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ték az ünnep színvonalát.
Köszönjük szépen a rendezvény
szervezésében résztvevők munkáját.
u Köszönjük szépen az ingatlan
tulajdonosoknak, hogy rendben tartják, síkosság mentesítik ingatlanaik
előtt a közterületeket.
Itt szeretném kérni, hogy az utak
szélén úgy parkoljanak, hogy a hulladékszállító és a hóeltakarítást végző
gépjárművek el tudjanak haladni, ne
akadályozzák a közlekedést!

Csomád újabb kis lakói:
Bence, Noel és Den

t i s z t e lt
csomádi
l a k o s ok !

Bárkinek szüksége van segítségre, forduljon bizalommal az
Önkormányzathoz!

Illetve az élet napja alkalmából, a 2021. évben született gyermekek
fáit ültettük el a szülőkkel együtt.
Köszönjük szépen a civil szervezetek, a nyugdíjasok és a részt vevő lakou A 2021-es rendkívül nehéz sok önzetlen segítségét.
év ellenére sikerült néhány beruháu 2021. december 19-én, ádvent
zást megvalósítani, a Vörösmarty és
Lestyinai utak építése, felújítása, a utolsó vasárnapján a Községháza előtti
Kossuth út járda páros oldal első szaka- téren Falukarácsonyt tartottunk. Naszának felújítása, orvosi eszköz beszer- gyon szépen sikerült a rendezvény, sokan vettek részt az együtt ünneplésen,
zés, óvodai játszóeszköz beszerzése.
A Magyar Faluprogram keretében a falu karácsonyfáján díszeket helyezkiírásra kerülő pályázatokat az idei tek el, finom süteményeket hoztak.
évben is figyeljük és a falunk fejlő- Az Önkormányzat forró teával, forralt
dését szolgáló lehetőségeket meg kí- borral és mákos gubával vendégelte
meg a résztvevőket. Az óvodás és iskovánjuk ragadni.
u Az idei évben egy, már régen lás gyermekek kedves műsorral emelmegoldásra váró feladatot szeretnénk
megoldani. Pályázatot nyújtunk be a
Széchenyi terv keretében kiírt TOP
PLUSZ-1.2.1-21. sz. pályázatokon
belül az Élhető Települések kategória, kék-infrastruktúra alkategóriában
a belterületi csapadékvíz elvezetésre,
melyben a Templom utca és Esztergály
utca belvíz- és csapadékvíz elvezetését,
valamint a Kossuth – Esztergály u. közötti vízelvezető árok kiépítés beruházást szeretnénk megvalósítani.
u A tavalyi év végén sikerült a
Kerékpárút építés pályázathoz tartozó
fásítási kötelezettségnek eleget tenni,
100 db fát elültetni az út mentén.
u

Figyeljünk a környezetünkben
élőkre!
Boldog újévet, jó egészséget
kívánunk!
Klement János
polg ármester

INTERJÚ
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A partnerség és az együt tm űk ödés áll a
sikereink hát terében

A nagyszülők nemzedéke, vagyis a nyugdíjasok is részesülnek
a magas gazdasági növekedés eredményeiből – nyilatkozta
lapunknak Tuzson Bence

C

somádon az elmúlt időszakban egészségház épült,
megújult a templom, elkészült
a bicikliút, kiépült a Táncsics, a
Vörösmarty és az Irtvány utca,
megvalósult a sportpark, új járda
épült a Kossuth Lajos úton, megújult az őrbottyáni út, bölcsőde
épült, kész az Ovisport pálya –
kezdte a felsorolást Tuzson Bence,

térségünk országgyűlési képviselője, amikor arra kértük, adjon egyfajta értékelést az utóbbi években
megvalósult leg fontosabb helyi
fejlesztésekről. Nagy eredménynek
tekintem, hogy ma már büszkén
mondhatjuk el magunkról, hogy
régiónk az ország legdinamikusabban fejlődő térsége, hazánk húzóereje – tette hozzá a képviselő.

Fontos előrelépésnek tekintem,
hogy Csomádon megépült a bicikliút a község és a vasútállomás között,
ami azért is fontos, mert agglomerációs régióként az egyik legnagyobb
kihívást itt helyben a közlekedés
infrastruktúrájának fejlesztése jelenti – fogalmazott a lapunknak adott
nyilatkozatában Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője, aki
kiemelten kezel minden ügyet és lehetőséget, amely ennek az ágazatnak
a fejlesztését szolgálja. Mint mondta,
az M2-M3 összekötő út megépítése
elsősorban a veresegyházi, csomádi,
erdőkertesi és fóti lakosoknak lesz különösen fontos. A térség lakóival közös munkánk eredménye az is, hogy
átadtuk az M2-es autóút régóta várt
szakaszát, amelyet 2x2 sávosra bővítettünk – nyilatkozta a képviselő.
Tuzson Bence úgy értékelte, hogy
mindezek a fejlesztések nem valósulhattak volna meg a kiváló partnerség
és az együttműködés nélkül, amit a
helyi vezetőkkel sikerült kiépíteni,
illetve a közösség, a fejlődés, a biztonság és a jövő érdekében elvégzett következetes munka nélkül. A képviselő
beszélt arról is, hogy az elmúlt években többször is volt alkalma itt helyben meggyőződni arról, hogy Csomádon az emberek milyen fontosnak
tartják a kultúránk és a hagyományaink megőrzését, ami hozzásegíthet
bennünket ahhoz, hogy megvédjük
az együttműködésben, közösen elért
eredményeinket. Mint mondta, láthatta azt is, hogy a Csomádon megszervezett különböző rendezvények
milyen pozitív energiákat mozgatnak
meg a közösségben, ezért ezen az úton
kell továbbhaladni az elkövetkezőkben is.
A legkisebbeknek, vagyis a gyermekeknek kedvez, hogy a Magyar
Falu Program keretéből két, a játszótereinket érintő komplex fejlesztést

in t e r j ú
valósítunk meg Csomádon kormányzati támogatással – mondta a képviselő, amikor a tervezett fejlesztésekről kérdeztük. Egészen más jellegű,
kegyeleti kérdés, hogy felújítjuk a
temetőt és közvetlen környezetét –
tette hozzá –, ezekre a beruházásokra
nyolcmillió forintos támogatást sikerült szereznünk.
Tuzson Bence hangsúlyozta:
„Azon túlmenően, hogy megerősítjük a közösséget, eltökélt szándékunk
továbbra is a magyar családok támogatása: gazdaságunk tavaly repülőrajtot vett, s ennek köszönhető az is,
hogy az idén február 15-ig visszatéríthetjük a gyermeket nevelő szülőknek az általuk 2021-ben befizetett
személyi jövedelemadót. Ugyancsak
adóvisszatérítésben részesülnek a
gyermeket nevelő kisvállalkozók
is. A jövő hónapban tehát csaknem
kétmillió magyar szülő kapja meg az
szja-visszatérítést, ami összességében
hatszázmilliárd forintot jelent, ennyi
pénzt juttatunk vissza a családok kas�szájába. Ugyanakkor januártól már
nem kell személyijövedelem-adót fizetniük a huszonöt év alatti fiataloknak, ezzel is segítjük a pályakezdésüket. A nagyszülők nemzedéke, vagyis
a nyugdíjasok is részesülnek a magas
gazdasági növekedés eredményeiből:
a tavaly kifizetett, minden eddiginél
magasabb összegű nyugdíjprémium
után most februárban a teljes tizenharmadik havi nyugdíjat biztosítjuk
számukra. Ez pedig azt jelenti, hogy
két és fél millió magyar nyugdíjas
kapja meg ezt a juttatást” – nyilatkozta Tuzson Bence.
-Szerk.-
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Tá j é k o z t a t ó
Csomád Község
Ö nkor mányz at
Képviselő-testülete 2021. 12. 08-i
üléséről:

