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a k örnyezetünk
tiszta ságáért

somád Község Önkormányzata 2021-ben ismét csatlakozott a
TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért mozgalomhoz, amely az Innovációs és Technológiai Minisztérium országos
hulladékgyűjtési akciója.
A kezdeményezéshez az Esztergály Mihály Általános Iskola tanulói,
nevelői is csatlakoztak, akik a hét közepén járták be az iskola környezetét.
Ezúton is köszönjük munkájukat!
A hűvös, de napsütéses szombaton pedig hetvenen gyűltünk össze, hogy
közösen tisztítsuk meg lakóhelyünket. Kicsik és nagyok kb. 170 zsáknyi
szemetet gyűjtöttek össze, plusz a nagyobb méretű hulladékokat, amelyek
nem fértek a zsákokba.
Külön is köszönjük a „CSÓNAK” Csomádi Nagycsaládosok Egyesület
közreműködését, valamint a nyugdíjasoknak a finom ebédet, amit jóízűen
fogyasztottunk el a munka végeztével.
Sikerült tisztábbá varázsolni lakóhelyünket és annak környezetét, reméljük remek közösségformáló erő is volt ez a kezdeményezés és közelebb vitte
az embereket a keletkezett hulladékokkal történő felelős bánásmódhoz.

Köszönjük minden résztvevőnek, hogy munkájával
hozzájárult az akció sikeréhez!
Hagymási Mária
TeSzedd! koordinátor

P OLG Á R M E S T E R I B E S Z Á M OLÓ
Nemzetiségi Önkormányzat közös
rendezésében 2021. 11. 21-én 14.oo
órakor a Csomádi Evangélikus Templomban megemlékezést tartunk a 300
évvel ezelőtt betelepült szlovák ajkú
evangélikus elődeinkről. Ezt kővetően 15:30 órakor a Művelődési Házban nemzetiségi kiállítás tekinthető
meg. Mindenkit szeretettel várunk.

T i s z t e lt
Csomádi
P olg á r ok !
Szeretném Önöket tájékoztatni
az elmúlt időszak eseményeiről:
u A TeSzedd! – Önkéntesen
a tiszta Magyarországért akció keretében, a Nagycsaládosok Egyesülete szervezésében közel 70 felnőtt és
gyermek segítségével tisztítottuk meg
falunk határait, bevezető útszakaszait. A Nyugdíjas klub finom paprikás
krumplit készített. Köszönjük szépen
az áldozatos munkát a szervezőknek
és résztvevőknek egyaránt!

Örömmel tájékoztatom a
Tisztelt lakosságot, hogy a Magyar
Faluprogram keretében a Temetőfejlesztés és szolgáltatásbővítés Csomádon és a Játszóterek modernizációja
Csomádon címen benyújtott pályázataink nyertek.
u

Csomád Község Önkormányzata és a Csomádi Szlovák
u

u A kerékpárút mentén 2021.
december 04-én, szombaton 9 órai
kezdettel, a pályázat részeként folytatni szeretnénk a faültetést.
Ezen a napon tervezzük a 10
Millió Fa Alapítvány által meghirdetett Élet Napja esemény keretében
az idén született gyermekek szüleivel
közösen, névre szóló faültetést. Az
elültetett facsemetét a család örökbe
fogadná és gondozná, így nagyobb
lenne az esélye az életben maradására. Kérjük, hogy minél több család
csatlakozzon a kezdeményezéshez!
Reméljük az időjárás is kedvező
lesz a fák ültetéséhez.

Hagyományainkhoz híven
december hónapban a Karácsonyi
vásárt a Falumúzeumban és Idősek
köszöntését a Művelődési Házban
tervezzük.
Reményeink szerint sikerül megtartani az év végi rendezvényeinket.
u

Tájékoztatom a Tisztelt
Lakosságot, hogy Csomád Község
Önkormányzata közmeghallgatást
tart 2021. december 6-án, hétfőn
18.oo órai kezdettel a Művelődési
Ház és Könyvtár nagytermében.
Mindenkit tisztelettel várunk!
u

Figyeljünk egymásra, de bármilyen
segítségre van szükségük, forduljanak
hozzánk bizalommal!
Mindenkinek jó egészséget
kívánunk! Vigyázzanak magukra!
Klement János
polgármester
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Tá j é k o z t a t ó
Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. 09. 27-i üléséről:

