Túra a közelben

A Naszály

Milliónyi nárcisz borítja a Naszály oldalát a Dunakanyarban
A Vác fölött sasbércként emelkedő hegy 652 méterrel magasodik a tenger szintje
fölé. A Naszály növényzete igen gazdag és változatos; az edényes növények (harasztok, nyitvatermők, zárvatermők) fajainak száma több mint 450. Él itt több ritka,
bennszülött, csak a Kárpát-medencében honos faj is – 79 faj védett, 5 fokozottan védett. Ez a látvány fogadja, aki felmegy a Naszály déli lejtőjére megcsodálni
a nárciszmezőt. A nárciszok többsége tavasszal virágzik. Fontos tudni róluk, hogy
mérgező növények. A 2-es útról a sejcei elágazónál térünk le, majd a cementgyár
szállítószalagjáig kell menni Vác irányába. A szállítószalaggal párhuzamosan futó
földút mellett található ez az elképesztő virágmező.

P OLG Á R M E S T E R I B E S Z Á M OLÓ
járda felújításokra benyújtott pályázataink is nyernek.
Rövidesen elindítjuk a közbeszerzési eljárást a Fő utca II. szakaszának – a Fő utca 63. számtól
– 27. számig - megépítésére. Reményeink szerint nyáron elkészül és át
tudjuk adni.
u

u Folyamatosan
figyeljük,
karban tartjuk belterületi útjainkat. Kérem a lakosságot, jelezzék,
ha tapasztalnak úthibákat.

A veresegyházi kereszteződésnél közúti baleset során kidöntött kegyeleti kereszt ügyében a
rendőrségi eljárás lezárult. A károkozó biztosítója megtérítette az
okozott kár egy részét. A kereszt
helyreállítása megkezdődött.
u

A Csomádi KSK Egyesület pályázaton nyert támogatást a
Sportöltöző belső helyiségeinek
festésére és a külső homlokzat felújítására.
u

T i s z t elt
Csomádi
P olg á r ok !
Szeretném Önöket tájékoztatni
az elmúlt időszak eseményeiről:
u Nagy örömmel tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 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 beruházásra benyújtott pályázaton nyert az
Önkormányzat.
Bízunk benne, hogy a Magyar
Faluprogram keretében kiírt út- és

A Művelődési Házban
2022. 04. 09-én a húsvéti ünnepekre készülődtünk, melyre szeretettel
hívtunk minden kedves családot,
sok meglepetés fogadta a résztvevőket.
u

u A jó idő beálltával elkezdődtek a kerti munkálatok. Kérem,
a házak előtti közterületek rendbetételét!
Legyen szép a környezetünk!

Meghitt, boldog, békés
Húsvéti ünnepeket kívánok!
Jó egészséget kívánok mindenkinek!
Klement János
polgármester

Tóth Árpád:

Április

Április, április,
bolondok hónapja!
Szeretlek én téged,
– a föld akkor kapja
A langyos csillogó,
locsogó esőket,
Melyeket hallgatni oly jó,
s a szív éled…
Április, április,
– bolondok hónapja!
Zöld füvét a csikó
ropogva harapja,
Zsenge reménységnek
harmatozó füvét
Harapja friss szájjal
egész Emberiség.
Nem vagyunk mi azért,
nem és nem, bolondok,
Hajoljatok reánk,
derék, új falombok,
Az legyen a divat,
áprilisi fényből,
Szűrjetek ránk szép szűrt
legényes reményből.
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Tá jékoztató Közbeszerzési Tervéről.
Csomád Község
A napirend 6 egyhangú igen szavaÖnkormányzat
zattal került elfogadásra.
Ké pviselő-testülete 2022. 03.
2. Beszámoló a 2021.
11-i üléséről:
évben az Önkormányzat

1. TOP Plusz-1.2.3-21
kódszámú
„Belterületi
utak fejlesztése” c. pályázat
keretében a Megalapozó
Dokumentum összeállításával kapcsolatos feladatok, valamint a pályázat nyertessége esetén
projektmenedzsmenti
feladatok
ellátása - ajánlattételi felhívás meghatározása, gazdasági szereplők kiválasztása
Képviselő-testülete az Esztergály
utca útfelújítása valamint a járda felújítása céljából úgy döntött, hogy
a TOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú
„Belterületi utak fejlesztése” című
pályázatot benyújtotta. Megalapozó Dokumentum összeállításával
kapcsolatos feladatok, valamint a
pályázat nyertessége esetén projektmenedzsmenti feladatok ellátásának
elvégzésére ajánlattételi felhívást bocsátott ki és meghívott három céget.
A napirend 7 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.

Tá jékoztató
Csomád Község
Önkormányzat
Ké pviselő-testülete 2022. 03.
21-i üléséről:
1. Döntés a 2022. évi
Közbeszerzési Terv elfogadásáról
A
Képviselő-testület
döntött az Önkormányzat 2022. évi

költségvetéséből államháztartáson kívülre nyújtott támogatások felhasználásáról
és döntés a 2022. évben államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról
A civil szervezetek elszámoltak a
2021. évi támogatásokról. A Képviselő-testület döntött a 2022. évi támogatásokról.
A napirend 6 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
3. Közösségi színtér
2022. évi szolgáltatási tervének jóváhagyása
A Művelődési Ház és Könyvtár elkészítette 2022. évi munkatervét, melyet a Képviselő-testület jóváhagyott.
A napirend 6 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
4. Vagyongazdálkodási terv elfogadása
A helyi önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles
készíteni. A Képviselő-testület minden évben meghatározza a következő
évre tervezett vagyongazdálkodási
tervből adódó feladatok megvalósításának módját és eszközeit.
A napirend 6 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
5. Döntés a TOP
Plusz-1.2.3-21 kódszámú
„Belterületi utak fejlesztése” c. pályázat keretében a

Megalapozó Dokumentum összeállításával kapcsolatos feladatok,
valamint a pályázat nyertessége esetén projektmenedzsmenti feladatok
ellátása céljából gazdasági szereplő
kiválasztásáról
A Képviselő-testület döntött a Belterületi utak fejlesztése c. pályázat keretében a Megalapozó Dokumentum
összeállításával kapcsolatos feladatok
ellátására a gazdasági szereplőről.
A napirend 6 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
6. Ajánlattételi felhívás Csomád Község közigazgatási területén a gyepmesteri feladatok ellátására
2022-2024. évben
A Képviselő-testület ajánlattételi
felhívást tett közzé a gyepmesteri feladatok ellátására.
A napirend 6 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
Részletesebben a www.csomad.hu
oldalon olvashatnak.

bé k e s sé g né k t e k

Kedves Olvasók!
Drága Testvérek!
Húsvéti tanúságtevők
2022-ben is

K

risztus feltámadt! - Valóban
feltámadt! Halleluja!
Dicsérjük az Urat! "Ti vagytok
erre a tanúk" - mondja a feltámadott a tanítványainak. Vegyük észre,
hogy ez a mondat kijelentőmódban
hangzik el. Nem kérdés, hogy vajon
tanúi-e a feltámadásnak, nem kérés,
hogy legyenek szívesek azok lenni,
és nem is felszólítás, hogy legyenek
azok. A feltámadott Jézus Krisztus teljes bizonyossággal jelenti ki a
tizenegyről: ti vagytok a tanúk.

