


Életmód Napi

Rétesfesztivál
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Tisztelt 
Csomádi 
lakosok!

Tájékoztatom falunk lakóit, 
hogy a nyár folyamán több fejlesz-
tést végeztünk el településünkön.

u Nagy örömünkre elkészült 
a Lestyinán, a Fő utca útépítés II. 
szakasza. A Dózsa György utca 
Sportpálya felöli szakaszán kiépítés-
re került a szennyvízcsatorna- és víz-
vezeték rendszer. Folyamatban van a 
villamosenergia ellátás, készül a kivi-
teli terv. A Csomádi temetőben 24 
férőhelyes urnafal elkészült.

u Az augusztus 20-án az állam-
alapítást ünnepeltük és államalapító 
Szent István királyra emlékeztünk. 
Az óvódások népviseletbe öltöz-
ve, színvonalas műsorral emelték az 
ünnepség fontosságát. Lajtos János 
evangélikus lelkészünk megáldotta az 
új kenyeret. Az ünnepség részeként a  
Bogáncs Alapítvány szervezésében, a 
Pest Megyei Civil Támogatási Alap 
támogatásával a hagyományőrző II. 
Rétesfesztivált rendeztük meg. Az 
ünnepséget megtisztelte jelenlétével 
dr. Tuzson Bence országgyűlési kép-
viselőnk és Szabó István a Pest Me-
gyei Önkormányzat elnöke. 

Finom rétesek és ételek készültek. 

u Várakozáson felül sokan vet-
tek részt a rendezvényen, mely na-
gyon jó hangulatban telt.

Jakabné Marika vezetésével, a 
nyugdíjasok, civil szervezetek tagja-
inak részvételével készültek a finom 
rétesek és ételek. Tisztelettel köszön-
jük nekik és minden segítő kéznek a 
sok társadalmi munkát.

Köszönjük a rétes-készítő verseny-
re jelentkezők részvételét, a finom 
réteseket. Különösen a Vácrátóti cso-
portoknak a rétes-készítés látványos 
bemutatását. Gratulálunk a győzel-
mükhöz.

u Falunk következő nagy kö-
zösségi eseménye 2022. 10. 01-én a 
Szüreti felvonulás és mulatság, melyet 
a Csomádi Szlovák Nemzetiségi Ön-
kormányzattal közösen rendezünk.

u Az önkormányzat az idei nyá-
ron is támogatta a gyermekek nyári 
táboroztatását, remélve, hogy kipi-
henten, feltöltődve kezdik a tanévet. 
Köszönjük a szervezőknek áldozatos 
munkájukat.

u Továbbtanulási támogatást 
igényelhetnek a közép- és felsőfokú 
tanintézményben, nappali képzés 
keretében továbbtanuló diákok. A 
támogatás összege egyszeri 10.000 
Ft. A kérelmeket október 31-ig lehet 
benyújtani a Csomádi Önkormány-
zathoz.

u Hagyományainkhoz híven ez 
évben is támogatjuk a Csomádon szü-
letett babákat babamama csomaggal. 
Eddig 12 gyermekünk született, vár-
ható még öt gyermek érkezése. Szü-
lőknek és a babáknak jó egészséget 
kívánunk!

Az őszi kerti munkálatokhoz min-
denkinek sok erőt és jó egészséget, a 
pedagógusoknak jó munkát, gyerme-
keknek jó tanulást kívánunk!

Klement János
polgármester 

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
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Tájékoztató Csomád 
Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete 
2022. 07. 14-i üléséről:

1. Csomád, 1719/2 
hrsz-ú Dózsa György utca 
villamosenergia bővítés 
engedélyezési-kiviteli terv 
elkészítése

A Képviselő-testület ki-
választotta a legkedvezőbb 

ajánlatot adó gazdasági szereplőt a 
kiviteli tervek elkészítésére

A napirend 4 egyhangú igen szava-
zattal került elfogadásra.

2. Döntés a „Csomád, 
Dózsa György utca közmű-
fejlesztése” beszerzési eljárás 
eredményességéről, a nyer-
tes gazdasági szereplő kivá-
lasztásáról

A Képviselő-testület ki-
választotta a 3 ajánlatot adó közül 
legkedvezőbb ajánlatot adó gazdasági 
szereplőt a Dózsa György utca víz- és 
csatorna rendszer kiépítésére.

A napirend 4 egyhangú igen szava-
zattal került elfogadásra.

Tájékoztató Csomád 
Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete 
2022. 08. 29-i üléséről:

1.) Rendeletal-
kotás a munkahelyi étkezte-
tés szabályairól és a térítési 
díjakról 

Az elmúlt két évben nem 
lehetett árat emelni a vész-

helyzeti intézkedések miatt, viszont 
az infláció a nyersanyagárakat is érin-
tette, ezért a képviselő-testület rende-
letében megemelte az étkezési térítési 
díjakat.

A napirend 7 egyhangú igen szava-
zattal került elfogadásra.

2.) Rendeletalkotás a 
bölcsődei ellátás igénybevé-
teléről és intézményi térítési 
díjakról, valamint az intéz-
ményi gyermekétkeztetés in-

tézményi térítési díjairól 
Az elmúlt években nem lehetett 

árat emelni a vészhelyzeti intézkedé-
sek miatt, viszont a vásárolt étkeztetés 
díja 2021 szeptemberétől emelkedett 
és jelentős mértékű infláció zajlik. A 
bölcsődei ellátás keretében nyújtott 
gondozásért fizetendő térítési díj 
2016. óta nem emelkedett. 

A Képviselő-testület rendeletében 
megemelte a térítési díjakat.

A napirend 7 egyhangú igen szava-
zattal került elfogadásra.

3.) Javaslat a Fóti Közös Ön-
kormányzati Hivatal SZMSZ-ének 
módosítására 

A módosítási javaslat egyik struk-
turális újítása a Csomádi Kirendelt-
ség önálló osztállyá szervezése, ami 
jobban kifejezi a jelenleg is működő 
gyakorlatot. A Képviselő-testület 
elfogadta a közös hivatal Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módo-
sítását.  

A napirend 7 egyhangú igen szava-
zattal került elfogadásra.

Részletesebben a www.csomad.hu 
oldalon olvashatnak.

testületi hírek
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Ha a fiatalok továbbviszik az 
elődök szokásait nemcsak 

az ünnepeikben, de a népviseletük-
ben és az életvitelükben is, akkor így 
válik mindez a hétköznapok legter-
mészetesebb részéve – nyilatkozta 
lapunknak Tuzson Bence, térségünk 
országgyűlési képviselője, aki kér-
désünkre válaszolva beszélt arról is, 
hogy továbbra is megmarad a ba-
baváró hitel és az otthonteremtési 
támogatás, akárcsak a családi adó-
kedvezmény is. Mint mondta, a tér-
ségünkben megvalósított fejlesztések 
kivétel nélkül az itt élő lakosság élet-
minőségének javítását, a hétközna-
pok biztonságát, a tervezhető jövőt 
szolgálják.

Csomádon az idén már másod-
szor tartották meg a Hagyományőr-
ző Rétesfesztivált, ez a rendezvény 
így tehát már nemcsak abban segít, 
hogy megőrizzük a régi, a dédszü-
leinktől örökölt hagyományokat, 
hanem újakat is teremt – mondta el 
a lapunknak adott nyilatkozatában 
Tuzson Bence, térségünk ország-
gyűlési képviselője, aki hangsúlyoz-
ta azt is, hogy örömmel látta a vidám 
sokaságot a helyszínen, az esemény 
közönségét, amely az idén már jóval 
nagyobb is volt a tavalyinál. Beszélt 
arról is, mennyire fontosnak tartja, 
hogy Csomádon még mindig erősen 
élnek a hagyományok, mert ez egy-
úttal azt is jelenti, hogy a fiatalok 
továbbviszik az elődök szokásait 
nemcsak az ünnepeikben, de a nép-
viseletükben és az életvitelükben 
is, így válik tehát mindez a hétköz-
napok legtermészetesebb részéve. 
Minden közösségnek külön erőt 
adnak az ilyen szokások és az eleve-
nen élő hagyományok, mert hang-
súlyossá teszik az összetartozás és 

az összefogás értékét – tette hozzá 
a képviselő.

