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tisztelt 
csomádi 
lakosok!
u Elkezdődött a 2023 év, mely-

nek során az Önkormányzat számára 
a legnagyobb kihívást a nagymértékű 
rezsiár emelkedés okozza.

A Pestmegyei Önkormányzattól 
kértünk segítséget. Kaptunk 21 M 
Ft-ot, melyet a tavalyi évi rezsi ár-
emelkedés kompenzálására fordítot-
tunk. Az idei évben is számítunk a 
támogatásukra.

Ebben az évben is figyeljük a pályá-
zatokat, hiszen fejleszteni csak ezekből 
tudunk. Elsősorban a Magyar Falu-
program kiírásait várjuk.

u Önkormányzatunk az idei 
évben is minden erejével azon fog 
dolgozni, hogy településünk működ-
jön, fejlődjön. Fontos számunkra, 
ogy az ittlakók érezzék jól magukat 
kis közösségünkben. 

u Sikerese pályáztunk a Petőfi 
Sándor emlékére a Nemzeti Kulturá-
lis alap által kiírt pályázaton, melyen  

Petőfi bronzból készülő mellszobor 
elkészítésére nyertünk 2 M Ft támo-
gatást. 2023. március 15-én tervezzük 
felavatni a Parókia előtti téren, a már 
meglévő emlékkőnél. 

u A 2021. évi hagyományt foly-
tatva, második alkalommal rendeztük 
meg tavaly decemberben a Faluka-
rácsonyt, melyen nagy örömünkre 
még több csomádi lakos vett részt. 
 Az ünnepség hangulatát a gyermekek 
műsora, a forró tea, forralt bor, a fris-
sen sült lepcsánka és finom sütemé-
nyek tették bensőségessé. 

Az ünnepségünket megtisztelte 
Tuzson Bence országgyűlési képvise-
lőnk, aki kedves szavaival köszöntöt-
te a csomádi lakosokat. Lajtos János 
evangélikus lelkészünk megáldotta 
az eseményt és meggyújtottuk Ád-
vent negyedik - a szeretetet jelképező 
gyertyáját. 

Köszönjük szépen - Jakabné  
Marika vezetésével - a nyugdíjasok-
nak, a Szlovák önkormányzat képvi-
selőinek, a Nagycsaládos Egyesület-
nek, a rendezvény szervezésében és 
kivitelezésében résztvevő segítőknek 
az áldozatos, önzetlen munkáját.

Köszönjük a gyönyörű felajánlott 
fenyőfát, mely az Önkormányzati előt-
ti teret díszíti.

Kérjük az ingatlantulajdonosokat, 
hogy havazás, síkosság esetén tartsák 

karban házaik előtt a közterületeket.

A segítségre szorulók forduljanak 
bizalommal az Önkormányzathoz!

Figyeljünk a körülöttünk élőkre, 
nyújtsunk segítséget, ha szükséges!

Boldog, békés, egészséges 
újesztendőt kívánunk!

Klement János
polgármester

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
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A tavaly elért eredményeinket 
a körzetünkben élők össze-

tartó közösségének köszönhetjük, 
és ezt az értéket az idén is meg kell 
őriznünk – mondta el a lapunknak 
adott interjúban Tuzson Bence, tér-
ségünk országgyűlési képviselője, 
akit egy évkezdő, előretekintő be-
szélgetésre kértünk fel. „Segítjük a 
csomádi családokat! Az év végén a 

község önkormányzata harmincöt 
családnak nyújtott a téli tüzelőjéhez 
segítséget összességében hétszázezer 
forint értékben” – hangsúlyozta a 
képviselő

– Térségünk országgyűlési képvise-
lőjeként hogyan tekint az előttük álló 
idei feladatok elé?

– Fontos eredményeket értünk 

el az elmúlt időszakban térségünk-
ben, iskolák és óvodák épültek, vagy 
újultak meg a választókerület több 
településén is, a munka azonban to-
vábbra sem állhat meg, ha tehát előre 
tekintünk, akkor ennek a megkezdett 
munkának a következetes folytatását 
látom a legfontosabb előttünk álló 
feladatnak. Meggyőződésem, hogy 
körzetünk lakói ragaszkodnak ahhoz, 
hogy régiónkban továbbra is adott 
legyen a mindennapok nyugalma, az 
alkotó munka, a tervezhető és kiszá-
mítható jövő. Képviselői munkám-
mal az idén is ezért fogok dolgozni. 
Minden erőmmel azon vagyok, hogy 
folytassuk a közös munkát, nagyon 
sok feladat áll még előttünk.

– A konkrét, év eleji intézkedések kö-
zül mit emelne ki? 

– Kezdeném talán azzal, hogy a 
jövő év végéig meghosszabbítottuk a 
Babaváró támogatás és a falusi CSOK 
igénylési határidejét, ezzel tehát 2024 
végéig senki sincs elkésve, aki ed-
dig még nem jutott volna döntésre. 
Ugyanakkor a hallgatói érdekek is 
fontosak számunkra, számíthatnak 
ránk a fiatalok: január 1-től a szabad 
felhasználású Diákhitel-1 továbbra 
is 4,99 százalékos kamatszint mel-
lett igényelhető, a Képzési Hitel és 
a Diákhitel-2 pedig továbbra is ka-
matmentes marad. A vállalkozások 
támogatásával mindemellett pedig 
megvédjük a családokat és a munka-
helyeket, hiszen emlékezzünk csak 
arra, hogy hazánkban uniós szinten 
is a legalacsonyabbak közé tartozik a 
munkanélküliség. Nekünk továbbra 
is a magyar emberek a legfontosab-
bak. Azért kell dolgoznunk, hogy 
ezt bizony itt helyben, a csomádiak 
is érezzék, nap mint nap. Minden kö-
rülmények között támogatjuk a csa-
ládokat: az év végén például a község 
önkormányzata harmincöt családnak 
nyújtott a téli tüzelőjéhez segítséget, 

INTERJÚ

Tuzson Bence: Csomádon kreatív energiák működnek a 
fejlesztések tervezésében és megvalósításában

Az összetartó közösség ereje
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összességében hétszázezer forint ér-
tékben. A településen a Magyar Falu 
Program keretéből elnyert csaknem 
negyvenmillió forintos támogatás-
ból tudtuk folytatni tavaly a Fő utca 
kiépítését, és az érintett szakaszon eb-
ből megoldható a vízelvezetés is.

– A Babaváró hitelt és a falusi 
CSOK-ot említette, de mire számít-
hatnak a nyugdíjasok és a kisgyermekes 
családok?

– Januártól tizenöt százalékkal 
emelkedtek a nyugdíjak, ezzel is 
megóvjuk a magyar nyugdíjasokat az 
infláció következményeitől. Ugyan-
akkor tovább emelkedik a családi 
ellátások összege is: januártól a mini-
málbér emelkedésével együtt nőttek 
a családi támogatások összegei is, ami 
mindenképpen jó hír a gyermeket 
nevelőknek. Ez is azt igazolja, hogy 
számunkra a magyar emberek békéje 
és biztonsága az első, mindent meg-
teszünk annak érdekében, hogy ezt 
biztosítsuk a csomádi lakosság szá-
mára is. Nem engedjük meg, hogy a 
szomszédságunkban dúló háború és 
az elhibázott brüsszeli szankciós po-
litika miatt kialakult nemzetközi vál-
ság megrengesse a családtámogatási 
rendszert. Januártól megemelt maxi-
mális összeggel vehetik igénybe a kis-
gyermekesek a GYED extrát. A gyer-
mekgondozási díj maximális összege 
ettől az évtől a minimálbér-emeléssel 
bruttó 324.800 forintra növekedett, 
ami 2010-hez képest már több mint 
háromszoros emelkedést jelent.

-Szerk.-
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Tá jékozta tó 
Csomád Község 
Önkormányzat 
Ké pviselő-tes-
tülete 2022. 12. 
12-i üléséről:

1. Rendeletalkotás a 
Képviselő-testület Szerve-
zeti és Működési Szabályza-
táról

Felülvizsgálatra került a 
rendelet. Több változtatás 

vált szükségessé ezért a Képviselő- 
testület új rendeletet alkotott.

