A Föld
napja
˝
a bölcsodében

P OLG Á R M E S T E R I B E S Z Á M OLÓ
és közösségszervező bértámogatása a Csomádi Művelődési ház és
könyvtár magasabb színvonalú működése érdekében folyamatban van.
Végre megtarthatjuk településünk legnagyobb rendezvényét, a Falunapot 2022. június 18-án, szombaton a Csomádi
Sportpályán a hagyományos Nemzetközi Kempo versennyel együtt.
Az eseményre sok meglepetéssel, finom étellel várunk minden kedves
csomádi lakost.
u

T i s z t elt
Csomádi
l a k o s ok !
Szeretném Önöket tájékoztatni
az elmúlt időszak eseményeiről:
u Örömmel
tájékoztatom
a Tisztelt Lakosságot, hogy a Fő
utca II. szakaszának – a Fő utca 63.
számtól – 27. számig – megépítésére indított közbeszerzési eljárás
lezárult. Rövidesen megkezdődik
a kivitelezése. Az érintett lakóktól
türelmet és megértést kérünk.

Az Önkormányzat TOPPlusz 1.2.3-21. sz. belterületi utak
fejlesztése címén pályázatot nyújtott be az Esztergály utca út- és járda felújításra. Amennyiben sikeres
lesz, a vízelvezetés kiépítését követően szeretnénk megvalósítani a
beruházást.
u

u A Magyar Faluprogram keretében elnyert pályázatok közül
a Csomádi temetőben 24
férőhelyes urnafal építése kezdődik,
a Templom- és Verebeshegy
utcai játszóterek játszóeszközeinek
modernizációja kezdődik meg,
az orvosi eszközök beszerzése folyamatban van,
tárgyi eszközök beszerzése

A Bogáncs Alapítvány pályázaton nyert támogatást a PikNik
Mozi kulturális és művészeti programra, melyet 2022. 07. 30-án,
szombaton a késő délutáni órákban tartunk a Csomádi Sportpályán. A rendezvényen vetítésre kerül az ugyan csak pályázaton nyert
Csomádról készült imázsfilm és
egy előre, együtt kiválasztott film.
Plédet és piknik kosarat mindenki
hozzon magával.
Rossz idő esetén a következő
pénteken, 08. 05-én tartjuk az eseményt. Minden érdeklődőt, piknikezésre vág yót szeretettel várunk.
u

u Fontos ünnep volt május
1-jén az Anyák napja, melyet ne
csak ezen a napon ünnepeljünk, hanem minden nap!

Tisztelettel köszöntjük a
Pedagógusokat június 5-én, Pedagógus Nap alkalmából. Köszönjük
áldozatos, kitartó gyermeknevelő
munkájukat!
u

Készülődjünk a Pünkösdi ünnepekre, szeretetettel és reménységgel!
u

Jó egészséget kívánok
mindenkinek!
Klement János
polgármester

Wass Albert:
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A csalogány

Már reszket a holdfény a lombos akácon,
Már esti homály ül a néma tanyán,
És bent a berekben , egy korhadó ágon
Már himnuszát zengi a kis csalogány.
Trillázva repül a magasba az ének,
Majd harsogva csattog a völgybe alá,
Ott fent lesik hangját az égi zenésznek
És változnak villanó hold - arannyá.
És néha úgy peng , mint az éjben a hárfa,
Egy holdas ligetben , az ablak alatt.
És úgy zokog néha , mint télen az árva
Ha fergeteg , orkán elébe szalad.
Már alszik a fészek a sűrű berekben
Köd - pára lebeg fent a domb tetején.
S a szép csalogánydalt az éjjeli csendben
Nem hallgatja más , csak a szellő meg én ...
Ha ébred a hajnal az alvó ligetben,
S az éjszaka eltűnik árnyaival,
Úgy zengi utána repesve a lelkem:
"Csak szépség zenéje az igazi dal!"

t e s t ü l e t i hí r e k
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Tá jékoz ta tó
Csomád Község
Önkormányzat
Ké pviselő-testülete 2022. 03.
29-i üléséről:

1. Döntés a Közbeszerzési Szabályzat módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület a
jogszabályi változásoknak
megfelelően
módosította
az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatát.
A napirend 6 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
2. Az 1. számú fogorvosi
körzetet érintő szolgáltató váltás engedélyezése és 2022. május 1-jei hatállyal új feladat
ellátási szerződés megkötése
A Képviselő-testület az 1. számú
fogorvosi körzetet érintő szolgáltató
váltást elfogadta.
A napirend 6 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.

2. Döntés a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz nyújtott támogatás tárgyában
kiírt pályázaton való részvételről
Az Önkormányzat pályázatot
nyújtott be szociális célú tüzelőanyag
támogatásra. Vállalta az önrészt és a
szállítás költségét.
A napirend 5 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
3. Csomád Község közigazgatási területén a gyepmesteri feladatok ellátása
2022.-2024.
Az Önkormányzat beszerzési eljárást indított Csomádon gyepmesteri feladatok ellátása
2022-2024. tárgyában, melynek során 3 céget kért fel ajánlattételre.
A napirend 5 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
4. Műfüves pálya tervezett felújítása
A Képviselő-testület döntött a műfüves pálya felújításának támogatásáról és az
önrész vállalásáról.

