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tól – 27. számig – megépítésére rövidesen megkezdődik Az érintett lakóktól türelmet és megértést kérünk.
u A Magyar Faluprogram keretében elnyert pályázatok közül
a Csomádi temetőben 24
férőhelyes urnafal építését megkezdtük.
a Templom- és Verebeshegy
utcai játszóterek játszóeszközeinek
modernizációja folyamatban van.

Elkészült a veresegyházi kereszteződésnél megrongált kegyeleti
kereszt és kerítés újraépítése. Hálásan köszönjük az önzetlen adományokat, támogatásokat, a folyamatos
gondozást.
u

T i s z t elt
Csomádi
l a k o s ok !
Szeretném Önöket tájékoztatni
az elmúlt időszak eseményeiről:
u Végre elmúlt a vészhelyzet és
megtarthatjuk hagyományos Falunapunkat 2022. 06. 18-án, szombaton a
csomádi sportpályán. Mindenkit tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk
egy kis kikapcsolódásra, beszélgetésre, egy tál ételre. A gyermekeknek sok
meglepetés, felnőtteknek színvonalas
óvodás, iskolás és hagyományőrző
műsorok, fellépő sztárvendégek, tűzijáték színesiti a programot.
Az idei évben a Falunap a Bogáncs
Alapítvány közreműködésével valósul
meg. Az alapítvány támogatási kérelmet nyújtott be Pest Megye civil támogatási alap által kiírt pályázatra, mely a
kulturális, tájékoztatási tevékenység
(pl., művészeti tevékenység, kulturális
örökség megőrzése, közgyűjtemény,
kiadás, épített kulturális örökség védelme, népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása) megvalósulása
céljából írtak ki.

Örömmel tájékoztatom a
Tisztelt Lakosságot, hogy a Fő utca
II. szakaszának – a Fő utca 63. szám-

u Köszönjük mindazoknak,
akik rendben tartják az ingatlanuk
előtti közterületet, gondozzák kertjeiket.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a temető alatti zöld
hulladéklerakót megszüntettük. Köszönjük a megértésüket.
Az idei évtől házhoz menő zöld
hulladékgyűjtés indult a településünkön.
Akik még nem vették át a térítésmentesen járó zöld hulladék zsákokat, a Csomádi Községházán hivatali
nyitvatartási időben átvehetik.
u

Tisztelettel köszöntjük a
köztisztviselőket Köztisztviselői nap
alkalmából és az egészségügyben
dolgozókat Szemmelweis nap alkalmából!
u

Szeretettel köszöntjük a ballagó óvodásokat és iskolásokat! Sikeres jövőt kívánunk nekik!
u

Mindenkinek jó egészséget, a nyárra jó pihenést, nyaralást kívánunk!

u

Klement János
polgármester
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Tá jékoz ta tó
Csomád Község
Önkormányzat
Ké pviselő-testülete 2022. 05.
06-i üléséről:

1. Csomád, Fő utca
útépítés II. ütem közbeszerzési eljárás eredményessége,
nyertes gazdasági szereplő
kiválasztása
A Csomád, Fő utca 27-es
sz. ingatlan és a Tél utca közötti szakaszán útépítés kivitelezésére választotta ki a Képviselő-testület a legkedvezőbb ajánlatot adó kivitelezőt.
A napirend 6 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
Tá j é k o z t a t ó
Csomád Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete 2022. 05. 16-i
üléséről:

1. R e n d e l e t a l ko t á s
Csomád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Elfogadásra került a 2021.
évi költségvetés pénzügyi beszámolója.
A napirend 5 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
2. R e n d e l e t a l ko t á s
Csomád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének 1. sz.
módosításáról
Jelen költségvetés módosítást elsődlegesen az Önkormányzat zárszámadási rendeletében elfogadott

maradvány előirányzatosítása, valamint az Önkormányzat 2022. évi
költségvetésének elfogadása óta, az
Önkormányzat költségvetési gazdálkodása mozgásterében bekövetkezett
változások indokolták.
A napirend 5 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
3. Beszámoló az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
A települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
minden év május 31-ig - a 149/1997.
(IX.10.) kormányrendelet 10. számú
mellékletében meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az
értékelést a képviselő-testület általi
megtárgyalást követően - meg kell
küldeni a gyámhatóságnak”.
A napirend 5 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
4. Fóti Közös Önkormányzati Hivatal alapító
okiratának módosítása
A Csomád Község Önkormányzatával
közösen
alapított Fóti Közös Önkormányzati
Hivatal 2015. január 1-jén bevezetésre került új formátumú létesítő dokumentum került elfogadásra.
A napirend 5 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
5. Beszámoló a Fóti
Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről
A jegyző évente beszámol
a képviselő-testületnek a Hivatal tevékenységéről.
A napirend 5 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.

6. Döntés a Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ
2021. évi szakmai munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
A Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
működtetésében a Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási
Központ látja el Csomádon a házi segítségnyújtás, idősek és hajléktalanok
nappali ellátása és a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás feladatokat. A
tavalyi évben végzett tevékenységről
készült beszámolót a Képviselő-testület elfogadta.
A napirend 5 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
7. Döntés a Csomádi
Napsugár Óvoda-Bölcsőde
intézményvezető (magasabb vezető) munkakör pályázati kiírásáról
A Csomádi Napsugár ÓvodaBölcsőde intézményvezetőjének vezetői megbízatása 2022. augusztus
15-én lejár, illetve nyugdíjba vonul,
ezért a megüresedett álláshely betöltésére, intézményvezetői (magasabb
vezetői) beosztás ellátására pályázatot
írt ki a Képviselő-testület.
A napirend 5 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
8. Csomád, Templom
u., Esztergály u. és a patak
csapadékvíz-elvezetésére
kiviteli terv elkészítése
Csomád Község Önkormányzata a TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú
„Élhető települések” c. pályázat keretében 100%-os vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek
keretében a Csomád, Templom u.,
Esztergály u. és a patak csapadékvízelvezetésére kiviteli terv elkészítésre
választott ki gazdasági szereplőt.

INTERJÚ
A napirend 5 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
9. Az 1. számú fogorvosi körzet új feladat ellátási szerződésének megkötése
Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. március 30-i ülésén döntött
az 1. számú fogorvosi körzetet érintő
szolgáltatóváltás elfogadásáról, valamint a fogorvosi alapellátást nyújtó
szolgáltatókkal kötendő új feladatellátási szerződések jóváhagyásáról.
A Tuberculum Carabelli Kft ügyvezetője jelezte, hogy a szakhatósági engedélyek megszerzése és a szükséges
nyilvántartásokba vételek átvezetése 2022. május 1-ig nem lehetséges.
Ezért kérte a szerződések hatályba
lépésének 2022. július 1-re történő
módosítását. Kérte továbbá, hogy a
fogorvosok rendelési ideje is kerüljön
a szerződésben módosításra.
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Tovább javul a k örzetünkben élők életminősége

F

ontos számomra, hogy választókerületünk legkisebb települése is folyamatosan fejlődjön, ezért a napokban Klement János polgármester
úrral egyeztettem a közös terveinkről és feladatainkról, és örömmel értesültem arról, hogy a Fő utca építése is rövidesen megkezdődhet – mondta el a
lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője, aki hangsúlyozta azt is, hogy a családok védelmében továbbra is kitartanak a rezsicsökkentés mellett, és meghosszabbították az élelmiszerárstopot
és a benzinárstopot. Mint mondta, ezek a kormányzati intézkedések jelentősen hozzájárulnak régiónk, és azon belül Csomád fejlődéséhez.