1.
Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzata
2021. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosításáról
Az időközben történt bevételi és
kiadási összegekben történt változások kerültek átvezetésre a 2021. évi
költségvetésben.
A napirend 7 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
2.
Beszámoló Csomád
Község Önkormányzata 2021.
évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
A 2021. évi költségvetés féléves
végrehajtásáról készült a beszámoló.
A napirend 7 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
3.
Döntés a Csomád
074/189 hrsz-ú ingatlan 3/10
rész megvásárlásáról
A Képviselő-testület döntése
alapján az Önkormányzat megvásárolta a 074/189 hrsz-ú ingatlan 3/10
részét. A 7/10 rész már önkormányzati tulajdonban volt.
A napirend 7 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
4.
Beszámoló a Fóti
Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi tevékenységéről
A közös hivatal 2020. évi
munkájáról készült beszámolót fogadta el a Képviselő-testület.
A napirend 7 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
Részletesebben a www.csomad.hu
oldalon olvashatnak.

INTERJÚ
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Újabb nyolcmillió forintos tá mogatá s
Csom ádnak
– A Magyar Falu Program keretéből
érkezik újabb nyolcmillió forintos támogatás Csomádra. Mit fed ez a döntés?

Térségünkben minden család megerősödve és
biztonságban tervezheti jövőjét – nyilatkozta lapunknak
Tuzson Bence

Ú

jabb nyolcmillió forintos támogatást kapott
Csomád játszótérfejlesztésre és a
temető, valamint közvetlen környezetének megújítására kormányzati forrásokból, a Magyar
Falu Program keretéből – jelentette be a lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, térségünk
országgyűlési képviselője, aki beszélt arról is, hogy a jövő év elején

a gyermeket nevelő családokban
mindkét szülő az átlag jövedelem
szintjéig visszakapja az idén befizetett személyi jövedelemadóját.
A képviselő hangsúlyozta, hogy az
országos kormányzati intézkedések csak akkor hozhatnak valós,
kézzelfogható eredményt, ha itt
helyben, a mi térségünkben is találkoznak a lakosság igényeivel.

– A lakossági igények felmérése
után született meg a pozitív elbírálás,
és ennek a döntésnek köszönhetően
két, játszóteret érintő komplex fejlesztést valósítunk meg Csomádon
kormányzati támogatással, a Magyar
falu Program keretéből. Emellett felújítjuk a temetőt és közvetlen környezetét, bővítjük a szolgáltatásokat.
Mindezt a most elnyert nyolcmillió
forintból. Számunkra fontosak a lakossági igények, hiszen az országos
kormányzati intézkedések is csak akkor hozhatnak valós, kézzelfogható
eredményt, ha itt helyben is találkoznak a lakosság szükségleteivel. Ezért is
szeretném felhívni a figyelmet a februárban esedékes szja-visszatérítésre:
a koronavírus-járvány okozta válság
után Európában az elsők között indítottuk be a gazdaságunkat, és ennek köszönhető az is, hogy a magyar
adóvisszatérítés az Európai Unióban
a legszélesebb körű, a családoknak
járó adóügyi intézkedés. Ez pedig azt
jelenti, hogy a jövő év elején a gyermeket nevelő családokban mindkét
szülő az átlagjövedelem szintjéig vis�szakapja az idén befizetett személyi
jövedelemadóját.
– Itt helyben is érzik majd ennek
hatását az emberek?
– Természetesen, ugyanis minden érintett helyi családnak jelentős
megerősítést jelent majd a szja-visszatérítés, mert akár az egymillió forint
közelében is járhat az összeg, amit
az állam visszajuttat a családi kasszába. Ugyanakkor kétszázezer forintra
emeljük a minimálbért, amivel párhuzamosan a kismamák jövedelme
is nőni fog, ugyanis automatikusan