A feltámadás, ill. a feltámadott
Jézus Krisztus tanúja az, aki teljes
szívbeli meggyőződéssel bármi áron
kész megvallani, hogy az, akit istenkáromlóként kivégeztek, feltámadt, él és
uralkodik örökké. Ilyen tanúvá azonban nem tanfolyamon, vagy tankönyvek által lesz valaki. Ennek a tanúságnak ára van, hiszen sokan nem akarják
hallani az igazságot. A Jézus melletti
tanúskodás nem könnyed és felhőtlen
dolog. Nem volt az Péternek, aki letagadta, hogy ismeri őt. Nem volt az a
tanítványoknak, akik félelmükben és
csalódásukban szétfutottak kivégzése
után. Így menetelnek ketten az úton
Jeruzsálemből Emmaus felé. Lelkiállapotuk igaz tükre a tizenegynek, de
sok mai tanítványnak is. Hittek abban, hogy Jézus a Messiás, ő a Király,
de ennek már három napja vége. Reményük szertefoszlott. Ha valamiről
tanúskodhatnak, az az, hogy a Mestert
megölték, és vége a történetnek.
Hogyan lett a tanítványokból
tanú? Azokból, akik az asszonyok tanúságára egy kézlegyintéssel annyit
mondtak, hogy üres fecsegés. Hogyan lehetséges, hogy Jézus kijelentése annyira igaznak bizonyult, hogy
később még életüket is képesek voltak
feláldozni, de nem tagadták meg a
róla való tanúságot?
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Vajon kimondja-e Jézus Krisztus
közöttünk, ma, ugyanezzel az egyértelműséggel, hogy tanúim vagytok?
Ezekre a kérdésekre keressük a választ az alábbiakban:
Hogyan viszonyul a feltámadáshoz az ember?
Kész róla beszélgetni, vitatkozni.
Lukács evangélista leírja, hogy miután az asszonyok üresen találták a sírt,
majd Isten követei hírül adták a feltámadást, ketten mentek Jézus tágabb
tanítványi köréből az Emmausba vezető úton. Jézus melléjük szegődik,
de nem ismerik fel, amíg meg nem
magyarázza nekik az Írásokból, hogy
a Messiásnak szenvedni, meghalni és
feltámadni kellett, valamint meg nem
töri a kenyeret egy közös vacsorán. A
két férfi, amint felismeri, hogy Jézus
feltámadt, késő este visszatér Jeruzsálembe a tizenegyhez, hogy tanú legyen. Közben Simonnak is megjelent
az Úr, de a többieknek még nem.
"...mindezekről beszélgetnek".
Elképzelem ezt a beszélgetést. Legalább hárman vannak, akik hisznek,
akik tanúk, akik állítják, hogy Jézus
feltámadt, mert találkoztak vele. De
valószínű, hogy a többiekben még
igen erős kétségek és kérdések élnek.
Gondoljunk csak Tamásra, aki János
evangélista beszámolója szerint nem
volt ott, amikor Jézus megjelent a
tanítványoknak, és amikor azok egybehangzóan állítják, hogy találkoztak
vele, Tamás azt feleli, hogy nem hisz,
amíg nem látja őt, sőt, amíg nem érinti őt és sebeit. ( Jn. 20.24kk). Nem tudom, hogy milyen hangulatú lehetett
ez a beszélgetés, hangos és szenvedélyes, vagy csendes és elmélyült, de bizonyos, hogy nem állt távol sok mai
hasonló beszélgetéstől. Amikor hívők
és nem hívők megvitatják a hit kérdéseit. Történhet ez teljes őszinteséggel,
bizalommal, vagy pedig feszültebb
légkörben, összecsapások közepette.
Nem mindenki, de sokan, akik nem
hisznek, készek ilyen jellegű beszélgetésben, vitában részt venni. Gyakran
sokkal inkább, mint egy (húsvéti)
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istentiszteleten részt venni. Az ember
biztonságban érzi magát: egyenlő beszélgetőpartnerével, saját értelmére,
tapasztalataira támaszkodik, és úgy
érzi, nagy meglepetés nem érheti.
Vannak, akik hasonló módon vannak
itt ma is. Azzal a fenntartással, hogy
kívülállóként megfigyeled, meghallgatod azt, ami történik, ami szól, és
utána majd megbeszéled, megvitatod
azt. Akár magaddal, akár másokkal.
Mit mondjunk erről? Amíg őszinte
istenkeresés rejlik mögötte, legitim ez
a hozzáállás. Amikor cinikus közöny,
ellenségesség, vagy Isten előli menekülés, bujkálás motiválja, végzetes
lehet.
"Miközben ezekről beszélgettek,
maga Jézus állt meg közöttük, és így
köszöntötte őket: Békesség néktek".
A beszélgetésnek, érveknek, ellenérveknek azonnal vége lett: megjelent a
feltámadott. Nincs szükség több magyarázkodásra, nincs lehetőség több
okoskodásra. A vita tárgya ott áll előttük. Azt gondolhatnánk, hogy erre
nincs más válasz, mint a hit, de nem
ezt találjuk, és ez nagyon fontos ma
nekünk. A feltámadotthoz való újabb
viszonyulás bontakozik ki előttünk:
nem hisznek a saját szemüknek.
Először megrettennek és félnek,
mert azt hiszik, hogy szellemet látnak.
Természetes ez a reakció, hiszen Jézus
Krisztus egyszer csak megáll közöttük
- váratlanul. János evangélista hozzáteszi ehhez, hogy zárt ajtók mögött
voltak. Jézus megpróbálja oszlatni ezt
a félelmet, és megmutatja nekik kezét
és lábát, hogy belássák, ő valóban az,
akit láttak a kereszten szenvedni és
meghalni. Nem szellem, amint gondolják. Ők, akik között vannak, akik
úgy gondolkodnak, hogy "hiszem, ha
látom", látnak, és mégsem hisznek. Inkább hiszik, hogy valami szellemmel
találkoznak, semmint hinnének megfeszített Jézus feltámadásában.
Számunkra is elgondolkoztató ez
a magatartás. Vajon aki közülünk azt
mondja, hiszem, ha látom, hinne, ha
tényleg látna? De így is mondhatom:

te, aki azt mondtad, elfogadod őt,
ha egy konkrét dolog megtörténik,
tényleg így cselekedtél? Mert nem kevesen vannak azok, akik elfelejtették
az ilyen kijelentéseiket. A feltámadott
valósága annyira új, annyira más, mint
minden ebben a világban, hogy az
ember, ha csodát lát, azt is képes megmagyarázni, csak ne kelljen hinnie.
Hogyan viszonyul a feltámadott
Jézus a kételkedő emberhez?
Ugyanezt a leírást vizsgáljuk meg
Jézus szemszögéből. Mit tesz ő annak érdekében, hogy tanítványaiból
tanúk legyenek?
Eljön a beszélgetésbe. Azaz nem
elégedik meg azzal, hogy róla beszélgetnek. Nem elég neki annyi, hogy
szó esik róla. Tanúkat akar. A beszélgetésben megjelenő kételkedés nem
tartja vissza őt attól, hogy húsvéti hittel ajándékozza meg őket. Jézus nem
tart a kételytől, és nem is akar megtartani abban. Azon van, hogy élő
hit, szívbeli meggyőződés fakadjon
minden szívben, és tanújává legyen
minden ember. Ennek bizonysága,
hogy egyszer csak megállt közöttük
azért, hogy kijelentse, megismertesse
magát.
Ez a titokzatos megérkezés sokaknak tapasztalata: Váratlanul egyszer
csak megjelent - nem testben, de az-