A napirend 5 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
10. Éves összefoglaló jelentés elfogadása Csomád
Község
Önkormányzat
2021. évre vonatkozó belső
ellenőrzéséről
A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést,
valamint a helyi önkormányzat által
alapított költségvetési szervek éves
ellenőrzési jelentései alapján készített
éves összefoglaló ellenőrzési jelentést
- a tárgyévet követően, legkésőbb a
zárszámadási rendelet elfogadásáig - a
képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.
A napirend 5 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
Részletesebben a www.csomad.hu
oldalon olvashatnak.

– Milyen tapasztalatokat szerzett csomádi látogatásán?
– Nagyon örültem mindazoknak a terveknek, és a lendületes tenni akarásnak, amivel a Klement János polgármesterrel folytatott egyeztetésen találkoztam. Különösen fontosnak tartom ezt azért is, mert már eddig is komoly és
fontos eredményeket értünk el, amelyek egy olyan utat jelöltek ki számunkra,
amelyen a jövőben is továbbhaladhatunk. Amikor itt járok, Csomádon, folyamatosan azt érzékelem, hogy azt itt élő embereknek és a település vezetőinek
is megvan a víziójuk arról, hogy milyen irányban szeretnének továbbhaladni, továbbfejlődni, ebben pedig minden szinten támogatom őket. Most például folytatjuk a Fő utca kiépítését, mert számomra egyformán fontos, hogy
a választókerületem minden települése, függetlenül annak méretétől, lépést
tartson azzal a fejlődési ütemmel, amelynek részeként az elmúlt években már
elértük, hogy térségünk Magyarország legdinamikusabban fejlődő régióninak
egyikévé váljon. Tisztában vagyok természetesen azzal is, hogy térségünkben
különösen fontos az emberek számára a mindennapok békéje és a tervezhető jövő, ezért képviselői munkámban is mindent megteszek azért, hogy ez itt
helyben adott legyen mindenki számára. Csak, hogy egy példát említsek: az
M2-M3 összekötő út megépítésével hamarosan régiós szinten is nagy lépést
teszünk előre az autós közlekedés fejlesztésében, ez ugyanis körzetünk szem-
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pontjából elsősorban a veresegyházi,
csomádi, erdőkertesi és fóti lakosoknak lesz különösen fontos.
– A családok megerősítésére céljából hozott kormányzati intézkedések
itt helyben mennyire éreztethetik hatásukat?
– Megvédjük a magyar családokat, aminek a részét képezi az is, hogy meghosszabbítottuk az élelmiszerárstopot és a
benzinárstopot. Ez utóbbi pedig
különösen fontos itt az agglomerációban, ahol sokan napi szinten
ingáznak autóval a fővárosi munkahelyükre, majd pedig délután onnan haza. Továbbra sem engedünk
a rezsicsökkentésből, nem engedjük, hogy a háború árát a magyar
családok fizessék meg. Az idén soha
nem látott támogatásban részesültek a gyermeket nevelő családok: a
körzetünkben több mint huszonháromezer család visszakapta a tavaly
befizetett személyi jövedelemadóját. Nem kell személyijövedelemadót fizetniük a huszonöt év alatti
fiataloknak, ezzel is segítjük a pályakezdésüket. A nagyszülők nemzedéke, a nyugdíjasok is részesülnek
a magas gazdasági növekedés ered-

INTERJÚ

ményeiből: a tavaly kifizetett, minden eddiginél magasabb összegű
nyugdíjprémium után az idén már
a teljes tizenharmadik havi nyugdíjat is biztosítottuk számukra. Ez
pedig azt jelenti, hogy két és fél millió magyar nyugdíjas kapta meg ezt
a juttatást. Ezek az intézkedések is
azt igazolják, hogy továbbra is eltökélt szándékunk a magyar családok
megerősítése.
– Számíthatunk továbbra is arra,
hogy körzetünkben bővülnek a helyben
elérhető sportolási lehetőségek?

– Igen, mindenképp!
Képviselőként az a célom, hogy
tovább javuljon a körzetünkben élők
életminősége, ezért már az eddigiekben is számos olyan fejlesztést valósítottunk meg, amelyek arra ösztönzik
az itt élőket, hogy egészségükért sportolással is tegyenek. Bicikliutakat építettünk és újítottunk meg Csomádon,
Dunakeszin és Gödön. Mindezek a
beruházások a közösség, a fejlődés, a
biztonság és a jövő érdekében végzett
következetes munka eredményei.
-Szerk.-

nagycsalád
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Szeretet Íze Pr ogr a m

A

z idei évben a „Csónak”
Csomádi Nagycsaládosok
Egyesülete 2 db befőzőautomatával
gazdagodott, melyet tagjaink ”forgó” rendszerben tudnak használni.
„2022. május 28-án újabb 80
befőzőautomata és további 10 aszalógép került átadásra a CÖFCÖKA
jóvoltából több mint 40 nagycsaládos tagegyesület részére. Az átadásra ünnepélyes keretek között kerül
sor a XVI. Kerületi Nagycsaládosok
Egyesületének közösségi házában. A
Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) az elmúlt években több
mint 100 befőző automatával gazdagodott, amelyet helyi szervezeteik kaptak meg azzal a céllal, hogy az
általuk megtermelt gyümölcsöket,
zöldségeket helyben dolgozzák fel,
ezzel is ösztönözve őket a kertgazdálkodásra és a takarékosságra. A NOE
erre a kezdeményezésre építve álmodta meg „A szeretet ízei” elnevezésű
programját, melynek célja, hogy a
befőzőautomaták segítségével feldolgozott termények olyan családokhoz
is eljussanak, akik a nagyvárosokban
élve jóval nehezebben jutnak hozzá
a befőttekhez, savanyúságokhoz. A
tavalyi rendezvényükön, a felaján-

lásoknak köszönhetően, több mint
1200 üvegnyi „szeretetet” tudtak
kiosztani ezen családok számára. Remélik, hogy a CÖFCÖKA újabb
felajánlásának köszönhetően az idén
késő őszi rendezvényen ez a szám csak
növekedni fog. Az ünnepélyes átadón
a jelenlévőket köszöntötte Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke,
Heizler Norbert, a CÖF-CÖKA
országos koordinátora, Szatmáry
Kristóf, országgyűlési képviselő, Kovács Péter, Budapest XVI. kerületének polgármestere valamint Simon

Mariann a XVI. Kerületi Nagycsaládos Egyesület vezetője. „Akkor vagy
gazdag, ha tudod, mit eszel. Ismered
a kertet, a gyümölcsfát, a bokrot,
ahonnan származik, ismered a kezeket, akik dolgoztak vele, tudod, hogy
ki, mit, mikor tett érte, és ismered a
receptet.” – kezdte köszöntőjét Kardosné Gyurkó Katalin. Kiemelte, annak fontosságát, hogy felhasználjuk,
amink van, hiszen a házi szörpök, lekvárok és egyéb finomságok mind íz,
mind egészség szempontjából kiemelkedők. Hangsúlyozta, hogy immár
nem egy egyszerű programról, hanem
méreteit tekintve immár mozgalomról beszélhetünk, hiszen csak a NOE
keretében közel 200 automata került
összességében kiosztásra. Mindezért
köszönetet mondott a CÖF-CÖKA
vezetőségének.”
Forrás: NOE

n a p s u g á r ó v od a
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gyermeknap
az óvodában