ü nne p e ink
emelkedik a gyermekgondozási díj, a
hallgatói gyed és a gyermekek otthongondozási díja, vagyis a gyod összege
is. És hogy még egy példát említsek:
januártól a huszonöt évnél fiatalabb
pályakezdőknek nem kell majd jövedelemadót fizetniük. Döntéseink
nyomán a gazdaság újraindításának
kimagaslóan pozitív eredményeit
minden magyar ember érezni fogja.
Mindezek az intézkedések pedig hozzájárulnak majd ahhoz, hogy térségünkben minden család megerősödve
és biztonságban tervezhesse jövőjét.
– Ugyanez érvényes az idősebb
nemzedékekre is?
– Számunkra mindig is fontos volt
a nagyszülők nemzedékének a felkarolása és támogatása, a nyugdíjasok
számíthatnak Magyarország kormányára. Éppen ezért egységesen nyolcvanezer forint lesz az idén a nyugdíjprémium, amit már novemberben
mindenkinek kifizetünk. Azt hiszem,
ez egy olyan jó hír, amit minden jogosult örömmel fogad. Sokan lesznek majd olyanok is, akik ezen felül
az inflációs korrekcióval együtt akár
százezer forintnyi kiegészítést is kaphatnak. A jövő év elején pedig folytatódik a tizenharmadik havi nyugdíj
visszaépítése, ami szintén azt mutatja,
hogy számunkra kiemelten fontos a
családok támogatása.
– Csomádról és a környékből nagyon sokan ingáznak Budapestre, a
munkahelyükre. Ők mennyiben számíthatnak körülményeik további javítására a közeljövőben?
– Azon dolgozom, hogy a közlekedés fejlesztése tovább folytatódjon,
tehát őszintén kimondhatom, hogy
számíthatnak rám a körzetben élő autósok. Az M2-t az M3-al összekötő út
a veresegyházi, csomádi, erdőkertesi és
fóti lakosoknak lesz különösen fontos.
-Szerk.-
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„Kell ot t fe nn e gy orszá g … ”
A kedves olvasók számára biztosan ismerősen csengenek ezek a
sorok és észrevétlenül már dúdolni is kezdik a dallamot.
Hogyan kapcsolódik mindez az október 23-ai műsorhoz?
Iskolánk évtizedes hagyománya, hogy végzős diákjaink ünnepi műsorral
készülnek az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről megemlékezve. Nyolcadikos osztályfőnökként engem ért az a megtisztelő feladat,
hogy ünnepi műsort készítsek a gyerekekkel. Ahogyan telnek az évek, egyre
távolabb kerülünk az 1956-os eseményektől, egyre kevesebben vannak, akik
személyes élményeiket megoszthatják velünk, egyre nehezebben értik meg a
gyerekek mit is jelentett mindez.
Történelem szakos tanárként az a célom a tanítási órákon, hogy a régmúlt
eseményeit átadjam a gyerekeknek, bevezessem őket a történelem izgalmas
és érdekes világába, és a tanulást saját élményekhez kössem, minél változatosabb pedagógiai módszerekkel. A téma feldolgozását egy asszociációs játékkal kezdtük, melynek témája az volt, hogy kinek mit jelent a szabadság. A
gyűjtött szavakból készült egy szófelhő.
A műsorban arra törekedtem, törekedtünk a gyerekekkel, hogy minél
többféle módon szólítsuk meg a közönséget. A megemlékezés során egy
időutazásra hívtuk a jelenlévőket, múlt és jelen történetei hatották át a teljes
programot. A kerettörténetet az adta, hogy idős nagypapa naplójából meséli a történetet kisunokáinak. A naplót nagypapa írta 1956. október végén és
november elején, aki abban az időben kiskamaszként élte át az eseményeket,
a forradalmat, a családtagok disszidálását, a szovjet megtorlást. A múlt és
jelen eseményeinek bemutatását segítették korabeli videók, dalok, versek.
A dalok között felcsendült Hollós Ilona - Ahogy lesz, úgy lesz; Dés László
- Legyen úgy és Zorán - Kell ott fenn egy ország című dala is. Több költő
versét is felidézték a gyerekek, többek között Reményik Sándor - Eredj, ha
tudsz versével indult a műsor.
A gyerekek nagyon ügyesek voltak, hálás közönségünk volt, mert csendben hallgatták és kísérték végig figyelmükkel a teljes előadást. Köszönöm
minden résztvevőnek, segítő szülőnek és kollégának a közreműködést, biztató szavakat, hogy méltó módon megemlékezhettünk 1956 hőseiről.
Lajtosné Dudok Mária,
szervező tanár