Kérdésünkre válaszolva Tuzson 
Bence kitért arra is, hogy a magyar 
kormány nem engedi meg, hogy a 
szomszédságunkban dúló háború 
miatt kialakult nemzetközi válság 
megrengesse a családtámogatási 
rendszert. Tudják, hogy ebben a 
helyzetben a legkiszolgáltatottab-
bak az idősek, a nyugdíjasok, ezért 
őket segíteni kell, biztonságot, ki-
számíthatóságot kell adni nekik: 
az elmúlt tizenkét év kormányza-
ti politikája bebizonyította, hogy 
betartottuk az idős honfitársaink-
nak tett ígéretünket, megőriztük a 
nyugdíjak vásárlóértékét, sőt vissza-
adtuk a tizenharmadik havi nyugdí-
jat is – fogalmazott a képviselő, aki 
felhívta a figyelmet, hogy továbbra 
is megmarad a Babaváró hitel és az 
otthonteremtési támogatás, akár-
csak a családi adókedvezmény is. A 

kedvezményes, ötszázalékos lakás-
áfát is további két évvel meghosz-
szabbítottuk – nyilatkozta lapunk-
nak Tuzson Bence.

Ugyanakkor nagyon fontosak 
számunkra a legfiatalabbak, vagy-
is a felnövekvő nemzedékek is – 
folytatta a képviselő. Mint mond-
ta, Csomádon a Hagyományőrző 
Rétesfesztivál is szemléletes példája 
annak, hogy a településen már az 
óvodai és iskolai oktatásban, ne-
velésben is különösen nagy hang-
súlyt fektetnek a népi hagyomá-
nyok ápolására. Azért is tartja ezt 
kiemelkedő erénynek, mert „fontos 
eredményeket hozott számunkra az 
ide nyár, ugyanis a pihenés idősza-
kában is folyamatosan dolgoztunk, 
aminek eredményeként szünet nél-
kül haladnak tovább a megkezdett 
beruházásaink, és már az újabba-
kat is tervezgetjük, amelyek még az 
előkészítés fázisában vannak. Ezek 

INTERJÚ

Csomádon teremtik, majd megőrzik
a hagyományokat

Tuzson Bence: Hangsúlyossá kell tenni az összetartozás és az 
összefogás értékét
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a fejlesztések pedig kivétel nélkül 
az itt élő lakosság életminőségének 
javítását, a hétköznapok biztonsá-
gát, a tervezhető jövőt szolgálják. A 
bölcsődei, óvodai és iskolai fejlesz-
tésekre több szempontból is szüksé-
günk van, hiszen a miénk az ország 
legnagyobb tankerülete” – hangsú-
lyozta Tuzson Bence.

A képviselő ehhez kapcsolódva 
beszélt arról is, hogy „egy nagyon 
fiatal régió vagyunk, amelyben 
a lakosság átlagéletkora országos 
szinten is a legalacsonyabbak közé 
tartozik. Mivel nagyon sok kis-
gyermekes család él nálunk, vagy 
települ ki hozzánk, a kicsik nevelé-
séről, biztonságáról, oktatásáról is 
gondoskodnunk kell. Ami persze 
örömteli feladat, de egyben hatal-
mas felelősség is. Bővítjük a férő-
helyeket, és azon dolgozunk, hogy 
mindenkinek itt helyben teremtsük 
meg azokat a feltételeket, amelyek 
a leginkább megfelelnek az igénye-
inek. Meggyőződésem, hogy csak 
olyan beruházásokat kell megva-
lósítanunk, amelyekre itt helyben, 
Csomádon a lakosságnak reális és 
valós igénye van.”

A képviselő külön jelentőséggel 
emelte ki, hogy a rétesfesztivált a 
nemzeti ünnepünkön, hazánk szü-
letésnapján, augusztus 20-án tartják 
meg minden évben, mert szerinte 
ennek nemcsak szimbolikus érté-
ke van, hanem jelzi egyúttal azt is, 
hogy milyen mélyen gyökereznek 
itt azok a hagyományok, amelyek a 
településhez, a régiek szokásaihoz, 
illetve Szent István emlékezetéhez 
kötik a helyiek értékrendjét. Az ün-
nep tartalmát is megsokszorozzák 
ezek az eszmei többletet képviselő 
értékek, mert így egyszerre több ha-
gyomány találkozását élhetik meg 
mindazok, aki kilátogatnak a ren-
dezvényre – nyilatkozta lapunknak 
Tuzson Bence.

-Szerk.-
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Aki először vár babát tervezge-
ti a jövőt. Érzi, hogy onnan-

tól más lesz az élete, ha megszületik 
gyermeke. 

Tulajdonképpen mindaddig míg 
bele nem csöppen a család a babá-
val bővült családi létbe, el sem tudja 
képzelni mennyire más lesz az addig 
bármilyen élete. 

Nem akkor alszik az anya, nem 
akkor eszik, pihen, végzi a háztar-
tási teendőket, mint ahhoz eladdig 
szokva volt. Az öröm és a mérhetet-
len boldogság mellé az elcsigázott, 
kialvatlan fáradtság is úrrá lesz a 
családon. Azonban...! ez csak egy 
átmeneti időszak, melyre utólag 
valahogy már mindenki úgy emlék-
szik vissza, hogy nem is volt olyan 
vészes. Olyan élményekkel gazdago-
dik a szülőpár, melyet egész életé-
ben hordoz, ápolgat. 

Teljessé válik az élete! 
Ehhez a teljességhez járul hoz-

zá az Önkormányzat egy kez-
dő babaváró csomaggal, melyet 
polgárnesterünk, Klement János 
ad át személyesen minden újszülött 
családjának. 

 Nagy Anikó, védőnő

GYERMEKEINK

A gyermekek pedig csak születnek!

Arián baba

Mirkó baba

Csaba babaFlóra baba

Noémi baba Vince baba



88

Tüdőgyógyintézet Törökbálint  
    
TÜDŐSZŰRÉS!

A vizsgálat ideje:
2022. szeptember 28. (szerda):       

08:00-18:00
2022. szeptember 29. (csütörtök):  

08:00-18:00

A tüdőszűrés helye:
Csomádi Művelődési Ház 
(Csomád, Kossuth L. út 39.) 

A VIZSGÁLATON SZÁJ-
MASZK HASZNÁLATA 

KÖTELEZŐ!!!

•	 14-18	év	között	a	szűrés	ingyenes,	de	
orvosi	 beutaló	 és	 szülői	 beleegyező	 nyilatkozat	
szükséges	 (lelet	 kérés	 esetén	 felcímzett,	 felbé-
lyegzett	válaszboríték	szükséges).

•	 18-40	év	között	1.700	Ft	(lelet	kérés	
esetén	 felcímzett,	 felbélyegzett	 válaszboríték	
szükséges.	Ha	a	munkaadó	kifizeti	a	dolgozónak	
utólag,	akkor	lehetőség	van	számlát	kérni,	ami	a	
lelettel	együtt	érkezik	a	felcímzett,	felbélyegzett	
válaszborítékban).

