ünnepség keretén belül köszöntők
hangzottak a búcsúzó és búcsúztató
osztályoktól, majd meghallgathattuk
igazgató úr beszédét. Több tanulónk
is átvehette jutalomkönyvét, oklevelét az igazgató úrtól, kiemelkedő
tanulmányi eredményeiért: Gellén
Arlett, Kállai Brigitta, Ladjánszki
Emma, Simándi Viola, Sinkó Márton

és Szabó Bence tanulók.
A szülők köszöntése után, záró
műsorszámként tanulóink idén nem
léggömböt engedtek el, hanem galambokat reptettek el a Pál utcai fiúk
Mi vagyunk a grund c. dalának jól ismert dallamára.
Osztályfőnökként több dolog is
eszembe jut ezen ünnep kapcsán:
mérföldkő, hála, köszönet, öröm, áldás, rengeteg élmény és közös munka.
Mérföldkő, az utolsó tanévben oly
sokszor elhangzott szó, most végleg
lezár egy korszakot, és örömmel, hála
telt szívvel írhatom, hogy minden tanítványom bizonyítványába beírhattam, hogy tanulmányait kilencedik
évfolyamon folytathatja.
Köszönet szavai kevésnek bizonyulnak ahhoz, hogy megfogalmazzuk, mi minden történt, mennyi mindent kaptunk egymástól az itt töltött
évek alatt. Köszönet illeti a szülőket,
akik végig kísérték és támogatták
gyermekeiket és a pedagógusok munkáját az elmúlt nyolc év alatt.
A levetített fotók számtalan emléket idéztek az elmúlt nyolc évből,
mely sok örömet, mosolyt, könnyeket
csalt az arcokra, szemekre és amelyek
áldásként gazdagították életünket.
Sokat tanultunk egymástól, egymás
által, sok szép emléket őrzünk szívünkben az együtt töltött időkből.
Most „Valami véget ért, kezdődik
más talán…” -egy ifjúsági ének sorai

jutnak eszembe. Egy korszak valóban
lezárult, június 17-én búcsút vett az
Esztergály Mihály Általános Iskola
húsz diákja. De, ahogyan a gyerekeknek is mondtam, mi nem búcsúzunk,
csak elköszönünk. Hiszem és remélem, a jövőben fogunk még találkozni
más iskolán kívüli programokon, lesznek még közös élményeink.
Útravalóul minden diák kapott
egy könyvjelzőt, melyen nevének kezdőbetűihez igéket válogattam.
„Szívből kívánok sok örömet, áldást minden tanítványom és családja
életére. Kívánom, hogy a nehézségek
között is tudjanak örülni a hétköznapi apró csodáknak és sose feledjék a
felhők felett mindig ott ragyog a nap.”
Lajtosné Dudok Mária,
(Marika néni) osztályfőnök

Tanévzáró ünnepély
2022. június 22-én délután 17 órakor tartottuk ünnepélyes tanévzárónkat az iskola udvarán.
Az időjárás kegyes volt hozzánk,
így kellemes nyári időben ünnepelhettünk. A műsorvezető, Krantz
Emma 6. osztályos tanuló köszöntötte az egybegyűlteket, majd közösen
elénekeltük a Himnuszt.
Hagyományaink szerint az első
osztályosok műsorát láthattuk az ünnepély során. Az első versben arról
meséltek nekünk, mi mindennel foglalkoztak az első tanévben.
Ezután Igazgató úr ismertette és
értékelte a tanév legfontosabb eseményeit, majd a gyerekek Janikovszky Éva
szavainak tolmácsolásával elmondták, milyen érzés iskolásnak lenni.
Az ünnepély várva várt fénypontjaként Igazgató úr és az osztályfőnökök
átadták a kitűnő és jeles tanulmányi
eredményt elért tanulóknak a jutalomkönyveket és okleveleket. Gratulálunk
a szép számú jutalmazottnak!
Végül Igazgató úrtól és Polgármester úrtól a nevelőtestületi dicséretben
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részesültek is átvehették okleveleiket.
Virággal és elismerő oklevéllel köszöntük meg az iskolai Szülői
Munkaközösség elnökének, Sinkó
Gabriellának az iskolai közösség érdekében végzett kimagasló munkáját.
Majd nagy taps kíséretében,
Vargáné Kéki Éva pedagógus is átvehette áldozatos, lelkiismeretes munkájáért Tankerületi Elismerő Oklevelét.
Az elsősök vidám vakáció köszöntő műsora (versek és tánc) teremtette
meg a felhőtlen jókedvet a tanévzáró
végére. Ekkor Igazgató úr lezárta a tanévet, majd a tanulók és a szülők a tantermekbe vonultak, ahol az osztályfőnökök kiosztották a bizonyítványokat,
majd diákok, tanítók és tanárok hos�szú időre búcsút vettek egymástól.
Kívánunk mindenkinek vidám, élményekkel teli VAKÁCIÓT!!!
Juhászné Szeitz Szilvia,
Vargáné Kéki Éva,
szervező pedagógusok

Ju Jitsu ar anyérem
Korábban beszámoltunk róla,
hogy Sebeők Mátyás a Sport Ju Jitsu
magyarországi válogatott csapattal
Krétára indult versenyezni.
A görögországi meccsén megsérült, így pontszerző ötödik helyen
kellett befejeznie a versenyt. Az orvos
boka sérülés miatt nem engedte, hogy
a bronz éremért megküzdjön.
A gyors felépülés után június 25én lépett újra tatamira Budapesten.