zal a szívbéli bizonysággal, hogy jelen
van, itt van, hozzá tartozol, és nélküle
elképzelhetetlen már az élet. Megtörténhet éppen egy beszélgetésben, egy
istentiszteleten, úrvacsorában, a csendes órában, kirándulás alatt, bárhol és
bármikor. Itt is és most is. Az emberibe, a mindennapiba, az evilágiba eljön, és feltámadása valóságát elhozza.
Találkozol az élő Krisztussal - míg a
melletted ülő, a veled egy fedél alatt
élő semmit sem lát ebből. Ugyanazt hallod és látod, mint ő, te mégis
Jézussal találkozol, míg a másik csak
önmagával, vagy egy másik emberrel.
Jézus kijelenti magát a tanítványoknak, megmutatja kezét és lábát,
majd pedig megeszik egy halat, hogy
a valóságot lássák, és ne gondolják
szellemnek. Ezután "megnyitotta ér-
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telmüket, hogy értsék az Írásokat".
Hiába olvassák, Isten dolgaira korlátozott a látásuk, amíg Jézus Krisztus
meg nem nyitja az értelmüket. Csak
a feltámadás fényében értik meg,
hogy a kereszthalál nem kudarc, hanem győzelem; a bűn, a kárhozat, a
Sátán hatalmának legyőzése. Ugyanígy, akármit nem értesz, nem bírsz
befogadni Jézus Krisztusból, az ő személyéből, a vele történt dolgokból:
Kérd, hogy nyissa meg értelmed az
Írások alapján. És ő meg fogja nyitni,
mert tanúvá akar tenni.

A tanú küldetése

A tanú küldetését is elmondja Jézus. Ha Krisztus feltámadt a halálból,
akkor "hirdetni kell az ő nevében a
megtérést és a bűnbocsánatot minden
nép között." Mert ez a tanú küldetése.
Ez a te feladatod is: nem megmagyarázni, nem pusztán érvelni, ne nagy
szónoklatokat tartani, csak tanúskodni, hogy én sem hittem, engem megkeresett, és nem akarok már nélküle
lenni - egy pillanatig sem. Az üzenet
tartalma pedig a megtérés és a bűnbocsánat. Aki odafordul ahhoz, aki
ő utána jött, aki meglátja sebeit a kezén és lábán, aki lebotul a feltámadott
előtt, az tudja, hogy szabad emberré
lett. Bűnei megbocsáttattak. Ez az ő
ajándéka részünkre, kételkedő emberek számára. Nyissad meg előtte szíved, mert ma rólad mondja a feltámadott Úr: Te vagy erre a tanúm!
Lajtos János,
evangélikus lelkész
Konfirmadusok hétvégéje a nagybörzsönyi Reménység Házban és az
evangélikus gyülekezet szeretetében
2022.04.01-03.
FFF
Megfehéredtünk, de nem elsősorban a leesett kb. 6-7 cm hó által. Az
Istenben való közösség erejét tapasztalhattuk meg örömben, kirándulásban, játékban, Isten dolgainak
tanulásában. Áldott napjaink voltak
így együtt.

vá l a s z tá s 2 0 2 2 .
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Csom ád, 001. s zá m ú
szavazók ör
Névjegyzéki adatok
A névjegyzékben lévő
választópolgárok száma 1 333
Az ebbe a szavazókörbe átjelentkezett választópolgárok száma 25

Megjelenési adatok

(lakcímmel rendelkezők)
Megjelent 998 (74,87%)
Nem jelent meg 335 (25,13%)
(átjelentkezéssel szavazók)
Megjelent 24 (96,00%)
Nem jelent meg 1 (4,00%)

Szavazási adatok
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat
nélküli szavazólapok száma 0
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma 998
Eltérés a szavazóként megjelentek
számától (+/-) 0
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma 5
Érvényes szavazólapok száma 993

Egyéni vál a sztókerület
PEST, 05. szá m ú OE VK Dunakeszi

INTERJÚ
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A bé k e é s a bi ztonság
minde ne k f e l e t t
– Hogyan értékeli az eredményeket: Ön szerint milyen szempontok
alapján döntöttek a választók, amikor leadták a szavazatukat?
– Az itt élő emberek a békét és
a biztonságot választották, nemet
mondtak a káoszra, az acsarkodásra, nemet mondtak az elvek nélküli hatalmi törekvésekre. Ezúton is
szeretném megköszönni mindenkinek, aki szavazatával támogatta
azt a közös munkát, amit az elmúlt
években elvégeztünk, és hozzájárult
ahhoz, hogy továbbhaladjunk azon
az úton, amelyen elértük, hogy a
Pest megyei 5-ös számú választóTérségünket nagyszerű,
kerület hazánk legdinamikusabban
szorgalmas emberek lakják,
fejlődő térségévé váljon. Ez egy
egy példaértékű igazi
olyan meggyőző eredmény, amelyet
közösség, amely az elért
nem érhettünk volna összefogás
eredményeivel is példát mutat
és együttműködés nélkül, és amit
az egész országnak.
mindenképp meg kell őriznünk a
továbbiakban is. Egyúttal szeretTuzson Bence
ném megköszönni mindenkinek,
aki munkájával és igyekezetével sez itt élő emberek, térségünk gítette a közös sikerünket! Legyünk
lakossága a békét és a biz- büszkék magunkra, mert bebizotonságot választotta, nemet mon- nyosodott, hogy ha összefogunk,
dott a káoszra, az acsarkodásra, még a legnagyobb túlerő sem képes
és nemet mondott az elvek nélküli bennünket megállítani.
hatalmi törekvésekre – fogalmazott a lapunknak adott interjúban
– Hogyan látja térségünk továbTuzson Bence, városunk és térsé- bi esélyeit és lehetőségeit, milyen
günk országgyűlési képviselője, aki fejlesztéseket tervezhetünk?
az április 3-i választásokon meggyőző fölénnyel kapott újabb négy
– Térségünket nagyszerű, szorévre mandátumot erre a pozícióra. galmas emberek lakják, egy példaÍgy továbbra is ő képviseli érdeke- értékű igazi közösség. Munkámmal
inket az Országgyűlésben. Mint mindig is az volt, és továbbra is az a
mondta, az eddig elvégzett mun- célom, hogy az itt élő kicsik és naka folytatására készül az előttünk gyok mindennapi életét szebbé és
álló időszakban, vagyis, ahogyan jobbá tegyem. Ezért dolgoztam, és
eddig is, úgy ezután is azon dol- a jövőben is ezért fogok mindent
gozik majd, hogy régiónk hazánk megtenni. Mert a bizalmat bizony
legdinamikusabban fejlődő térsége minden egyes nap ki kell érdemelni!
maradjon.
A további fejlesztések irányait az el-

A

múlt évek eredményei tulajdonképpen már kijelölték számunkra, az
egészségügyi és oktatási, közlekedési fejlesztéseket kell továbbvinnünk,
bölcsődéket, óvodákat és iskolákat
építünk – több ilyen beruházás már
folyamatban is van régiónkban, gondoljunk csak az ország legnagyobb
oktatási beruházására, a Diáknegyedre –, megújulnak az egészségügyi intézményeink, de ugyanakkor
nagy hangsúlyt fektetünk a zöld
beruházásokra is, a természet- és
környezetbarát fejlesztésekre. Régiónk egy nagyon tudatos közösség, a
fiatalok és a fiatal családok igénylik
a környezetkímélő megoldásokat, a
természetbarát szempontokat.
– Mit tart a választások leg fontosabb tapasztalatának?
– A választásokon is bebizonyosodott, hogy körzetünk lakói
ragaszkodnak ahhoz, hogy térségünkben továbbra is adott legyen
a mindennapok nyugalma, az alkotó munka, a tervezhető és kiszámítható jövő. Pontosan tudják az
emberek, hogy csak békében lehet
építkezni, fejlődni. Éppen ezért továbbra is elsődleges szempont számunkra, hogy Magyarország kimaradjon a szomszédságunkban folyó
háborúból, és hogy megőrizzük a
stratégiai nyugalmunkat. Segítjük
a bajbajutottakat, befogadjuk és ellátjuk a menekülteket, de nem küldünk sem katonákat, sem fegyvereket Ukrajnába. A béke megőrzése a
további fejlődésünk és az elért eredményeink megőrzésének garanciája. Én pedig minden erőmmel azon
vagyok, hogy folytassuk a közös
munkát, nagyon sok feladat áll még
előttünk.
-Szerk.-
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M ár cius 15.
az óvodában