A napirend 6 egyhangú igen szava-
zattal került elfogadásra.

2. Rendeletalkotás az 
Önkormányzat 2023. évi 
átmeneti gazdálkodásáról

2023. évi költségvetési 
rendelet megalkotásáig az ön-
kormányzat működése érde-

kében szükséges a rendelet elfogadása.
A napirend 6 egyhangú igen szava-

zattal került elfogadásra.

3. Rendeletalkotás a 
helyi szociális ellátásokról 
és szociális támogatásokról

A Képviselő-testület felül-
vizsgálta a régi rendeletét és 

felemelte az adható támogatások ösz-
szegét, valamint az egyéb változtatá-
sok miatt új rendeletet alkotott.

A napirend 6 egyhangú igen szava-
zattal került elfogadásra.

4. Rendeletalkotás a 
szociális rászorultságtól 
függetlenül nyújtható tá-
mogatásokról

Az új szociális rendelet 
megalkotása és az egyezteté-

sek során megállapítást nyert, hogy az 
alanyi jogon járó támogatásokat külön 
rendeletben kell szabályozni. Ilyen a 
babacsomag támogatás, továbbtanu-
lási támogatás, temetési támogatás és 
gyermekek táboroztatási támogatása. 
Ezért került megalkotásra a rendelet.

A napirend 6 egyhangú igen szava-
zattal került elfogadásra.

5. Veresegyház Kistér-
ség Önkormányzatainak 
Többcélú Társulása Társu-
lási megállapodásának mó-
dosítása

A jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás 2022. december 31. napjával 
történő megszűnése okán módosult a 
Társulási megállapodás, melyet a Kép-
viselő-testület elfogadott.

A napirend 6 egyhangú igen szava-
zattal került elfogadásra.

6. Csomád Község 
Önkormányzata 2023. évi 
belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyása

A belső ellenőrzési vezető 
- összhangban a stratégiai el-

lenőrzési tervvel - összeállítja a tárgy-
évet követő évre vonatkozó éves ellen-
őrzési tervet, melyet egyetértés esetén 
a Képviselő-testület elfogad.

A napirend 6 egyhangú igen szava-
zattal került elfogadásra.

Részletesebben a www.csomad.hu 
oldalon olvashatnak.

testületi hírek

Betlehemezés 
2022. december 21.

A megújult NAT szerint az 5. osztályosoknak heti két 
énekórájuk van, s mivel az idei 5. osztályosok zeneileg na-
gyon fogékonyak, november közepén megállapodtunk ve-
lük, hogy karácsony közeledtével az egyik énekóránkon el-
kezdünk készülni a közös betlehemezésre. A forgatókönyv 
elkészülte után kiosztottuk a szerepeket, megterveztük 
gondolatban a díszletet, a jelmezeket. Az első pillanattól 
kezdve teljes támogatást kaptunk Petriné Sándor Krisztina 
osztályfőnöktől és Oroszné Boncz Ica nénitől, aki a rajzot 
tanítja az osztályban. Így kerültek lemásolva mindenki-
hez a szövegek; a szülőket bevonva érkeztek az otthonról 
hozott kellékek; készültek el a rajzórán a díszletek, jelme-
zek. Az olvasó- és összpróbák után izgalommal vártuk a 
szerda reggeli előadást az utolsó 2022-es napunkon. Még 
az is szóba került, hogy szülői felajánlás nyomán élő csa-
csink (Csöpi csacsi) is „részt vesz” az előadáson, de szer-
vezési bonyolultságok miatt erről lemondtunk. Szinte a 

teljes 5. osztály részt vett a 1,5 hónapos készülésben, így az 
előadásban is. Örömmel, izgalommal vártuk az előadást, 
amely a visszajelzések alapján jól sikerült. A mellékelt ké-
pek illusztrációk az előadás hangulatáról. (19. oldal)

Köszönjük az előadó gyerekek vállalkozókedvét, a né-
zők befogadókészségét, a támogatást a szülők, kollégák 
részéről! Öröm volt számunkra a közös munka.

Csiki-Babics Márta, 
felkészítő tanár
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ÖKUMENIKUS 
IMAHÉT 

2023. január 15-22.
„Tanuljatok meg jót cselekedni, 
törekedjetek az igazságra” 

(Ézsaiás 1,17)

Örömmel adjuk a Testvérek kezébe 
a 2023. évi imahét vezérfonalát. Ézsaiás 
próféta egyértelművé tette számunkra, 
hogy Isten mindig tisztességet és igaz-
ságot vár el mindannyiunktól az élet 
valamennyi területén. Erre a vezérfo-
nalra épül az idei ökumenikus imahét 
fő üzenete. Olyan gondolatokat ka-
punk nap mint nap, amelyek erősítik 

hitünket és erkölcsi értékrendünket. 
Mind az igehirdetők, mind pedig a 
hívek számára áldássá lehetnek ezek 
a gondolatok. Az imaheti füzetet ösz-
szeállító minnesotai keresztény testvé-
reink az alábbi szentírási szakaszt vá-
lasztották útmutatásul az ökumenikus 
imahétre: „Tanuljatok meg jót tenni: 
keressétek az igazságot…” (Ézs 1,17). 
Isten elvárja tőlünk, hogy figyeljünk 
oda a másik emberre, törekedjünk jó 
kapcsolatokra, egyszóval szeressük a 
másikat. Isten joggal várja el tőlünk, 
hogy a teremtett világban azzal a lel-
külettel viszonyuljunk egymáshoz, 
hogy mindannyian az ő teremtményei 
vagyunk. Így szólít fel minket a béke és 
az egység építésére. Az idézett szentírá-

si szakaszban a próféta keményen osto-
rozza a korabeli vallásosságot, utalva 
a hazug áldozatokra, amelyek abban a 
korban sajnálatos módon az emberek 
képmutató magatartását tükrözték. 
Felvetődik a kérdés: előfordul-e hason-
ló képmutató viselkedés a mai keresz-
tény közösségekben? Vizsgáljuk most 
úgy ezt az igét (is), hogy önmagunkra 
vonatkoztatjuk, vagyis: tudok-e ma jót 
tenni? Igazságos döntéseket hozok-e, 
tekintettel vagyok-e embertársaimra? 
Az imaheti füzet kiemelten foglalko-
zik a rasszizmus kérdéskörével. A rassz-
izmus azonban nem csak az Amerikai 
Egyesült Államokban – ahol a füzetet 
összeállító Minnesotai Egyházak Ta-
nácsa is található – okoz problémákat, 
hanem szerte a világban. A szerkesz-
tők egységre szólítják a kereszténye-
ket, hogy eredményesebben szálljanak 
szembe a rasszizmus okozta megosz-
tottsággal és elnyomással is. Olyan 
világban élünk, amelyben alapigénk 
különös hangsúllyal bír. Szomszé-
dunkban, Ukrajnában háború zajlik. 
Nap mint nap erőszakos cselekmények 
hírét halljuk. Testvérnépek harcolnak 
egymás ellen. E sorok írásakor naponta 
több mint tízezer ember lépi át határa-
inkat a háború elől menekülve. Emiatt 
is lehetséges, hogy itt más hangsúlyo-
kat kap az ige minden körülmények 
között érvényes mondanivalója, mint 
a füzetet összeállító minnesotai testvé-
rek számára. A mostani imahét kiváló 
alkalom lehet arra, hogy önvizsgála-
tot tartsunk a rasszizmus és a háború 
kapcsán. Mindkettő a rosszindulat, 
sokszor a gyűlölet megnyilvánulása, 
amelyet az uralkodó körök a maguk 
javára használnak. Nekünk azonban 
gondolatainkkal és magatartásunkkal 
a krisztusi egység értékét kell képvisel-
nünk. ezért imádkozva reménységgel 
kérjük Isten Szentlelkének segítségét, 
hogy áldott és békés istentiszteleteken 
lehessen együtt Isten népe az ökume-
nikus imahéten.