1. Rendeletalkotás a
kommunális- és telekadóról szóló 10/2021. (XI.22.)
önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről
Korábban
elfogadásra
került az új adók bevezetéséről szóló
rendelet, de a veszélyhelyzet maradt,
ezért nem lehet hatályba léptetni.

4. TOP Plusz-1.2.1-21
kódszámú „Élhető települések” c. pályázat keretében a Projekt-Előkészítő
Tanulmány összeállításával
kapcsolatos feladatok, valamint a pályázat nyertessége esetén
projektmenedzsmenti feladatok ellátása- Ajánlattételi felhívás meghatározása, gazdasági szereplők kiválasztása
Az önkormányzat pályázatot szeretne benyújtani a belvíz- és csapadékvíz elvezetés beruházásra, melynek keretében a Templom utca, az
Esztergály utca és a Kossuth utca
Esztergály utca közötti árok kerülne
megépítésre.

A napirend 6 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.

A napirend 6 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.

2. Döntés a Csomád
1957 hrsz alatti kivett saját
használatú út ajándékozásáról
A Liget közről van szó,
amely jelenleg magánkézben
van. A lakók támogatást szerettek
volna felvenni, akkor derült ki, hogy
nem lehet, mert az ingatlan nem közterületre nyílik. Ajándékba adnák az
önkormányzatnak.

Tá j é k o z t a t ó
Csomád Község
Önkormányzat
Képviselőtestülete 2021.
12. 15-i üléséről:

A napirend 6 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
3. Fót Város Önkormányzata, Csomád Község
Önkormányzata, Csomádi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat és a Fóti
Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
A belső ellenőrzés 2022. évre
vonatkozó munkaterve került elfogadásra.
A napirend 6 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.

1. Döntés a TOP
Plusz-1.2.1-21 kódszámú
„Élhető települések” c. pályázat keretében a ProjektElőkészítő Tanulmány ös�szeállításával kapcsolatos feladatok,
valamint a pályázat nyertessége esetén projektmenedzsmenti feladatok
ellátása céljából gazdasági szereplő
kiválasztásáról
A versenyeljárás sikeresen zárult.
Nyertesnek a Pro Regio Nonprofit
Kft-t hirdeti ki a Képviselő-testület.
A napirend 6 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
Részletesebben a www.csomad.hu
oldalon olvashatnak.

A fűtési szezon –
Előzzük meg lakástüzet
és szén-monoxidmérgezést

A

hivatalos fűtési szezon
október 15-én kezdődött.
Azok, akik meg nem ellenőriztették kéményüket és fűtőeszközeiket, ezt ugyan még mindig megtehetik, de ilyenkor leterheltek a
szakemberek és hosszabb a várakozási idő.
A kéményseprő ősszel és télen
is el tudja végezni a kémény ellenőrzését, és ha szükséges, a tisztítását. Ilyenkor arra érdemes figyelni,
hogy a kéményellenőrzés napján
ne fűtsünk be, hogy a kéményseprőnek ne forró környezetben kelljen dolgoznia.
A kémények javasolt ellenőrzési
gyakorisága gázos fűtés esetén kétévente, szilárd tüzelés esetén évente egy alkalom. Akik családi házban élnek és a családi házba nincs
bejegyezve semmilyen vállalkozás,
azok számára a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön,
amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglalt. Településtől függ,
hogy kéményseprőcég, vagy a katasztrófavédelem kéményseprői
végzik az ingyenes kéményseprést.
A katasztrófavédelem kéménysepréssel kapcsolatos információkat
tartalmazó weboldalán irányítószám alapján ki lehet keresni,
hogy a katasztrófavédelemnél,
vagy valamelyik kéményseprőcégnél lehet időpontot egyeztetni az
ingyenes ellenőrzésre. Ugyanezen
a weboldalon az online ügyintézést kiválasztva lehet időpontot
foglalni a katasztrófavédelem kéményseprőinél.
Azt, hogy mennyire fontos az
ingyenes lakossági kéményseprés
lehetőségével élni, mutatja a tény,

k ata s z t r ófav é d e l e m

amely szerint a tűzoltókat idén már
702 kéménytűzhöz riasztották. Az
ilyen esetek leggyakoribb oka, ha
nincs megfelelően kitisztítva és a
kémény belső falára lerakódott korom és kátrány meggyullad. Minden hatodik lakástűz a kéményben
keletkezik.
A fűtési időszakban megnő a
szén-monoxid-mérgezéses esetek
száma. Tévhit, hogy csak a régi
gázkazánoknál jelentkezhet ez a
probléma, hiszen minden nyílt
égésterű fűtőeszköz és vízmelegítő forrása lehet a mérgező gáznak,
amennyiben nem biztosított a levegő-utánpótlás. A kandalló, a cserépkályha, illetve a vegyes tüzelésű
kazán, a konvektor és a fali vízmelegítő is lehet nyílt égésterű és akkor ezek a szoba levegőjét használják működés közben. Ha nincs elég
friss levegő ezek környezetében,
szén-monoxid fog keletkezni, ami
magas koncentrációban akár egy
percen belül is halált okozhat. Idén
már 14 ember halt meg emiatt.
Évente egyszer érdemes szakemberrel megnézetni a fűtést és a
vízmelegítőket. Ezek hőtermelő,
lánggal égő berendezések, a meghibásodásuk lakástűzhöz vagy szénmonoxid-mérgezéshez vezethet.
Érdemes minden nyílt égésterű
fűtő- és vízmelegítő eszköz mellé
szén-monoxid-érzékelőt helyezni. A megbízható érzékelők listája
megtalálható a katasztrófavédelem
honlapján. Az érzékelőt a fűtőeszköztől, vagy vízmelegítőtől egy
méterre, fejmagasságba helyezzük
el, és figyeljünk a szavatossági idejükre.
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Kéménytüzek, elektromos
tüzek megelőzése
kapcsán