Köszönettel tartozunk Hrubos
Csabának, Hrubos Anitának és
segítőiknek, hogy felajánlásukkal
ájus egy ünnepélyes hó- – az ugrálóvár használatával – hoznapja az évnek, hiszen zájárultak az óvodai gyereknap siünneppel kezdődik, majdan ün- keréhez. Köszönjük!
neppel záródik. Május első vasárLajtos Sára,
napján az édesanyákat ünnepeljük,
óvodapedagógus
az utolsó vasárnapon pedig a gyerekeket. Az édesanyáknak tartott „Tanulni kell a gyerekektől.
óvodai ünnepségekről már olvas- Habozás nélkül szeretnek.
hattak, ezúttal a gyerekek napjáról Figyelmeztetés nélkül ölelnek.
készítettünk egy összefoglalót.
Gondolkodás nélkül nevetnek.
Színes dolgokat írnak a falakra.
Annak ellenére, hogy felnőtt- Legalább 10 lehetetlen
ként sokszor érezzük „minden nap álomban hisznek.
gyermeknap” fontos, hogy nekik is Nem érik el a felső fiókot, de az ujszenteljünk egy külön napot, ami jaikkal megérintik az eget.”
kizárólag róluk szól. Ezeké a gyer/Fabrizio Caramagna/
mekeké a jövő, ők a következő generáció, akikre figyelmet kell fordítanunk. Figyeljünk rájuk, játsszunk
velük, amennyit csak lehet, s tárgyi
ajándékok helyett minőségi idővel
halmozzuk el őket.
Az óvodai gyermeknapon is arra
törekedtünk, hogy a gyermekek
élménnyel gazdagodjanak, és minőségi időben legyen részük. Napunk főszereplőjévé vált a játék és a
mozgás. Önfeledten együtt játszott
felnőtt és gyermek, repült a labda,
suhant a bicikli, szállt a homok.
Sok-sok nevetésben, mosolyban és
vidám pillanatban lehetett részünk.
Az udvari játékot színesítette a várva várt ugrálóvár – melyet kivétel
nélkül mindenki nagy örömmel
próbált ki. Az időjárás is kedvezett
nekünk, hiszen a délelőtti játék ragyogó napsütéses időben valósulhatott meg.
További meglepetéssel is készültünk számukra, a gyerekek egyegy labdát kaptak, melyek otthon
is további játékra sarkallja majd
őket. Így a nap végén minden óvodásunk boldogan újságolta szüleinek, hogy mi minden történt
aznap.

M

b ölc s őd e
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GYERMEKNAP
gyermekszemek.
Bölcsődénkben 2022. május 26-án délelőtt tartottuk
Mindent összevetve, jól sikerült ez a nap. Látva a csila gyermeknapot.
logó szemeket, hallani az önfeledt kacagásukat, mindent
Nagy volt az izgalom, készülődés. Volt itt minden, elárult erről a csodálatos délelőttről, hiszen a bölcsődézene-tánc vigadalom, evés-ivás, dinom-dánom, buborék- ben minden nap a gyermekekről szól.
fújás, tetoválás, matricázás, gyöngyfűzés. Nagy élvezettel
Köszönjük a Hrubos családnak az ugrálóvárat.
vették birtokukba az ugrálóvárat, ahonnan nehéz volt a
Köszönjük az Önkormányzatnak az ajándékot,
gyerekeket kikönyörögni. Volt egy traktor is, és egy nagy
hogy biztosította a délelőttre a traktort, stb.
fűnyíró, ahol nemcsak a fiúk ültek be örömmel, nagyon
És köszönjük a kedves szülőknek is a sok- sok
tetszett nekik, amikor dudálhattak kedvükre.
finomságot.
Ebédkor alig bírtuk a gyerekeket betessékelni.
Kellemesen elfáradva, élményekkel gazdagodva, vi" Akkor jó a világ, ha jó benne gyermeknek lenni."
dám hangulatban telt el a délelőtt. Délután boldogan
(Véghelyi Balázs)
mesélték a szülőknek a gyermeknap eseményeit. Az
ajándékba kapott új színes labdák láttán felcsillanttak a

e s z t e r g á ly m ih á ly

10

a tava sz utolsó hónapjának
isk ol ai eseményei
helyzeti korlátozások miatt ez az ellenőrzés korábban két alkalommal is
elmaradt 2020-ban, illetve 2021-ben.

v Május 20-án az 1-7. évfolyamosok számára volt lehetőség osztályfényképezésre, illetve egyéni- és barátokkal történő közös fotózásra.
v

Az idei tanévben interneten
keresztül zajlott az országos kompetenciamérés a 6. és a 8. évfolyamon. A
hónap első felében a nyolcadikosok,
míg a második felében a hatodikosok
adtak számot ismereteikről az alábbi
tantárgyakból: angol nyelv, természettudomány, szövegértés, matematika.

Ady Endre

Május

Tündéri május, lombot fakasztó,
Könnyű felöltőt szegre akasztó,
Légy üdvözölve:
Szívet fakasztó, emlék-marasztó…
Járok a korzón, szívembe’ mámor:
Kacagva libben leányka-tábor.
De szép az élet…
Fél óra múlva – zuhog a zápor…

v

Május első szerdáján tartottuk online tantestületi értekezletünket, melynek keretében megbeszéltük
és ütemeztük a május-júniusi feladatainkat.
Elsőseink könyvtári órán vettek
részt a Művelődési Házban.

v

Május 9. hétfő tanítás nélküli munkanap volt a Dunakeszi Tankerületi Központ összes iskolájában.
Ezen a szakmai napon a tankerület
55 intézményének 2.200 pedagógusa különböző továbbképzésen vettek
részt, részben online, részben jelenléti

formában. A kollégák visszajelzései
alapján elmondható, hogy hasznos
ismeretekkel tudták bővíteni szakmai
repertoárukat.

v

A Madarak és Fák Napjára
szép folyosói és aulai dekorációval
emlékeztünk.

v

Május 11-én került sor hetedikeseink pályaorientációs napjára (bővebben külön tudósítás olvasható).

v

Május 13-án a teljes alsó tagozat megnézte a Kiskondás című
előadást a helyi Művelődési Házban.

v

A május 16-20. közötti héten
ismét közzétettük a Sulizsák felhívásunkat, melynek eredményeként több,
mint 1.700 kg ruhanemű gyűlt össze
sok-sok zsákban iskolánk aulájában.
Köszönjük mindenkinek, akik aktívan
vettek részt ebben a gyűjtőakcióban!
A textíliák ellenértékét a Bogáncs Alapítvány számlájára fogják utalni.

v

Május 17-én intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzés zajlott
le. A pandémia okán kihirdetett vész-

v Május 25-én tartottuk a már
beiratkozott leendő elsőseink szüleinek az előzetes tájékoztató szülői értekezletet. Örömteli volt nyugtázni,
hogy minden meghívott szülő eljött
erre az eseményre! Matyókáné Tóth
Piroska osztályfőnök és Bonczné
Orosz Ilona tanítónő felvázolta az iskolai élettel kapcsolatos legfontosabb
ismereteket, tudnivalókat. A tájékoztató végén megmutattuk a szülőknek
a leendő első osztály osztálytermét is.
v