Ökumenikus imaheti könyvecske 
alapján, szerkesztette: 

Lajtos János lelkész
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ADVENTI 
ABLAKOK. . .

avagy élő adventi kalendárium

Advent a várakozás ideje, vá-
rakozás alatt felkészítjük testün-
ket, lelkünket, környezetünket a 
karácsonyra. Ehhez a csodálatos 
időszakhoz számtalan hagyomány 
és szokás kapcsolódik, mely még 
inkább összefogja a családokat, kö-
zösségeket. Ezt kifejezendő, hogy 
ünnepi díszbe öltöztetjük ottho-
nunkat, karácsonyi zenét hallga-
tunk, mézeskalácsot sütünk, üd-
vözlőlapot küldünk, ajándékokat 
készítünk és vásárolunk szerette-
inknek, karácsonyi vásárra járunk, 
falukarácsonyt szervezünk és sorol-
hatnánk még sokáig , mi mindennel 
próbáljuk ünnepibbé, meghittebbé 
tenni ezt a csodaváró időszakot.

Nagycsaládos egyesületünk ta-
valy hagyományteremtő módon 
csatlakozott egy új játékhoz, amely-
be több csomádi család is lelkesen 
bekapcsolódott. Ezzel a program-
mal szerettük volna színesíteni, 
hangulatossá tenni településünk 
adventi időszakát. A játék neve, 
élő vagy világító adventi kalendá-
rium, ez egy országos mozgalom, 
melyhez egyre több hazai település 
is csatlakozott. Ezen játék lényege, 
hogy a településen legyen 24 csalá-
di ház, intézmény, közösségi épület, 
amelynek lakói, tulajdonosai, bér-
lői, használói vállalják, hogy egy-
egy utcára néző, számmal ellátott és 
a téli ünnepkörre jellemző feldíszí-
tett ablakban az adventi naptárhoz 
hasonlóan az adott sorszám napján, 
felkapcsolják a karácsonyi fénye-
ket és onnantól szentestéig minden 
egyes nap kivilágítják.

A tavalyi évhez hasonlóan idén 
immár hagyományőrző módon is-
mét közzétettük ezt a felhívást. 
Annyival kiegészítve, hogy kalan-
dozásra hívtuk a családokat, nem 

árultuk el hol található az ünnepi 
díszbe öltözött ablaka, azt egy ver-
sikébe rejtettük. Így akik ablakot 
dekoráltak, verset is írtak, melynek 
segítségével megtalálható volt az 
épület.

A programnak nagy sikere volt, 
gyönyörű adventi ablakok készül-
tek és rendkívül találó, szép versek 
születtek. Micsoda költők élnek 
közöttünk! Hajrá, kalandra fel 
kedves Olvasó! Vajon merre voltak 
találhatók kicsiny falunk kalendá-
riumának ablakai? 

Az alábbi a versikék mutatták az 
utat:

1. Adventus domini
Te hirdeted régóta
És az ifjú Petőfi Sándor is
Pár napot itt töltött karjaidban.
Igaz már régen volt
De most ott áll emléke
Ki arra jár és meglátott
Már sejlik elméje.
Ma is ölel még egy 
Elég nagy családot,
Ki egy évtizede már
Otthonra talált ott."

2. Lehunyja kék szemét az ég,
lehunyja sok szemét a ház. 
Faluvégén, hol a kosár kacsint reád,
a kettes számra rátalálsz!
Leleményes kereső vagy ha jól 

figyelsz,
versem előző mondata célba vezet.
Ha rátalálsz a kettes számra,
kérlek vedd számitásba,
hogy az ablakot gondos kezek 
díszítették, kik kívánnak neked 
sok szerencsét!"

3. Utcánk névadója buzdította 
talpra a magyart
Házunk pontos helyszíne egy 
élesebb kanyar
Otthonunk száma egy meseszám
Hófehérke törpéire gondolván
A díszített ablak nyugatra néz
Melyen lelkesen dolgozott sok 
szorgos kéz
Ha rátalálni kívánsz egy kellemes 
séta közben
Csak nézz kicsit feljebb, ahonnan 
az eső csöppen

4. Ha a Lestyina felé sétálsz, 
andalogsz.
Keresel épp egy kis zegzugot.
Az egyik fő utcában megleled,
A decemberi esti fényben,
Hogy családommal 
Szeretetet, békességet
Küldünk néked.

5. "Ahol a legkisebbek töltik 
mindennapjaikat
A régi, vitéz harcosok utcájának 
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elején találjátok az 5. ablak búvóhe-
lyét, mely már alig várja a Mikulás 
eljövetelét."

6. Kicsiny falunkban hajdan szol-
gáló lelkészünkről kapta az utca a ne-
vét. Ha az utcába besétálsz, megleled 
a helyét.

Díszesen, pompába öltöztettük az 
ablakot e napra, hogy a nagyközönség 
is megcsodálhassa.

Boldog Karácsonyt Mindenkinek!"

7. „A mi feladványunk a hetes,
Ablakunkban színes égőkből 
keresd.
Utcánkban van játszótér és egy 
szép épület, 
Melyben napközben sok pici 
lábacska lépeget.
Ha az adventi számunkhoz 
hozzáadsz még négyet, 
Megláthatod, hogy ma hol gyúltak 
ki a fények!"

8. „Csomád végén van egy utca,
hol a felhők fölött mindig süt a 
napocska.
Ha elindulsz onnan, hol a lelkek
megnyugvásra lelnek,
Jobb oldalon áll egy ház, 
kerítésén Télapó, Hóember
és Rénszarvas vár.
Házszámunk az ötös lehet,
bár a házon a számot mégsem 
leled.
Él itt három csodálatos gyermek, 
kik közül a legkisebbnek 
Ma van a születése napja,
A 8-as szám nekünk ezt is mutatja.
Ezen a karácsonyon is és mint 
mindig,
egészség legyen, boldogság és hit.
Kívánunk hát mindenkinek,
Nagyon kellemes Ünnepeket!"

9. Házunk fényes ablakát 10 kéz 
díszítette az iskolától nem messze. 
Egy hosszú utcában az ikrekkel majd-
nem szemben találod.

Fénye karácsonyig ragyog majd, lá-
togasd meg naponta!!! 

10. "Falu szélén kis házikó
domboldalnak végén lakó,
kerítése csupa deszka,
szomszédjában nagy fenyőfa.
Hóesés még elkerülte,
pedig Sára úgy örülne,
Testvéreit húzná-tolná,
a földúton szánkóztatná.
Helyette most verset írnak
térkép gyanánt Kis és Nagynak.
Idetalálsz, gyere bátran
csak előre a zsákutcában!
Andrisnál a napok száma
szobájának dísze már ma.
Ha keresed az ablakot,
évszak szerint tudhatod."

11. "Ádvent csodás idején 
Merésztelep tetején 
Sétálgatva meglátod 
A 11- es számot 
Utcanév is könnyű lesz most: 
Bátor férfiaktól hangos …"

12. "Tizenkettő a mai szám,
az adventi naptár a felénél jár.
Az iskola nevével ellátott
utca végében találod.
Ha a házszám számjegyeit 
összeadod,
az adventi számot megkapod.
A szám égősorokat visel 
és néha meccseket figyel.
Egy idő után megleled,
ha alaposan keresed."

13. Három gyertya ég már a 
koszorún,
Várjuk, hogy meggyúljon a 
negyedik,
Sok szempár kíváncsian keresi,
Hol lehet a nap dísze, most hogy 
esteledik?
Lovagias utca a miénk,
Rövid és egyenes,
Közepétől kicsit lejjebb talál, 
aki keres.
Ha már látod, tudod azt is,
Mely család a szerencsés, 
Aki ha kell, hát énekel, 
S tudja, a sok gyerek áldás,
Legmagasabb ablakaiban hirdeti,

Közel a megváltás."