G

yermekeink kulturális nevelése nemcsak szülők és
pedagógusok felelősségén múlik,
hanem mindnyájunkén. Nélkülözhetetlen, hogy a következő cseperedő
generáció ne lássa tőlünk mindazt,
hogyan emlékezünk meg egy ös�szetartó közösségként egy-egy jeles
napról, a nemzeti ünnepről; hogyan
éjük meg közösen szívvel-lélekkel
sokéves hagyományainkat.
Március 15. is egy ilyen jeles ünnep, nemzeti ünnep számunkra, de
ügyelnünk kell arra, hogy ne csak a
naptárban legyen piros betűs ünnep,
hanem az életünkben is. Mutassunk
példát, viseljük büszkén kokárdáinkat, meséljük el, mi indult el 1848.
márciusában a Pilvax kávéházban.
Óvodánkban a fent említettekért
tartjuk fontosnak a gyermekeinkkel
való közös emlékezést. Számtalan
olyan lehetőség áll előttünk, amely
lehetővé teszi, hogy gyermeki lélekkel
ők is megértsenek egy-egy kis szeletet
abból, amit ez a nap jelent számunkra, jelentett elődeink számára. Még,
ha nem is értik egészen, már most
plántálni tudjuk bennük az érzést és

n a p s u g á r ó v od a
a szokást, hogy később felnőttként
mindezeket ők is tovább tudják adni.
Egy héten keresztül verstanulással,
meseolvasással, népi táncokkal, katonás játékokkal és kézműves foglalkozásokkal készültünk március 15-ére.
Óvodásaink huszárokról szóló verset
tanultak, tenyérlenyomattal kokárdát
készítettek, nemzetiszínű zászlót festettek, csákót hajtogattak. Napjaink
„harcos” játékszellemben teltek, várak épültek és omlottak össze újra és
újra. Készségfejlesztő foglalkozások
alkalmával is katonákról szóló mondókákkal fejlesztettük a gyermekek
ritmusérzékét – ez kifejezetten nagy
örömöt jelentett számukra.
Az óvodai megemlékezés napján óvodásaink az alkalomhoz illően
ünneplő öltözéket öltöttek magukra – természetesen a kokárdák sem
maradhattak el. Mindhárom csoport
egy közösségként sétált el a falunkban
található Petőfi emlékműhöz, ahová
elvihették saját kézzel készített nemzetiszínű zászlóikat és virágaikat. Az emlékműnél elszavalták a Nemzeti dalt és
a nemrégiben tanult új verseket.
Pedagógustársaimmal bízunk abban, hogy emlékezetes és maradandó
élményt tudtunk szerezni óvodásaink
számára.
Lajtos Sára,
óvodapedagógus

Weöres Sándor:

Megy az úton…
Megy az úton a katona,
Zúg a vihar, fúj a szél,
zúg-búg, fúj a szél,
a katona sose fél.
Mitől félne? Kezibe kard,
gonoszoknak odavág,
dirr-durr, odavág,
sose bántsák a hazát.

g y e r m e k e ink
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BÖJTM Á S havának (m ár cius)
isk ol ai eseményei
hozzájárult a Pénz7 sikeréhez!

v

március 8.
Klement János polgármester úrral
köszöntöttük hölgy dolgozóinkat a
nőnap alkalmából.
Ugyancsak ezen a napon érkezett
iskolánkba, a pedagógusok számára 16 db DELL Latitude notebook,
melyet kollégáink nagy örömmel
vettek át használatra.

v

március 9.
Hit-és erkölcstan tájékoztató napot tartottunk az egyházi képviselőkkel együtt az érdeklődő szülők
számára.

Radnóti Miklós:

Március

Lúdbőrzik nézd a tócsa, vad,
vidám, kamaszfiús
szellőkkel jár a fák alatt,
s zajong a március.
A fázós rügy nem bujt ki még,
hálót se sző a pók,
de futnak már a kiscsibék,
sárgás aranygolyók.

v

március 3.
Miklecz Mihály kollégánkat búcsúztattuk egy rövid kis ünnepség
keretében az utolsó munkanapján,
nyugállományba vonulása alkalmából. Ezen az eseményen tiszteletét
tette Klement János polgármester úr
is, így nemcsak az iskola közössége,
hanem a település első embere kívánt
Mihálynak jó egészséget és tartalmas
nyugdíjas éveket!

v

március 4.
A Lázár Ervin Program keretében

az 5. osztály a Pesti Magyar Színházban járt, ahol megnézte az Időfutár
című előadást.

v

március 7.
A 2022. évi Pénz7 keretében a
Magyar Közgazdász Társaság egyik
közgazdásza tartott iskolánkban interaktív előadásokat.
Alsósainknak 13-14 óra, míg
felsőseinknek 14-15 óra között
zajlottak ezek a foglalkozások a
pénzügyi tervezés és megtakarítások témájában.
A tanulók számára fakultatív volt
a részvétel, ennek ellenére mindkét
tagozatról szép számmal jöttek el a
gyerekek, hogy megbeszélhessék a
szakértő asszonnyal az őket foglalkoztató pénzügyi kérdéseket, különös tekintettel a napjainkban zajló
nemzetközi események tükrében.
A közgazdász asszony a tanulók
életkorának megfelelően és érthetően beszélt a pénzügyi tervezés
és megtakarítások témakörében
felmerülő kérdésekről, illetve tudnivalókról.
Köszönjük, hogy ismét ellátogatott hozzánk és szakértelmével

v

március 10.
ONLINE munkaértekezlet keretében nevelőtestületünk elfogadta a 2022/2023. tanév beiskolázási
tervét.

v

március 11.
A pénteki tanítási nap első órájában
tartottuk iskolai ünnepségünket az
1848-49. évi forradalomra és szabadságharcunkra emlékezve. Az iskolarádiós ünnepi műsort Matyókáné Tóth
Piroska tanítónő irányításával a 4. osztályosok adták elő. A műsort követően
a negyedikesek megkoszorúzták Petőfi
Sándor emlékkövét az iskola közössége
nevében.

v

március 16.
Két kollégával bővült nevelőtestületünk: Balázs Nikoletta fejlesztőpedagógus a 2. osztály napközis foglalkozásit vezeti, mellette fejlesztő
foglalkozásokat tart néhány rászoruló tanulónak; Bánhidi Mónika tanulószobai pedagógusként jött vissza
hozzánk, mellette az alsós sportkört
és a 3. osztály testnevelési óráit tartja. Mindkettőjüknek jó egészséget és
sok sikert kívánunk!