k u lt ú r a

6

Színes őszi
események
a m űvelődési
házban!
Tökfaragó programunkon október 27-én,
szerda délután remekül szórakozhattak a gyermekek és szülők egyaránt.
Arcfestés és sok színes lufifigura, továbbá kosaras
körhinta várta a gyermekeket. Idén is nagyon sok vidám
és kreatív tökfej készült, gyermekek és felnőttek közös
kreatív munkája során. Minden tökfejkészítő ajándékot
kapott, köszönet a felajánló CLM-Innova Korlátolt Felelősségű Társaságnak.
Külön díjazásba részesültek: ÖKO TÖK - Ladjánszki
Panna; HORROR BABA MENEKÜLÉSE - Sánczi
Maja, Gabi és Noémi; ICIRI PICIRI - Pappné Edit;
ELFELEJTVE - Pint Lotti és Pató Rita, SALI AZ
OROSZLÁN - Ati és Zalán; BÖRTÖNTÖLTELÉK Menyhért Zselyke; KACSA - Kitti és Vali.
A programot a RIBIZLI bohóc vidám műsora tette
még színesebbé, melyet a Pest Megyei Könyvtár által

meghirdetett pályázat során nyert el a Művelődési Ház
és Könyvtár.
Meleg teával, forralt borral, "retro zsíros kenyérrel" kínáltuk a résztvevőket. A rendezvény zárásaként kisvonatos utazást tehettek a település utcáin.
Jó hangulatú, csodás élménnyel térhettek haza a megjelentek, köszönjük a kreatív délutánt, reméljük, hogy
jövőre ismét találkozunk.
A Köszönjük Magyarország sikeres pályázata nyomán 2021. november 03-án,
szerda délelőtt óvodások és kisiskolások
megtekinthették a Drovák & Patka színház előadásában
A békakirály című zenés darabot. A gyönyörű királylány eladósorba került, jönnek is a kérők messze földről,
hogy elnyerjék a kezét és vele együtt a fele királyságot.
A királylány első látásra beleszeretett az egyik királyfiba,
csakhogy szerelmét a gonosz boszorkány a próbatételek
során csúf békává változtatta, s így - míg a varázslat tartott - nem lelhettek egymásra. Ha azonban a királylány
megcsókolná a békát, megszűnne a gonosz átok...
Hogy így lett-e? ...megtudhatták, akik eljöttek és
megnézték a mesét.
Salamonné Marika

Új könyvek

M Ű V E LŐD É S

A békakirály
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Tökfaragás a Muvelod

dési Házban
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2021. M AGVETŐ havának (október)
isk ol ai eseményei
v
Eredetileg október 10-re
tervezetük szokásos őszi kerékpáros
kirándulásunkat, azonban az esőzés
miatt ezt október 17. vasárnapra kellett halasztani. Kerékpáros emléktúránk most Gödre vezetett, ahol koszorúzással tisztelegtünk az 1848-as
és az 1956-os vértanúk előtt. (Külön
tudósítás olvasható...)

A kézmosásá világnapján
Radnóti Miklós

OKTÓBER

Hűvös arany szél lobog,
leülnek a vándorok.
Kamra mélyén egér rág,
aranylik fenn a faág.
Minden aranysárga itt,
csapzott sárga zászlait
eldobni még nem meri,
hát lengeti a tengeri.

v

Október 1-jén, pénteken
megemlékeztünk a Zene Világnapjáról. A Művelődési Házban a Fóti
Zeneiskola tanárai által tanított diákjaink adtak koncertet iskolánk közössége számára. A 11 zenés produkcióban zongora-, hegedű- és gitárművek
hangzottak fel.

v Az október 2-án szombaton
megtartott szüreti felvonulást az 1.
osztályosok műsorával színesítették, melyet Juhászné Szeitz Szilvia és
Vargáné Kéki Éva tanítónők irányítottak.
v

Október 6-án ünnepi meg-

emlékezés zajlott a Művelődési Házban. Csiki-Babics Márta tanárnő
vezetésével a 6. osztályosok adtak
nagyon színvonalas műsort az Aradi
Vértanúk emlékére.