14. Mi a dombon lakunk,
Messzire hallatszik a dalunk.
Nagy örömmel vártuk,
Hogy világíthasson ablakunk.
Levente föld tetején
Készülnek az álmok,
A 14-es számot
A dombtetőn találod.
Szemben velünk erdő,
Előttünk sok kocsi.
Zahora utca végére érve,
Feltekinthetsz ablakunk fényére!
Hogyha megtalálod 
Rejtvényünk kis ablakát,
Betekinthetsz hozzánk:
Hátha Te is látod az Ünnep 
Angyalát!

15. A bölcsődétől indulj bátran 
tovább, egyenesen a Levente utcán. 
Ennek végén jobbra, s majd fenn 
a dombtetőn nézelődj, ott lesz a  
tizenöt.

16. "Ahol hajdan erdőség állt,most 
egy utca húzódik.
Velünk szemközt szántó mező tág 
horizont nyújtózik.
Középtájon fehér házunk sima 
szürke koronája;
tárt kapukkal barátsággal 
feldíszítve téged vár ma.
Nyolc nap van még szentestéig -
Betlehemi Fényesség - szívetekbe 
lelketekbe költözzön a békesség.

17. "Ha keresel merre vagyok utat 
neked én mutatok.
Itt vagyok az ó faluban de nem 
várok rád a kapuban.
Ha végig jössz a paraszt vezér 
útján a 3. lehetőségnél jobbra 
fordulsz aztán.
Itt áll a ház magányosan, vár 
tereád látványosan. 
Boldog Karácsonyt kívánunk!"

18. Örülünk, hogy itt lakunk,
nagykorú lett ablakunk.
Ünnepelni van okunk,

adventi
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3 éves Kisfiunk!
Tarka tacskó csahol, ugat,
ott leled a házikónkat.
Iskolánknak névadója,
utcanevünk hordozója.
Keresd meg az ablakunk, 
mi is ennyit adhatunk, 
az ünnepek közepedte, 
a szívedhez közeledve!"

19. "Egy olyan utcában találhatod 
meg ezt az angyali számot, 
melynek névadóját a börtönből a 
pesti nép kiszabadított. 
Két üres telek közé szorított be a jó 
Isten, 
és rengeteg kis csillag világít meg 
fényfüzéren.
A házszám pontosan annyi, mint egy 
tucat kétszer, 
de ezt nem láthatod bármennyire is 
igyekszel."

20. "Suttog a fenyves, zöld erdő, 
Karácsony is lassan eljő. A falu utcáin 
végig sétálva minden házikó fénybe 
borulva. Nálunk sincs ez másképp, 
fedjük fel hát portánk rejtélyét. A 
templomból felfelé haladva, a műfü-
ves pályával szembe, az ikerház egyik 
kertjében rénszarvas lohol a kivetített 
figurák előtt. A 20-as számot az egyik 
ablakán megleled. Kívánunk minden-
kinek szép, meghitt készülődést a kö-
zelgő ünnepekre!"

 21.”Zsákutca és erdő széle
Magasra fut utunk vége
Utcánk neve meleg évszak
Szünidőt hoz nebulóknak
Kertünk mélyén áll a házunk
Ablakában látod számunk
Kerítésén 5-öst keress
Nyújtsad nyakad ne legyél rest
Ne lepődj, meg Pulik vannak
Minden vándort megugatnak
Te csak keresd most a számot
Ablakunkban megtalálod."

22. "A kis falunk Fót felől, 
József Attila mehet elől.
Kossuth Lajos következik,

míg sírjainkat meg nem leli.
Fordulj jobbra mihamarabb , 
ahol otthonunk oldalfala 
megmutatja a napsugarat.
Emeleten mai dátum,
Duplán látva házszámunk.
Családunk szíve nagy, 
sok embert befogad,
Csahol, ugat a kis kedvenc, 
minden egyes idegenre.
Így kerek a kis puzzle, 
Minden darabja előkerül.
Sok sikert a kutatáshoz, 
Remélem megtalálod!
Boldog Karácsonyt!"

23."Lassan Adventi utunk végén
Mi kis falunk egyik szélén
van egy hosszú utca
hol mindig süt ránk a napocska. 
Kivilágított házunkat utcának 
legelején,
drága futkározó Bobby 
kutyánkkal megleléd.
Az utolsó előtti díszes Adventi 
ablakon
egy" Nagycsalád" szorgoskodott,
Hogy eképpen kivánjon hát 
Mindenkinek
Szeretetben és Békességben gazdag 
Ünnepeket! ""

24."Ha mai célod keresed,
Már messziről megleled.

Hívójel lesz harangszó,
Csilingelő énekszó.
Találkozzunk este 6 órakor a 
jászolnál!"

Köszönjük minden kedves csa-
ládnak, hogy ezzel is hozzájárultak 
településünk ünnepvárásához, igazi 
öröm és játék volt az esti séták alkal-
mával megkeresni, megcsodálni az 
újabb és újabb alkotásokat. Kicsit újra 
gyermekek lehettünk, amint estén-
ként egy-egy új ablak felkeresésére in-
dultunk. Azok sem volt maradtak le, 
akiknek nem volt lehetőségük sétára, 
mert a közösségi oldalon nyomon kö-
vethették az újonnan elkészült szebb-
nél szebb remekműveket, mindezzel 
igazi kalendáriummá varázsoltuk 
Csomádot. 

Lajtosné Dudok Mária, 
szervező

ablakok
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MIKULÁS ÉS 
KARÁCSONY A 
BÖLCSŐDÉBEN

Az év legszebb és legmeghittebb 
ünnepe a Karácsony.

Különösen a gyermekeknek, akik 
izgatottan várják, milyen ajándékot 
hoz a Jézuska és a Mikulás.

Mi a bölcsődénkben dolgozók is 
nagy örömmel  és sok-sok izgalom-
mal készültünk minden egyes nap 
meglepni a kisgyermekeket.

Mesékkel, történetekkel, énekek-
kel és kreatív foglalkozásokkal próbál-
tuk elvarázsolni egy-egy pillanatra, és 
ezáltal nyugodt, meghitt  karácsonyi 
varázslatot  kölcsönözni a bölcsőde 
falain belül. Sosem felejtjük el a sok 
vidám kacajt, boldogságot, amelyet a 
csöppnyi arcok sugároztak.

Köszönjük az Önkormányzatnak, 
hogy ajándékaikkal szebbé tették az 
Ünnepet.

Sok szeretettel két olyan verset 
küldünk az olvasóinknak, amit már 
az ilyen apró gyermekek is

- ismernek és tudnak.

Bogáthné Bolla Ildikó
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Mikulás, 
Mikulás kedves Mikulás

Mikulás, Mikulás kedves Mikulás,
Gyere már, gyere már minden gyerek vár,
Krumplicukor, csokoládé jaj de jó,
De a virgács jó gyereknek nem való.
Mikulás, Mikulás kedves mikulás
Gyere már gyere már minden gyerek vár.

Mikulás, Mikulás kedves Mikulás,
Gyere már, gyere már minden gyerek vár,
Krumplicukor, csokoládé jaj de jó,
De a virgács jó gyereknek nem való,
Mikulás, Mikulás kedves mikulás
Gyere már gyere már minden gyerek vár

Mikulás, Mikulás kedves mikulás
Gyere már gyere már minden gyerek vár

Kis karácsony, 
nagy karácsony

Kis karácsony, nagy karácsony,
Kisült-e már a kalácsom?
Ha kisült már, ide véle,
Hadd egyem meg melegébe.

Kis fenyőfa, nagy fenyőfa,
Kisült-e már a malacka?
Ha kisült már, ide véle,
Hadd egyem meg melegébe.

Jaj, de szép a karácsonyfa
Ragyog rajta a sok gyertya.
Itt egy szép könyv, ott egy labda.
Jaj de szép a karácsonyfa!

Kis karácsony, nagy karácsony,
Van-e kolbász a padláson?
Ha nincs a kolbász a padláson,
Nem ér semmit a karácsony.