•	 18-40	év	között	a	18/1998.	(VI.3.)	
NM	 rendeletben	 meghatározott	 személyeknek	
ingyenes.

•	 40	 év	 felett	 a	 szűrés	 ingyenes	 (ha	
nem	kér	leletet).

•	 40	év	felett	lelet	kérése	esetén	1.700	
Ft	csekken	fizetve	(felcímzett,	 felbélyegzett	vá-
laszborítékra	van	szükség).	

Lelet	kiadása	kb.	5	hét!

Tájékoztatjuk, hogy szerdai és 
csütörtöki napokon a csomádi posta 
nyitvatartása:

8:00-12:00 és 12:30-14:30.

Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve 

sok más tüdőbetegség időben történő 
felismerésére!

Kérjük, a vizsgálatra hozza magá-
val személyi igazolványát, TB kártyá-
ját, illetve ha van az előző évi tüdőszű-
rő igazolást!

Kisállat ivartalanítás 
támogatása kérhető 
2022 év 2. félévben

Magyarországon	
sokkal	 több	 állatot	
szaporítanak,	 mint	
amennyi	felelős	gaz-
da	 van,	 ez	 is	 oka,	
hogy	a	kóborrá	váló	
állatok	 száma	 nem	

csökken.	 A	 felelőtlen	 állapotoknak,	 a	 gazdát-
lan	kutya,	cica	egyedszámának	csökkentésére	
ivartalanítással	van	esély.	Az	Orpheus	Állatvédő	
Egyesület	 2022	 második	 felében	 300	 állat	
ivartalanítását	támogatja.	Ennek	köszönhetően	
több	 ezer	 potenciálisan	 túlszaporított	 állattal	
lesz	kevesebb.

Seres	Zoltán,	az	Orpheus	Állatvédő	Egyesü-
let	vezetője	kiemelte:	évek	óta	szélmalomhar-
cot	vívnak	az	állatvédők	a	felelős	állattartásért,	
sajnos	 legfőképpen	 falvakban,	 illetve	 városok	
külső	 területein	 szabadon	 szaporodhatnak	
az	 állatok.	 Az	 állatmenhelyek,	 a	 gyepmesteri	
telepek	 felelőtlen	 emberek	 miatt	 nehezen	
működnek.	 2022	 év	 elejétől	 az	 állatok	 sza-
porítása	 egyébként	 is	 büntethető	 cselekmény,	
így	mindenkit	a	kóborrá	váló	állatok	számának	
csökkentése	érdekében	az	állatok	 ivartalanítá-
sára	buzdítunk.

Kik	kérhetik	az	állatorvosi	költség	egy	részé-
nek	támogatását?

Alacsony	jövedelemmel	rendelkezők,	nyug-
díjasok,	 állataikat	 udvaron	 tartók	 kérhetik	 az	
ivartalanítási	költségek	támogatását.	Jelentkez-
ni	2022.	november	10-ig	(vagy	a	 támogatási	
keret	 kimerüléséig)	 a	 +36209298181	 tele-
fonszámon	 (munkanapokon	 9-11	 óra	 között)	
név,	pontos	cím,	email	megadásával	 lehet.	Az	
állatvédelmi	 támogatásról	 bővebben	 a	 www.
zug.hu	Állatbarát	Web	Kuckó	oldalon	 lehet	 in-
formálódni.

Orpheus	Állatvédő	Egyesület
orpheus
www.ebangyal.hu	-	Gazdikereső
www.zug.hu	-	Állatbarát	Web	Kuckó
www.sinter.hu	-	SintértNE!	állatmentő	program
Sajtókapcsolat:	+36-20-99-59-409

hirdetmény
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Az idei nyáron lehetőségünk 
adódott, hogy a Nagycsaládo-

sok Országos Egyesülete által meg-
hirdetett családi hétvégét tölthes-
sünk a zánkai Erzsébet Táborban. 
Idén először pályáztunk s örömmel, 
izgatottan készültünk az utazásra.

Megérkezvén	 az	 információs	 pultnál	 ponto-
san	elmondtak	mindent,	flottul	ment	a	dolog.	A	
szálláshelyet	elfoglalva	a	gyerkőcökkel	együtt	fel-
fedeztük	a	tábor	területét.	Esti	programként	zenés	
mesejátékon	vettünk	részt,	majd	az	élményekkel	
gazdagodva	hajtottuk	le	fejünket.

Másnap	a	gyerekek	kézműves	foglakozáson	
(gyöngyvasalás	 különböző	 figurákon),	 arcfesté-
sen	(kék	pillangó	és	hattyú)	vettek	részt.	Illetve	
nagyon	tetszett	nekünk,	hogy	külön	volt	babasa-
rok	is,	ahol	kisfiam	önfeledten	tudott	játszani,	míg	
a	lányok	sorban	álltak	arcfestésre.	Lehetőségünk	
volt	élő	társasjátékon	részt	venni,	illetve	gyerekek-
nek	ugrálóváron,	trambulinon	kiugrálni	magukat.	
Egy	kis	pihenés	után	délután	sétahajókázáson	vet-
tünk	részt.	Kellemes	volt	a	hajóút	s	nem	volt	túl	
hosszú	(bár	fújt	kicsit	a	szél),	sőt	még	sirályokat	
is	etettünk.	Fürdeni	nem	tudtunk	a	Balatonba,	de	
azért	mezítláb	besétáltunk	egy	darabig	a	tóba.	A	
nap	fénypontja	az	esti	cirkuszi	előadás	volt,	amit	
nagyon	élveztünk.	Sátoros	volt	s	még	perecet	is	
osztottak.

Másnap	már	sajnos	csak	a	pakolás	és	elindu-
lás	maradt	hátra.

Azt	azért	még	megemlíteném,	hogy	nagyon	
nagy	segítség	volt,	hogy	nem	kellett	az	étkezés-
sel	 foglalkozni.	Nagyon	bőséges	volt	az	ellátás,	
köszönjük!

Mindenki	jól	érezte	magát!	Nagyon	köszön-
jük,	hogy	itt	lehettünk,	és	ha	lehet	jövőre	is	szeret-
nénk	pályázni,	ott	lenni.					

Vizi család

csónak

Nagycsaládos 
nyári élmények

 

Az idei évben is több lehe-
tőséget biztosított a Nagy-

családosok Országos Egyesülete 
a családoknak nyaralásra, ked-
vezményes élmény programokra, 
melyet a Csomádi tagok is többen 
igénybe vettek. Ezeken a progra-
mokon kedvezményes jegyvásár-
lással, illetve sikeres pályázat el-
nyerése után lehetett részt venni.

 

Családok 
élménybeszámolója:

A Nagycsaládosok Országos 
Egyesületének jóvoltából, júli-
us 29-én lehetőséget kaptunk, 
hogy ellátogassunk a mogyoró-
di Hungaroring FORMULA 1 
Magyar Nagydíj pénteki szabad-
edzésére.

A helyszíni regisztrációt köve-
tően kaptunk egy meglepetéscso-
magot, ami tele volt a gyerekek 
nagy örömére édességgel és nas-
solni valóval.

A nagy meleg sem jelentett 
gondot, mert fedett tribünön 
kaptunk helyet a célegyenes mel-
lett, mely kiemelkedő része a le-
látóknak.

Betekinthettünk a pilóták és a 
szerelők felkészülésébe a verseny 
előtti edzésen, a hangulat, az au-
tók tempója élőben egészen más 
élményt nyújtott, mind a gyer-
mekeknek, mind nekünk felnőt-
teknek.

Egy kicsit részesei lehettünk 
a „száguldó cirkusznak”, melyet 
ezúton is szeretnék megköszönni.