Tá jékoztató
A napirend 5 egyhangú igen szaCsomád Község vazattal került elfogadásra.
Önkormányzat
Ké pviselő-tesRészletesebben a www.csomad.hu
tülete 2022. 04.
oldalon olvashatnak.
26-i üléséről:

1. Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság 2021.
évi munkájáról
A képviselő-testület elfogadta a 2021. évről készült
rendőrségi beszámolót.
A napirend 5 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.

A z ö s s z ef o g á sba n
r e j l ik
t é rsé g ü nk
ereje

R

égiónkban már többször is bebizonyosodott, hogy ha összefogunk, akkor semmi sem képes bennünket
megállítani – fogalmazott a lapunknak
adott nyilatkozatában Tuzson Bence,
térségünk országgyűlési képviselője,
miután Stipka István önkormányzati
képviselővel terepszemlét tartott a teleülésünkön folyamatban lévő munkálatok helyszínén. Mint mondta, „hamarosan befejezzük a csomádi sporttelep
fejlesztését”. Nem állunk meg – folytatta a képviselő –, folyamatban vannak az M2-M3 összekötő út tervezési
munkálatai, ez a közlekedésfejlesztés
pedig nemcsak a csomádi, erdőkertesi,
fóti és veresegyházi lakosoknak, hanem
az egész térségnek igen nagy előrelépést
jelent majd. Továbbra is számíthatnak
rám a körzetünkben élő autósok! – tette
hozzá Tuzson Bence.
Az itt élő emberek pontosan tudják,
hogy csak békében lehet építkezni és
fejlődni, ezért elsődleges számunkra,
hogy ezeket a körülményeket megőrizzük, hiszen azon dolgozunk, hogy térségünk továbbra is hazánk húzóereje,
legdinamikusabban fejlődő térsége maradjon – nyilatkozta lapunknak Tuzson
Bence, aki Stipka István önkormányzati
képviselő kíséretében tekintette meg a
csomádi sporttelep folyamatban lévő
fejlesztését. A képviselő hangsúlyozta,
hogy a sportolási lehetőségek biztosítása, a mozgáskultúra fejlesztése amellett,
hogy itt helyben teremti meg a sportolási lehetőségeket akár a felnőttek számára
is, a gyermekek rendszeres edzésre való

INTERJÚ
nevelése révén mégis leginkább a legfiatalabb nemzedékek érdekeit szolgálja, hiszen minden szülőnek fontos, hogy gyermekei egészséges körülmények között
fejlődhessenek, tanulhassanak. Mint
mondta, továbbra is elsődleges szempontot jelent a béke megőrzése, mert ez a további fejlődésünk és az elért eredményeink fenntartásának garanciája. Én pedig
minden erőmmel azon vagyok, hogy ös�szefogásban folytathassuk a közös munkát, hiszen nagyon sok feladat áll még
előttünk – fogalmazott Tuzson Bence.
Ennek az összefogásnak az egyik jelentős eredménye lesz az is, hogy hamarosan elkészül a csomádi sporttelep –
ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is,
hogy a magyar családok védelme érdekében július elsejéig meghosszabbították az
élelmiszerárstopot és a benzinárstopot.
Mint mondta, térségünk szempontjából ez utóbbi különösen fontos, hiszen
nagyon sokakat érint egy olyan agglomerációs régióban, mint a miénk, ahol
nagyon sokan vannak olyanok, akik napi
szinten ingáznak autóval a fővárosi munkahelyükre, majd pedig délután onnan
haza, a családjukhoz.
Nem kevésbé fontos az sem, hogy
meghosszabbították a SZÉP-kártyára
vonatkozó kedvezményeket is, vagyis
még két hónapig felhasználható élelmiszer-vásárlásra is a vendéglátás alszámlán
lévő összeg. Azok után, hogy tavaly minden idők eddigi legmagasabb nyugdíjprémiumát fizettük ki, az idén februárban
pedig a tizenharmadik havi nyugdíjukat is megkapták a jogosultak, júliustól
további 3,9 százalékkal emelkednek a
nyugdíjak – részletezte Tuzson Bence.
A nyugdíjemelés januárig visszamenőleg
jár minden jogosultnak, mi tehát felelősségteljesen gondoskodunk az idősekről,
akik minden tiszteltet megérdemelnek
– tette hozzá a képviselő. Fontos hangsúlyoznunk azt is, hogy ugyanilyen mértékben, vagyis ugyancsak 3,9 százalékkal
emelkedik tizenharmadik havi nyugdíj
is – folytatta Tuzson Bence, aki szerint a
rezsicsökkentés és az árstopok összessé-
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gében jelentős segítséget jelentenek a nyugdíjasoknak. Az elmúlt tizenkét év
kormányzati politikája bebizonyította, hogy betartottuk az idős honfitársainknak tett ígéretünket, megőriztük a nyugdíjak vásárlóértékét, sőt visszaadtuk a tizenharmadik havi nyugdíjat is – fogalmazott a képviselő.
A fejlődés itt helyben is látható és tapasztalható, hiszen térségünkben iskolákat, óvodákat, bölcsődéket építettünk és bővítettünk az elmúlt időszakban,
s így Csomádon is jelentős fejlesztések valósultak meg, például új orvosi felszerelést vásároltunk az egészségház eszközeinek fejlesztésére elnyert pályázati
forrásokból, új kerékpárutat adtunk át és járdát építettünk, Ovi-sport pályát
alakítottunk ki, fákat ültettünk, tehát a zöldterületek nagyságát is növeltük.
„Már folyamatban vannak az M2-M3 összekötő út tervezési munkálatai, ez a
közlekedésfejlesztés pedig Csomád mellett nemcsak az erdőkertesi, fóti és veresegyházi lakosoknak, hanem az egész térségnek igen nagy előrelépést jelent
majd. Meggyőződésem, hogy ennek megépítésével újabb lendületet kaphat
körzetünk fejlődése, és hiszek abban, hogy régiónk továbbra is hazánk legdinamikusabban fejlődő térsége marad majd. Továbbra is számíthatnak rám a
körzetünkben élő autósok!” – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence.