Mivel saját kor- és súlycsoportjában
nem akadt ellenfél, így korban és
súlyban is magasabb szinten: felnőtt
(21+) és -69kg kategiában indult.
Az első (9-0) és a második (24-4)
küzdelmet is kopogtatással nyerte.
Egy aranyérmes első helyezéssel
gazdagította Csomád sportolóinak
eredményeit. Gratulálunk!
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kempo hírek
2022.06.18-án megrendeztük a
VIII. Csomád Kupát – Nemzetközi
Harcművészeti Fesztivált
Ovisoktól a felnőttekig, férfiak és
nők egyaránt, összesen 168-an, 303
versenyszámban mérhették össze tudásukat a tatamin és a ringben.
Csapatversenyben a 25 induló
csapatból egyesületünk a dicsőséges
második helyezést hozta el! Egyesületünk összesen 23 fővel képviselte
magát a versenyen. Számos arany,
ezüst és bronz éremmel gazdagodtak
kempókáink!
Rendkívül büszkék vagyunk rájuk! Köszönjük az egyesület tagjainak
a szervezésben nyújtott segítséget!
Minden résztvevő versenyzőnek

gratulálunk, reméljük jövőre is találkozunk!
Köszönjük a mindenkori támogatást Csomád Önkormányzatának és
Klement János polgármester úrnak!
2022.06.21-én az SVSE néhány
tagja karitatív tevékenység keretén belül a Fonyódligeti Erzsébettáborban
nyújtott egésznapos segítséget a szervezőknek. Munkánkkal igyekeztük
az ott táborozó gyermekek napját
szebbé tenni és megismertetni őket az
általunk oly mélyen szeretett sportággal, a kempóval.
2022. 06. 25-én Egyesületünk al-

elnöke- és segédedzőjeként egy kifejezetten kempo edzők számára tartott, sportágspecifikus sportegészségügyi képzésen vettem részt.
Az itt megszerzett tudás alkalmazása sportolóink rehabilitációját, hatékonyabb versenyfelkészülését szolgálja majd.
Júliusban sem fogunk tétlenkedni, edzőtáborok és övvizsgák várnak ránk!
Hamarosan újabb hírekkel jelentkezünk, addig is mindenkinek
mozgásban gazdag, szép nyarat
kívánunk!
Flórián Ilona
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Kedves Olvasók!
Drága Testvérek!

Egyhetes
hit tanór a
Aki még nem próbálta, az nem is
tudja milyen egy héten keresztül csak
az Úrral lenni, benne megpihenni,
meggazdagodni.
Aki nem próbálta, az nem tudhatja, hogy mekkora öröm lelki társakra
találni, valóságban megélni: a testvér-

ként élünk együtt.
Aki nem próbálta, nem élhette át a
közösségnek az Isten előtti nagyságát,
szeretetét.
Persze a többség sátorban aludt,
nem a vendégházban. Egész nap
együtt voltunk a hőségben. Együtt
kezdtük és együtt fejeztük be az étkezéseket. Nem volt különbség a többi
nyári táborhoz képest a külsőségekben, mégis az Istennel való közösség
megszentelte a mindennapjainkat.
Vigyázz, kész, rajt! Ez volt a mottója a délelőttönkénti bibliakörös

munkánknak. A gyerekeket úgy osztottuk be, hogy a csomádiak mindenféleképpen megismerkedhessenek
a domonyi és hévízgyörki hittanosokkal. Gedeon bíra történetén túl,
az irgalmas samaritánus példáján,
Mária és Márta vendéglátásán keresztül ismerkedhettünk meg Jézus kegyelmével. A magvetés megtörtént,
de a Szentlélek Isten végzi el a szolgálatát a gyermekek szívében. Ebben a
reménységben zártuk le a tábort hálaadó Istentisztelettel pénteken este.
Köszönet a szülőknek az utaztatásban való segítségért, a természetbeni
adományokért. A csomádi sportkör
kisbusza is jó szolgálatot tett a heti
feladatokban, melyért szintén köszönettel tartozunk. Istené legyen a hála
és a dicsőség.
Lajtos János
lelkész
Magyarországi Evangélikus Egyház
Észak–Pest Megyei Egyházmegye
http://eszak.lutheran.hu
Csomádi Evangélikus Egyházközség
2161 Csomád Kossuth u. 88.
06-20/824-3852
janos.lajtos@lutheran.hu
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Falunap

Környezettudatos

FALUNAP

amely a Bogáncs Alapítvány
Környezettudatos Falunapja című,
a Pest Megye Civil támogatási Alap pályázata nyomán,
Csomád Község Önkormányzata támogatásával,
a Csomádi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és
a Bogáncs Alapítvány közreműködésével valósult meg.