Á LTA L Á NO S I S K OL A
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v

március 16-18. között nyolc
kollégánk tartott gördülő sztrájkot.
Köszönet lelkiismeretes hozzáállásukért, hogy figyeltek az iskola minél
zavartalanabb működésére is, így
párhuzamosan tudott érvényesülni
mindkét alapjog: a munkavállalók
sztrájkhoz való joga, illetve a tanulóink tanuláshoz való joga.

v

március 17.
A 7. osztálynak a Lázár Ervin
Program keretében rendhagyó irodalomórája volt, melynek témája A
legyek ura című ismert mű volt.

v

március 18.
A Lázár Ervin Program keretében
2. osztályosaink megnézték helyben
a Mátyás király vargája című művet a

Pereputty társulat előadásában.

v

március 22.
A Happy-hét keretében nagyon
szép iskolai dekorációval emlékeztünk meg a Víz Világnapjáról.

v

március 23.
16.30-tól nagy érdeklődés mellett
tartottuk meg tájékoztatónkat a leendő elsős szülőknek.

v

március 26.
Szombaton, tanítás nélküli munkanap keretében tartottuk meg Pályaorientációs napunkat a 2-8. osztályosoknak (részletes tudósítás külön
olvasható).

Ezen a napon az első osztálynak
tanítási napja volt, ekkor pótolták a
pandémia miatt elrendelt téli rendkívüli szünetük egyik tanítási napját.
Keddenként szivacs kézilabda
foglalkozás tartott a Veresegyházi
Kézilabdás Alapítvány két edzője
az alsós osztályoknak a testnevelési
órák keretében.
Két alkalommal, szerdán zajlottak
az alsós teniszórák órarend szerint, a
testnevelés órák keretében a Mogyoródi Open Teniszklub edzőinek irányításával.
Elkezdődött az iskolai foci házibajnokság. Az osztályokból szerveződött csapatok nagy elánnal vetették bele magukat a küzdelembe.
Gólzáporos meccsek, hangos buzdítás, spotszerű mérkőzések jellemezték az eddig lezajlott fordulókat.
Varga László,
intézményvezető

Tankerületi Petőfi versés prózamondó verseny
2022. március 9-én
Idén a Gödöllői Petőfi Sándor
Általános Iskola rendezte meg, a járvány miatt online módon lebonyolított versenyt.
Iskolánk felső tagozatáról nyolc
diák is nevezett. Több héttel a
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Varga Alíz

verseny előtt elkezdtük a felkészülést.

Az 5-6. évfolyamon: Varga Alíz Szabó Magda: Madár, Papp Péter - Wass
Albert: A vers; Krantz Emma - Lackfi
János: Agysötét; Stász Albert Levente
- Batta György: Kolbászfurulya című
versével készült.
A 7-8. évfolyamon: Nemeshegyi Loretta - Rónay György: Mondd, szereted
az állatokat?; Miklósi András - Romhányi József: A teve fohásza; Gellén
Arlett - Ágai Ágnes: Kamaszságok, Kóródi Zalán - Karinthy Frigyes: Így írtok
ti: Az emberke tragédiája című művének részleteit szavalta.
A Google Meet rendszerbe való bekapcsolódás az egész verseny jellegét
meghatározta, hiszen a természetes, személyes jelenlét híján kissé mesterkéltté
vált a környezet. Gyermekeink nagyon
jól vizsgáztak: az izgalmon, megmérettetésen, kamera-frászon kívül; a technikával is sikeresen meg-küzdöttek.
Türelmesen, illedelmesen alkalmazkodtak, mikor rájuk került a sor, igyekeztek
legjobb tudásuk szerint szavalni.
Minden résztvevőnek szívből gratulálunk; Zsuzsa néninek és Éva néninek
köszönjük a közreműködést a verseny
lebonyolításában!
Helyezettek:
5-6. évfolyam győztesei: 1. helyezett:

Gellén Arlett

Varga Alíz, 5. osztályos tanuló,
7-8. évfolyam különdíjas: Gellén
Arlett, 8. osztályos tanuló.
A díjátadó ünnepélyes keretek között
került megrendezésre a gödöllői Művészetek Házában, 2022. március 10-én 15
órai kezdettel.
Hálás szívvel zártuk ezt a rendezvényt: gyermekek, szülők és tanár egyaránt!

Március hónap igazán sikerekben bővelkedett a 3. osztályosok számára. Két
tankerületi versenyre is készültek tanulóink, hogy megmutassák magukat, tehetségüket.
Najat-Szabó Anna a Tankerületi Petőfi vers- és prózamondó versenyen indult Bernáth Zsolt: A veszekedő ujjak
című írásának szavalásával. Anna sok
idejét fordította az alapos felkészülésre.
Memorizálta, értelmezte a hosszú szöveget, próbált belehelyezkedni, minden
alkalommal finomította, tökéletesítette
a hangsúlyozást. A sok befektetett munka, meghozta gyümölcsét. Anna március
8-án nemcsak számomra, de a tankerület
3 főből álló zsűritagjai számára is tökéleteset alkotott. Anna az előadás alatt volt
nagyképű, gőgös, öntelt, veszekedős, dühös, jámbor és szeretetteljes, amit éppen
a szöveg megkövetelt tőle. Előadásával

elbűvölt mindenkit és a legrangosabb 1.
helyezést érdemelte ki. Nagy örömömre
szolgált, hogy részese lehettem Anna

felkészülésének.
A tankerület ezzel párhuzamosan
egy rajz- és fotópályázatot is hirdetett.
Csiki-Babics Márta, Ladjánszki Panna a korosztályában
felkészítő pedagógus meghirdetett egy választott népmese illusztrációjával készült. Rajz óra
keretében meghallgattuk az általam

Á LTA L Á NO S I S K OL A
választott népmesét. Az állatok beszéde című népmesére esett a választásom, amit a csodálatos hangú Szabó
Gyula előadásában hallgattunk meg.
Panna a mese legfontosabb részleteit
illusztrálta egy-egy puzzle darabka részeként. Aprólékos kidolgozás, egyedi
stílus és élénk színhasználat jellemezte Panna rajzát. Az online beküldött
munka az első fordulón bejutott a
legjobb 11 közé. Már ez nagy öröm
volt, hiszen azt jelentette, hogy Gödöllőn a Művészetek Házában egy
kiállításon vehetett részt a munka a
második fordulón.
Március 10-én az ünnepélyes
díjátadón a Művészetek Házában
adták át mindkét verseny díjazottjainak a jutalmat. Itt derült ki, hogy
Anna 1. helyezése mellett Pannát is
ünnepelhetjük, mert rajzával 3. helyezést ért el.
Kis tanítványaimnak szívből gratulálok! Őket ismerve, a jövőben
biztosan hallhatunk még róluk sikereik miatt.
Nagyné Szabó Mónika,
osztályfőnök

1848. március 15-ei
ünnepség
Nemzeti ünnepünkre való megemlékezés a 4. osztályos tanulók feladata
volt. Az ünnepség előtti napokban a
4.-es tanulók nagyüzemben gyártották a dekorációhoz szükséges díszítéseket, plakátokat, amelyek a folyosókat és az aulát díszítették.
Miután körvonalazódott, hogy
hagyományos értelemben nem tarthatjuk meg az ünnepséget, rádiós műsorral készültünk.
A rádiós műsorban megemlékeztünk a Pilvax-kör tagjairól, az események előzményét is felelevenítettük, majd röviden átvettük a 15-ei
eseményeket.
A rádiós műsor után minden osztály megnézett egy videót az eseményekről, mely olyan érdekességeket