Tuzson Bence: Az M2-M3 összekötő út megépítésével
újabb lendületet kaphat körzetünk fejlődése, és régiónk
továbbra is hazánk legdinamikusabban fejlődő térsége marad

n a p s u g á r ó v od a
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anyák napja
az óvodában
“A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny,
nem kérkedik, nem is kevély.
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra,
a rosszat nem rója fel.
Mindent eltűr, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel.
S a szeretet nem szűnik meg soha. “
(1.Kor., 13, 4-8.)

M

inden év május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük. Azokat a csodálatos nőket, asszonyokat, akik
életet adtak gyermekeiknek.
Ez az ünnep az óvoda életében
igen kiemelt jelentőségű, hiszen
a sok kicsi gyermek boldogan készül az alkalomra tartott ünnepségre. Idén sem volt ez másképp.
Minden csoport külön-külön tartott köszöntést az anyukáknak.
A Fülemüle csoport követte
az eddigi évek hagyományait, és
nem egy közös műsort szervezett,
hanem minden kedves édesanya
személyre szóló köszöntést kapott gyermekétől. A gyermekek
nagyon lelkesek voltak, izgatottan tanulták a verseket és énekeket a nagy nap előtt. A kisebbek
rövidebb verssel készültek, a nagyobbak hosszabbal.
Megható volt látni, ahogy az
anyukák elérzékenyültek, amikor
saját gyermekük ott állt előttük,
és büszkén mondták köszöntésüket. Kis verses „ajándékuk” után
virággal, és saját kézzel készített
alkotásokkal lepték meg anyukájukat.
Bacskai-Verbóczky Csenge

b ölc s őd e
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anyák napja
Az internet segítségével köszöntöttük az édesanyákat verssel énekkel.
Délután minden kisgyermek nagy örömmel és öleléssel adta át a közösen készített ajándékunkat az édesanyjának.

e s z t e r g á ly m ih á ly
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2022. Szent Györ gy havának (április)
isk ol ai eseményei
kön a LEP szervezésében a 6. osztály
a Fővárosi Nagycirkusz Rain című
előadását tekintette meg.

A Mazsola zenés bábelőadásonz

v Április 21-22-én, csütörtök-pénteken zajlott a tankötelessé
váló tanulók beiratkozása. Továbbra
is nagyon népszerű az iskolánk, többen szeretnének beiratkozni, mint
amennyi tanulót tudunk fogadni.
v

Április 22-én, pénteken
7. osztályosaink „Pályaorientációskihelyezett technika tanórán” vettek
részt Aszódon, a VSzC Petőfi Sándor
Műszaki Technikum, Gimnázium és
Kollégiumban.

Kányádi Sándor

Májusi mondóka
Kőről kőre bukfencezik a patak.
Ágról ágra röppennek a madarak.
Dombról dombra száll a szellő szaporán.
Nyáj kolompol a szelíd domb oldalán.
Benépesül, zeng, zsibong a nagy határ,
kapaélen táncot jár a napsugár.
Ég a munka. Mindenkinek dolga van.
Csak a juhász s a pacsirta furulyázgat
gondtalan.

v

A hónap első hétfőjének délutánján nevelőtestületi ONLINE
munkaértekezlet keretében megbeszéltük a havi teendőinket, eseményeinket.

v

Április 6-án, szerdán az
1-3.osztályaink megtekintették Az
állatok farsangja című előadást a
Dunakeszi Szimfonikusok tolmácsolásában a Művelődési Házban.

v

v A megadott határidőre elvégeztük a jövő tanévi tankönyvrendelést is.

v

v
Április 25-29. között a
Fenntarthatósági Témahét rendezvénysorozatát tartottuk, melyről részletesebb tudósítás külön olvasható.