H

ideg idő beköszöntével folyamatosan, szinte megállás
nélkül üzemelnek a különböző tüzelő-fűtő berendezések. A folyamatos
működtetés mellett nagy igénybevételnek vannak kitéve.
A fűtési időszak alatt gyakran alakulnak ki kéménytüzek, ebből adódóan sokszor az épület tetőszerkezetére
is átterjednek a lángok.
A kéménytüzek két típusát lehet
megkülönböztetni:
Koromégés: A kéménytüzek esetében a koromtűz a leggyakoribb. A
szilárd tüzeléssel fűtők esetében az
intenzív fűtés, az alacsony külső hőmérséklet miatt a kéményben meg
növekedett huzathatás több esetben,
a kéményben lerakodott korom meggyulladását eredményezheti.
Kátrányégés: A porkorom, és a
kén keveredik a kicsapódó vízpárával,
majd meggyullad. Ez egy meglehetősen veszélyes folyamat, mivel magas
az égő anyag égési hőmérséklete, akár
800-1.300 0C-ot is elérheti, az égés
pedig 1-15 órán át tarthat, attól függően, hogy a lerakódott anyag milyen
mennyiségű.
A kéménytüzek az alapvetőszabályok betartásával megelőzhetőek:
•
Rendszeresen tisztítsa ki kéményét és tüzelő berendezését!
•
Házilagosan kémény kiégetést soha ne végezzen!
•
Ne tüzeljen el műanyagot,
festett és rétegelt nedves fát, lemezt,
falemezt, vasúti talpfát, szemetet, hulladékot, fáradt olajt! Ezek a környezetet is szennyezik.
•
Laza, rosszul záródó kéményajtók, tömítetlen kazántagok, rosszul
szigetelt égéstermék elvezető csövek
csökkentik a hatásfokot, ráadásul
ezek tűzveszélyesek!
•
Kéményét és tüzelőberende-

zését rendszeresen ellenőriztesse szakemberrel!
•
Csak engedélyezett begyújtó
anyagot használjon a tüzeléshez.
•
Szél esetén vagy alacsony külső hőmérsékletnél a kémények huzata
erősen megnőhet (egy megfelelően
beépített és működő huzatszabályzó
sokat segíthet.
A falazott kémények tüzei mellett
egyre gyakoribb a szerelt kémények
okozta tűzesetek is. A tapasztalatok
azt mutatják, hogy a legtöbb esetben
kivitelezési hibák, hiányosságok (nem
megfelelő hőszigetelés, burkolatok
nem megfelelő kialakítása, szerelt kémények rögzítési hibái) okoznak tüzeket. A rejtett, épületszerkezetekkel
burkolt hibákat nem lehet kiszűrni,
a hiba néha évtizedekig lappang. Ebben az esetben is nagyon fontos rendszeres karbantartás és szakemberrel
való átvizsgálás.
A lakások felfűtésére sokan használnak valamilyen elektromos berendezést. Lehet ez elektromos kandalló, elektromos radiátor, elektromos
fűtőventilátor, klíma stb.. Ezek mind
nagy teljesítményű készülékek, amik
túlterhelik a hálózatot, s így könnyen
tudnak tüzet okozni. Az ilyen típusú
tüzek általában két módon keletkezhetnek: vagy az elektromos áram által működtetett eszköz, berendezés
hibásodik meg, ilyenkor a belsejében
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rendellenes hőképződés indul, és ez
okozza a tüzet, vagy pedig a villamos
hálózat hibája miatt alakulhat ki tűz.
Köztudott a régi építésű házaknál
nem a mai kor terheléséhez tervezték
az elektromos hálózatot.
Jó tanácsok az elektromos tüzek
megelőzése, az otthonok védelme érdekében:
•
Túlmelegedés, rendellenes
működés, furcsa, égésre utaló szag
esetén azonnal válasszuk le az elektromos berendezést a hálózatról, húzzuk
ki a konnektorból.
•
Használat előtt nézzük át az
elektromos berendezéseket, a csatlakozókat és a vezetékeket.
•
Ne terheljük túl a hosszabbítókat, elosztókat, több elektromos
hosszabbító kábelt ne csatlakoztassuk
egymásba!
•
Ne használjon hosszabbítót,
kábeldobot feltekerve!
•
Kizárólag szabványos elektromos készüléket használjunk!
•
Különböző anyagú vezetőket
(réz és alumínium) nem szabad egymáshoz csatlakoztatni, kötéseket kialakítani!
•
Az elektromos hálózatban
keletkezett hibákat minden esetben
szakemberrel javítassa meg!
Gyakorta lehet hallani és olvasni a
különböző híroldalakon, hogy a kazánból, a kályhából kipattanó szikra
okozott tüzet. Az ilyen jellegű tűzesetek odafigyeléssel, alapvető szabályok
betartásával megelőzhetőek.
A hatékony megelőzés érdekében:
•
Csak engedélyezett, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni.
•
Ne a berendezés közelében
tárolja a fűtőanyagot.
•
Szilárd tüzelőanyaggal (fa,
szén, szalma stb.) üzemelő berendezés
közelébe éghető anyagot nem szabad
tenni, a kipattanó szikra felfogására
fémből készült és vízzel töltött szerkezetet használjon.
•
A szilárd tüzelőanyaggal üzemelő tüzelő- és fűtőberendezést csak

szilárd tüzelő- vagy engedélyezett begyújtó anyaggal gyújtsa be és üzemeltesse.
Naponta átlagosan tizenöt lakástűzhöz riasztják a tűzoltókat. Télen
azonban ez a szám a duplájára emelkedik. A tűzvizsgálatok azt mutatják,
hogy a legtöbb lakástűz valamilyen
emberi tevékenységre vezethető vis�sza, oka sok esetben emberi mulasztás vagy gondatlanság. A legtöbb
lakástüzet nyílt láng szabálytalan
használata, hibás elektromos eszközök, vagy a túlterhelt elektromos hálózatok okozzák. Az is gyakori, hogy
a fűtés, a főzés, vagy a dohányzás áll
a lakástüzek hátterében. Azokban a
lakásokban, ahol van füstérzékelő,
nem következik be halálos lakástűz,
sőt füstmérgezés, nagyobb tűz sem
jellemző az ilyen otthonokban. Tűz
esetén fontos a gyors helyzetfelismerés és reagálás. Ha a tüzet nem tudja
eloltani, az épületet a lehető leggyorsabban hagyja el és kérjen segítséget a
112-es segélyhívón!