Május 26-ról 27-re virradóra, a 8.osztályosok a tornateremben
aludtak osztályfőnökük és szaktanáruk felügyeletével (külön tudósítás
olvasható).

v

Gyermeknapra - tankerületi finanszírozással - alsósainknak két
mobil kiskaput, míg felsőseinknek
egy csocsóasztalt vásároltunk. Mind a
kicsik, mind a nagyok örömmel vették birtokukba ezeket az eszközöket!

v Hagyományainkhoz híven,
május utolsó pénteki napján nem volt
tanítás, mert a diákönkormányzati
és gyermeknapot tartottunk. nyolc
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vegyes tanulói csapat indult, hogy a
faluban felkeresse azokat az állomásokat, ahol különböző feladatokat
kellett megoldaniuk a csapatok tagjainak. Köszönet Lajtosné Dudok Mária főszervezőnek lelkes munkájáért,
valamint a tantestület minden tagjának, illetve a szülői munkaközösségnek odaadó hozzáállásáért, amely
lehetővé tette, hogy egy nagyon jó
hangulatú és örömteli gyermeknappal ajándékozzuk meg tanulóinkat!

v

A hónap folyamán, keddi
napokon folytatódtak az iskolai foci
házibajnokság küzdelmei mindkét
tagozaton. Nagyon lelkes szurkolótáborok előtt, sportszerűen zajlottak
a mérkőzések. Az ünnepélyes eredményhirdetésre és díjátadásra pünkösd után kerül sor.
Varga László,
intézményvezető

Könyvtári tanóra
„...és azt is el tudtam képzelni, ami
a könyvben van. Működött a fejemben a képzelet-mozi. Oda tudok utazni, ahol még sosem jártam, bejárhatom a világot a szobámban ülve."
(Csukás István)
2022. május 11-én az olvasás órán,
a Csomádi Petőfi Sándor Művelődési
Ház és Könyvtárban jártunk a 2. osztályosainkkal könyvtári tanórán.
A könyvtáros néni, a gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve,
játékos módon nyújtott lehetőséget
a gyerekeknek az információszerzésre. Megismerkedhettünk a könyvtár
szolgáltatásaival: beiratkozás, könyv-

kölcsönzés, könyvtári számítógépek,
játékok. A kiadványok és a könyvtár felszereltségének bemutatása után a rendszeres olvasás fontosságára mutatott rá.
A hagyományos könyveken kívül,
a papírszínházzal is megismerkedhettünk, amit a könyvtárnak pályázaton
sikerült nyernie. A papírszínház nem
is könyv, hanem a mesélésnek egy varázslatos élménye, ami a tanulóinkat
el is varázsolta.
A gyerekek jól érezték magukat, a
könyvtár sajátos hangulatú világában.
Lelkes beiratkozni, olvasni vágyó kisgyerekekkel és hasznos élményekkel
tértünk haza.
Köszönjük a lehetőséget és a színes
tanórát Salamonné Marikának!
Szebeni Zsuzsa,
osztályfőnök

Osztálybuli a 3.
osztályban

Május 13-án délután a főszerepet a
zene, a tánc és a játék kapta a 3. osztályban. A tanév utolsó osztálybulijára
került sor.
Kis csoportokba rendeződve,
ügyességi feladatokat oldottak meg a
gyerekek. Lapáton lufit cipelni, poharat átfordítani, láncban öltözködni minél gyorsabban, nem is olyan
egyszerű. Együttműködés, egymásra
figyelés, ügyesség, higgadtság és gyor-
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saság kellettek ahhoz, hogy a csapatok
minél több pontot gyűjtsenek. Izgalom és jókedv volt a játékok kísérője.
A zene és tánc minden buli elengedhetetlen feltétele. Pláne, ha a 3. osztályról van szó.
A táncban és a játékokban kimelegedett tanulók fagyival hűsítették
magukat. A szülők sok finomsággal és
üdítővel járultak hozzá a buli megtartásához. Köszönjük szépen!
Nagyon jól éreztük magunkat!
Egy kedves plüss emojis kulcstartó is
emlékeztetni fogja a tanulókat erre a
remek évzáró bulira, amit ajándékba
kaptak.
Nagyné Szabó Mónika,
osztályfőnök

„Tájoló” nap a 7.
osztályban
A Tájoló-nap programját az
EDUNET Alapítvány munkatársai dolgozták ki, bajor minta szerint,
2012-2014 folyamán. Az eszközrendszer forrása, egy müncheni székhelyű
szakiskola tíz év alatt kifejlesztett
programja volt, amit az intézmény a
városi önkormányzat megbízásából
évek óta sikerrel szervez meg általános képzést nyújtó iskolák 13-15 éves
tanulói számára, a pályaorientációt
támogató komplex folyamat meghatározó elemeként.
Az elmúlt két év kihagyása után,

idén a mi osztályunk kapott lehetőséget a nagy költségvetésű, hazánkba
adaptált pályaorientációs program
megvalósítására a Pest Megyei és Érd
Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és
Iparkamara szakembereinek aktív
közreműködésével.
A program sikeres megvalósítása
felkészülést és természetesen speciális előkészületeket igényelt, hiszen a
program egyszerre 14 felnőtt közreműködését igényelte. A lebonyolítók
a megvalósításhoz szükséges eszközök, anyagok mellett természetesen a
szaktudásukat is biztosították. Amíg
e napon a többi osztály hagyományos tanórái zajlottak, a hetedikesek
hat rendhagyó foglalkozáson vettek
részt, amelyeknek speciális volt a hely