Április 8-án, pénteken
-szülői invitációra - a 2 osztály birkanyíráson járt Veresegyházon.
Április 9-én, szombaton az
első osztályosok utolsó pótlónapját
tartották az elsős tanítók.

v

Április 11-én, hétfőn, a
Magyar Kultúra Napján a 3. és a 4.
szünetben szavaltak az osztályok a
belső udvarunkon.

v
Április 13-án, szerdán a
Lázár Ervin Program keretében a
Mazsola zenés bábelőadáson vettek
részt az 1. és a 2. osztályosok a Művelődési Házban.
v Az április 14-19. közötti
tavaszi szünetben tanulóink egy kicsit kipihenhették magukat a tanév
végi hajrá előtt.
v

Április 20-án, szerdán
megemlékeztünk a Holokauszt magyar áldozatairól.

v

Április 21-én, csütörtö-

v

Április 26-án kedden, a
LEP keretében az első osztályosok
helyben nézhették meg az Állatok
farsangját, Bartha Katalin előadásában.
Szintén 26-án zajlott a 8. osztályosok és az őket tanító pedagógusok tablófotózása.

v Április 27-én, szerdán 14
órától a Kisiskolák foci diákolimpiájának lebonyolítását vállaltuk a
galgamácsai, a vácdukai és a csomádi
iskolák részvételével (külön tudósítás olvasható).
v

Április utolsó hetében az
osztályfőnökök hivatalos értesítés útján tájékoztatták a bukásra álló tanulók szüleit, illetve készülődtek az osztályok az Anyák napi meglepetésre.

Á LTA L Á NO S I S K OL A

9

v A tavasz második hónapjában is folytatódtak a teniszórák, illetve a szivacskézilabdás foglalkozások
az alsó tagozaton a testnevelési órák
keretében az Open Teniszklub, valamint a Veresegyházi Kézilabdás Alapítvány edzőinek közreműködésével.
Varga László,
intézményvezető

Kirándulás
a Családi Farmra
Egy áprilisi péntek délután a másodikosokkal meghívást kaptunk osztályunkba járó tanulónk családjához
Veresegyházra. Izgatottan vártuk a
programot, hiszen sokat hallottunk
már a farmon folytatott gazdálkodásról, az ott nevelkedő kisállatokról.
Megérkezésünkkor a házigazdá-

kon kívül a két házőrző pásztorkutya
is nagy szeretettel fogadott minket.
Már a birtokot körülölelő táj szépsége is magával ragadott bennünket,
azonban rengeteg érdekes látnivaló
várt még ránk ezen a napon.
Osztálytársunk anyukája körbevezetett a farmjukon, bemutatta az
ott élő állatokat, megismerkedtünk
életmódjukkal, a gazdálkodás működésével.
Látogatásunk során egy különleges, nem mindennapi látványban
lehetett részünk, hiszen megtekinthettünk egy igazi birkanyírást. Nyomon követhettük, ahogyan az állat
megszabadul téli nehéz bundájától.
Az eseményt többnyire nyugodtan

viselte az állat, így már megértettük,
hogy honnan ered a „birkatürelem”
kifejezés.
Nagy öröm volt a szabadon szaladgáló kisbárányokkal és a kiskecskével
játszani. A nyuszik ketrece igazi állatsimogatóvá vált, ahol szintén sokat
elidőztek a gyerekek. Megtudhattuk,
hogy hogyan kelnek ki a csibék a tojásból, valamint a szárnyasokat is láthattuk a kert hátsó részében.
Rengeteg hasznos ismeretet szerezhettünk mind az állatokkal, mind
a tartásukkal kapcsolatosan, majd egy
játékos Farm kvíz formájában a gyerekek számot is adhattak tudásukról. A
legügyesebb válaszadók jutalomban
részesültek.
Ezek után jött egy igazán mókás
feladat, mely során kakast kellett
fogni a baromfiudvaron. Néhány fürgébb tanulónknak ez sikerült is.
Végül az ott elköltött uzsonnánk
után meglepetésként egy kis kocsikázással zárhattuk a délutánt. Remekül éreztük magunkat, igazán
fantasztikus program volt mindan�nyiunk számára!
Köszönjük a szülőknek a gyermekek szállításában való segítséget!
Külön köszönjük, a lehetőséget és
az élményeket Balogh Anikónak és
családjának!
Szebeni Zsuzsa, Balázs Nikoletta,
Monoriné Oláh Ibolya
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e s z t e r g á ly m ih á ly
Vidám és gyors hazaút zárta a napot,
köszönjük, hogy részesei lehettünk!
Csiki-Babics Márta,
kísérő pedagógus

Mazsola

Vizes megLEPetés a
Fővárosi Nagycirkuszban,
...melyet jól megúsztunk
6. osztályunk a Lázár Ervin Program keretében látogatást tett a Fővárosi Nagycirkuszban, ahol megnézhettük a jelenleg nagy sikerrel futó
RAIN-Esőcirkusz műsorát.
Nagy izgalommal vártuk a szünet
utáni csütörtöki napunkat, április 21ét, mert már az első órában indultunk
egy különbusszal Dunakeszit érintve
Budapest irányába, ahol rengeteg 6.
osztályos várta már az épület megnyitását. Mi tettünk még egy kis sétát a
szomszédos Városligetben, tízóraink
morzsáiból a csónakázó tóban úszkáló kacsáknak is jutott egy kevés.
Regisztráció és kis sorbaállás után
bejutottunk. Természetesen első dolgunk a büfé felkeresése volt, mert jóízű falatozás nélkül elképzelhetetlen a
felhőtlen szórakozás.
A porondülés legfelsős sorából mindent remekül láttunk és hallottunk. A
szünet nélküli 80 perces előadás minden percében történt valami, egy pillanatot sem unatkoztunk. Az élőzene,
az itt-ott változatosan felszökkenő
vízsugarak, a pásztázó színes fények
már önmagukban lenyűgöző látványt
nyújtottak és hatása alá kerültünk. Ezt
még fűszerezte egy kivetített történet,
amely egy ősrobbanás után ismét kialakuló világrendet jelenített meg, s
ennek során jöttek sorra az előadók.