Odafigyeléssel,
füstérzékelőkkel,
beépített tűzjelző
berendezésekkel
megelőzhetőek a
lakástüzek

A

z elmúlt időszakban megszaporodtak a megyénkben
a lakástüzek száma. A lángok a
legtöbb esetben (99%-ban) emberi
gondatlanságból keletkeznek. Odafigyeléssel, ezen túlmenően füstérzékelőkkel, beépített tűzjelző berendezéssel nagy részben megelőzhetőek
lehetnének a káresemények többsége.
A statisztikák azt mutatják, hogy
ősszel és télen, illetve azokban az
években, ahol mostohább időjárási
körülmények alakulnak, ki megszaporodnak a lakástüzek száma, ezen belül
is halállal járó események. Az említett

időszakokban az emberek többet vannak otthon, kevesebbet tartózkodnak
a szabadban, így gyakrabban fordulnak elő a konyhatüzek, vagy akár a
dohányzásból keletkező tűzesetek
is. Az események számaiból kiderül,
hogy a nyílt láng használata okozza
a kialakult lakástüzek számát. Nem
elhanyagolható tény, hogy a gyertyák
és a mécsesekkel sem bánnak óvatosan és körültekintően az emberek.
Nagyon gyakoriak a kéménytüzek is,
amelyeknek általában a kémény nem
megfelelő műszaki állapota vagy éppen a nem megfelelő tüzelőanyag az
okozója. A lakástüzek második leggyakoribb oka az elektromos eszközök meghibásodása. Ezek lehetnek
hajszárítók, telefontöltők vagy bármi,
ami elektromos. Nagyon fontos, hogy
a nem használt eszközöket húzzuk ki
a konnektorból, a lehető legrövidebb
ideig tartsuk őket feszültség alatt. További tűzesetek tényezői a fűtőeszközök, főző- és vízmelegítő berendezések lehetnek, ezek szintén gyakran
okoznak tüzet. Ilyenkor a bajt maga a
hőtermelés, a közvetlen hőhatás eredményezi, és nem elhanyagolható tény,
hogy a dohányzás (amikor valaki az
ágyban cigarettázva elszunnyad, parázs kiesik, és nem veszi észre) okoznak még tüzeket.
Bármilyen tűz észlelése során a
legfontosabb a gyors helyzetfelmérés.
A tűz másodpercek alatt rohamosan
elterjedhet, így ha látunk esélyt a tűz
megfékezésére és eloltására, akkor azt
azonnal kezdjük meg. Ha nincs ilyenre lehetőség, akkor az első dolgunk
a tűzoltók értesítése legyen, és csak
utána kezdjünk bele a tűz oltásába, illetve a kármentésbe. Ha a tűz akkora,
hogy már a testi épségünket, vagy a
lakás szerkezetét veszélyezteti, akkor
hagyjuk el az épületet és haladéktalanul szóljunk a szomszédoknak és az
esetleges más lakóknak is.
A legtöbb tűz odafigyeléssel megelőzhető, illetve füstérzékelők, beépített tűzjelző berendezések pedig életet menthetnek!

advent

ADVENTI
ABL AK OK

szerettük volna színesíteni, hangulatossá tenni településünk adventi időszakát.
A játék neve, élő vagy világító adventi
kalendárium, ez egy országos mozgadvent a várakozás ideje, fel- lom, melyhez egyre több hazai település
készítjük testünket, lelkün- is csatlakozott, Csomádot 561.telepüket, környezetünket a karácsonyra. lésként sikerült regisztrálnunk. Ezen
Ünnepi díszbe öltöztetjük otthonun- játék lényege, hogy a településen legyen
kat, karácsonyi zenét hallgatunk, 24 családi ház, intézmény, közösségi
mézeskalácsot sütünk, üdvözlőlapot épület, amelynek lakói, tulajdonosai,
küldünk, ajándékokat készítünk és bérlői, használói vállalják, hogy egy-egy
vásárolunk szeretteinknek, karácso- utcára néző, számmal ellátott és a téli
nyi vásárra járunk, falukarácsonyt ünnepkörre jellemző feldíszített ablakszervezünk és sorolhatnánk még so- ban az adventi naptárhoz hasonlóan az
káig, mi mindennel próbáljuk ünne- adott sorszám napján, felkapcsolják a
pibbé, meghittebbé tenni ezt a cso- karácsonyi fényeket és onnantól szentdaváró időszakot.
estéig minden egyes nap kivilágítják.
A programnak nagy sikere volt, gyöDecemberben hagyományterem- nyörű adventi ablakok készültek. Erről
tő módon egy új játékra hívtuk nagy- képes beszámoló is készült.
családos egyesületünk tagjait és több
Köszönjük minden kedves családcsomádi családot. Ezzel a programmal nak, hogy ezzel is hozzájárultak tele-
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pülésünk ünnepvárásához, igazi öröm
volt az esti séták alkalmával megkeresni,
megcsodálni az újabb és újabb alkotásokat. Kicsit újra gyermekek lehettünk,
amint esténként egy-egy új ablak felkeresésére indultunk. Azoknak sem volt
maradtak le, akiknek nem volt lehetőségük sétára, mert a közösségi oldalon
nyomon követhették az újonnan elkészült szebbnél szebb remekműveket,
mindezzel igazi kalendáriummá varázsoltuk Csomádot.
Többen jelezték, hogy szívesen csatlakoztak volna ehhez a kezdeményezéshez, ez örömmel tölt el bennünket
és ígérjük, a 2022-es adventben lehet
csatlakozni, szeretettel várunk minden
jelentkezőt.
Lajtosné Dudok Mária,
szervező
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„Aki a jövőre
gondol,
fát ültet ”

E

nnek a mondatnak a szellemében szerveztünk két
programot is 2021.december 4-én,
amelynek keretén belül fákat ültettünk két helyszínen is, a kerékpárút
mentén és az iskola melletti füves területen.
Az önkormányzat által szervezett
programhoz több civil szervezet is
csatlakozott, mint a CSÓNAK, Csomádi Nagycsaládos Egyesület, 10 Millió fa programja.
Miért jó fákat ültetni? Miért jó
csatlakozni egy kezdeményezéshez?
Miért jó önkéntes munkát végezni?
Mert ezen programok keretében
védjük és óvjuk környezetünket, követjük őseink hagyományait, építjük
közösségünket. A közösen végzett
munka öröme feltölt, összekovácsol
bennünket, jövőt teremt, utat mutat
gyermekeinknek, unokáinknak.
Ahogyan Luther Márton is fogalmazott: „Ha tudnám is, hogy holnap
elpusztul a világ, akkor is ültetnék egy
almafát.”
Legyen ez példa előttünk, nemcsak
Luther Márton, hanem csomádi elődeink, akik gyümölcsfákat ültetettek és
ültetnek ma is, szorgos munkájukkal.
Néhány éve indult Magyarországon a 10 millió fa program civil kezdeményezés, melynek célja minél több
fa és cserje ültetése hazánk területén.
Ehhez a kezdeményezéshez településünk is csatlakozott, P.Molnár Viktória szervezésében. Ezúton is köszönjük Viktória lelkes munkáját, mellyel
ezt az ügyet támogatta, szervezte az
önkormányzat támogatásával és civil
szervezetek támogatásával. Csomádon
több alkalommal ültettünk és gondoztunk már fákat, ennek a programnak a
keretén belül. A faültetést tettük már
iskolai programba, Erzsébet táborba.
Fontos, hogy gyermekeink is ma-