Teisler család

a 
Hungaroringen

Zánkán

A program a " Csónak" Csomádi Nagycsaládosok Egyesülete 
szervezésében, a MAGYAR KORMÁNY és a BETHLEN GÁBOR ALAP 

támogatásával valósult meg.
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2022.07.25-07.29-ig Egyesületünk 11 
tagcsaládja (47 fő) részt vehetett Sarudon, 
egy közös családi nyaraláson.

a „Csónak” Csomádi Nagycsaládosok 
Egyesülete mindig is feladatának tekintette 
a nagycsaládosok képviseletét, támogatását. 
Ide tartozik az az élményszerzés is, melyre 
idén ismét lehetősége volt családjainknak. Egy 
pályázat segítségével részt tudtunk venni egy 
ötnapos Sarudi nyaraláson, mely minden részt-
vevő számára ingyenes volt. 

Sarud egy Élményfalu és ahogy önmagát 
említi a különböző platformokon, olyan élmé-
nyeket biztosít az ide látogatóknak, amelyekre 
garantáltan jó lesz visszaemlékezni.

A strand, a vízi játszótér, a trambulinpark, 
valamint a különböző sporteszközök bérlése 
nagyszerű szórakozási lehetőséget nyújtott 
számunkra. Mindenki maga dönthette el mit 
szeretne kipróbálni és akinek ez még mind ke-
vésnek bizonyult indulhatott felfedezni a Tisza 
tó környéki látványosságot.

Voltak, aki kerékpárra pattantak, de olya-
nok is, akik sétahajóval indultak megcsodálni 
Sarud és környéke sokszínű növény- és madár-
világát.

Pár kilométerrel arrébb Poroszló, biztosít 
otthont a Tisza-tavi Ökocentrumnak. Ez a léte-
sítmény egy olyan szabadidős élményközpont, 

amely a Tisza-tó élővilágát és a helyi bioszféra 
működését mutatja be. Természetesen erre is 
kíváncsiak voltak családjaink. 

Csütörtökön egy nagy közös „csobbaná-
son” vettünk rész, meglátogattuk a Berekfür-
dői Gyógy- és strandfürdőt.  A 12 medence, a 
gyógyászati szolgáltatások, a szauna kicsiknek 
és nagyoknak is biztosított megfelelő szórako-
zási és pihenési lehetőséget. A jóízűen elfo-
gyasztott közös ebéd pedig szintén nagyon jól 
esett minden résztvevőnek.

Aki még mindig vágyott valami új felfedezni 
valóra meglátogathatta például a tiszaderzsi 
kenguruparkot, de tökéletes kikapcsolódást biz-
tosított a helyi játszóerdő, ahol vacsora után az 
árnyékot adó fák alatt játszhattak gyerekeink, 
mi felnőttek pedig beszélgethettünk egy jót.

Persze hosszasan sorolhatnám a Sarud és 
környéki látványosságokat, de élménybeszá-
molómmal nem ez a célom. A legjobb nem is 
a programok sokszínűsége volt, hanem a tár-
saság, az egymást ismerő, támogató családok 
közössége.

Köszönet illeti a szervezőket, hiszen nem 
kis munka egy ilyen programot megszervezi! 
Reméljük jövőre is lehetőségünk lesz részt ven-
ni egy hasonló nyaraláson!

Pappné Kovács Edit

A program a " Csónak" Csomádi Nagycsaládosok Egyesülete 
szervezésében, a MAGYAR KORMÁNY és a BETHLEN GÁBOR ALAP 

támogatásával valósult meg.

Sarudon
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...cseng fülünkbe az ismerős slá-
ger, mi azt énekelhettük: Csomádi 
gyerekek a Balaton parton. Egy sike-
res pályázatnak köszönhetően isko-
lánk tanulói immáron második al-
kalommal, egy élményekben gazdag 
hetet tölthettek együtt a Fonyódligeti  
Erzsébet táborban a Balaton  
partján.

Augusztus 21-én, vasárnap reggel 
még kissé fáradtan, a szülőktől tör-
ténő búcsúzás szomorúságával, de 
várakozással a szívünkben indultunk 
útnak, hogy egy kalandokkal teli hét-
tel intsünk búcsút a nyári vakációnak. 

A tábor nagyon változatos és 
sokszínű volt, mind időjárás, mind 
programok tekintetében. A vasár-
nap utazással, jurtánk elfoglalásával, 
táborhely feltérképezésével telt. Az 
estét egy nyitóceremóniával, ünne-
pélyes zászlófelvonással, bevonu-
lással zártuk. A több száz résztvevő 
gyermek, kísérő, segítő Tesó ajkán 
felcsengő Himnusz nagyon megható 
pillanatokat adott. 

A hétfőnk fázósan-borongósan-
esősen indult, de a programok sokszí-
nűsége, változatossága ellensúlyozta 
a rossz időjárást. Gyermekeink részt 
vehettek zenés foglalkozáson, csapat-
építő játékokon, fergeteges társasjá-
ték partin. A fiúk lelkesen vetették 

bele magukat a csocsó és asztalitenisz 
bajnokságokba. A bogárbemutatón 
igen érdekes, különlegesen nagy, élő 
és preparált bogarakat csodálhattunk 
meg. A bátrabbak tenyerükbe is fog-
hatták a botsáskát és egyéb társait. 
Kisebb gyermekek örömmel vettek 
részt egy drámafoglalkozáson, mely-
nek Láthatatlan szeretet volt a neve. 
A héten csodaszép festett cserepek és 
képek, kitűzők készültek a kézműves 
foglalkozásokon. A délutáni fizika és 
kémia előadás izgalmas és különleges 
kísérleteivel nagyon látványos és vic-
ces volt, kicsik és nagyok egyaránt ér-
deklődve figyeltek. Az este zárásaként 
koncerten vehettünk részt.

Keddi napunk a sport jegyében 
telt. Különböző sportágakkal ismer-
kedhettek meg a gyerekek, azon-
túl volt lézerharc, ugrálás egy óriási 
trambulinban. A nagyobbakkal egy 
játékos drogprevenciós program ke-
retén belül kaphattak ismereteket a 
különböző tudatmódosító szerekről. 
A tábori olimpia ismét nagyon várt 
része várt programelem volt. A legak-
tívabb résztvevői a mi tanítványaink 
voltak, ennek jutalma sem maradt el, 
rengeteg oklevéllel térhettünk haza. 
Lelkesedésük lankadatlannak és tö-
retlennek bizonyult, minden lehetsé-
ges próbán megmérettették magukat, 
akár ugrókötelezésről, futásról, fekvő-

támaszról vagy felülésről volt szó. Az 
esti vacsora előtt rövid sétára indul-
hattunk a Balaton partján. A fürdés-
hez még hideg volt a víz, de a balatoni 
panoráma és a felhők mögül kikan-
dikáló napsugarak azzal a reménnyel 
kecsegtettek, hogy lassan megérkezik 
a jó idő. Az estét egy fergeteges báb-
színházi előadással zártuk, melyben 
székely mesét hallhattunk és láthat-
tunk Fabók Marcsi előadásában.