Mazsola zenés bábelőadáson jártunk a csomádi Művelődési Házban
2022. április 13-án, szerdán az első és
második osztályosokkal.
Mazsola, a gazdájától elkergetett
induri-pinduri malac és a melegszívű
Manócska felejthetetlen történetei
elevenedtek meg a bábszínpadon.
Az előadáson kedves bábfigurák
A műsor leírása szerint: „A különleges vizes technika igazi kuriózum a garantálták a jó hangulatot, vidám élmagyar cirkuszművészet történeté- ményekkel gazdagodtunk.
ben, ennek köszönhetően egy egyeJuhászné Szeitz Szilvia,
dülálló vízi cirkuszi show-t láthat a
Szebeni Zsuzsa,
közönség Budapesten. Az ismerős poosztályfőnökök
rond hol fényjátékos szökőkúttá, hol
csendes tóvá, hol háborgó tengerré
változik át – így egészítve ki a felléPályaorientáció pő művészek csodálatos produkcióit.
Neon pillangókká változó levegőak- A hetedikesek kihelyezett technika
tanórája Aszódon
robaták, varázslatos illúziószámok,
tréfás bohócok, mókás kutyaszám és
A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú
megannyi csoda vár a Fővárosi NagyVárosi Kereskedelmi és Iparkamara
cirkuszban.”
És ezt nem volt illúzió, tényleg azt fontosnak tartja a szakképzést, a szakkaptuk, amit ígértek, maradéktalan ma tanulásának támogatását. Ennek
szórakozás volt mindenki számára. köszönhetően, pályaorientációs prog-
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ramokat tartanak, melyet elsősorban
az általános iskolások hetedikes, nyolcadikos tanulóinak, szüleiknek szánnak, megkönnyítve a továbbtanulással kapcsolatos döntéshozatalt.
Ebben a tanévben az általuk megtartott rendkívüli szülői értekezleten
és a három rendhagyó osztályfőnöki tanórán kívül, lehetőségünk nyílt
bekapcsolódni az iparkamara által
biztosított, kihelyezett technika tanórákon való részvételbe is.
A különleges foglalkozások célja:
a szakmák élményszerű bemutatása,
megismerése szakiránytól függően
pest megyei vagy budapesti szakképző intézmények tanműhelyeiben.
Az ilyen típusú technika órák során a diákok saját megtapasztalásaikon keresztül találkozhatnak az adott
szakterület alapanyagaival, eszközeivel valamint betekintést kapnak a
különböző munkamódokról, fogásokról. A végső cél az adott szakmai
területhez kapcsolódó termék elkészítése, szakoktatók valamint végzős
tanulók irányításával, segítségével.
A mi esetünkben, a technika órára április 22-én délelőtt került sor kb.
180 perces időtartamban. Fogadó iskolánk az aszódi VSzC Petőfi Sándor
Műszaki Technikum, Gimnázium és
Kollégium volt, ahol az iskolai gyakorlati foglalkozás kb. 2,5-3 órán át
tartott. A tanulók 2 csoportban ismerkedhettek meg két ágazattal (informatika és gépészet).
Az
„informatikusok”
a
webprogramozás alapjait sajátíthatták el, amely eleinte kissé nehézkesnek tűnt számukra, de egy kis rutint
szerezve az utasítások világában, hamarosan mindenki elégedetten nyugtázhatta a komoly munka látható végeredményét.
A ”gépészek” megismerkedhettek
az iskola gép- és eszközparkjával, a
különböző szakterületeken folyó tanulói gyakorlati feladatokkal, majd
saját kezűleg kellett elkészíteniük egy
rézből készült, szív alakú kulcstartót.
Közben, nagy jártasságot szerezhet-