és időigénye is. Az osztály számára az
osztályfőnök tartott egy felkészítő alkalmat, illetve az előzetesen kitöltött
kérdőívek begyűjtését is koordinálta.
A Tájoló program megvalósítása
egy egész tanítási napot igényelt május 11-én. Segítségével – elsősorban
az erősségekre koncentrálva –, arról
kaphatott visszajelzést egy-egy osztálynyi tanuló, hogy mennyire képes
a gyakorlatban alkalmazni néhány, a
munka világában alapvetőnek tekinthető készséget.
A pályaorientációs nap tevékenységei a következő hat nagy tartalmi terület igényei szerint lettek kialakítva:
műszaki, kereskedelmi, üzleti ügyintézői, kézműves, turisztikai-vendéglátói és egészségügyi-szociális terület.
A forgószínpad jelleggel megszervezett esemény minden helyszíne
egy-egy szakmai irányt képviselt, azon
belül 4-5 különböző tevékenységterülettel. Az egyes állomásokon 45
percet töltöttek a tanulók 4 fős csoportokban. Mindenhol 5-10 perces,
változatos, egyénileg és/vagy csoportban elvégezhető elméleti, gyakorlati
és/vagy szerepjáték jellegű feladatokat oldottak meg két pályaorientációs
szakember jelenlétében és aktív figyelme mellett.
A tanulók a Tájoló-nap előtt és
minden helyszínen egyszerűen ke-
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zelhető visszajelző lapok segítségével
külön is értékelték saját magukat.
Ugyanazon szempontok alapján egy
általuk választott pedagógus, osztálytárs és szüleik is értékelték őket az
eseményt megelőzően. Az egyes állomásokon pedig strukturált szempontok szerint, megfigyelők rögzítették
a diákok tevékenységére vonatkozó
egyedi tapasztalataikat.
A sokféle értékelés eredményeinek
összesítéseként végül jól áttekinthető
és grafikus formában is megjeleníthető kép rajzolódott ki minden egyes
résztvevő érdeklődési irányairól és
vizsgált készségeiről. Az értékelő lapok feldolgozását követően minden
fiatal személyre szabott szöveges jellemzést kapott, amely fontos visszajelzésként szolgálhat számára tanulási
irányának megválasztásához. Egyúttal felvetheti azokat a további kérdéseket is, amelyekre a döntés meghozatala előtt érdemes még más módon
is válaszokat keresnie. A szöveges értékelés május 30-án és május 31-én –
szabad választás alapján – személyes
konzultáció, illetve online konzultáció keretében került ismertetésre a
szülők számára.
Köszönjük Horváth Beatrixnek,
hogy idén az iparkamara által biztosított térítésmentes, rendkívüli programban való részvételre osztályunk
kapott lehetőséget.
A gyerekeknek nagyon tetszett az
eddig talán ismeretlen tevékenységekben gazdag, érdekes feladatokban bővelkedő, rendhagyó iskolában töltött
nap. A nap végére jól elfáradt minden
résztvevő, született néhány tanulság
is, de minden tanuló tisztában volt
azzal, hogy minden, ami e napon
történt, az értük zajlott le. Reméljük,
hogy az alkalom valódi haszna az iskola- illetve pályaválasztási elképzeléseik megvalósításakor is megmutatkozik majd.
Kelemen Ildikó,
osztályfőnök
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A Kiskondás előadáson
2022. május 13-án a Csomádi Művelődési Házban jártunk az alsó tagozatosokkal a Kiskondás című magyar
népmesei zenés előadáson, az Ákom
– Bákom bábcsoport előadában.
Az előadáson kedves bábfigurák és
ismert népdalok biztosították a derűs
hangulatot, jó élményekkel gazdagodtunk a tanulságos mese kapcsán.
Alsós
osztályfőnökök

„Göncölj a Földért!”
Tisztelt Olvasók!
A korábbi számban hírt adtunk
arról, hogy ismét ruhagyűjtést szervezünk, melynek keretében május
16-20 között használt ruhákat gyűjtöttünk iskolánk aulájában.
Ezt az akciót már harmadik alkalommal szerveztük meg. Annyira sikeres volt, hogy 1.737 kg ruha gyűlt
össze, amelynek felpakolásában az
ötödik osztály lelkes csapata volt segítségemre. A gyűjtésből befolyt ös�szeg intézményünk alapítványának
számláját gazdagítja, melyet iskolai
programok támogatásra fordítunk.
Az ehhez hasonló programok
megszervezését azért is tartjuk fontosnak, mert iskolánknak küldetése
gyermekeink jövője, fenntarthatóságra törekvés, környezettudatos
életre nevelés. Ezen cél érdekében

több országos programba is bekapcsolódtunk már az évek során, ilyen
program a Sulizsák ruhagyűjtése. A
begyűjtött ruhákat újrahasznosítják.
Hálás szívvel köszönöm mindenkinek a támogatást, segítséget, hiszen
mindez a lelkes szülői háttér nélkül
nem jöhetett volna létre. Ismét bebizonyosodott, hogy csapatban érdemes és kell is együttműködnünk a
gyerekeink, iskolánk érdekében.
Lajtosné Dudok Mária,
szervező tanár

Sportdélután a 3.
osztályban
Május 20-án, pénteken egy kis
mozgásos, sportos délután keretében
töltöttük együtt az időt.
Zenével és tánccal indult a közös
program, ugyanis nagy lelkesedéssel
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készülünk a falunapra. A tánc jó testmozgás, agytorna és a zene miatt, a
jó hangulat megalapozója. A gyerekek nagyon élvezték a táncot, igazán
ügyesek voltak.
Egy kis frissítő víz után felmentünk az iskola betonos pályájára,
ahol több ügyességi feladatot teljesítettek tanulóink. A pályán a felállított bóják között szlalomban rollereztek, minél gyorsabban teljesítve
a félpályát, majd hulahoppkarikák
megkerülésével fejezték be a feladatot. Több kör után mindenki egyre gyorsabban és magabiztosabban
ment végig a pályán.
A célba dobás, ahol kis színes labdák hulahoppkarikákba pattintása
volt a feladat, már több koncentrációt és türelmet kívánt az eredményes
teljesítéshez.
Még nagyobb ügyességet igényelt
a célba lövés íjjal. Sok tanulónál már
a céltábla szélének eltalálása örömet
okozott. Voltak azonban, akik a 8 és
10 pontnál nem adták lejjebb és közel a céltábla közepét találták el óriási örömkiáltás és taps közepette.
A sportos délutánt egy vízipisztoly
fogócskával zártuk, ahol a fogónak
egy vízzel teli vízipisztolyból, vízsugárral kellett a játékból kiejteni
társait. Ez egyszer senki nem bánta,
hogy kiesett, hiszen a nagy meleg-
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ben jól esett a hűsítő víz.
Nagyné Szabó Mónika,
osztályfőnök

Egy délután a farmon
Ismét meghívást kapott a második
osztály egyik osztálytársunk családja
farmjára Erdőkertesre, ahová május
20-án pénteken, el is látogattunk.
Megérkezve a gyerekek pillanatok
alatt birtokba vették a csodaszép kertet. A tópart mindjárt oda is csalogatta a picikéket a vízhez, ahol gyönyörködhettek a víz élővilágában.
Kis hátizsákunkat lepakolva indultunk körbesétálni az állatoknál,

akiknek hozzánk kellett szokniuk,
mert igen sokan lettünk hirtelen a kis
birodalmukban. Kinek a kiskecskék,
kinek a pónik kinek a nyuszik tetszettek a legjobban. Nagyon színes volt a
választék. S nagyon jól érezte magát
minden felnőtt és gyerek egyaránt.
Miután az állatok közötti sétánk
végére értünk, visszatérve a tópartra
megetettük a halakat, s nagy csodálói lettünk az ebihalaknak, a tavirózsáknak. A frissítő limonádé minden
gyereknek jól esett. A kertben ezután
lehetett jót játszani, a füves pályán focizhatott is akinek kedve támadt. A tó
adta ihlet kapcsán készítettünk kisbékát a nap emlékéül. Sok szép élményt
magunkkal hozva tértünk vissza az
iskolához.
Köszönjük a szülőknek a lehetőséget, hogy a gyermekek szállításban
segítettek!
Köszönjük az élményt Kis Gabinak és családjának, jól sikerült a délután mindannyiunk számára!
Balázs Nikoletta, Monoriné Oláh
Ibolya, Szebeni Zsuzsa