Szerdán végre napsütésre ébred-
tünk. Ez a nap a Hősök napja volt, 
ami azt jelentette, hogy képviselte 
magát a tűzoltóság, mentők, rendőr-
ség, katasztrófavédelem, vízimentők, 
katonaság. A gyerekek sok mindent 
kipróbálhattak pl. mentőautó sziréná-
ja, tűzoltás, beteghordás, mesterséges 
lélegeztetés, ügyességi játékok. Persze 
ez a nap sem múlhatott el bajnokság 
nélkül, volt kötélhúzás és focibajnok-
ság. Néhány gyermekkel részt vehet-
tünk elsősegélynyújtó foglalkozáson 
is, ahol alapvető otthoni sérülésekről, 
azok ellátásáról kaptak információkat 
a jelenlevők. A délután legnagyobb 
élménye az ebéd utáni habparti volt, 
óriási hab borította az udvart és a gye-
rekeket. Sajnos, a balatoni fürdést a 
másodfokú viharjelzés meghiúsítot-
ta, de kárpótolt bennünket a látvány, 
amit láthattunk a Balatonon. Rög-
tönzött földrajz óra keretén belül, 
élőadásban láthatták milyen gyorsan 
és hirtelen változik az időjárás, tűnik 
el a szemük elől a túlsó part csodás 
látványa közvetlenül a vízparton. Ezt 
az esténket egy moldvai táncházzal és 
tábortűzzel fejeztük be.

Csütörtök reggel csodás napfel-
keltére ébredhettünk, és már a reggeli 
tornán melengették arcunkat felkelő 
nap sugarai. Utolsó napunk is érdekes 
programokat tartogatott számunkra. 
A fiúk egy különleges buszra száll-
hattak fel, amelynek belső kialakítása 
egy izgalmas számítógépes teremmé 
volt alakítva. Itt a robotika világába, 
a robotokkal végzett munkába, prog-

nyári gyerekek a balaton parton. . .

esztergály mihály
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ramozásba kaphattunk bepillantást. 
A délelőtt során még sajtótájékozta-
tón és gólyalábas színházi előadáson 
is lehettünk. A sport kedvelői még az 
utolsó napon megmérkőzhettek más 
csapatokkal a kézi- és röplabda baj-
nokságokon. Az érzékenyítő program 
segítségével játékos formában próbál-
hatták ki a fogyatékos emberek hét-
köznapi életének nehézségeit, többek 
között hogyan lehet vakon labdázni 
vagy kerekesszékkel közlekedni. A 
sárkányhajózás feledhetetlen élményt 
jelentett a csapat számára. Külön-
leges látvány fogadott bennünket a 
Balaton közepén, ahogy a távoli ho-
rizonton egybeolvadt az ég kékje a víz 
kékjével, csend és békesség nyugalmát 
árasztva. A tábori Ki-Mit-Tud vetél-
kedőn Kovács-Gablini Bendegúz első 
helyezést ért el éneklés kategóriában. 
Megható és örömteli élmény volt 
műsorát hallgatni, és megtapasztalni, 
hogy ismeretlen táborozók is neki és 
érte szurkolnak, majd ők is dúdolják a 
dalt. Késő délután minden program és 
bajnokság után végre elérkezett, amit 
a legjobban vártunk, megmártózhat-

tunk a Balaton hűs vízében. Megcso-
dálhattuk a naplementét, amint az 
lassan nyugovóra tért a Badacsony 
mögött, hogy előtte csodásan csillogó 
aranyhidat fessen a Balaton víztükré-
re. Az este és egyben táborunk záró 
alkalma, fináléja a záróceremónia volt 
táncos zenés alkalommal és fergeteges 
tűzijátékkal a Balaton felett.

Ennyi élmény és izgalom után 
nyugovóra térhetett a megfáradt kis-
csapat, hogy péntek délelőtt buszra 
szállva hazatérhessen otthonába.

És hogy mit jelentett és adott ez a 
hét? Nekem, mint szervezőnek a hála, 
csoda, köszönet, élmények, emlékek 
szavait juttatja eszembe. Hála van szí-
vemben a sok ajándékért, mely körül 
vette a hetünket és ott volt a felhők 
mögül kikandikáló napsugárban, a 

csillogó szemű és örömtől ragyogó 
arcokban, a nevetésekben, ölelések-
ben, a születésnapi köszöntésekben, 
az őszinte beszélgetésekben. A csoda 
mellyel ez a hely elvarázsolt bennün-
ket, a Balaton ezerszínű arcával, a 
megszámlálhatatlan kékségben pom-
pázó, hol viharos hol napsütéses ide-
jével, a kísérteties ködbe burkolózott 
Badacsonnyal. Az emlékek, mert ez a 
tábor eszünkbe juttatja gyerekkorunk 
táborait, az éjszakába nyúló beszél-
getéseket, az új barátságokat, a közös 
élményeket.

És mit jelentett mindez a gyere-
keknek? Az ő elmondásuk szerint 
mindent is. Az étkezés nagyon jó 
volt, finom ételekkel kényeztettek 
bennünket a konyhások. A rengeteg, 
sokszínű program, az esti bulik, a 
jurtasátorban tartott közös beszélge-
tések, a sport versenyek, a társaság, az 
új barátságok, a tesók kedvessége. (A 
tesók fiatal segítők voltak, akik szer-
vezték és koordinálták a programo-
kat, napi feladatokat.)

Köszönettel tartozom két kollé-
gámnak, akik nélkül mindez nem jö-
hetett volna létre, akik vállalták, hogy 
kísérőink lesznek erre a kalandos útra. 
Köszönöm Molnárné Oláh Ibolyá-
nak, Nagyné Szabó Mónikának, hogy 
együtt tölthettük ezt a fantasztikus 
hetet.

Lajtosné Dudok Mária, 
táborvezető

esztergály mihály
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Az Alpokalja – Fertő-
táj kerékpáros 

vándortáborban voltunk 
2022. augusztus 9-15. 

között

A bringatúra egy különleges, 
határtalanságával egyedül-

álló vidék felfedezésére hívott. 
 
Európa közepén, az Alpok és a Kis-

alföld ölelésében fekszik a Fertő. A táj 
és az ember élete itt harmonikusan 
összefonódott és eredményezte azt a 
páratlan kultúrtájat, melyet 2001-ben 
az UNESCO világörökségnek ismert 
el. A vándortábor alatt megismerked-
hettünk az Alpokalja és a Fertő-táj 
csodáival, különleges történeti, ter-
mészeti és kulturális értékeivel. Elláto-
gatunk a kilátók városába, Sopronba, 
megismerhettük a soproni borvidék 
ízvilágát, átélhettük a „Vasfüggöny” 
korát, bepillantást nyertünk a legna-
gyobb magyar nemesi családok, az  
Esterházyak és Széchenyiek világába, 
de megismerkedhettünk a várvidéki 
horvátok és a német poncichterek 
mindennapjaival is. Feltárult előt-
tünk az országhatárokat nem ismerő 
Fertő-tó és Fertőzug egyedülálló ma-
dárvilága, lebilincselt a Hanság lápos 
világában Hany Istók legendája.

Ezen a túrán nem volt csomagszál-
lítás, a csomagját mindenki maga vit-
te. Ehhez jó minőségű, csomagtartóra 
szerelhető 2x20 literes, valamint kor-
mányra szerelhető 5 literes túratáskát 
biztosított a szervező MAKETUSZ  
minden résztvevő számára.

A Mogyoródi Szent László Álta-
lános Iskolával közösen szerveztük 
meg az idei bringás vándortáborun-
kat. Összesen 24 fővel vágtunk neki 
a nem mindennapi élményekkel teli 
„tekergésnek”, széles volt a résztvevők 
kormegoszlása: 11 évestől a felnőtte-
kig bezárólag.