tek a satu és a fémreszelő használatában. Nagy öröm volt látni, hogy a
gyerekek milyen lelkesedéssel képesek
gyakorlati jellegű munkát végezni és
az alkotás folyamatát megélni.
A gyakorlatok végén, a vendéglátó iskola egy kis lilahagymás
zsíroskenyérrel vendégelt meg minket, amely nagyon jó kis meglepetésnek bizonyult számunkra.
Hálásak vagyunk a fogadó iskolánknak, ahol ezen a napon csupa segítőkész, kedves tanulóval és felnőttel
találkoztunk és amiért lehetőséget
kaptunk mindarra, amit ezen a napon hazahozhattunk élményben, tudásban, és tapasztalatban. Köszönjük
Horváth Beatrixnek, hogy az iparkamara által biztosított térítésmentes,
hosszú távon is hasznos programokon való részvételt tanulóink számára
lehetővé teszi.
A tanév végéig még két kihelyezett technika tanóra helyszínre szeretnénk eljutni. Emellett, május 11én a „Tájoló” pályaorientációs nap
kerül megrendezésre hetedikeseink
számára. Ezen a napon az iskolában
nem hagyományos tanítási órákon
vesznek majd részt a tanulók, hanem
hat csoportban, hat helyszínen további tapasztalatokat szerezhetnek
önmagukról úgy, hogy lehetőségük
lesz kipróbálni érdeklődésüket és
ügyességüket hat különböző tevé-
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kenységterületen. Mindezt pályaorientációval foglalkozó szakemberek
segítségével teszik majd. A programról a lap következő számában tudunk
hírt adni részletesen.
Pontosan tudom, hogy minden
egyes hetedikes tanuló nagyon-nagyon sajnálja, hogy ezen a napon az
órarend szerinti tanóráik elmaradnak.
Emiatt szinte vigasztalhatatlanok… ; )
Csak ezzel a gondolattal tudom
megnyugtatni őket:
Bízom abban, hogy az a néhány
elmaradt tanóra veszteségét bőven
kárpótolni fogja az, ha a fentiekben
ismertetett programok eredményeképpen tudatosabban és hatékonyabban tudják majd pályaválasztási
elképzeléseiket megvalósítani életük
bármely elkövetkezendő szakaszában.
Kelemen Ildikó,
osztályfőnök
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A Fenntarthatósági
Témahét

eseményei 2022. április 25-29.
között

Iskolánk ebben a tanévben már 5.
alkalommal csatlakozott ehhez az országos programsorozathoz. Ebben az évben
is igyekeztünk minél színesebb eseményeket szervezni tanulóink számára.
Április 25. hétfő:
l Reggel megemlékeztünk a
Föld Napjáról. Ennek apropóján a
suliba izomerővel hajtott szerkezettel (görkori, gördeszka, roller, gágyé,
bringa stb.) érkező tanulók meglepetés jutalomban részesültek. 69 tanuló
(tanulói létszámunk 38%-a) érkezett
valamilyen gördülő eszközzel aznap
iskolába.
l Ugyancsak a Föld Napjához
kapcsolódóan rajzkiállítást rendeztünk be iskolánk aulájában tanulóink
munkáiból.
l Délelőtt 11 órakor az 5. és a
7. osztályosaink online csatlakoztak
Áder János köztársasági elnök úr előadásához, amelyet a Budapesti Piarista Gimnáziumból közvetítettek.
l Délután a gyerekek által behozott virágokat ültettük el az iskolánk előtti virágágyásokba, valamint a
belső udvaron lévő magaságyásokba.

Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani minden szülőnek és gondviselőnek, akik gyermekeikkel virágot
küldtek ehhez az eseményhez!
Április 26. kedd:
„Bringázni jó!” címmel kerékpáros ügyességi pályát kellett teljesíteni
időre/hibapontra a testnevelési órák
keretében a tornateremben.
Osztályonként legalább 5 lánynak
és 5 fiúnak kellett teljesítenie a pályát,
az ezen felül teljesítők időjóváírással
segítették az osztályukat.
E nemes vetélkedés végeredménye
az alábbiak szerint alakult:
Alsó tagozat: I.: a 3. osztály 305
másodperccel; II.: a 4. osztály (355

mp); III.: a 2. osztály (364 mp); IV.:
az 1. osztály (486 mp).
Felső tagozat: I.: a 7. osztály 406
másodperccel; II.: az 5. osztály (496
mp); III.: a 8. osztály (515 mp); IV.: a
6. osztály (533 mp).
Április 27. szerda:
l A fenntarthatósággal kapcsolatos filmeket néztek meg osztályaink
osztálykeretben.
l Zenés „mozgásfesztivál” zajlott az iskolaudvaron a 3. és a 4. szünetben.
Április 28. csütörtök:
l A délutános csoportok egy
mini „Te Szedd!” akció keretében
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szemétmentesítették az Irtvány utca
és a Kossuth utca közötti területet
kifejezetten az iskola, az óvoda és az
önkormányzat körüli területre fókuszálva.
Április 29. péntek:
A hét zárásaként aszfaltrajzverseny zajlott iskolánk belső udvarán.
l

Ezúton is szeretném megköszönni
minden kollégámnak a hét eseményeinek lelkes és szakszerű megszervezésében és lebonyolításában nyújtott
munkáját!
Varga László,
intézményvezető

A Föld napja
A fenntarthatósági héten különféle eseményeket szerveztünk iskolánk-

ményben. Ez a délután a szülök támogatása nélkül nem jöhetett volna létre. Ezúton szeretnénk megköszönni,
hogy a korábbi évekhez hasonlóan az
idén is bőséges virágáradattal járultak
hozzá ehhez az alkalomhoz, és tehettük szebbé ezáltal környezetünket.
Továbbá, szeretném megköszönni
kollégáim segítőkész munkáját is.
Ne csak ez az egy nap legyen a Föld
napja, tegyünk minden nap a Földért!
Vargáné Kéki Éva