k ör n y e z e t ü nk
gukénak érezzék, mindazt, amit velük,
értük teszünk, hiszen az ő jövőjükről
szól. Ők fognak kerékpározni a most
ültetett fák árnyékában.
Nagy izgalommal vártuk december
4-ét. Sajnos, a reggelre meghirdetett
munkát későbbre kellett tennünk,
mert fagyos volt a föld, de 11-kor nagy
meglepetésünkre mindenki visszatért.
Maroknyi lelkes csapatunk, kicsik és
nagyok, idősek és fiatalok, egymást
segítve, közösen dolgozva pakolták le
az autóról a facsemetéket, hordta, rakta, ásta, temette a kőris fákat, töretlen
lelkesedéssel és jókedvűen a hideg téli
idő ellenére. Közel 100 fát ültettünk el
a kerékpárút mentén, sokat beszélgettünk, nevettünk a munka közben. A
nap végére a nap is kisütött és jólesően
simogatta arcunkat. A közös munka
gyümölcse, hogy a kerékpárút mentén végig sétálva megnézhettünk milyen eredményes munkát végeztünk,
és csak reméljük tavasszal gyönyörű
rügyező fákban gyönyörködhetünk.
A munka végeztével mindenkinek jól
esett a frissen főzött virsli és a közösen
elfogyasztott ebéd, melynek keretében
megköszöntük Viktóriának a településért végzett önkéntes munkáját egy
facsemetével, amelyet majd új otthonuk kertében ültethettek el, immáron
gyökeret eresztve.
Hálás szívvel köszönjük mindenkinek, aki lelkesedésével, munkájával,
hozzájárult programunk megvalósításához. Ennyi szorgos kéz nélkül mindez nem valósulhatott volna meg.
Hagyományteremtő módon másik programunk helyszínén, az iskola
melletti parkos részen azon családok
ültettek fát, akiknek gyermeke 2021ben született. A fák mellé a családok
egy gyermekük nevével ellátott táblát
is elhelyeztek. A program megvalósításában nagy szerepe volt Nagy Anikó,
védőnőnknek. Ezúton is köszönjük
lelkes segítségét, erről szóló beszámolója a 11. oldalon olvasható. >>>
Lajtosné Dudok Mária
10 millió fa program koordinátora
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NÉ VRE SZÓLÓ
FÁK

az Élet Napja alkalmából
Életre kelt a 2021-es sétaút az iskola mellett.
Egy fagyos decemberi délelőttön
kellemes hangulatban szorgos férfikezek ástak és lapátoltak, hogy a 2021ben született gyermeküknek elültethessék az „Élet fáját”.
Míg az Apukák ástak a kisebbnagyobb csemeték érdeklődve nézelődtek vagy aktívan segédkeztek a
munkában. Volt olyan kisgyerek, aki
a gödörben állva „hátráltatta” a munkát, ezzel csalva mosolyt minden felnőtt arcára.
A közös programot igazi családi élménnyé az tette, hogy nemcsak a szülők, de a nagyszülők, keresztszülők is kivették részüket a fasor létrehozásában.
A 2021-es fasor babáit, bárhová
veti majd a sors, a személyesen nekik
ültetett fák örök kötődést teremtenek
szülőhelyük iránt.
Bízva benne, hogy ezzel egy újabb
Hagyomány indul a Csomádon élő
babák és családjaik számára előbbutóbb nemcsak szántónk, de erdőnk
is lesz.
Nagy Anikó,
védőnő
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KEM PO VI L ÁGK U PA !
2021.11.28- án az UWSKF Kempo Világkupán
Flórián Ilona az SVSE versenyzője remek formában
küzdve 1 arany és 2 ezüst érmet szerzett pusztakezes
kata, fegyveres kata és C viadal kategóriákban.
Gratulálok a rendkívüli teljesítményhez és további hasonló sikereket kívánok!
Verók Péter
SVSE KEMPO elnök

Falukarácsony

k ö z é r d e k ű a d atok

FÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL CSOMÁDI KIRENDELTSÉG
Cím: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.
Telefon:
06 28 566 – 511, 366 - 077
E-mail:
titkarsag@csomad.hu
ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
HÉTFŐ 7.oo – 15.oo
SZERDA 7.oo – 15.oo
PÉNTEK 7.oo – 12.oo
KEDDEN és CSÜTÖRTÖKÖN
nincs ügyfélfogadás!
Polgármester fogadóórája:
minden péntek 14.oo – 16.oo
telefonszáma: +36-20-943-9776
Jegyző: dr. Mihályi Zsolt Apor
elérhetősége: 06-70-500-3517
Aljegyző: dr. Csízik Melinda
elérhetősége: 06-70-500-3548

HÁZIORVOSI RENDELÉS
Rendel: dr. Csáva Adrienn háziorvos
HÉTFŐ 		
08.oo – 12.oo
KEDD 		
08.oo – 12.oo
SZERDA 		
14.oo - 18.oo
CSÜTÖRTÖK
08.oo – 12.oo
PÉNTEK 		
13.oo – 17.oo
Hétfőtől – péntekig 07.oo órától 18.oo óráig
ügyeletet tart.
Sürgős esetben hívható telefonszám: 06-70-379-0572
Orvosi rendelő telefonszáma: 06-28-612-380

GYERMEORVOSI RENDELÉS
Rendel: dr. Kicsiny Emese gyermekorvos
HÉTFŐ 		
8.oo – 9.oo
CSÜTÖRTÖK
14.oo – 15.oo
TANÁCSADÁS: CSÜTÖRTÖKÖN 13.oo – 14.oo
Sürgős esetben hívható:
06-20-962-8876
Orvosi rendelő telefonszáma: 06-28-781-145
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ORVOSI ÜGYELET
Az orvosi ügyeletet a Misszió Egészségház látja el.
Cím: Veresegyház, Gyermekliget u. 30.
Hétköznapokon: 18.oo órától másnap reggel 7.oo óráig
Munkaszüneti napokon: 24 órás ügyelet: 7.oo - 7.oo-ig
Ügyelet telefonszám: 06 20 922- 0082
Mentők 104

VÉDŐNŐ

Nagy Anikó védőnő
TANÁCSADÁS:
KEDD 8.oo – 12.oo
A rendelő telefonszáma: 06-28-781-145

FOGÁSZAT

Dr. Nemes Ágnes fogorvos
Rendelő címe:
2162 Őrbottyán, Szent István u. 33-39.
Rendelési idő:
Hétfő: 06.3o – 15.3o,
08:00 – 14:00 óra között iskolafogászat
Szerda: 07.oo – 19.oo
Csütörtök: 06.3o – 15.oo
Rendelő telefonszáma: 06-28-611-949

POSTA

Címe: 2161 Csomád, Kossuth út 69.
Nyitva tartás:
hétfő: 		
07.oo – 12.oo, 13.oo – 17.oo
kedd: 		
08.oo – 12.oo, 12.3o – 14.3o
szerda: 		
08.oo – 12.oo, 13.oo – 14.3o
csütörtök: 		
08.oo – 12.oo, 12.3o – 14.3o
péntek: 		
08.oo – 12.oo, 12.3o – 14.3o
A Postahivatal telefonszáma:
06-28-620-654