1. nap: Körtúra Lövőről -Lövőre 
(16 km)

A túra Lövőn, az Alpokalja köz-
ponti településén kezdődött. Lövő 
jól megközelíthető a GYSEV és MÁV 
vonataival. A szállás elfoglalása után 
beállítottuk a kerékpárokat, majd egy 
rövid körtúrát tettünk a csapat össze-
kovácsolására, egy kis bemelegítésre 
az Alpokalja csodás településein. Fel-
fedeztük Sopronhorpácson  a térség 
egyik legrégebbi templomát is.  16 
km-es túra keretében elbringáztunk 
Győr megye egykori megyeközpont-
jaként ismert Nemeskérre…A vacso-
ra után a helyi íjászklub tagjainak  
tanácsai alapján kipróbálhattuk az 
íjászkodást is.

Szállás és étkezés: Ifjúsági szállás-
hely, Lövő

2. nap: Lövő–Kópháza (60 km)
Ez az útvonal valódi történel-

mi utazás volt. Zsiráról áttekertünk 
Ausztriába, hogy megcsodáljuk a 
locsmándi (Lutzmansburg) élmény-
fürdő komplexumot. Megismer-
kedtünk  az Und település környéki 
csempészutak múltjával, illetve a  
sopronkövesdi nádifarkas legendá-
ját megelevenítő témaparkkal. Ezt 
követően a kövesdi szélkerekek kö-
zött megpillantottuk Nagycenket 
és felfedeztük a legnagyobb magyar, 
Széchenyi István faluját, sétáltunk 
a Hársfasoron. Erdei utakon, a régi 
határsávban érkezünk meg a nyugat-

magyarországi horvátok legnépesebb 
településére, Kópházára, ahol múze-
umpedagógiai foglalkozás keretében 
feltárult előttünk a „várvidéki” horvá-
tok története. 

Szállás és étkezés: Levanda Ifjúsági 
Szálláshely, Kópháza

3. nap: Kópháza–Sopron (16 km)
Utunk ezt követően meredekeb-

bé vált, a német nemzetiségi Harka 
településen keresztül megérkeztünk 
Sopronba a szállásunkhoz. Múze-
umlátogatás, építészeti remekművek, 
gasztronómiai és kulináris élvezetek, 
kulturális sokszínűség. Ezért mind 
érdemes Sopronba, a "nyugat ka-
pujába", a hűség városába látogatni. 
Nyugat-magyarország északnyugati 
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csücskében bújik meg a Magyaror-
szágon műemlékekben második leg-
gazdagabb város, Sopron, amelyet a 
harmadik nap délután fedeztünk fel 
a frissen megépült városi kerékpárút 
segítségével. A szállásunktól gyalo-
gosan közelítettük meg a belvárost, 
ahol  Bene Csaba tanár úr szakszerű 
vezetésével ismerhettük meg a „Leg..
ek történetét”. 

Szállás: soproni középiskolai kollé-
gium; Étkezés: Zanza ételbár, Sopron

4. nap: Sopron–Hegykő (31 km)
Sopron városából a Fertő-part 

felé vettük az irányt a Tómalmon át 
vezető új, kicsit meredek, de gyö-
nyörű erdei kerékpárúton át érkez-
tünk Fertőrákosra, ahol megnéztük 
a kőfejtőt és a barlangszinházat.  A 
legkalandvágyóbbak túrakenukba 
szállhattak és egy jó kétórás evezés 
keretében ismerkedhettek a nádasok 
világával, illetve a Fertő-tó flórájával, 
faunájával, valamint a tó „vasfüggö-
nyös múltjával „ ,illetve jelenével. 

Balfra érve a Zsolnay kútból friss 
balfi vízzel olthattuk szomjunkat. 
A borvidék szőlői között ismerked-
hetünk a különc poncichterekkel, 
valamint a Kékfrankos legendájával. 
Hegykőig kerékpárúton haladtunk, 
Fertőbozon 300 lépcsőt megmász-
va a Gloriett kilátóból pillanthattuk 
meg a Fertő-tavat, majd a hidegségi 
Papkert Kneipp ösvényein pihentet-
hettük testünket-lelkünket egy kicsit. 
Fertőhomokon egy fogadóban vacso-
ráztunk, majd elfoglaljuk a tőle kb. 

egy km-re fekvő szállásunkat a hegy-
kői termálfürdőben. 

Szállás: SÁ-RA Termál Kemping, 
Hegykő; Étkezés: Szent Anna Fogadó, 
Fertőhomok

5. nap: Hegykő–Sarród (20 km)
E nap délelőttjén ismerkedtünk a 

térség vizeinek gyógyító erejével. A 
kemping mellett található hegykői 
termál- és élményfürdőben töltöt-
tük az egész délelőttöt, vidámsággal, 
nevetéssel, pihenéssel, hiszen hosszú 
km-ek mögött és előtt álltunk.

Hegykő határában megnéztük a 
vasfüggöny emlékhelyet, ahol ismer-
tető hangzott el az 1950-1989-ig tar-
tó, a mai fülnek elképesztően ember-
telen kommunista intézkedésekről. 

A Fertő-táj 2001. decemberében 
került fel az UNESCO világörök-
ségek listájára. Az előterjesztést Ma-
gyarország és Burgenland közösen 
végezte, hiszen a Fertő-Neusiedler 
See régió a kevés határon átnyúló vi-
lágörökségi helyszínek egyike. 

Fertőszéplakról átgurultunk Fer-
tődre, Eszterháza tündérvilágába, 
ahol megcsodálhattuk Cziráky Mar-
git rózsakertjét, a Mária Terézia által 
elhíresült Bagatellt a kastélyparkban, 
majd egy 3D vetítés keretében visz-
szarepülünk néhány évszázadot, hogy 
megismerhessük Esterházy Fényes 
Miklós udvarát.

 Szállás: Fertő-Hanság Nemzeti 
Park - Kócsagvár, Sarród;  Étkezés: 
Burger bár, Sarród

6. nap: Sarród–Csapod (33 km)
A hatodik napon személyesen is 

megélhettük, hogy a Fertő tó és a kö-
rülötte elterülő táj egy természetes 
földrajzi egységet alkot. A Fertő-tó 
Közép-Európa harmadik legnagyobb 
tava,a Balaton és a Bodeni-tó után, 
különlegessége, hogy Ausztria és Ma-
gyarország közös természeti kincse. A 
Fertő-Hanság Nemzeti Park területe 
hazánkban ma 23.731 ha, míg Auszt-
riában 10.500 ha. A Nemzeti Park 
mozaikos szerkezetű, azaz a védett 
területek nem alkotnak összefüggő, 
egységes területet. Jelentősebb terü-
letei a Fertő-táj, a Hanság, a Tóköz, 
valamint a Répce-mente. A tó és az itt 
élő egyedülálló madárvilág rejtelmeit 
Tislér Dia természetvédelmi mérnök 
mutatta be egy délelőtti madárlesen, 
amely a Hansági Főcsatornánál  
indult. 

 
A madárlest követően átbicik-

lizünk Fertőd városába, a 2021-es 
évben az egykori víztoronyból ki-
alakított KalandBirodalomba, ahol 
szabadulószoba, 4.000 darabos ma-
cigyűjtemény és sok más érdekesség 
fogadott minket. Élményekkel telve 
Petőházának vettük az irányt, ahol a 
helyi strandon fürdőzésre is lehetősé-
günk nyílt. 

Egy kis pihenőt követően Fertő-

esztergály mihály
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szentmiklóson át érkeztünk Csapod-
ra, a Csalogány táborba. 

Szállás és étkezés: Csalogány tábor, 
Csapod

7.nap: Csapod – Lövő (16 km)
 Vándortáborunk utolsó napjá-

nak reggelén, a reggelizést követően 
zajlott le a táborzáró eredményhir-
detés. A hét során minden  tanuló 
pontszerző eseményeken vett részt, 
melyek többféle tevékenységből te-
vődtek össze: kerékpáros feladatok 
(egyéni gyorsulás időre, szlalompálya 

teljesítése időre; lassúsági verseny; 
hegymenet); a napi látott és átélt 
események visszakérdezése; napi sza-
bály és szokásrendszer  betartásának 
értékelése, valamint  csapatszellem 
erősítésért tett dolgok. A szerzett 
pontszámok alapján bronz-, ezüst- 
és aranyfokozatú érmet vehettek át a 
résztvevők.