15

Najat-Szabó Anna a Tankerületi Petőfi vers- és prózamondó verseny I.
helyezettje és Ladjánszki Panna a tankerületi rajzverseny 3. helyezettje
is taglalt, hogy miért mennek a nők a
férfiak jobb oldalán, hogy a huszárok
ruháján mi célt szolgált a zsinórozás.
A 4. osztály tanulói az előadás után
elvonultak Petőfi Sándor emlékkövéhez, és miután elszavalták a Nemzeti
dalt, megkoszorúzták az emlékművet.
A nap további részében folytatódtak a tanórák, de a gyerekek kérdezhettek a pedagógusoktól, akár a filmmel kapcsolatban, beszélgethettek a
márciusi események kapcsán.
Az alsósok és felsősök is kaptak
a témával kapcsolatos színezőket,
melyet egész nap kedvük szerint színezhettek.
Matyókáné Tóth Piroska,
szervező

Színházi előadáson
jártunk
2022. március 18-án a LEP program keretein belül színházi előadás
érkezett iskolánkba a második osztályosokhoz. A Pereputty Együttes
Mátyás király vargája című zenés előadást néztük meg autentikus népzenével színesítve.
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer,… így kezdődött. Mátyás király
udvarában mulattatót keresnek. A
Budavár alatt dolgozó varga híres
táncos lábáról és arról, hogy min-

den pénzét mulatozásra költi. Mátyás -persze álruhában- próbára teszi
a vargát: vajon lesz-e kedve mulatni
akkor is, ha követ kell hordania, vagy
katonának kell állnia? Miután semmi
nem tudta táncos kedvét szegni, a varga udvari főmulattatóvá lesz Mátyás
udvarában.
Szórakoztató élményben volt részünk e délelőttön, fordulatokkal volt
tele a z előadás, lekötve a gyermekek
figyelmét. Sokat kacaghattunk a mese
végéig. Nagyon jól szórakoztunk! Az
előadás végén együtt mulattunk mi is
a mulattatóval és a mese szereplőivel
egy kisebb táncház alakult tantermünkben.
Biztosan azóta is nagyokat mulat a
mese minden hőse minden este.
Szebeni Zsuzsa,
osztályfőnök
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Angol nyelvi verseny
Elérkeztünk az egész évet átívelő
versenyünk harmadik fordulójához.
Mindenki örömére az Egyesült Államok volt a téma.
Mindjárt az első feladatban felsoroltak 10 nagyvárost, s 20 állítást.
Össze kellett kapcsolni az állításokat
a városokkal. Megtudhattuk, hogy
Atlanta a híres Coca-Cola szülőhelye,
San Francisco beceneve „szeles város”
valamint Las Vegas a „bűnös város”.
Természetesen a feladatok megoldása
közepette további beszélgetésre került
sor a témában.
A legnépszerűbb feladat az a több
mint 12 perces videó alapos átfésülése
volt, melyben Amerika top 10 turista
attrakcióját mutatták be. A videóhoz
izgalmas és érdekes feladványok kapcsolódtak. Abban egyetértettünk,
hogy a Yellowston Nemzeti Parkba, a
Grand Canyon-ba és a Hawaii-szigeteken lévő Hawaii Vulkánok Nemzeti
Parkba mindenféleképpen ellátogatunk a jövőben, de azért Alaszkát sem
hagyjuk ki.
Mindeközben arra gondoltam, ahogy néztem a gyereket s hallgattam
kiáltásaikat: ide is el akarok menni,
meg ide is… - hogy remélem egyszer
tényleg lesz lehetőségük eljutni ezekre
a helyekre.

Viszonylag bonyolult feladatnak
tűnt a bevándorlással kapcsolatos
szavak, kifejezések melyeket szintén
hanganyagból kellett kiszűrni.
A harmadik fordulóban egy posztert kellett készíteni, melyen bemutattunk 3 filmet, 3 könyvet és 3 eseményt,
mely 2022-ben kerül megrendezésre
az USA-ban. Nagyon sok háttérmunkát és kutatást igényelt a feladat természetesen angol nyelven. A képeken a
poszterek láthatóak.
Nagyon értékesnek tartom pedagógus szemmel, a verseny feladatainak
összeállítását. Versenyzőink szinte észrevétlenül szereznek jártasságot - előre
megadott kritériumok alapján - információk kiszűrésére egy adott szövegből,

releváns információk megtalálására a
neten, s nem utolsó sorban földrajzi és
történelmi ismereteik is bővülnek.
Így a harmadik forduló után bátran kijelenthetem, hogy az ismeretek
bővülése mellett legnagyobb fejlődést
a gyerekek közös munkájában láttam.
Minden forduló végén készíteni kell
egy tablót, s itt a három csapattagnak
közösen kell bevetni kreativitását.
Megvalósult az, ami végső soron minden tanár vágya: hátralépve szemlélni
diákjait, akik önállóan dolgoznak,
azonban ha segítség kell, megakadnak
a háttérben ott a tanár, aki bíztat, segít.
Petriné Sándor Krisztina,
angol nyelvi szaktanár
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szítve, mintha szülinapra érkeztünk
volna. A kis kerti asztal frissítő üdítőktől és finom sütiktől roskadozott.
A gyerekek pillanatok alatt birtokba vették a játékokkal teli kertet. Labda, roller, kisautó, repülő
gyorsan egy-egy vidám közös játék
eszközei lettek. Az új helyszín adta
lehetőségeket kihasználva, jót lehetett bújócskázni, fogócskázni. A
bátrabbak még fára is másztak. Az
így is remek hangulatot, Dani anyukája lufik és buborékfújók osztásával
fokozta. Rossz érzés volt megtörni a
gyerekek önfeledt játékát azzal, hogy
mennünk kellett vissza az iskolába.
Parragh Anyuka egy szempillantás
alatt a búcsút is vidámmá varázsolta. Megjelent egy nagy táskával, ami
mindenki számára egy pohár színes
vattacukrot rejtett. A gyerekek hálás

szívvel mondtak köszönetet a vidám
délután szervezőinek.
Hálánkat nyomatékosabban is
szerettük volna kifejezni. Ezért másnap, rajzóra keretében mindenki egy
szép rajzolt, színes lufiba leírta érzéseit a kerti partiról. Az üzeneteket
összegöngyöltük, szalaggal átkötöttük és Danikát kértük meg, hogy
juttassa célba az üzeneteket.
Az üzenetek célba értek, és szívet
melengettek.

Kerti parti
Amint a tavasz megmutatta nekünk ragyogó napsütéses arcát, egy
kedves meghívásnak örömmel tett
eleget a 3. osztály. Március 24-én,
csütörtökön hivatalosak voltunk
Parragh Danika családjához egy kis
ebéd utáni kerti partira.
Megérkezésünkkor nagyon kedvesen fogadott minket Dani édesanyja,
nagymamája és az izgatott Parragh
ikrek. A kert lufifüzérrel volt feldí-