„PÉNTEK 13” BULI
A 6. osztály mindig talál valami
indokot a bulizásra. Májusban 13-a
éppen péntekre esett. a babonás dátumon kívül még talán a hirtelen ötlet-
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ban hagyomány, hogy május végén
gyereknapi rendezvényt szervezünk.
Óriási örömünkre szolgált, hogy két
év után újra megtarthattuk akadályversenyünket vegyes iskolai csapatokkal. Mindenki kivette részét a nap
eseményeiből. Végzős diákjaink állomásfőnökökként vezették a játékokat
a falu különböző pontjain. Hetedikes
tanulóink már egy héttel korábban
csapatkapitányokként összeszedték
csapataik tagjait, csapatneveket, csapatkiáltásokat találtak ki, és szebbnél
szebb menetleveleket gyártottak.
Azt tanítom az óráimon, hogy a
múlt eseményei bármilyen régen is
történtek kapcsolódnak a mához.
Múlt, jelen és jövő összekapcsolódik. Idei gyereknapunk vezérfonalát az adta, hogy 530 évvel ezelőtt

Kolumbusz Kristóf felfedező útján
kikötött Amerika partjainál. Kolumbusz eredeti úticélja 1492-ben India
volt, Amerikát véletlenül fedezte fel.
Ő maga abban a tudatban hunyt is
el, hogy Indiába érkezett Santa Maria nevű hajóján, ezért az őslakókat
indiánoknak nevezte. Felfedezése
után nagyon sok hódító indult az új
földrész felderítésére. Érdekes ételek,
újdonságok kerültek Európába. Ezen
esemény óta ehetünk paradicsomot,
paprikát, kukoricát, krumplit, kakaót, pulykát, babot. Így azt is el szoktuk mondani, hogy Mátyás király
udvarában még nem szolgáltak fel lecsót, paprikás krumplit, mert Mátyás
1490-ben elhalálozott.
Tehát, csodás napsütéses reggelre
virradt a csomádi iskola gyerekserege
május 27-én. Nyolcadikos diákjainkat
az iskola tornatermében ébresztették
a reggeli nap sugarai. Ugyanis ők bent
töltötték az éjszakát a tornateremben,
hogy jól felkészültek legyenek az akadályversenyre. Az este folyamán volt
kerti mozi az iskola udvarán, közös
pizzázás, éjszakai bújócska a sötét udvaron, majd esti tánc szintén az iskola
udvarán. Így a végzősök kalandtúrája
már korábban kezdetét vette.
Csapatainkra Kolumbusz útján
igazán érdekes, izgalmas feladatok
vártak. Volt puzzle, ahol a Santa Maria hajó képkockáit kellett megkeresni, majd összerakni. Aztán bekötött

ként felmerülő közös pizzázás is oka
volt, hogy majdnem teljes létszámmal
indítottuk ezt a délutánt.
Igazán már jól esett a lazább keretek között eltöltött idő, mert korábbi
terveinket a beegség miatt törölnünk
kellett.
Játékok, falatozás, tánc és amikor
igazán beindult a buli: még a kiürült
iskolában vidám zenés sulitánccal ünnepeltük ezt a közös péntek délutánt.
S mivel a hatodikosok jó gyerekek,
közös rendrakás, pakolás zárta a bulit.
Veletek ez a délután is szerencsés
volt!
Márta néni

Gyereknap az iskolában,
avagy Kalandra fel
Kolumbusz útján!
A történelem órákon megtanultuk, hogy van Krisztus előtti és
Krisztus utáni időszak. Mi 2000 óta
beszélhetünk már Covid előtti és
Covid utáni eseményekről. Iskolánk-
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szemmel paprikát, paradicsomot, kukoricát, kakaót, fahéjat, nyers krumplit kellett kóstolni és felismerni. Walt
Disney mesék zenéinek felismeréséért újabb pontokat lehetett gyűjteni.
Majd lufiborotválásban mutathatták
meg ügyességüket, hogy senki ne legyen torzonborz bennszülött. Ha
már hódítás, vajon ki ismeri jobban
az országokat és azok zászlóit, ki tud
minél több zászlót és országot ös�szepárosítani. Utolsó akadályként mi
nem hajóval keltünk útra, hanem kerékpárral.
Azok a csapatok, akik az indulásra
vártak sem unatkoztak. A várakozás
ideje alatt volt ugrálóvár a tornateremben; szuper kvíz, melyet tableten
lehetett kitölteni; trambulin és asztalitenisz; társasjátékok; csillámtetoválás és rally autók, szervízsátor, lakóautó az iskola parkolójában.
A kalandtúra végén minden felfedezőt hot-dog és fagylalt vár az iskola
udvarán. Minden csapat jutalmat kapott, az első három helyezett külön
ajándékot is. Majd meglepetésként
egy rallys bemutatót nézhettek meg
tanulóink egy szülői felajánlás jóvoltából.
Hálás szívvel köszönöm mindenkinek a támogatását, munkáját! Köszönöm a szülői felajánlásokat, önzetlen segítséget, minden területen
-ugrálóvár, rallys bemutató, autók,
fagylalt, hot-dog. Köszönöm kollégáimnak, szülőknek, támogatóknak,
hogy segítettek örömöt szerezni, mosolyt varázsolni gyermekeink arcára.
Íme néhány gondolat
a gyerekektől:
„Jó volt! Az volt benne a jó, hogy mi
szerveztük.”
„A programok nagyon jók voltak,
mert más fajták voltak, az állomások,
mint az előző években.”
„Az autók jól néztek ki és kimondottan érdekes volt.”
„Én jól éreztem magam a gyereknapon, ami a leg jobban tetszett az
ételkóstolás.”

„Tetszettek az állomások, mivel nagyon ötletesek és kreatívak voltak. Jó
érzés volt csapatkapitánynak lenni.
Jók voltak a programok is, én nagyon
élveztem.”
„A gyereknapot nagyon élveztem,
bár egy kicsit fárasztó volt csapatkapitánynak lenni.”
„Jó volt végre még egy ilyen gyereknap, folytatódott a jó hagyomány.”
„Ez a gyereknap feledhetetlen volt
élmény volt számomra. Minden program nagyon izgalmas és érdekes volt.
Az akadályversenyek is nagyon tetszettek, a kedvencem a zászlós és a zene felismerős állomás volt. Ezért a gyereknapért megérte (véleményem szerint) az a
sok álmatlan éjszaka, korán kelés és törekvés, amit a nyolcadikosok és tanárok
belefektettek. Jók voltak a programok és
finom volt a fagyi meg a hot-dog.”
„Köszönjük szépen ezt a szuper
napot!”
„Nekem ez volt a kedvenc gyereknapom!”
Lajtosné Dudok Mária,
szervező tanár

Á LTA L Á NO S I S K OL A
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kempo hírek

A nyár beköszöntével
sem tétlenkednek
Kempósaink!
2022. 05. 21-22. Emlékverseny Nyílt Kempo Európa Bajnokság
Egyesületünk négy versenyzővel
képviselte magát a Szigetszentmiklóson megrendezett Kempo Európa
Bajnokságon!
A színvonalas nemzetközi versenyen az alábbi eredményeket érték el
versenyzőink:
Flórián Ilona
Formagyakorlat ezüst
Fegyveres formagyakorlat ezüst
Miskolczi Márk
Gi Submission IV. helyezés
Szabó C. Alan
Formagyakorlat ezüst
Gi Submission ezüst
Light contact ezüst
Teszéri Barnabás
Formagyakorlat bronz
Gi Submission ezüst

Gratulálunk a tanítványoknak
és a felkészítő Mesternek, Sensei
Verók Péternek és további sikereket kívánunk a tatamin!