Körzeti megbízott:

Stadler Krisztián r. törzsőrmester
Telefon: 06-70-492-0744

Polgárőrség: Gál Tamás elnök
Telefon: +36-70-339-1804

Szelektív hulladékgyűjtési időpontok 2022. első időszakában:
2021. február 7. hétfő v 2021. március 7. hétfő v 2021. április 4. hétfő

e s z t e r g á ly m ih á ly
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álom havának (december)
isk ol ai eseményei
tanítás, kivéve az első osztályunknak.
Nekik a járványhelyzet miatt rendkívüli szünetet rendelt el a Köznevelési
Államtitkárság novemberben, így a
kieső tanítási napokat be kell pótolniuk. Ennek a pótlásnak az első napja
volt ez a szombati nap.

v Nevelőtestületünk számára
csapatépítő kézműves foglalkozást
tartottunk. Külsős szakember irányításával és hatékony segítségével, a
karácsonyi ünnepkörrel kapcsolatos
díszeket, figurákat varrtunk. Nagyon
szép alkotások születtek, melyek
többsége a családi ünnepek dísze lett!

A testvérosztály megajándékozása
Nemes Nagy Ágnes:

Kukuca

Van egy kalács: kukuca,
friss kalácsból kalácsforma.
Azt mondják, ha jó leszek,
meg is kapom karácsonyra.
Azt mondják, hogy madárforma,
azért kapom karácsonyra.
Azt mondják, hogy szárnya van,
csőre van és lába van,
frissen szabad kézbe vennem,
karácsonykor meleg madár
ülhet majd a tenyeremben.
Szeme helyén bors van.
Adják ide gyorsan!

A

közelgő decemberi ünnepekre szép belső dekorációkkal
készültünk. Úgy az épület alsó-,
mint a felső szintjén hangulatos,
egyben igen kreatív díszbe öltöztek
iskolaépületünk közösségi terei. Az
osztálytermekben is ugyanilyen ötletes és kreatív megoldások születtek.
Köszönet kollégáimnak ezekért a
szép munkákért!

v

v

Másodikán online értekezlet
keretében egyeztettünk a félévzárásig
tartó időszak eseményeiről, illetve az
eseményszervezőkről.

v December 6-án megtartottuk az első négy órarendi órát, majd
kicsik és nagyok érdeklődve várták
a Mikulást. A járványhelyzetre való
tekintettel idén sem közösen várták a
gyerekek a híres vendégünket, hanem
az osztályaikban kereste fel őket. Ott
adta át az ajándékait és hívta fel az
osztályok tanulóinak figyelmét a legszükségesebb tennivalókra.(Az eseményről külön fényképes tudósítás
olvasható.)
v

10-én
hetedikeseink
a
Westendben megnézték a „Csapda
a neten” című filmet, mely tanulságos példákkal illusztrálta az internet
veszélyeit. (Erről az eseményről részletesebb osztályfőnöki ismertetőt olvashatnak.)

v

December 11-én, szombaton
munkanap volt hazánkban. Tanulóink számára ezen a napon nem volt

December 19-én, vasárnap
délután a 3. osztályos lányainkból
összeállított csoport kis műsorral
képviselte iskolánkat a Falukarácsonyon. Nagyné Szabó Mónika és
Wickné Pallos Hedvig tanítók készítették fel őket. A hideg, metsző szél
ellenére, produkciójukkal melegséget hoztak a szabadtéren megrendezett eseményt meglátogatók szívébe!
Köszönet a felkészítő kollégák lelkes
munkájáért!

v Szendreyné Bere Éva tanárnő irányításával egy kisebb csapat
állt össze tanulókból és pedagógusokból. Ez a csapat már novembertől
készítette a kreatívabbnál kreatívabb
karácsonyi ajándéktárgyakat, melyeket a téli szünet előtti héten tudtak
megvásárolni az érdeklődők. Köszönet a tanárnő kreatív, öko-szemléletű
szervezői-, és kivitelezői munkájáért!
v

December 21. kedd volt a
2021. év utolsó tanítási napja. Hagyományainknak megfelelően ezen
a napon tartottuk az osztálykarácsonyokat. Az osztályfőnökök voltak
saját osztályaik ünnepélyének eseményszervezői, illetve kivitelezői.

Á LTA L Á NO S I S K OL A

15

v Délben iskolánk munkavállalóival közösen búcsúztattuk az évet,
egy fehérasztalos ünnepi összejövetel
keretében. Meghívásunkra tiszteletét
tette házi rendezvényünkön Klement
János polgármester úr is. Köszöntötte a jelenlévőket, majd a 2022.évi
csomádi naptárral, valamint vásárlási
utalványokkal kedveskedett mindenkinek. Köszönjük!
v

Köszönjük a tanév elején újjáalakult Szülői Munkaközösségünk
számunkra nagyon fontos, segítő támogatását és együttműködését!

A testvérosztály megajándékozása

v Egész évben nagyon jó érzés
volt számunkra, hogy az önkormányzat továbbra is figyelt ránk és minden neplést, változatos játékos ügyességi
lehetséges módon támogatja nevelő- program várta a gyerkőcöket.
oktató munkánkat! Nagyon köszönAki a játék hevében megéhezett,
jük ezt a törődést!
megszomjazott, teával, mézeskaláccsal és sós sütivel várta egy kis
Az Esztergály Mihály Általános ”eszem-iszom, dínom-dánom”.
Iskola közösségének nevében kíváAztán újra játék, játék, játék.
nok egészségben bővelkedő Boldog,
Megpihenve megfesthette minBékés Újesztendőt!
den tanulónk saját Mikulás napi
bögréjét.
Varga László,
Jó szórakozás volt e délután Minintézményvezető denki számára.
Köszönjük az SZMK és az Önkormányzat
anyagi hozzájárulását.
2021. december 6 - án
Köszönjük tanulóinknak a jó hanguiskolánkba látogatott a latú közös játékokat. Köszönjük pedagógusaink munkáját. Köszönjük
MIKULÁS!
a szebbnél szebb, hangulatosabbnál
A Mikulás krampuszaival ebéd hangulatosabb díszítést és a szóraután az elsősökhöz látogatott, ahol koztató játékok elkészítését Ibolya
minden kis elsős nagy várakozására, a néninek, Éva néninek és Kriszta nélegjobb tulajdonságaikat sorolta fel a ninek.
Mikulás és kiosztotta csomagjaikat. A
másodikosok örömére még virgácsot
Szebeni Zsuzsa,
sem kaptak, hiszen jóságuk miatt leMonoriné Oláh Ibolya,
kerültek a Mikulás „fekete listájáról”.
szervezők
A harmadik és a negyedik osztály
meglátogatása után pedig a felső taNéhány gondolat e napról iskogozatosoknál tett látogatást és aján- lánk tanulóitól:
dékozott a messziről érkezett vendég.
„Nagyon tetszett az ajándék és az
A Mikulás ezután szarvas szánján egész nap.” 5. o.
tovaszállt.
„Én remekül éreztem magam.
Mind az alsósok, mind a felsősök Bár a Mikulás gyorsan jött és ment,
osztálykeretben folytatták az ün- de attól még jó volt!” 5. o.