Kezem, lábam, jaj, de fázik,
Csizmám sarkán jég szikrázik.

Ha szikrázik, hadd szikrázzon,
Azért van ma szép karácsony!

Béke szálljon minden házra,
Kis családra, nagy családra!
Karácsonyfa fenyőága,
Hintsél békét a világra!

Nagykarácsony éjszakája,
Krisztus születése napja,
Szűz Mária édesanyja,
Mely gondosan ápolgatja.
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FÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL CSOMÁDI KIRENDELTSÉG

Cím:  2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.
Telefon:  06 28 566 – 511,  366 - 077  
E-mail:  titkarsag@csomad.hu

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
HÉTFŐ      7.oo – 15.oo
SZERDA    7.oo –  15.oo
PÉNTEK   7.oo – 12.oo

KEDDEN és CSÜTÖRTÖKÖN 
nincs ügyfélfogadás!

Polgármester fogadóórája: 
 minden péntek 14.oo – 16.oo

telefonszáma: +36-20-943-9776

Jegyző: dr. Mihályi Zsolt Apor 
 elérhetősége: 06-70-500-3517

Aljegyző: Dóráné dr. Kuzmann Katinka
 elérhetősége: 06-27-535-365

HÁZIORVOSI RENDELÉS

Rendel: dr. Csáva Adrienn háziorvos
HÉTFŐ       08.oo – 12.oo
KEDD       08.oo – 12.oo
SZERDA      14.oo - 18.oo
CSÜTÖRTÖK  08.oo – 12.oo
PÉNTEK      13.oo – 17.oo

Hétfőtől – péntekig 07.oo órától 18.oo óráig 
ügyeletet tart. 

Sürgős esetben hívható telefonszám: 06-70-379-0572
Orvosi rendelő telefonszáma: 06-28-612-380

GYERMEKORVOSI RENDELÉS

Rendel: dr. Kicsiny Emese gyermekorvos
HÉTFŐ     8.oo –   9.oo 
CSÜTÖRTÖK    9.oo – 10.oo
TANÁCSADÁS: CSÜTÖRTÖKÖN   8.oo – 9.oo
 Sürgős esetben hívható:            06-20-962-8876
 Orvosi rendelő telefonszáma: 06-28-781-145

ORVOSI ÜGYELET

Az orvosi ügyeletet a Misszió Egészségház látja el. 
Cím: Veresegyház, Gyermekliget u. 30.

Hétköznapokon: 18.oo órától másnap reggel 7.oo óráig
Munkaszüneti napokon: 24 órás ügyelet: 7.oo - 7.oo-ig 

Ügyelet telefonszám: 06 20 922- 0082 
Mentők    104

VÉDŐNŐ
Nagy Anikó védőnő

TANÁCSADÁS: 
KEDD 8.oo – 12.oo

A rendelő telefonszáma: 06-28-781-145

FOGÁSZAT
Rendelő címe: 

2162 Őrbottyán, Szent István u. 33-39.
Rendelési idő:

Hétfő: 07:00-13:00 Dr. Nemes Ágnes
Kedd: 13:00-19:00 Dr. Kántor Emőke
Szerda: 13:00-19:00 Dr. Nemes Ágnes

Csütörtök: 07:00-13:00 Dr. Nemes Ágnes
Péntek (páros hét): 07:00-13:00 Dr. Nemes Ágnes

Péntek (páratlan hét): 13:00-19:00 Dr. Nemes Ágnes
 Rendelő telefonszáma: 06-28-611-949

A fogászatra telefonos bejelentkezés szükséges!

POSTA 
Címe: 2161 Csomád, Kossuth út 69.

Nyitva tartás: 
hétfő:   08.oo – 12.oo, 13.oo – 17.oo
kedd:   08.oo – 12.oo, 12.3o – 14.3o
szerda:   08.oo – 12.oo, 12.3o – 14.3o
csütörtök:   08.oo – 12.oo, 12.3o – 14.3o
péntek:   08.oo – 12.oo, 12.3o – 14.3o

A Postahivatal telefonszáma: 
06-28-620-654

Körzeti megbízott: 
Bordás Annamária r. törzsőrmester

Telefon: 06-20-444-1214

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

közérdekű adatok

Szelektív hulladékgyűjtési időpontok 2023. első időszakában:

2023. február 27. hétfő  v   2023. március 27. hétfő   v  2023. április 24. hétfő



15közösségünk

„Testvérkarácsony ” 
a 3 .  és a 7 . 

osztályban 
2022. december 21.

A korábbi évek hagyományát 
követve az utolsó decemberi isko-
lai napon a testvérosztályok kölcsö-
nösen felkeresik egymást és együtt 
hangolódnak a közelgő ünnepre. Így 
tettünk hát mi is, előzetes egyeztetés 
után meglátogattuk a 3. osztályo-
sokat, ahol valóban kistestvérek is 
vannak… Kis zenei „beköszönéssel” 
érkeztünk, majd megajándékoztuk 
a kicsiket, akik viszonozták a figyel-
mességet, megkínáltak minket finom, 
friss pogácsával. A kis összejövetel vé-
gén közös fotót készítettünk, mellyel 
meg is töltöttük az emeletre vezető 
lépcsőt pillanatok alatt. A hangulat-
ról tanúskodjanak a fotók! 

Áldott ünnepeket és nagyon boldog, 
egészségben, sikerekben gazdag új 
esztendőt kívánunk mindenkinek!

Márta néni, Zsuzsa néni, 
Ibolya néni, Niki néni 

és a Gyerekek
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v	December elsején ON-
LINE tantestületi munkaértekez-
lettel indítottuk a telet, melynek 
keretében egyeztettük  a decembe-
ri és a januári iskolai feladatainkat, 
illetve eseményeinket.

v	Másodikán, pénteken  isko-
lagyűlés volt a tornateremben, ahol 
a tanév első három hónapjának ki-
emelkedő tanulóit köszöntöttük. 
Az arra érdemesek  okleveleket és 

elismeréseket vehettek át az iskola 
közössége előtt, nagy taps közepette.

v	December első vasárnapján 
tartotta az önkormányzat az Idő-
sek napját, melyen Szebeni Zsuzsa 
és Monoriné Oláh Ibolya kíséret-
ben négy 3. osztályos tanulónk 

örvendeztette meg műsorával a 
publikumot. Köszönjük a gyerekek 
felkészítését!

v	Hatodikán, kedden normál 
tanítási rendben indult a nap, majd 
a déli órákat követően a  Mikulás 
várása tartotta izgalmában  tanuló-
inkat. Felvezetésként a  Mesezene-
kar előadása szólt az alsósoknak a 
tornateremben, utána megérkezett 
a Télapó is, akit már sokan vártak a 
főbejáratnál.

A Mikulás végig járta az osztá-
lyokat, hogy minden közösséget 
személyesen köszöntsön, illetve 
a hozott ajándékait átadhassa a 
krampuszok segítségével.

Köszönjük a Szülői Munkakö-
zösség hathatós támogatását, így 
egy igazán tartalmas délutánnal 
ajándékozhattuk meg tanulóinkat!

v	December 18-án,  vasárnap 
a Falukarácsonyon másodikosaink 
szerepeltek az igencsak csípős idő-
ben. Köszönet  Vargáné Kéki Évá-

A tanév negyedi hónapjának 
iskolai eseményei

A karácsonyi ajándékok gazdára várnak

Weöres Sándor:

Tél
Hó a mező takarója,
hűvös a nap, fogy a láng.

Délen a fecske, a gólya
gondol-e ránk?

Nincs dal az ég hidegében,
károg a varjúsereg.

Mégis a szán fut a jégen,
gyerekek!