Hun Kempo Kai
dan vizsga
2022. 06. 04-én Hun Kempo Kai
dan vizsgára került sor, melyen meghívás útján szövetségünk magasabb
fokozattal rendelkező Mesterei ve-

hettek részt.
Ezen a vizsgán egyesületünk alapítója és Mestere, Sensei Verók Péter is
megmérettetett!
Szövetségünk vezetője Hanshi
Lovász Gábor 8. dan felkészítésének
és útmutatásának köszönhetően, a
szellemileg és fizikailag is megterhelő
vizsgát követően Sensei Verók Péter
4. dan viselésére jogosult.
Szívből gratulálunk a Mesterek-

nek és további sikereket kívánunk a
Kempo útján!

Június 18. Csomád Kupa
Gőzerővel készülünk a VIII.
CSOMÁD KUPÁRA
Mindenkit várunk szeretettel!
Osu

XXXXXX

PÁLYÁZATI KÓDSZÁM:
PÁLYÁZAT ELNEVEZÉSE:
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
PROJEKT CÍME:
ELNYERT ÖSSZEG:
TÁMOGATÁSI INTENZITÁS:
TÁMOGATÁS FORMÁJA:

FCA-KP-1-2021/4-000077
A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében
„civil közösségi tevékenységek és feltételeinek
támogatása” (2021.)
"Bogáncs" Alapítvány a környezettudatos E-mail cím:
gondolkodás terjesztéséért és védelméért Közhasznú
Alapítvány
Bogáncs Alapítvány helyi közösségépítő nap 2022-ben
1 902 111 Ft, azaz egymillió-kilencszázkettőezerszáztizenegy forint
100 %
vissza nem térítendő támogatás

A pandémiás időszak után, a Bogáncs Alapítványra rendkívül fontos tevékenység hárult. A fiatalok, különböző korosztályok, helyi
közösségek összefogása, közösségek építése, integrálása, programok szervezése. Az Alapítvány tudatos stratégiák, tervezés
mentén építi fel tevékenységét, eseményeit, közösségfejlesztő akcióit. A 2022 évben megvalósuló szabadtéri Piknik Mozi
rendezvény a helyi fiatalok, családok, civil közösségek találkozója. Kultúrális elemekkel tarkítva, helyi hagyományokkal a
fenntarthatóság jegyében, - szabadtéren. Csomádon valósul meg egynapos komplex programunk. Alapítványunk 2006 óta a
csomádi közösségi élet központi szereplője. Helyi programok, hagyományőrzés, közösségek, civil kezdeményezések közötti aktív
kapocs, a fenntartható fejlődés, a természet, aktív kikapcsolódás, helyi értékek megőrzésének jegyében. A pandémia adta
élethelyzet, civil szervezetünk számára új feladatokat adott, hiszen a helyi lakosok, közösségek közötti érintkezés lehetősége
lecsökkent, mégis nagyon fontos és meghatározó, igényeik folyamatos felmérése, a velük való kommunikáció. Szabadtéri piknik
programunk a természet közelében, szabad ég alatt valósul meg Csomádon, ahol helyi ízek, helyi kézművesek, helyi
vállalkozások is bemutatkozhatnak, fókuszálva helyi értékeinkre. A Piknik Mozi program keretében filmvetítés, szabadtéri
kultúrális, művészeti párbeszéda alapú közösségfejlesztést nyújtunk, Alapítványunk számára fontos, hogy a felnövekvő, fiatal
nemzedékek, korosztály számára is tudjuk mindig új és új kapcsolódási pontot adni, értéket teremteni, mely Csomádhoz,
szülővárosukhoz, lakóhelyükhöz kötheti őket, s mely szabad lehetőséget, kapcsolódási pontot adhat számukra jövőbeni útjukhoz.
Rendezvényünkkel szeretnénk megteremteni a fiatalok közösségépítésének újszerű, modernebb körülményeit, a helyi családok
kultúrális, művészeti igényére is támaszkodva. Szervezetünkről, a közösségi életről, a rendezvény által teremtett új értékekről,
imázsfilm is készül, mely lehetőséget teremt arra, hogy ezen közösségépítő tevékenységünket megőrizzük, kommunikáljuk olyan
online csatornáinkon keresztül, melyeket a pandémiás időszak miatt is gyakorta használ az a helyi célközönség, akikhez minden
csatonán keresztül igyekszünk eljutni. Programunk egy teljes egésznapos közösségépítő program, a rendezvényhez
kapcsolódva, értékeink többszintű megőrzése kapcsán, vizuális – anyagok imázsfilm is készül a közösségi értékteremtésről, így
értékeinket e formában is megőrizhetjük, eljuttathatjuk online kommunikációs csatornákon, szélesebb célközönség felé is.

Köszönjük támogatóinknak a segítséget:
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Kedves Olvasók! Drága
Testvérek!
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úsvét után 50 nappal töltetett ki a Szentlélek a tanítványokra. Nem tudták az idejét,
csak az ígéret maradt meg a számukra, melyet Jézustól őriztek a
szívükben.
Jézus mennybemenetele előtt azt
parancsolta tanítványainak, hogy
addig ne hagyják el Jeruzsálemet,
amíg meg nem kapják a megígért
Szentlelket. Az apostolok pedig
egy szívvel és egy lélekkel kitartóan
imádkoztak, és várták, hogy Jézus
ígérete beteljesedjen az életükben.
Várták a Szentlelket, de nem azért,
mert kicsit már megfáradt a lelki
életük, és ettől az élménytől valami
újat reméltek. Nem is azért várták
imádkozva a Szentlelket, hogy újraéljék azokat az izgalmas és nagyszerű időket, amikor először találkoztak Jézussal. Arra vártak, hogy
közösségüket Isten felülről való erővel ruházza fel, hogy elindulhassanak a népek közé, és meghirdessék,
hogy a názáreti Jézus, akit megfeszítettek és aki feltámadt, ő az Úr, és
ő a világ megváltója és reménysége.
Tíz napot kellett imádkozva várakozniuk a mennybemenetel után, és
így érkezett el pünkösd ünnepe.
Eredetileg pünkösd az első termésért, a termés zsengéjéért való
hálaadás alkalma volt Izraelben.
Annak a termésnek az elismerése
és megköszönése, amelyet reménység szerint majd egy teljes és gazdag
aratás és betakarítás követ.
Egy olyan kezdet, amely azóta is

egyre jobban kibontakozik, egyre
hatalmasabbá növekszik. Egy olyan
nap, amikor nemcsak megszületik a keresztény egyház, de elindul
növekedése, kultúrákon és népeken átívelő missziója. Ez azonban
bennünket is érint, hiszen mi is részesei vagyunk annak, ami az első
pünkösd napján történt. Isten Igéje
növekedett, terjedt, és eljutott hozzánk is. Isten Igéje ma is növekszik
közöttünk és általunk is. A pünkösdi események nem az apostolok
intellektusában, fogalmazzunk így,