Állatok farsangja az első
osztályban
Április 26-án, kedden délután a
Lázár Ervin Program keretében egy
varázslatos előadásnak lehettünk részesei. A Molyolok bábszínház látogatott el az osztályunkba.
Camille Saint Saens: Az állatok
farsangja című klasszikus zenéjét
hallhattuk, közben a történet Bartha

ban. A célunk az, hogy felhívjuk a
gyerekek figyelmét a Föld természeti
környezetének megóvására.
A Föld napja egy nap a holnapért
és klímáért. Ebből az alkalomból április 25-én az iskola környezetének
szebbé tétele céljából virágültetést
szerveztünk. Ez az egyik legnagyobb
környezeti megmozdulása az iskolának, ahol a suli apraja nagyja együtt,
igazi közösségként munkálkodik.
A gyerekek nagyon kedvelik ezt
a megmozdulásunkat. A munkájuk
végeztével gyönyörködtek a végered-
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Katalin bábszínész előadásában elevenedett meg.
Az állatok sorban egymás után
külön-külön magánszámokban, mini
előadásokban mutatták meg tudásukat, ügyességüket vagy éppen ügyetlenségüket.
A figurák, különböző technikájú tárgyak, bábok, játékok voltak. A
játékban a gyerekek is aktívan részt
vettek, különböző feladatokat kaptak
az előadás során, amit nagy örömmel
teljesítettek.
A műsor végére a művésznőnek sikerült elvarázsolnia az első osztályt a
tanító nénikkel együtt.
Köszönjük ezt az emlékezetes
előadást!
Juhászné Szeitz Szilvia,
osztályfőnök
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„Göncölj a Földért!”
Tisztelt Olvasók!
Iskolánknak fontos küldetése
gyermekeink jövője, a fenntarthatóságra törekvés, a környezettudatos életre nevelés. Ezen cél
érdekében több országos programba is bekapcsolódtunk az év
során, ilyen program a Sulizsák
ruhagyűjtése. A begyűjtött ruhákat újrahasznosítják. A gyűjtésből befolyt összeg iskolánk alapítványának számláját gyarapítja.

Kisiskolák foci
diákolimpiája Csomádon

Az őszi ruhagyűjtés sikerén felbuzdulva, ismét megszervezünk
egy alkalmat május hónapban.

2022. április 27-én, szerdán 14
órától rendeztük meg a kisiskolák
foci diákolimpiájának váci körzeti
bajnokságát a Csomádi KSK sporttelepén. Eredetileg 5 olyan iskola nevezett erre a versenyre, amelyeknek
200 tanulónál kevesebb a tanulói létszáma, végül kettő iskola visszalépett,
így végül Csomád, Galgamácsa és
Vácduka iskolai csapatai mérték össze
tudásukat.
Körmérkőzéses
rendszerben
mindegyik csapat játszott mindenkivel, így alakult ki a végső sorrend: I.:
Galgamácsa; II.: Vácduka; III.: Csomád lett.
Iskolai válogatottunk lelkesen és
nagy odaadással vette fel a küzdelmet
a másik két iskolával szemben, de a
döntően 8. osztályosokból álló ellenfeleink végül fizikálisan „felőrölték”
5. 6. és7. osztályosokból álló csapatunkat.
Mindegyik mérkőzésen nagy
küzdelmek zajlottak, de dicséretet
érdemel mindenki, mert sportszerű
keretek között zajlottak a találkozók,
egyszer sem kellett villanjon a sárga
lap…
Bronzérmes csapatunk tagjai voltak: az 5. osztályból: Harsányi Kolos János; Pál Dominik Szedrik; a 6.
osztályból: Matyóka Marcell; Szabó

A program tájékoztatója a
kihelyezett plakáton olvasható.
Zsákok az iskolából lesznek elvihetők. De bármilyen zsákban
behozhatók az iskola aulájába
május 16-20. között a reggeli
órákban és délután. A zsákok ne
legyenek nagyon megpakolva,
mert a gyerekekkel fogjuk a teherautóra felrakni.
Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat!

Ambrus; Teisler Kristóf; a 7.osztályból: Hlogyik Ferenc; Szabó Áron;
Szőrös Marcell Vendel és Winkler
Samu.
Köszönet Pócsik Balázsnak szervezői- és csapatmenedzseri munkájáért!
Varga László,
testnevelő tanár, szervező

Lajtosné Dudok Mária,
szervező tanár
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Virágültetés
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X X. Bicske Kupa
Nemzetk özi Har cm űvészeti Bajnok ság
2022.04.09.