„Nekem nagyon tetszett, szerettem a játékokat, amiket kitaláltak!”
„Nekem nagyon jó volt a Mikulás, sokat játszottunk!” 5. o.
„Számomra azért volt jó, mert
sok jó játék volt!” 6. o.
„Precízen ki volt találva.” 6. o.
„Egy szuper és kreatív buli volt
a gyerekeknek, nagyon élvezetes,
sokféle játék volt, amiket ki lehetett
próbálni!” 6. o.
„Élménydús, hangulatos volt,
sok jó játékkal.” 6. o.
„Izgalmas játékok, amit felsősök
és alsósok is élveztek!” 6. o.
„Számomra azért volt jó, mert
volt sok édesség és olyan élményeim
lehettek, amiket máshol szerintem
nem tudtam volna kipróbálni!” 6. o.
Köszönjük a Mikulásnak, hogy
idén is eljött Hozzánk. Jövőre is
visszavárjuk!

HEBE-angol verseny
Iskolánk ebben az évben 3 csapattal vesz részt a talán legnépszerűbb angol levelezős versenyen. Az
általános iskolás korcsoportban 4
szinten lehet indulni, s mi a legmagasabb szintet céloztuk meg, mely
a Junior 2. Versenyzőink mind a 7.
osztály tanulói.
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e s z t e r g á ly m ih á ly
kreativitásról tettek tanúbizonyságot
s fantasztikus poszterek születtek.
Köszönöm Nagyné Mónika kollégának, hogy a rajzóráján dolgozhattak a poszteren, valamint Varga László igazgató úrnak, aki sokat segített a
sportolók megismerésében.
A második forduló javában zajlik
melynek témája a pénz. Természetesen erről is be fogok számolni a következő számban.
Petriné Sándor Krisztina,
felkészítő tanár

„Csapda a neten”

Osztálykarácsony

A csapatok:
1 csapat: Chlpkó Sári, Lukács
Maja, Suriny Hanna
2. csapat: Lajtos Angelika, Krekó
Nóri, Mónus Attila
3. csapat: Miklósi András, KovácsGablini Bendegúz, Hlogyik Ferenc
A verseny négy fordulóból áll.
Minden forduló egy téma köré
épül, így első alkalommal a sport
azon belül a 2021-es tokiói olimpia
volt a téma.
A verseny szervezői nagyon érdekes feladatokkal látták el diákjainkat
melyek mindamellett, hogy fejlesztették a nyelvtudást olyan információkkal, történetekkel ismertették
meg őket melyek motiválóak. Kivétel

Osztálykarácsony

nélkül minden diák élvezettel olvasta,
hallgatta a történeteket.
Szívbemarkoló történetet olvashattunk az sidney-i olimpia leglassabb úszójáról, aki Afrikából érkezett
s a versenyen látott életében először
50 méteres medencét. Ízelítőt kaptunk a Saolin testvérek (gyorskorcsolyázók) életéből. Mindenki csodálkozott, hogy 10 évesen Kínába
költöztek, hogy aztán ott tejesedjen
ki sportkarrierjük.
A forduló végső akkordjaként
egy projektfeladatot kell elkészítenie minden csapatnak. Az első fordulóban be kellett mutatni 15 olyan
sportolót, akik valamilyen tettükkel
példaértékűek. Diákjaim hatalmas

A Csapda a neten című dokumentumfilm 12 éven felüliek számára
készült oktatási verziójának óriási
megelőző hatása van az online térben történő gyermekbántalmazás
tekintetében.
Az oktatófilm rangos gyermekvédelmi szakemberek: pszichológusok, jogászok, kriminológusok,
pszichiáterek bevonásával készült.
Önmagában egy film és oktatói
anyag együttesen, amelyet Európa számos országában, az Egyesült
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Államokban és Kanadában is nagy
sikerrel mutattak be. A film a cseh
moziforgalmazás történetének legnagyobb nézettségű dokumentumfilmjévé vált.
A film rendezőinek kezdeményezésére, három fiatal színésznő kiskorúnak tetteti magát, hogy kiderüljön, mi történik, ha belépnek egy
népszerű online chatszobába. A végeredmény egy mélyen elgondolkodtató kísérlet, amely leleplezi, hogyan
vált a gyermekbántalmazás e modern
formája mindennapos, rendkívüli
módon elterjedt fenyegetéssé.
Mint azt már tudjuk, az online
térben a gyerekek könnyen válhatnak internetes zaklatás áldozatává.
Ezért az egész társadalom célja a
fiatalok megvédése az az internetes
világ veszélyeitől. A felvilágosító
munka pedig egy nagyon komoly
eszköz ezek elhárításában. Emiatt
született meg az a döntés, hogy az
intézményvezető által továbbított
felhívásra mihamarabb reagálunk
és az osztály tanulóinak véleményét
kikérve, szülői engedély esetén,
megtekintjük a filmet.
A dokumentumfilmet az iskolás
csoportok a Cinema City országos
mozihálózat vetítőtermeiben kedvezményes jegyáron, a csoport igényeihez igazítva, előre betervezett
időpontban tudják megtekinteni.
Hosszas egyeztetés után, december
10-én, még a délelőtti órákban indultunk el Budapestre a hetedik osztály 15 tanulójával, hogy megnézzük
a filmet. Előtte természetesen beszélgettünk annak várható tartalmáról
is. A dokumentumfilm megtekintése
után is átbeszéltük a látottakat, tapasztaltakat, az abból levonható következtetéseket. A film számos magyarázatot és tanácsot tartalmazott;
segítségével a gyerekek megismerték
a digitális világ veszélyeit, és így elkerülhetik azokat.
A leggondosabb előkészítés ellenére is láthattak a gyerekek számukra meglepő, vagy egyenesen megrázó

elemeket a filmben, de amint egyikük megfogalmazta: Tényleg voltak
benne „meredek dolgok”. „Velem
még nem történt ilyesmi a neten, de
most már tudom, hogy mit kellene
tennem, ha előfordulna.” Ennek a
tapasztalatnak a megszerzése volt a
megtekintés célja.
A film komoly tartalmának hatását jól oldotta a Westendben elköltött kora esti, közös „vacsora”,
amely után vonattal indultunk vis�sza Csomádra.
Köszönjük a szülők személyszállításban nyújtott segítségét és persze
főleg a film megtekintésével kapcsolatos felelős döntésüket!
Sajnáljuk, hogy a megbetegedések
miatt sokan lemaradtak e hasznos
lehetőségről, hiszen egy kivételesen
komoly tartalmú, egyben szórakoztató közös programon vehettünk
részt együtt.
Kelemen Ildikó,
a 7. osztály osztályfőnöke