Harmadikosaink szurkolnak, miközben várják, hogy ők is játszhassanak 
egy jót.
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nak és Juhászné Szeitz Szilviának 
a kis műsor összeállításáért és elő-
adásáért!

v	Decemberben  karácsonyi 
vásári portékák  árusítása zajlott az 
aulában. Nagyon ízléses és ötletek-
kel teli ajándéktárgyak készültek 
erre az alkalomra is, köszönhetően 
az igen kreatív és ügyes kollégáink-
nak: Szendreyné Bere Évának és 
Monoriné Oláh Ibolyának. Az isko-
la teljes közössége nevében köszön-
jük lelkes és szorgos munkájukat!

v	December 20-án, kedden 
14 órakor óévbúcsúztató zsinór-
labda és röplabda dzsemborit tar-
tottunk a tornateremben. A legki-
sebbektől a legidősebb tanulókig 
vettek részt ezen az eseményen. 
Óriási volt a hangulat, zúgott a biz-
tatás az éppen pályán lévő csapa-
toknak! Erre az eseményre egy ta-
nári csapat is összeállt, így minden 
résztvevő alkalmi-, vagy osztályból 
összeállított csapat kihívhatta egy-
egy „derbire” a  felnőtteket. Ezen a 
délutánon mindenki nyert ,mert az 
önfeledt mozgás élménye és öröme 
mindenkinek megadatott!

v	December 21-én, szerdán 
a téli szünet előtti utolsó tanítási 
napon egy betlehemes előadást né-
zett meg az iskola közössége a tor-
nateremben. Csiki-Babics Márta 
tanárnő az ötödik osztályosokkal 
állított össze a közelgő ünnepet 
megidéző műsort. A betlehemes 
előadást követően Juhászné Szeitz 
Szilvia tanítónő másodikosaival 
egy kis furulyakoncertet adott  a 
jelenlévőknek.  Köszönjük mind-
két pedagógusunk felkészítő  
munkáját!

Az előadást követően a hagyo-
mányos osztálykarácsonyokra ke-
rült sor, melynek keretében a test-
vérosztályok is megajándékozták 
egymást. 

12 órától a már hagyományos-

nak mondható fehér asztalos ösz-
szejövetelt tartottuk meg iskolánk 
legnagyobb tantermében. A szépen 
megterített asztalokra az iskolánk 
munkatársai által hozott - és a leg-
több esetben saját kezűleg készített 
(!) -  finomságok kerültek. Ki-ki 
válogathatott a finomabbnál fino-
mabb étel- és desszertkülönlegessé-
gek között. A karácsonyi összejöve-
telünket megtisztelte jelenlétével 
Klement János polgármester úr is. 

v	December 22-től „kitört”  

a várva-várt téli szünet, amely eb-
ben a tanévben a szokásosnál hosz-
szabbra nyúlt, mert az elmaradt 
őszi szünet napjaival egészült ki, 
egészen  2023. január 8-ig. 

Egészségben, sikerekben és 
boldogságban bővelkedő 2023. 
esztendőt kíván, az Esztergály 

Mihály Általános Iskola közössége 
nevében:

Varga László  
intézményvezető 

Nyolcadikosaink figyelik a labda mozgását…

Negyedikeseink a zsinórlabdázás izgalmában…
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Mikulás

Mikulás 
az iskolában

December 6-án iskolánkba 
látogatott a Mikulás. A g yere-
kek már egész héten izgatottan 
várták, hog y találkozhassanak a 
Télapóval. A várakozás idejére a 
Mesezenekar előadása nyújtott 
szórakozást, eg yütt énekelhettek, 
táncolhattak a g yerekek a torna-
teremben. Az alsó tagozatos di-
ákok eg yütt fogadták a Mikulást 
az aulában, majd mindenki az osz-
tályába vonult, és ott találkozha-
tott személyesen, ahol a Mikulás, 
krampuszai kíséretében átadta a 
g yerekeknek a mikuláscsomagot.

A nap hátralévő részét a g ye-
rekek az osztályukban töltötték. 
Osztályprogramok keretében szó-
rakoztak, mulatoztak. A szülők az 
aulában finomságokat készítet-
tek a g yerekek szívesen látogat-
ták a büfét, ahol a zsíroskenyér 
mellé teát is fog yaszthattak. A 
csokigolyót és a maffint pedig 
desszertként kapták.

Matyókáné Tóth Piroska
szervező pedagógus 
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Mikulás Betlehem
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Ebben a tanévben, fő elfoglaltsá-
gunk a felvételire való felkészülés. Az 
iskolai és az iskolán kívüli előkészítő 
foglalkozások, edzések és különórák, 
valamint a tanulmányi és sportverse-
nyeken való aktív részvételünk miatt, 
ebben az évben nehezebb osztálykö-
zösségi életet élnünk, így megraga-
dunk minden alkalmat arra, hogy 
találkozzunk egymással a tanórá-
kon kívül is, még ha nem is tudtunk 
minden esetben jelen lenni teljes lét-
számban.

Ilyen alkalom volt a november 18-i 
osztálybulink is, ahol ismételten a 
szokásos seprűs- székes- papíros tánc 

és a limbózás nyújtott önfeledt pilla-
natokat számunkra. 

December 6-án, a Mikulás-napon 
is fontos szerepünk lett, hiszen a Mi-
kulásnak nagy segítségre volt szük-
sége a csomagok szétosztásában. Az 
elvégzett „hivatalos” munka utáni 
pihenő közben, spontán beszélgetés-
be kezdtünk. Ezért nehezen tudtunk 
csak elindulni hazafelé, hiszen lett 
volna még miről társalogni…

A többi programunkról részletes 
beszámolók olvashatóak az alábbi-
akban.

A 8. osztály

Egy TÖK jó program…
Október 28-án részt vettünk a 

Művelődési Ház által szervezett 
Tökfesztiválon, amelyen mindenki a 
maga által hozott tökön próbálhatta 
ki a kézügyességét.

Akinek éppen volt kedve, vagy ide-
je, az jött el erre a remek alkalomra. 
Volt, aki éppen csak benézett és se-
gített egy kicsit, aztán a többiekkel 
együtt fogyasztotta el a forró teát és 
a lángost. 

Kezünk nyomán ijesztő, vicces, 
de mindenképpen nagyon egyedi 
töklámpások születtek. A tökfara-
gás során számtalan vicces pillanatot 
élhettünk át, de az elmélyült munka 
közben tudtunk egymással beszél-
getni is. 

Meglepődtünk, hogy micsoda 
remekművek készültek mellettünk, 
amelyek jogosan érdemeltek kiemelt 
díjazást a töklámpások értékelése so-
rán. Az élmények mellé minden részt-
vevő kapott egy kókuszgolyó csoma-
got is. Azonnal le is ellenőriztük az 
édességek összetételét.

A program végeztével kivilágítot-
tuk az elkészült lámpásainkat, majd jó 
élményekkel gazdagon tértünk haza.

Köszönjük a lehetőséget!

esztergály mihály

Nyolcadikosok vagyunk…
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Színházlátogatás
Szülői kezdeményezés nyomán 

jutottunk hozzá a kedvezményes árú 
belépőjegyekhez a Nemzeti Színház 
A helység kalapácsa c. darabjára. Él-
tünk is a kedvező lehetőséggel.

A december 10-i hétvégi elő-
adásra kevesebben jutottunk el 
az osztályból, mint terveztük, így 
meghirdettük a lehetőséget a hete-
dik osztályban is. Velük kiegészül-
ve, több jelentkező pedagógussal 
és más felnőtt vendéggel együtt, 
különbusszal indultunk Budapestre 
a kora délutáni előadásra.

A darab kezdete előtt, lehetősé-
günk nyílt egy félórás ingyenes elő-
adást meghallgatni, melynek során 
sok "kulisszatitkot" tudhattunk meg 
a régi és az új épület történetéről, 
az építkezés részleteiről, a berende-

zési tárgyakról, a színészekről és a 
színjátszásról. Közben bejárhattuk 
az impozáns épület több szintjét is. 
Érdekes, különleges, más forrásból 
nem megszerezhető információkkal 
lettünk gazdagabbak.