SVSE sikerek a XX.
Bicske Kupán

Hétvégén került megrendezésre a
XX. Bicske Kupa, melyen egyesületünk 11 versenyzővel és 1 bíróval képviselte magát.
A 29 csapat 220 versenyzője közül
az SVSE kempókái az alábbi eredményekkel büszkélkedhetnek:
Bálint Bence:
1 ezüst (submission)
Bálint Zsolt:
1 bronz (forma)
Flórián Ilona:
1 ezüst (forma)
1 ezüst (fegyveres forma)
1 ezüst (Light contact)
Miskolczi Márk:
1 ezüst (submission)
Rózsa Erik:
1 arany (forma)
1 arany (submission)
Szabó Alan:
1 bronz (forma)
Teszéri Barna:
1 arany (submission)
1 bronz (Light contact)
Teszéri Tamás:
1 ezüst (forma)
Turcsikné Ligeti Ágnes:
1 bronz (forma)
Turcsik Zétény:
1 ezüst (forma)

Vitencz Botond:
1 ezüst (submission
1 ezüst (Light contact)
Összesen:
3 arany
9 ezüst
4 bronz
SVSE Kempo Kai által delegált
bíró Daka Imre, aki bírói munkájával
segítette a verseny sikeres lebonyolítását!
Ágnes, Tamás, Zsolt a felnőttek
közül, míg Márk és Erik a gyermekek
közül újonnan debütáló versenyzőink!
Nagyon büszkék vagyunk rájuk,
mindannyian kiválóan szerepeltek
életük első kempo versenyén!
Erik élete első versenyén 10 versenyző közül hozta el az aranyat, formagyakorlat versenyszámban!
Nagy küzdelmeket láthattunk a
fiatal kempókáink részéről, akikre
szintén egytől egyig nagyon büszkék
vagyunk!

Volt aki pár héttel ezelőtt még gipszelt kézzel várta, hogy újra jöhessen
edzeni és ha most küzdeni nem is
küzdhetett, formagyakorlatban megcsillogtathatta tudását!
Köszönjük szépen a szervezőknek
a lehetőséget, igazán nagyszerű, magas
színvonalú, jó hangulatú verseny volt!
Alig várjuk a következő alkalmat!
Köszönjük a felkészítést Sensei
Verók Péternek, reméljük még sok
ilyen közös élményben lesz részünk!
Hajrá SVSE!
Osu!
Flórián Ilona

ÁLLÁSHIRDETÉS

Napsugár Napköziotthonos ÓvodaCsomád
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde

két fő óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 71.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodai nevelés
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
Főiskola, Óvodapedagógus,
•
1 év alatti szakmai tapasztalat
Előnyt jelentő kompetenciák:
•
Jó szintű alkalmazkodó képesség, empátia, vegyes csoport elfogadása
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
Végzettséget igazoló iratok másolata, fényképes önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Boros Györgyné nyújt, a
06/30-383-5773-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Napsugár Napköziotthonos Óvoda-Csomád
címére történő megküldésével (2161 Csomád, Kossuth Lajos út 71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 56/2022.,
valamint a munkakör megnevezését:
óvodapedagógus.
•
Elektronikus úton Boros Györgyné részére a napsugar@csomadovi.hu
E-mail címen keresztül
•
Személyesen: Boros Györgyné, Pest megye, 2161 Csomád, Kossuth Lajos
út 71..
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 12.
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Tava szi
események a
m űvelődési
házban!
Április 6-án, délelőtt folyamán az
Általános Iskola diákjai és tanárai részt
vettek egy általuk szervezett zenei koncerten, melyen a természet csodájának
hangjait ismertették a hangszereken.
Húsvéti készülődést és vásárt tartottunk egy szombat délután, melynek része volt a kézműves foglalkozás.
Különböző díszítésű hímes tojásfestés és ajtódísz készítésével tevékenykedhettek az érdeklődők. Kézműves
tulipánt lehetett vásárolni helyi készítőtől. Gyermekek örömére volt
lufihajtogató, kisgyermek körhinta.
Köszönjük Magyarország pályázat jóvoltából Fehér Adrienn énekes, színművész szórakoztatta a gyermekeket és
felnőtteket vidám Disney mesék dalaival. A ház parkolójában a finom lángos
készítő várta a vásárlókat, ízletes teával
kínáltuk a résztvevőket.
Április 13-án, szerda délelőtt a Művelődési H§§áz, bábszínház előadásra
várta az óvodásokat és kisiskolásokat.
A Fabula Bábszínház bemutatásával:
Mazsola című zenés mesejátékot nézhették meg a gyerekek. Mazsola, Manócska, Nyulacska generációk óta a
gyermekek kedvence, mely nagyszerű
előadást, élményt nyújtott gyermekek
és a felnőttek részére.
A helyi iskola első osztályos tanulói,

május 4-én, délelőtt könyvtári látogatásra érkeztek. A könyvtári keretében
a beiratkozásról, könyvtárhasználatról,
hagyományinkról illetve az általános
tudnivalókról beszélgettem a gyerekekkel. Végül papírszínház bemutatásával zárult a könyvtári óra.
Községi könyvtárunkba továbbra
is szeretettel várom a régi és új beiratkozott olvasókat, a beiratkozás díjtalan. Folyamatosan bővülő könyvekkel
és folyóiratokkal várom az olvasókat.
Gyermek és ifjúsági részlegünkben
újabbnál újabb könyvek találhatók.
Régebbi folyóiratok díjtalanul elvihetőek könyvtárunkból pl. Nők Lapja,
Kiskegyes, Meglepetés, Autó motor,
Kerti kalendárium stb.
Salamonné Marika
Kulturális rendezvényszervező Közművelődési szakember,
Könyvtáros

m ű v e lőd é s

19

Húsvét

Könyvtári óra

Mazsola