Nagyné Szabó Mónika,
a 3. o. osztályfőnöke

XXV. Simonyi Zsigmond
Kárpát-medencei
helyesírási verseny
A Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Károli Gáspár Református
Egyetem Pedagógiai Kara nevében
érkezett a felkérés a rendezvényen
való részvételre.
Mivel 2 éve nem volt alkalma ös�szemérni helyesírási tudását gyerekeiknek, ezért örültünk meg ennek az
országos versenynek. Már a regisztráció is nagy odafigyelést igényelt.
Online továbbképzések is zajlottak
a témakörben, hogy elősegítsék a
verseny eredményes lebonyolítását,
illetve, hogy gyakorlási lehetőséget
és felkészülést biztosítsanak a 2022ben esedékes online kompetenciamérésre is; mely megmérettetés is segíti a tanulók anyanyelvi és digitális
kompetenciáinak elmélyülését.
A verseny iskolai, megyei/fővárosi és Kárpát-medencei döntő fordulóban zajlik/zajlott. Az iskolai
részét a tanórákon lebonyolítottuk,
így kerültek ki az évfolyamonként
legjobbak, akik a megyei fordulón
indulhattak.
2022. március 17-én (csütörtökön) és 18-án (pénteken) magyarországi idő szerint 14:00 és 16:00
óra között gyakorlási lehetőséget
biztosítottak a diákoknak, amellyel a
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versenyre való felkészülést is támogatták. Március 17-én az 5. évfolyamos
diákok 14:00-tól, a 6. évfolyamos diákok 15:00-tól kezdhették meg a feladatok megoldását. Március 18-án a
7. évfolyamos diákok 14:00-tól, a 8.
évfolyamos diákok 15:00-tól tehették ezt. Volt olyan, aki az iskolában,
volt olyan, aki otthon lépett fel a versenyfelületre. Sajnos már itt is akadtak gondok, amit a szervezőkkel való
folyamatos egyeztetéssel próbáltunk
orvosolni – nem túl nagy sikerrel.
2022. március 23-án (szerdán) és
24-én (csütörtökön) magyarországi
idő szerint 14:00 és 16:00 óra között
zajlott a verseny 1. fordulója. Illetve
zajlott volna, de a 23-i verseny gyakorlatilag technikai hiba miatt a gyerekek és velük együtt „dolgozó” szülők fájdalmára értékelhetetlen volt…
éppen ezért március 28-án megismételték a versenyt, ami szintén kissé
„döcögős” lett…
Ennek ellenére tanulóink remekül helyt álltak. A 100 megszerezhető pontból a négy évfolyamon ilyen
eredmények születtek, melyekhez
szívből GRATULÁLUNK:

„Minden versenyzőt, a versenyszervező pedagógusokat és a kedves
szülőket tisztelet és köszönet illeti
azért, hogy nyitottak az újra akkor
is, ha az a szándékainktól függetlenül
nem minden esetben működik úgy,
ahogy kellene, és annak ellenére folytatjuk. Köszönjük a nyitottságukat!”
– ezek a verseny szervezőinek szavai.
A továbbjutók adatait legkésőbb
április 6-án véglegesítjük és küldjük.
Mi pedig izgalommal várjuk!
Csiki-Babics Márta,
felkészítő pedagógus

„Csak csajok” buli
Március 25-én pénteken, a 7. osztályos lányokkal tartottunk „zártkörű” osztályrendezvényt, ezúttal fiú
osztálytársaik nélkül. Az iskolai hétköznapok és a hagyományos osztályrendezvények nem mindegyike alkalmas arra, hogy minden felmerülő
kérdést át tudjunk beszélni nyugodt
körülmények között. Emiatt merült
fel közös igényünk egy hangulatos,
kötetlen beszélgetésre.
Kora délután, az osztálytermünk
gondosan átrendezett sarkában, illatosított párásító és füstölő használata
mellett, kényelmes ruhába öltözve, szivacsokra és ülőpárnákra hemperedve
kezdtünk el beszélgetni. Az égősorok
és a gyertyák fényében meghitt hangulatban szürcsölték a lányok a frissen főzött forró teát, miközben egyre jobban
megnyíltak egymás előtt.
Sok minden terítékre került. Esett
szó a múltról, a jelenről és természetesen a jövőről is. Mindeddig titkos
információk váltak egymással megoszthatóvá. Elhangzottak meglepő
történetek, értékes határozott egyéni
vélemények. Főleg olyan témákról
tudtunk őszintén és bizalmasan beszélgetni, amelyek az iskolai hétköznapok feszített tempója mellett szóba

sem kerülhetnének.
Voltak ám könnycseppek is, de ezzel párhuzamosan vigasztaló szavak és
megkönnyebbülések is, csakúgy, mint
mosolyok és önfeledt nevetések. Szép
számmal akadtak meglepő felismerések, tanulságok és persze még további
kérdések is.
A fiúk kíváncsian és talán egy kis
irigységgel figyelték a készülődésünket erre az találkozóra. Természetesen a következő hasonló esemény az
ő alkalmuk lesz, már tervezgetik is a
programját. Bizonyára nekik is vannak olyan témáik, amelyeket kön�nyebb egymás között megbeszélni és
talán végre előkerülhetnek az általuk
kedvelt azon tevékenységek is, amelyeket lányokkal talán nehezebb úgy
megvalósítani, mint ahogyan azt
szeretnék.
Hiányt pótló alkalom volt ez a
lehetőség, a szükségességét pedig mi
sem bizonyítja jobban, mint hogy
a tervezettnél két órával később fejeztük be az alkalmat, de nem azért,
mert nem tudtuk volna még tovább
folytatni…
Ezen a délutánon egymásról, és magáról az életről tanultunk az iskolában.
Kelemen Ildikó,
osztályfőnök
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Tűzoltó leszek, katona,
vadakat terelő juhász…
Idén a pályaorientációs nap iskolánkban 2022. március 26-án, szombaton volt. Ezen a szombati munkanapon első osztályosaink Szilvi
nénivel a karantén miatt kimaradt
napjaik egyikét pótolták. Másodiktól nyolcadik osztályig meghívott
előadók és vállalkozó kedvű szülők
tették színessé szakmájuk, hivatásuk
bemutatásával a délelőttöt.
Zsuzsa nénivel egy beosztást készítettünk az osztályok/testvérosztályok
számára, hogy mindenki mindenhová eljuthasson és ízelítőt kapjon az ott
elhangzottak alapján egy-egy szakma,
életpálya jellemzőiről.
A 2. és 6. osztály, a 3. és 7. osztály,
a 4. és 8. osztály együtt; az 5. osztály
önmagában járta végig forgószínpadszerűen a termeket, bemutatókat.
Vendégünk volt Lajtos Sára, aki
egy családi méhészet munkáját, a méhek érdekes életét, a méhész nehéz,
egész évre kiható fáradozásait mutatta be és válaszolt sok érdeklődő kérdésre is.
Tanka László, Csomádon élő ezredestől a katasztrófa védelemről
tudhattunk meg – szó szerint – életmentő információkat. Egy rendkívül
érdekes filmet láttunk arról, hogy milyen összehangolt munka szükséges
ahhoz, hogy a riasztás beérkezésétől
2 percen belül elinduljanak a tűzoltók a mentés helyszínére.
Petrovánszki Szilvia kozmetikus
egy varázsvilágba vitte a lányokat,
mert masszírozásról, bőrápolásról,
divatról, sminkekről és csak a gazdájának engedelmeskedő varázscsipeszről is esett szó. Beavató képek
a bőrrétegekről és a kozmetikákból
ismerős mozdulatok gyakorlása zárta
az érdekfeszítő, lelkes bemutatót.
Ezután Hrubos Anita egy nagyon személyes, bizalmas hangulatú beszélgetés során avatott be
minket a vállalkozás rejtelmeibe. 20
éve üzemeltet családjával vállalko-

zást, kitapasztalta ennek a világnak
színét-fonákját egyaránt. Elgondolkodtató jelenségekre hívta fel a figyelmünket (a ruhaipar túltermelése
és környezetszennyezése), közben
környezettudatos gondolkodásunkat
is felserkentette. Nagy hatással volt
mindannyiunkra közvetlen stílusú,
humorban is bővelkedő jelenléte.
Végül mi, felsősök egy komoly
témával zártuk a napot: Pál Gergely
gépészmérnök beszélt nekünk az
erőművek működéséről; a megújuló energiák hasznosíthatóságáról, a
családok hétköznapjaihoz szükséges
energiák észszerű, kímélő alkalmazásáról. Megtudtuk, hogy ez már egyáltalán nem férfi szakma, lányok/nők is
megtalálhatják hivatásukat ebben.
Sok-sok ismerettel gazdagodva
zártuk a napot. Köszönjük előadóink
vállalkozókedvét, gondos felkészülését, lelkes bemutatását választott
szakmájuknak, hivatásuknak!
A szervezők nevében:
Márta néni
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Illyés Gyula:

Újszülött
Ilyen kormos hajjal
angyal, angyalom,
honnan jöttél, messzi
és legközelebbi
kedves rokonom?
Óriásként, felhők
közül, félszegen
hajlok rád köszöntőn,
köszöntelek e földön,
pici idegen!
Nem hall még, nem lát még,
roppant anyaméh
ez a világ néki –
– Jobb volt az a régi!
sírja fölfelé.

hagyom ányteremtés
Szeme ferdén szétáll,
mintha kínai
lett volna s most fogna
csak a magyarokra
hasonlítani.
Mintha most érkezne,
elvétve a célt,
Kínából, Japánból,
egy ősi hazából
örökségiért.
Füstös mennyországból
havas hajnalon
most érkezett messzi
és legközelebbi
kedves rokonom,
hogy mennék eléd én,
hogy menne anyád,
hogy neved, vallásod,
országod, lakásod,

Kornél: A Váci kórház szülészetén idei évben először ez a csomádi baba
látta meg a napvilágot. Kornél a 2022-es év 1. újszülöttje Csomádon is.
Ennél nagyobb Újévi ajándékot nem is kaphatna egyetlen család sem.

hamar megtaláld.
Ide küldtek, mint a
cím a ládikán,
ide szól e homlok,
szem, száj, ilyet hordott
anyám, nagyapám.
Száz közt, százezer közt,
azon hirtelen,
akármi a próba,
megismertem volna:
ezt küldték nekem!
Itten vagy te otthon,
most s mindenkoron,
itt bontja ki minden
értékedet isten,
drága csomagom
Mint csillag a vízre,
lomb közé a fény,
kerek arcod ebbe

a népbe illik be
itt lesz jó helyén.
Itt lesz hazád, házad,
anyád, itt leszek
apádnak én ködlő
jövőmmel dúlt költő,
míg el nem veszek.
Karollak, karol majd
más is, nem csak én!
Itt vár, mint a kezdet,
a vég, meg a gyermek,
a végső remény,
kormoshajú kislány,
pici mongolom,
ó titkosan messzi
és legközelebbi
kedves rokonom!

Dénes 3.gyermek a családban. Elkél a Nagymama segítsége is.

Zsombor a várva várt baba is megérkezett.
Sok Boldogságot és jó Egészséget kívánunk minden családnak!
Benett Bence is 1. babája a fiatal házaspárnak.

Nagy Anikó védőnő

FA R S A N G OLT U N K

Farsang

a 4. osztályban
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Csomádra született, a közel
16 éves Sebeők Mátyás, jiujitsu sportolóként bekerült az ifjúsági magyar válogatottba, így részt
vehetett Görögországban, Krétán,
az április 1-3 között megrendezett
Ju-Jitsu Ifjúsági Európa Bajnokságon. Idén 25 ország 617 versenyzője
volt jelen, ahol a magyar csapat 32
versenyzője között Matyi képviselte
az U18-66 kg kategóriában kis hazánkat ebben a kevésbé ismert, de
igen kemény sportágban.
Matyi már ovis korában, ötévesen kezdett
a helyi Közösségi Házba kempo edzésekre
járni, melyen a földharcot érezte legközelebb
magához, így váltotta idővel a kempot judo
edzésekre, pályáját a Fót SE Judo szakosztályában folytatva.
Ott ismerkedett meg a Brazil Jiu-Jitsuval, mely azóta a szenvedélyévé vált. Már
több, mint két éve a Szkíta Sportegyesület
tagja, Száz Richárd fekete öves BJJ mester
tanítványa.
Idén már az Újpesti Két Tanítási Nyelvű
Műszaki Technikum angol nyelvi előkészítő
tagozatára jár, ahol kitűnő tanuló. A tanulás
mellett heti több alkalommal jár Budapestre
2-4 órás edzésre hétköznap és hétvégén is.
Ezt magánszorgalomból egészíti ki erősítő
edzésekkel.
A 2020/2021-es tanévben elnyerte
a Magyarország jó tanulója, jó sportolója
elismerést.
A 2020. februári bécsi Grappling Industries

egy kanadai nemzetközi versenysorozat, melyen első helyezést ért. el. 2021. februárjában korosztályos magyar bajnok lett.

Magyar Sport Jiu-Jitsu Szövetség
Duo&Fighting Challenge és Ne-waza gyakorló
verseny I. helyezett

2021 nyarán egy vállsérülés miatt kellett
felfüggesztenie az edzéseket és a versenyeket, így akkor az edzőtáborról és így a
tavalyi világbajnokságról is lemaradt. De ez
nem szegte kedvét, ugyanis a pihentetés és
a gyógytorna után újra erősítő edzésekbe
kezdett, majd a Sport Jitsu világbajnokság
helyett kétszeres kempo világbajnokként
zárta a 2021-es évet.

GLOBAL GRAPPLING 2021. Magyar Bajnokság I. helyezett

2021. évi kiemelkedő eredményei
kor- és súlykategóriájában:
UWSKF World Sport Kempo Világbajnokság
I. helyezett
Magyar Zen Bu Kan Kempo Sportág
Szövetség XV. Eger Kupa I. helyezett

GLOBAL GRAPPLING 2021. Korosztályos
Magyar Bajnokság I. helyezett
Krétán, élete első Ju-Jitsu Európa Bajnokságán, kategóriájában (U18, -66kg) 10
indulóból az előkelő és pontszerző ötödik
helyezést érte el. Nagy eséllyel indult volna
a bronzéremért, de a második menetben egy
bokasérülés miatt az orvos nem engedte őt
vissza a tatamira. A magyar válogatott számára egyébként ez volt minden idők legsikeresebb Ifjúsági Európa Bajnoksága, ahol
az éremtáblán a nyolcadik helyen szerepel
Magyarország.
Az idei évben még több magyarországi grappling és ju-jitsu bajnokság vár rá.
Nemzetközi terepen pedig tavasszal és ős�szel rendezik Bécsben a Grappling Industries
versenysorozatot, ahol szintén tervezi a
részvételt.

Gratulálunk Matyinak az elért
eredményeihez!
Drukkoljunk neki együtt, hogy minél
sikeresebb évet zárhasson idén is!
Sebeők Sarolta

ez+az
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Gyermek ügyelet
változá s!
Mentők:104 vagy 112
Gyermek sürgősségi ellátás napi 24 órában: Vác Jávorszky
Ödön Kórház gyermek SFR (kizárólag sürgősségi ellátás!!)
Gyermekorvosi ügyelet: Vác Jávorszky Ödön Kórház
Gyermek Szakrendelő :
hétvégén és munkaszüneti napokon 8-16-ig
hétköznap: Gyermekszakrendelő: 8-14-ig
Gyermekosztályon: 14-16-ig
Központi Ügyelet: Misszió EÜ KP. Veresegyház,
Gyermekliget u. 30. (gyermek ügyelet nincs)
Hétköznap este 18 órától reggel 07 óráig
Munkaszüneti napokon 24 órás ügyelet
Tel:(28)-389-625
Mobil: 06-20-922-0082

Baba-Mama Klub

Baba-Mama
Klub