A helység kalapácsa Petőfi Sándor 
első könyve volt, amely 1844 októ-
berében jelent meg. A tiszteletdíj-
ként 40 pengő forint járt, amit a köl-
tő azonnal elküldött szorult anyagi 
helyzetben lévő szüleinek.

A Petőfi által hőskölteménynek 
nevezett mű azonban akkoriban 
nem aratott osztatlan sikert, mivel 
ez a komikus eposz nemcsak a mű-
faj paródiája akart lenni, hanem a 
korszak dagályos és cikornyás köl-
tészeti divatját és a nemzetieskedést 
is gúnyolta, ami a még éppen csak 
segédszerkesztővé előlépett ifjútól 
pimasz gesztusnak tűnhetett a kor-
társak szemében. Annál sikeresebb 
lett a mű később, mivel humorára, 
iróniájára, a szellemes szószaporítá-
sok groteszk képeire egyre inkább 
vevő lett a közönség.

Már a szereplők megnevezése is 
mosolyt csal az olvasó és a leendő 
néző arcára: Erzsók ötvenötéves 
bájaival, Fejenagy, a kovács, vagy 
mint őt a dús képzeletű nép költő-
ileg elnevezé: a helység kalapácsa, 
Harangláb, a fondor lelkületű egy-
házfi, Bagarja, a béke barátja, Vitéz 
Csepü Palkó, a tiszteletes két pej 
csikajának Jókedvű abrakolója, A 
lágyszívű kántor és „amazontermé-
szetű” felesége, Márta.

A mű minden bája és humora 
mellett ez az előadás a beregszászi 
társulatról is szólt, arról, hogy a 
színház nekik most egy kapaszko-
dó, a túlélés egy eszköze. A különös 
feldolgozás abból indult ki, hogy 
ennek a társulatnak a tagjai a hábo-
rú miatt most itt ülnek bőröndjei-
ken, és nem lehetnek otthon. A szí-
nen megjelenő Petőfi az Útilevelek 
kárpátaljai passzusaiból idézett, és 
ők hazagondoltak…

A hagyományostól eltérő ren-

dezésben, játékos, szabad, olykor 
interaktív színházat kínált a társu-
lat, ezzel az előadással csatlakozva a  
Petőfi-emlékévhez, amelyben a költő 
születésének 200. évfordulóját ünne-
peljük.

Sajátos módon feldolgozott mű-
vet láthattunk, amely egyaránt bő-
velkedett szórakoztató, vicces, meg-
lepő és egyben elgondolkodtató 
részletekben is.

Kihelyezett technika 
tanóra a Gourmand 

Középiskolában
A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú 

Városi Kereskedelmi és Iparkamara 
fontosnak tartja a szakképzést, a szak-
ma tanulásának támogatását. Ennek 
köszönhetően pályaorientációs prog-
ramokat tartanak, melyet elsősorban 
az általános iskolások hetedikes, nyol-
cadikos tanulóinak szánnak, megköny-
nyítve a továbbtanulással kapcsolatos 
döntéshozatalt.

A kihelyezett technika tanórákon 
a szakmák élményszerű bemutatása, 
megismerése a cél a szakiránytól füg-
gően pest megyei vagy budapesti szak-
képző intézmények tanműhelyeiben 

A technika órák során a diákok 
saját megtapasztalásaikon keresztül 
találkozhatnak az adott szakterület 
alapanyagaival, eszközeivel, valamint 
betekintést kapnak különböző mun-
kamódokról, fogásokról.

A végső cél az adott szakmai terü-
lethez kapcsolódó termék elkészítése, 
szakoktatók valamint végzős tanulók 
irányításával, segítségével.

Két éven belül, másodszor vehet-
tünk részt ilyen kihelyezett technika 
tanórán. Ebben a tanévben a budapesti 
Gourmand Középiskolába jutottunk 
el, ahol a szakács és cukrász szakma 
gyakorlati ismereteibe kaptunk egy kis 
betekintést. 

December 12-én, az első négy tan-
óra megtartása után indultunk útnak. 
Az iskolába érkezvén egy rövid tájé-



22

koztató után mindenki kötényt vett fel 
és két csoportban indult meg a munka. 
Az osztály egyik fele szakácsnak állt. 
Ők párokban készítették el a főfogást: 
a milánói makarónit, a cukrászok pe-
dig nekiláttak a csokis muffin elkészí-
tésének.

A munkamenetek ismertetése 
után, mindenki nekilátott a saját 
feladatának. Figyelni kellett az alap-
anyagok megfelelő mennyiségére, a 
munkafolyamatok sorrendjére, de ér-
demes volt pontosan követni a recept 
egyéb előírásait is, amellett, hogy 
megadott időn belül kellett elkészíte-
ni az étkeket.

Menet közben voltak kisebb bi-
zonytalanságok, amelyek áthidalásá-
ban az oktatók folyamatosan segítet-
ték a gyerekeket. Megtanulták, hogy a 
hibákat is ki lehet javítani, de az újra-
kezdés sem szégyen.

A milánói makaróni esetében elen-
gedhetetlen volt a folyamatos kóstolás, 
amelybe Bede Róbert mesterszakács 
is besegített. Hálásak vagyunk biztató 
szavaiért. 

Az elkészült főételt ki is kellett ada-
golni, hiszen azt a szépen megterített 
asztaloknál el is fogyaszthattuk, amíg 
kisültek a muffinok.

Az ebéd után mindenki részt ve-
hetett a muffinok dekorálásában, 
melynek során cukormázzal és egyéb 
dekorációs anyagokkal lehetett szebb-
nél szebb "alkotásokat" készíteni. Ter-
mészetesen ebből is fogyaszthattunk, 
de jutott pár darab otthonra egyaránt, 
így meg tudtuk mutatni a szülőknek is, 
hogy mivel foglalatoskodtunk ezen a 
dolgos délutánon.

Nagy élmény volt látni a gyerekeket 
alkotás közben. A megszerzett ismere-
teket biztosan jól fogják tudni haszno-
sítani a későbbiekben is.

Nagyon köszönjük Horváth Beat-
rixnek, az iparkamara munkatársának, 
hogy lehetővé tette számunkra két 
újabb szakma kipróbálását is. A prog-
ram térítésmentes volt, a gyerekek szál-
lításába besegített a helyi sportklub is, 
amelyet ezúton is köszönünk. 

Mézeskalács nyolcadikos 
módra…

Jól sikerült közösségi program 
lett a mézeskalács sütésünk decem-
ber 20-án.

Minden évben készítünk a csalá-
doknak valamilyen apró karácsonyi 
meglepetést. Tekintettel arra, hogy a 
cukrászattal kapcsolatosan már volt 
egy sikerélményünk, idén úgy dön-
töttünk, hogy saját kezűleg készített 
és kidíszített mézeskaláccsal lepjük 
meg a szülőket.

A tervek megvalósításához a Cseh 
család ajánlott fel egy helyszínt erre 
a célra, így tökéletes körülmények 
között készíthettük el a karácsonyi 
finomságot, ráadásul mindnyájan ké-
nyelmesen el is fértünk. Köszönjük a 
lehetőséget!

Megadott recept alapján, öt cso-
portban készítettük el a mézeskalács 
tésztáját és a kiszúró formákkal tör-
ténő alakítást. Akadtak azért eléggé 
fantáziadús, egyedi ötlet alapján ké-
szített formabontó változatok is...

A tészta gyúrásánál, a cukormázzal 
való díszítésnél már be-besegítettek 
egymásnak a különböző csoportok 
tagjai, mert a gyúráshoz kellett azért 
türelem. Közben volt, aki éppen elsza-
ladt egy különórára, míg más éppen 
egy edzésről érkezett meg. Mindenki 
ott és akkor kapcsolódott be a mun-
kába, ahol és amikor éppen tudott.

Amíg sütésnél a sorukra vártak a 
mézeskaláccsal rakott tepsik, addig 
a kisült példányokat már lehetett is 
díszíteni. Persze a kóstolás sem ma-
radhatott el. Egy kis száradás után, 
celofántasakba tettük az elkészült 
mézeskalácsokat. Mindenkinek két 
csomag jutott, amit haza is vihetett, 
de készítettünk apró meglepetést az 
iskola dolgozóinak is.