Kőrösi matematika
verseny
Az 1999 óta megrendezésre kerülő Kőrösi Tehetségkutató Matematika Verseny az idén a hagyománytól eltérően, online formában került
megrendezésre 2021 december 14én. A verseny az egyik legnépszerűbb tehetséggondozó megmérettetés a környéken. Iskolánk 8 tanulója
nevezett a versenyre, melyen az
alábbi eredmények születtek.
3. évfolyamon Najat- Szabó Anna
3., Mátrai Roland Máté 4. helyezést
ért el. 6. évfolyamon Zimmermann
Hanna 5., Zentai Kristóf 7. helyezett lett. 7. évfolyamon Suriny Hanna megosztott 5., és Hlogyik Ferenc
7. helyezett lett. 8. évfolyamon
Szabó Bence és Sinkó Márton holtversenyben az előkelő első helyet
szerezték meg! Szívből gratulálok a
diákoknak az elért eredményeikhez!
Gulyás Ágnes,
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VÁRVA VÁRT ÜNNEPEK
AZ ÓVODÁBAN
December 6.
Az adventi koszorú gyertyáit minden hétfőn ünnepélyesen meggyújtottuk. Ma
már a második gyertya lángját is fellobbantottuk, ezzel is jelezve a karácsony közelségét.
Mielőtt megérkezett a várva várt
Mikulás, addig az óvodapedagógusok
meglepetéssel készültek erre a napra,
mert egy kedves, - a naphoz kapcsolódó - bábelőadást mutattak be a gyerekeknek, melynek címe - Janikovszky
Éva: Nyúlanyó meséi. A gyermekeink
nagy élvezettel, tágra nyitott szemekkel nézték a történetet. A mese végén
örömmel ismerték meg a saját óvó
nénijüket.
A december 6-i hétfő a szokottnál
is nagyobb izgalommal telt, mert ezen
a napon vártuk a Télapót.
Szent Miklós püspök nevéhez több
legenda kötődik. Azt aligha tudjuk
eldönteni, hogy ezek közül melyik áll
közelebb a valósághoz. Abban azonban mindannyian megegyezhetünk,

hogy a nevéhez kapcsolódó ünnepet
és magát a Mikulást nagyon várják a
gyermekek. Így történt ez a mi óvodánkban is. Hétfőn minden gyermek
sietett az óvodába, remélve, hogy találkozik a nagyszakállúval.
Óvodánkba minden évben ellátogat a Télapó, hogy meglátogassa a
gyermekeket. Ez az ünnep csak a gyer-

mekekről és a Mikulásról szólt. Ezen a
délelőttön is megérkezett, kis csengőjét
csengetve tért be hozzánk nehéz zsákjával, amiben a csomagok lapultak. A
Télapó elmesélte, hogy milyen mes�sziről jött a rénszarvasok által húzott
szánkóján, hogy a rénszarvasoknak, a
Mikulásnak és segítőinek mennyi dolga van, ha a gyermekek kívánságait valóra akarják váltani. A gyermekek kicsit
megszeppenve, de örömmel hallgatták
a kis történetet. A zsákból aztán jutott
ajándék valamennyi gyermeknek. Virgácsot szerencsére senki sem kapott.
Ennek örömére, a gyermekek sok kis
dalocskával, versikével köszöntötték a
Télapót.

December 13. Luca nap
December 13-án Lucanapot tartunk az óvodában.
E jeles nap népszokásaival mi is
megismerkedtünk, de a kedves olvasó
is tudja, hogy a magyar néphit szerint
kétféle Luca van: a jóságos és a boszorkány? E nap varázslatos jelentőségét
ünnepeltük az óvodai csoportokban,
és ezen a napon nagy odaadással elül-

g y e r m e k e ink
tettük a „Luca-búzát”, amit naponta
többször is ellenőriztek, gondoztak, a
gyermekek. Természetesen a kihajtott
búzát pár nap elteltével, haza is vihették, hogy a családi asztal dísze lehessen. Ma került sor a harmadik adventi
gyertya meggyújtására is.

Karácsony
Az adventi hetek az óvodában a karácsonyi ünnepre
való felkészülés jegyében teltek, mely
ünnep a család a szeretet ünnepe is,
amit a gyermekekben is igyekszünk
tudatosítani. A decembert nem véletlenül hívják az „álom havának” is, hisz
a gyermekek számára egyfajta misztikumot és az áhított ajándékokról szóló
álmodozást is magába foglalja. Talán
ezért is áll a szívünkhöz oly közel.
Az óvodai ünnepi készülődés meghitt pillanatai mellett lázas tevékenység folyt a csoportokban. Készültek az
adventi koszorúk, a karácsonyi díszek,
az ajándékok. Az óvoda épületét körbelengte a karácsony jellegzetes illata.
A fenyőág, a narancs, a fahéj mellett
mézeskalács illat is terjengett a levegőben, hisz szinte minden csoportban sült a karácsonyi sütemény. Ezek
készítése, díszítése motiválóan hat a
gyermekek alkotókedvére, valamint
kitartásra, türelemre ösztönzi őket.
A gyermekeinkhez idén is bőkezű volt a Jézuska, ünnepi díszbe
öltöztetett karácsonyfa fogadta a kicsiket, a fa alatt pedig sok-sok játék
várta a gyermekeket. Köszönjük az
önkormányzatnak, hogy évről-évre
megajándékozhatjuk a hozzánk járó
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gyermekeket.
December 20-án délelőtt meggyújtottuk az adventi koszorúnk
utolsó gyertyáját is ezzel elérkeztünk
karácsony ünnepéhez.
De ebben a hónapban elérkezett
az idő, hogy elköszönjek az óvoda,
bölcsőde dolgozóitól és a kedves olvasóktól is, mert 40 év óvodapedagógusi munka után nyugdíjba megyek.
Ezúton is kívánok mindenkinek jó
munkát, kitartást és egészséget!
Sinkó Mihályné
intézményvezető
Csanádi Imre:

Karácsony fája
A Karácsony akkor szép,
hogyha fehér hóba lépnem is sárba, latyakba...
Ropog a hó alatta.
Hegyek hátán zöld fenyő,
kis madárnak pihenőbúcsúzik a madártól,
őzikétől elpártol.
Beszegődik, beáll csak
szép karácsony fájánakderét-havát lerázza,
áll csillogva, szikrázva.
Ahány csengő: csendüljön,
ahány gyerek: örüljön,
ahány gyertya: mind égjen,
karácsonyi szépségben.

Sajnos a Fülemüle csoport karácsonyi ünnepsége elmaradt, mert a
gyermekek karanténban voltak, de a feldíszített karácsonyfa és az
ajándékok várják a csoportot.
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Mikulás
az iskolában