A táborzárást követően bringáink-
ra ültünk, hogy a körtúra zárásaként 
ismét Lövőre érjünk vissza.

Hat defekttel és sok-sok élménnyel 
zártuk az idei bringatúránkat.

Külön köszönjük Klement János 
polgármester úrnak, hogy a Csomádi 
Önkormányzat anyagilag is támogat-
ta a programok egy részének megva-
lósítását!

Köszönjük a MAKETUSZ -nak, a 
bringásvándori események megvaló-
sulását, valamint Páliné Keller Csilla 
útvonalfelelősnek a lelkiismeretes 
szervező munkáját!

 Varga László
testnevelő tanár, túrakísérő

kézműves tábor
Éva néni és Márta néni vezetésével iskolánk tanulói vi-

dám, alkotással teli napokat tölthettek el a nyár elején. Er-
ről számol be az alábbi közösen megírt vers és néhány fotó.

Verses beszámoló a kézműves-alkotó 
táborról

Júliusnak 5 napján sokat ügyeskedtünk ám!
Levendulát arattunk, virágokat vagdaltunk.
Majd betettük könyvekbe kettő napig préselve.
Közben Maja és Hanna termük falát vakarta.
Színes mintákkal díszítette, felirattal is ékesítette.
Zsákot, szívet szabtunk-varrtunk; 
Színes rudakkal zenét csaptunk.
Kedden fonalakból és bőrökből készítettünk sok-sok karkötőt.
Hetes fonás, mit nekünk? Sodorni is szeretünk.
Csengettyűket ragadtunk, mellyel dallamokat játszottunk.
Makramézni is lehetett, kedvelték a gyerekek.
Szerdán zsírkrétákat válogattunk, ragasztottunk, olvasztottunk.
Lecsorgott az olvadt kréta, hólyagos lett Panna ujja.
Dekopázzsal üvegekre sok szép nyomat felhelyezve.
Akasztót is fontunk hozzá, színes papír került fel rá,

ÁLTALÁNOS ISKOLA
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jiu j itsu
A nyári szünet is felkészüléssel 

telt, de megérte!

Sebeők Mátyás a nyári szünetet a 
horvátországi Split városában zárta. 
Az AJP Tour Jiu Jitsu bajnokságára 
készült a nyár nagy részében.

Az elmúlt hetekben a strandok 
és a fesztiválok helyett Matyi legin-
kább az edzőteremben volt megta-
lálható, hogy a maximumot tudja 
kihozni magából ismételten. A ke-
mény edzések és a szigorú diéta most 
is meghozta az eredményt. A youth 
(2005-2006) korosztály -66 kg ka-
tegóriájában indult egy szlovén, egy 
brazil és egy izraeli versenyzővel. 
Első menetben az szlovén ellenfelet 
kapta, akivel szemben kopogtatással 
nyert, így továbbjutott a döntőben. 
A másik ágon a brazil és az izraeli 
fiatalok csaptak össze, ahol a brazil 
ellenfél jött ki nyertesen. Kemény, 
Matyinál magasabb, idősebb és tes-
tesebb versenyző.

A döntőben egy brazillal jitsuzni 
nem könnyű feladat. Náluk a jitsu 
szinte nemzeti sportnak számít.  
Matyi a brazillal keményen küzdött, 
de le kellett kopognia, mert harc 

közben a szája megsérült. Így egy 
csodálatos ezüst éremmel végzett a 
horvátországi AJP Tour bajnoksá-
gon. Most is elégedett az eredményé-
vel, azt mondja, hogy ez egy fehér-
aranyérem. A versenyt követően még 
pár napot pihen a tengerparton, de 
az évnyitóra ő is itthon lesz.

Tervei szerint az őszi szünetben 
Abu Dhabiban lesz a Sport Jitsu  
Világbajnokságon.

Gratulálunk, és további sok sikert!

Sebeők Sarolta

sport

Bele gyertyát helyezve lampion lett kint a kertben.
Csütörtökre virradva eljött a szép capybarák napja:
Volt linómetsző capybara, elvágott ujjú capybara,
Pandát rajzoló capybara, avokádós capybara.
Tehéntőgyes capybara, rókakoma capybara…
Majd a folyosó falára dzsungel kerül valaha…
Pénteken az udvarra költözött ki a banda.
Pólókat festettünk batikolva, 
majd paprikás krumpli rotyogott a bográcsba bepakolva.
Festéssel és fonással zártuk a napot és versírással.
Fagyival és gofrival, nutellável és barackkal
Búcsúztunk a tábortól és az alkotó napoktól.

Csiki Babics Márta és Bere Éva
szervező pedagógusok
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Krizsán 
Xénia ismét 

remekelt 

Végig nagyon szurkoltunk 
Xéninek, aki végül 6372 

ponttal zárta a kétnapos küzdelem-
sorozatot. Ezzel az ötödik helyen 
végzett hétpróbában a müncheni 
multisport Európa-bajnokság kere-
tében zajló atlétikai Eb-n. 

Az MTK Budapest versenyzője a 
hatodik helyről várhatta a 800 méte-
res futás startját, amely egyébként az 
erősségei közé tartozik, a tokiói olim-
pián például megnyerte ezt a számot. 
Ezúttal a harmadik helyen ért célba a 
két kör után 2:10.90 perccel, amely 
az idei legjobb eredménye. Ezért 951 
pont járt, így az összesítésben az ötö-
dik helyre lépett előre. 

“Nagyon izgultam a 800 méter 
előtt, és jó későn is futottunk, már 
nem volt igazán meleg. Belülről úgy 
éreztem, mintha végig sprinteltük 
volna az egészet. Ez mindig kemény 
itt a végén. Sajnos nehéz évet tudha-
tok magam mögött, így ezt az ötödik 
helyet előre aláírtam volna. Nagyon 
örülök a helyezésnek, bár minden 

versenyszámban hagytam 20-30-50 
pontot. Ha ezeket összeadom, akkor 
jó helyen vagyok, csak ennek az ered-
ménynek ki kell jönnie egyszer jókor, 
jó helyen”  – (MTI).

Hétpróba, Európa-bajnok:
1. Nafissatou Thiam 
   (Belgium) 6628 pont
2. Adrianna Sulek 
   (Lengyelország) 6532
3. Annik Kälin 
   (Svájc) 6515

5. Krizsán Xénia 
   (Magyarország - Csomád) 6372

Szívből gratulálunk Xéni!!!
Nagyon büszkék vagyunk rád!

ATLÉTIKA

A Pest Megyei Civil Támogatási Alap támogatása nyomán
megújult a Sportöltöző!

Sportöltözo"
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Rohanunk. . . 
De vajon 

hova?

Senki nem tudja rá a választ. 
Mégis mindannyian csak ro-

hanunk. Hajtunk, pörgünk, sietünk, 
szaladunk, futunk, vagyis mást se 
csinálunk, csak tényleg folyamato-
san rohanunk. 

Rohanás	közben	pedig	jól	elmúlik	az	életünk.	