A takarítás idejére már csak ke-
vesen maradtunk, Lyly és anyukája 
oroszlánrészt vállalt ebben a fázisban. 

Ekkor sütöttük ki azt a tésztát is, 
amely véletlenül rétesliszt felhasz-
nálásával készült el és emiatt semmi-

képpen sem tudott összeállni. Nem 
szerettük volna elpazarolni az értékes 
alapanyagokat, így egy tepsibe mor-
zsolva sütöttük ki az aznap elkészült 
tészták közül - mint kiderült - a leg-
jobb ízű változatot. Még másnap is 
mézeskalács morzsát ettünk.

Igazi karácsonyi hangulatú, kö-
zös tevékenységben lehetett részünk, 
amely jól megalapozta a másnapi osz-
tálykarácsony hangulatát, melynek 
során átadhattuk egymásnak is aján-
dékainkat, amelyek gazdáinak nevét 
még december elején húztuk ki nagy 
titokban.

Ez az utolsó karácsonyi közös 
együttlétünk, amire később is szíve-
sen fogunk visszagondolni.

Kelemen Ildikó, 
a 8. osztály osztályfőnöke

ÁLTALÁNOS ISKOLA
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mikulás
„Mikulás, kedves Mikulás, jöjj 

el hozzánk, gyere már, minden  
gyermek vár!”

Hány éves is a Mikulás? – kérdezi 
minden évben a Mikulásunk, amikor 
meglátogatja a gyerekeket. Tényleg, 
hány éves is?

Történelmi kitekintés: 
Mi a történelmi háttere ennek a 

decemberi ünnepnek?
Mikulás története egészen a 

IV.századig nyúlik vissza. Miklós püs-
pök Myra városának volt püspöke, ez 
a mai Törökország területén található 
város. Sok legenda kapcsolódik sze-
mélyéhez, többek között az a törté-
net, amelyben az özvegy ember lánya-
it segíti kiházasítani.

„Miklós, szülei elhaltával azon 
kezdett gondolkozni, hogyan tudná 
roppant vagyonát az emberi dicsé-
ret helyett Isten dicsőségére fordítani. 
Volt egy szomszédja, nemes ember, aki 
szükségre jutván, három szűz leányát 
utcalánynak adni kényszerült, hogy 
szégyentelen üzletük jövedelméből éle-
lemhez jussanak. A szentnek tudomá-
sára jutott a dolog, és elborzadt a gya-
lázatos bűn miatt. Egy csomó aranyat 
rejtett egy kendőbe, és az éj leple alatt, 
az ablakon keresztül, titokban bedobta 
a házba, majd ugyanolyan titokban 
távozott. Reggel fölserkenvén az em-
ber megtalálta az aranyat, és Istennek 
hálát adva, kiházasította elsőszülött 
leányát.”

– Jacobus de Voragine: Legenda 
aurea Szent Miklós püspök[2]

A magyar néphagyomány szerint 
december 6-án a Mikulás megláto-
gatja a gyerekeket és ajándékot ad 
nekik, ez a szokás XIX. századtól él 
hazánkban. 

Egy nagyon régi népi hagyomány, 
az „alakoskodás” (jelmezes játék). 
December 6-án, Miklós napon álar-
cosok járták végig a falvakat, város-
okat A miklósolás alkalmával álarcos 

fiatalok rémísztgették, ijesztgették az 
embereket, csörgették hosszú lánca-
ikat és meg is verték vele a járókelő-
ket. Ebben a szokásban a gonoszűzés 
nagyobb hangsúlyt kap, a karácsony-
ra való lelki készülődés valahol ki-
marad. Nincsenek pontos adataink 
arra mikor veszi át a szerepet a ma 
ismert, kedves, jókedvű, pirospozsgás, 
pirosruhás, szakállas Mikulás apó a 
láncot csörgető „Láncos Mikulás”-tól. 

Nagycsaládos Egyesületünkben 
több éves hagyomány, hogy decem-
ber 5-én este útra kel a Mikulás és 
végig látogatja egyesületünk család-
jait, csomagot visz a gyermekeknek. 
Idén második alkalommal volt lehe-
tőségem egy új, rendkívül megtisz-
telő feladatban a Mikulás segítségére 
lennem. Egy estére a Mikulás sofőrje 
lehettem, és bár nem rénszarvasok 
röpítette szánon utazott csak egy  
autóval, nagy örömet jelentett. Mit 
lát Mikulás sofőrje egy ilyen este, mi-
től különleges ez a nap? Hihetetlen él-
mény látni a csillogó gyermekszeme-
ket, amikor a Mikulással találkoznak, 
hogy verset mondanak, sütit hoznak, 
mert készültek, mert várták.  A csillo-
gó gyermekszempárok visszahozzák a 
régi gyermekkori emlékeket. Varázs-
latos este volt gyerekeknek és felnőt-
teknek egyaránt. Kicsik és nagyok 
boldogan beszélgettek a Mikulással, 
akinek mindenkihez volt egy-egy 
kedves szava, és kérdése. Hány éves 
is ő valójában azt nem derítettük ki, 
pont egy évvel öregebb, mint tavaly, 
de nem is ez volt a lényeg. Köszönjük 
Mikulás, várunk jövőre is! 

Köszönjük minden támogatónak, 
amellyel hozzájárultak ahhoz, hogy 

ez a varázslatos este és látogatás meg-
valósulhasson! Köszönjük Csomád 

Község Önkormányzatának, a Szlo-
vák Önkormányzatnak a támogatást, 

és a lelkes segítőknek a csomagok 
elkészülésében való segédkezést.  

Lajtosné Dudok Mária

December a szeretetről az odafigyelés-
ről az egymásról való törődésről is szól! 
Mi is ezt a nézetet követve igen aktívan 
mozgolódtunk ebben a hónapban!

December első napjával elkezdtük 
„kinyitogatni” az Adventi ablakainkat 
Csomádon. Nagy örömünkre csatlakoztak 
külsős résztevők is, akik nem egyesületi 
tagjaink, de településünkön élő családok.  

December 5.-én este elindult szoká-
sos útjára a Nagycsaládos Mikulás is, aki 
Egyesületünk gyermekei részére (14 éves 
korig) csomagokat osztott ki! 

Ezúton szeretném megköszönni,  
Csomád Község Önkormányzatának és a 
Szlovák Önkormánynak, hogy támogatták 
egyesületünk Mikuláscsomag és szaloncu-
kor készletét!

Ezeken kívül csatlakoztunk az Angyali 
Csomagküldő Szolgálat jótékonysági   fel-
hívásához, élelmiszer adományt és tisztí-
tószer adományt osztottunk ki azoknak a 
családoknak, akiknek erre szükségük volt, 
és ruha adományt szállítottunk a szomszé-
dos településre.

Az ALDI üzletlánc dolgozói felajánlásá-
nak jóvoltából, 20 kisgyermek részeszére 
kaptunk lehetőséget, hogy egy előre ösz-
szeállított listából választhassanak maguk-
nak ajándékot. Az ajándékok külön névre 
szólóan, szépen becsomagolva érkezetek 
a karácsonyfa alá!

A „Csónak” Csomádi Nagycsaládosok 
Egyesülete 10 éve alakult. Megalakulá-
sunk óta Önkéntes alapon működő, civil 
szervezet vagyunk, amely várja a csatla-
kozni kívánó új tagcsaládokat! Szeretnék 
köszönetet mondani egyesületünk aktív 
tagjainak, akik nélkül nem működnénk! 
Csak úgy tudunk előre haladni, ha segí-
tünk, odafigyelünk egymásra, amikor arra 
szükség van! 

Vezetőségünk nevében, minden ked-
ves olvasónak Eredményekben Gazdag, 
Boldog Új Esztendőt Kívánunk!  

Bobjákné Ványi Márta
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