fejében zajlott le. Nem megértettek
valamit, nem új információt kaptak.
Nem is az történt, hogy felismertek
volna magukban egy olyan lehetőséget, amelyet korábban nem vettek
figyelembe.
Az Úrral való kapcsolat nem
pusztán ismeret a fejben, hanem
kaland, élmény, tapasztalat, érzés
a szívben. Természetesen ez nem
létezhet egyenletes és folyamatos
intenzitással, de hiába tudod elmondani, hogy az Úr hatalmas, az
Úr szerető, az Úr kegyelmes, az Úr
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szent, ha ennek valósága, tapasztalása még nem járta át megingathatatlan
bizonyossággal a bensődet. Különbség van tehát a között, hogy az a véleményed, hogy Isten szent és kegyelmes, vagy átélted már az ő szentségét és
kegyelmét.
A Szentlélek az, aki Jézus Krisztus minden igazságát kijelenti a szívünkbe, és ez nem pusztán ismeret, hanem olyan találkozás, olyan élmény, amely
egészen mélyen megragad és az Úrhoz kötöz. A szélviharhoz hasonlítható zúgás, a kettős tüzes lángnyelvek leszállása, és ezzel együtt a Szentlélek kitöltetése olyan tapasztalat, átélt valóság az apostolok életében, amely
mindörökre szívükbe írja az Úr hatalmát és szentségét, jelenlétének valóságát. Vágyjuk mi is a Léleknek bennünket mélyen megragadó, erővel felhatalmazó munkáját! Lássuk, higgyük és tapasztaljuk, hogy a kereszténység
szívében ott áll a mindenható Isten érzékelhető megtapasztalása!
Az apostolok „különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy ahogy a Lélek
adta nekik, hogy szóljanak.” Ez nem kis megdöbbenést és zavart keltett
mindazok között, akik a zúgást hallván összefutottak, és a saját nyelvükön
hallották az apostolokat beszélni. Pünkösd ünnepére, amely a három főünnep egyike volt, Jeruzsálembe zarándokoltak a szétszórtságban élő zsidók valamint pogányból zsidó vallásra tért ún. prozeliták is. Ez a magyarázata annak, hogy pünkösd napján a népek jelen voltak Jeruzsálemben. A
„mindannyian értjük amit mondanak” csodálatos tapasztalata a bábeli zűrzavar ellentéte. Bábelben az emberiség Isten kizárva akart magának egységet és hatalmat, dicsőséget, de az Úr – éppen az ember érdekében - ezt nem
engedhette, és ezért a nyelvek összezavarásával lehetetlenné tette a tervet.
Pünkösdkor azonban, amikor a Szentlélek kiárad, hogy az apostolok Jézus
Krisztus erővel felhatalmazott tanúi legyenek, azonnal egyértelmű lesz,
hogy ez a tanúságtétel, a Jézusról szóló evangélium minden népekhez szól,
valamint hogy Jézus Krisztus evangéliuma egységet, megértést, és megbékélést hoz a népeknek.
A nyelvek és a megértés csodája arra is rámutat, hogy Isten nagyságos
dolgait, azaz az evangéliumot, minden nyelven lehet és kell hirdetni.
A kereszténységben nincs egy szent nyelv, és ezzel együtt egy szent kultúra, amely az igazi és a felsőbbrendű, amint pl. az iszlámban ennek éppen
az ellenkezője igaz, hiszen a Koránnak csak az eredeti, arab változata a hiteles szentírás.
A Léleknek a munkája felkészíti az egyházat a misszióra, felkészíti Isten
népét az Ige növekedésére.
Azzal a felkiáltással indultunk, hogy tudok tovább is számolni, mint 50.
Az ötvenedik nap után is a Szentlélek ajándékával indulhatunk tovább a
hétköznapokba, a nyári családi alkalmakra. Vagyis tudjunk tovább számolni – hiszen velünk is számol, felhasznál az Úr - ötvennél az Isten Lelkének
segedelmével.
Ámen!
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

Dsida Jenő

PÜNKÖSD
Ujjong a lelkem s telve van örömmel:
Ma érkezik a régvárt vendég!
Bár liliom-palástot
Vehetnék vállaimra
S elébe úgy mehetnék
Hogy szűzfehéren üdvözöljem Őt! –
Bár tűzrózsákat, égő szíveket
Szórhatnék szét a nagyvilágon,
Hogy illatot és színeket
És imákat találjon,
Amerre jár! –
Bár lenne szívem ünnepi
Zsolozsmát zengő, nagy harang,
Mely szétkiáltja örömét,
Hogy csengjen-bongjon tőle a határ!
Pedig, kit várok, csak egy kis madár,
Remegő szárnyú, hófehér galamb! –
– – De benne ég az örök Láng,
A szent tevésre ihlető, nagy Isten!
Szemén pünkösdi tüzek nyelve csap ki
S így tekint le ránk!
Csak egy pihegő, hófehér galamb!
De Őt imádom, amíg élek,
S előtte hullok térdre egyedül
Parányi semmiségem
Alázatos mély érzetében
Mikor felettem átrepül:
Mert Ő az Úr és Ő a Lélek!
S tőle várjuk fényes újulását
A föld színének
Ő hozzá csap fel ezer ének
Ostromlón zúgva pünkösd hajnalán:
Oh jőjj el! Jőjj el! – – – –
Halld meg világ a titkot:
Ma eljön hozzánk! – – – –
Ujjong a lelkem s telve van örömmel!

k u lt ú r a

22

M ájusi pr ogr a mok
a m űvelődési
házban
Május 11-én az iskolánk második
osztályos tanulói a délelőtt folyamán
könyvtári látogatásra érkeztek. Könyvtári óra keretében a beiratkozásról,
könyvtárhasználatról, hagyományinkról illetve az általános tudnivalókról
beszélgettem a gyerekekkel. Végül papírszínház bemutatásával zárult a foglalkozás.
Május 13-án, délelőtt egy könyvtári
pályázat által elnyert bábelőadáson vettek részt az óvodások és kisiskolások.
Az Ákom-Bákom bábcsoport bemutatásával Egyszer volt… A kiskondás című
Magyar népmesei zenés bábelőadást tekinthették meg a gyerekek.
Kiskondás dalolva indul útjára,
hogy szerencsét próbáljon a király udvarában. A király ugyanis kihirdette,
hogy annak adja fele királyságát és szép
leánya kezét, aki úgy el tud bújni, hogy
a királykisasszony nem találja meg.
Kiskondás a vándorlása során jó szívének köszönhetően új barátokra talál,
de vajon tudnak-e neki segíteni, hogy
jó rejtekhelyet találjon a próbák során?
Mindez kiderült ebből a népdalokkal
és népi motívumokkal díszített szép
bábelőadásból.
A Művelődési Ház otthont adott
a fóti és csomádi zeneiskola (zongora,
hegedű, gitár) tanszaki vizsgaelőadásainak illetve koncertjeinek. A szülők és
a látogatók figyelemmel kísérhették a
zenetagozatos dákok éves munkájának
fejlődését.
Az óvoda két csoporttal tartotta
meg évzáróját a Művelődési Házban,
melyre az óvodapedagógusok felkészítésével lelkesen vettek részt a gyerekek.
Tisztelt Olvasóink ! A Művelődési Ház és Könyvtár 2022. augusztus
08-tól augusztus 26-ig zárva tart!
Salamonné Marika
Kulturális rendezvényszervező Közművelődési szakember,
Könyvtáros

Kiskondás

Könyvtári óra

k ör n y e z e t t u d ato s a n !
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Farmlátogatáson
a 2. osztály