Úgy,	 hogy	 mindeközben	 nincs	 időnk	 figyelni.	
Semmire	 és	 senkire.	 Rohanás	 közben	 azonban	
nem	is	látunk.	Semmit	és	senkit.	Sőt,	a	rohanás-
tól	egy	idő	után	érzéketlenek	leszünk.	Mindennel	
és	mindenkivel.	De	a	rohanás	kiöli	belőlünk	az	ér-
zelmeket	is.	Pedig	ha	az	kihal	a	lelkünkből,	akkor	
jön	az,	hogy	akit	nem	szeretnénk,	az	is	távozni	
fog	az	életünkből.	Mert	nem	figyeltünk	rá	elég-
gé.	Hiszen	csak	 rohantunk.	A	nagy	 rohanásban	
már	nem	érintjük	meg	a	társunkat,	nem	öleljük	
meg	őt,	nem	látjuk	meg	rajta	vagy	éppen	benne	
a	szépet,	nem	kérdezzük	meg,	,,hogy	van",	és	
már-már	azt	sem	tudjuk	valójában,	hogy	ki	ő	és	
mi	van	vele.	Elmúlik	a	 legszebb	érzés,	ami	két	

ember	 között	 csak	 létezhet,	 az	 összetartozás.	
Ezt	 váltja	 fel	 a	 rohanás.	 A	 rohanástól	 mennek	
tönkre	kapcsolatok.	A	rohanástól	múlnak	el	sze-
relmek.	 A	 rohanástól	 kallódik	 el	 a	 gyermekünk	
is.	Majd	aztán	a	rohanástól	végül	megbetegszik	
a	 lelkünk,	 a	 lelkünkkel	 együtt	 pedig	a	 testünk.	
Hogy	mi	a	megoldás?	A	lassítás.	És	az	egymásra	
koncentrálás.	Hogy	figyeljünk	oda	jobban	a	sze-
retteinkre	és	az	életünkre!	Hiszen,	mit	ér	a	roha-
nás,	 ha	közben	minden	 széthullik	 körülöttünk?	
Ér	annyit	a	rohanás,	hogy	közben	meg	elveszít-
jük	 azt	 az	 embert,	 akit	 a	 legjobban	 szeret(t)
ünk?	Mit	ér	a	rohanás,	ha	közben	a	gyermekünk	
eltávolodik	 tőlünk,	netán	kisiklik	 az	élete,	 csak	
mert	a	rohanástól	nem	tudtunk	rá	elegendő	időt	
fordítani?	Szóval,	 rohanunk	a	nagy	büdös	sem-
miért,	ahelyett,	hogy	míg	nem	késő,	lassítanánk,	
hálásak	 lennénk	 az	 életért,	 az	 életünkért,	 és,	
hogy	velünk	lehetnek	a	szeretteink,	azért.

ccccc

A szeretet 
hiányában a 

lélek fázni kezd, 
a hideg rázza, 
s ha nem tudja 

elviselni: 
bele is pusztul.

Müller Péter

Új könyvek
a könyvtárban
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Vajon mitől nevezhető valaki Csomá-
dinak? Egyszerű a válasz - mert ott 

lakik, ott épített vagy vásárolt házat. Leegy-
szerűsítve persze ez igaz is. Azért ezt még lehet 
ám fokozni, kicsit mélyebben értelmezni… 
Hiszen jó érzés tartozni valahová. Tudni, 
hogy kik a szomszédjaim, és, hogy számít-
hatunk egymásra. Ismerősként köszönni a 
szemben jövőknek az úton. Ellátogatni a 
falusi rendezvényekre, ünnepekre, ott kicsit 
ismerkedni, beszélgetni, akár új barátokra 
lelni. Megismerni a kisebb közösségek bel-
ső világát, bölcsi, óvoda, iskola, sportkör, 
müvház életét. Amikor egyre több embert 
ismerünk meg, látjuk, tapasztaljuk, hogy a 
falu húzó magja erőfeszítésének köszönhe-
tően sok minden épül, szépül körülöttünk, 
akkor késztetést érzünk, hogy mi is adjunk 
valamit az itt élőknek. Akár önkéntes mun-
kát, vagy bármit, aminek mások örülnének. 
A folyamatos adok-kapok, spirál módjára 
emeli egyre feljebb a kis falu közösségi éle-
tét, teszi szorosabbá az emberi kapcsolato-
kat, megélhetővé az összetartozás érzését. 
Miképp tud ehhez valamit hozzátenni ez az 
új csoport? Erről kérdeztük Kincsőt és Csabát.

- Hogyan született az elhatározás, 
amiért létrehoztátok ezt a csoportot? 

Mikor Csomádra költöztünk tud-
tuk, hogy szükségünk van segítségre 
a "nagy álom", az önfenntartás meg-
valósításához. Hiszen cukrászként és 
családterapeutaként a várost elhagy-
va, kevés információ, rutin volt a bir-
tokukban. Minden, amit tudunk azt 
még gyermekkorunkban tanultuk, 
nagyszüleinktől, szüleinktől. Ők már 
meghaltak vagy idősek, így jött az öt-
let, hogy a környéken élő gazdáktól, 
helybeliektől kérünk segítséget. 

Mára eljutottunk oda, hogy a saját 
tapasztalatainkat, tudásunkat sze-
retnénk tovább adni azoknak, akik-
nek szüksége van rá, illetve bővíteni 
azt. Jó lenne, ha a tagok megoszta-
nák egymással mindazt, amijük van 
- vagyis tudásukat, terményeiket, 

terméküket, vetőmagjaikat, állata-
ikat, munkájukat. Akár csere, akár 
adásvétel formájában. Mi már meg-
találtuk azt, aki gépi munkákban 
segítségünkre lesz, akitől a kecske-
tejet vesszük a szappankészítéshez. 
De keressük azt a gazdát, aki vállal 
sertés bértartást, vagy akitől tehén-
tejet tudnánk venni. A csoportban 
a tagok kérdezhetnek egymástól. A 
kommunikáció nagyon fontos, ami 
sajnos mára értékét veszítette. Így 
szeretnénk ösztönözni mindenkit 
arra, hogy ossza meg a közösséggel 
az önfenntartáshoz kapcsolódó öt-
leteit, receptjeit, tapasztalatait, kér-
déseit, illetve a témához kapcsolódó 
gondolatait, témafelvetéseit is. 

- Mit jelent számotokra az önfenn-
tartás? 

Mindenki lehetőségei szerint válik 
önfenntartóvá. Nekünk a cél az, hogy 
külső erőforrásoktól (energia, élelmi-
szer, kozmetikumok, tisztítószerek) 
minél inkább függetlenebbé váljunk. 
Ehhez sok idő, rengeteg energia, tu-
dás, gyakorlat és még több türelem és 
alázat szükséges. 

- Milyen tudás áll a kezdeménye-
zésetek mögött? 

Mint már mondtuk, amit jelenleg 
tudunk azt Őseinktől tanultuk. Így 
most az Internet világát bújjuk és a ta-
pasztalatszerzés és tanulás útját járjuk. 

- Hol tartotok a célkitűzés elérése 
felé vezető úton? 

Még nagyon az elején. Nehéz ez 
mert személyesen keveseket tudunk 
elérni. Így létrehoztunk egy Facebook 
oldalt, Csomádi Önfenntartók Segítő 
Közössége néven, ahova várjuk azokat, 
akik szintén szeretnének függetleneb-
bek lenni. Ugyanakkor a falusi élet 
"édes" részét így nehéz visszahozni. Jó 
lenne személyesen találkozni egymás-
sal, így tanulni vagy tanítani. Remél-
jük nem utópisztikus arra vágyni, hogy 
egy olyan faluban éljünk, ahol az em-
berek segítik egymást, összetartanak.

közösség

Csomádi Önfenntartók Segítő Közössége

Dr Szoljár Kincső,  Szoljár Csaba

 https://bit.ly/onfenntartok