v

Október első felében lezajlott a 8. osztályosok továbbtanulási
szülői értekezlete Lajtosné Dudok
Mária osztályfőnök vezetésével, illetve megtörtént a nyolcadikosok pályaválasztást megalapozó kompetenciáinak ONLINE vizsgálata is.

v Október 20-án a Mezei Futó
Diákolimpiát rendezték Dunakeszin,
a repülőtéren. Iskolai válogatottunkat
Bánhidi Mónika testnevelőnk kísérte
el erre az eseményre. Fiú és lány tanulóink derekasan helytálltak.
v

Ezen a napon, a délutáni
órákban a község TE SZEDD! akciójához csatlakoztunk. Hat tanulói
csoporttal gyűjtöttük a szemetet a faluban. A csodálatos őszi időben gyorsan teltek a szemeteszsákok…

v Másnap, csütörtökön tanítás nélküli munkanapot tartottunk.
Teljes nevelőtestületünk továbbképzésen vett részt meghívott előadó
vezetésével. Tréningünkön két témát
jártunk körül:
w
a kiégés elkerülését, és
v Nyolcadikán fenntartónk,
w
az intézményi SWOT analía Dunakeszi Tankerületi Központ zis készítését.
diákönkormányzati
tanácskozásv
Október 22-én, pénteken
ra hívta az iskolák diákvezetőit a
Csodák Palotájába. Lajtosné Dudok reggel az 1956-os forradalomra és szaMária diákönkormányzatot segítő badságharcra emlékező műsort állított
pedagógusunk kísérte el Lukács Maja össze Lajtosné Dudok Mária osztályfőés Suriny Hanna 7. osztályos diákve- nök. A 8. osztályosok fegyelmezetten,
az ünnep méltóságához illően vettek
zetőinket erre az eseményre.
részt a műsor bemutatásán.
v
A korábbi évek gyakorlav
Ugyancsak az őszi szünet
tának megfelelően idén is október 15.
péntek volt a határideje az iskolák sta- előtti utolsó tanítási napon rendezték
tisztikai adatszolgáltatásának. Ezt a meg a Pest megyei asztalitenisz diáknagyon fontos adminisztrációs tevé- olimpia döntőjét Gödöllőn, melyen
kenységet intézményvezető-helyette- egyéni-, és csapatversenyben is elindultak 7-8. osztályos tanulóink (fénysünk és iskolatitkárunk koordinálta.

Á LTA L Á NO S I S K OL A
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osztályos lányok és a fiúk egyéni versenyei. Érdekes, sokszor igen „éles”
összecsapásokat lehetett látni, de az
érthető izgalmak ellenére végig sportszerű küzdelmek zajlottak az asztaloknál.
Eredmények:
Lányok

sék, kik képviselik a megyét a 2022
februárjában rendezendő asztalitenisz országos döntőn.
A Váci körzet bajnokaként
Nemeshegyi Lotti és Kóródi Zalán
indulhatott egyéniben. Zalán derekasan küzdött, de két győzelem mellett
két vereséget gyűjtött össze, így sajnos nem jutott tovább a csoportjából.
Lotti az értékes negyedik helyet szerezte meg!

képes tudósítás külön olvasható).

v Október hónapban elindultak a kézilabda házibajnokság mérkőzései is, melynek eredményéről a
következő hónapban olvashatnak az
érdeklődők.
Varga László,
intézményvezető

Tudósítás az asztalitenisz
diákolimpiáról
Október 12-én iskolánk adott helyet az asztalitenisz diákolimpia Váci
körzeti versenyének.
A tornatermünkben felállított hat
asztalon egyidőben zajlottak a 7-8.

helyezés

név

győzelem/vereség

helyezés

név

győzelem/vereség

I. Nemeshegyi Lotti 7. o. 4/1
II. Cseh-Lyly Antónia 7. o. 3/2
III. Krekó Nóra 7. o.
3/2
Fiúk
I. Kóródi Zalán 8. o.
II. Szabó Áron 7. o.
III. Szőrös Marcell 7. o.

5/0
4/1
3/2

Október 22-én, pénteken rendezték meg Gödöllőn a Pest megyei
asztalitenisz diákolimpia döntőjét. A
Városi Asztalitenisz Csarnok méltó
színhelyül szolgált ehhez az eseményhez, ahol 12 Butterfly asztalon zajlottak a mérkőzések. Az A jelű csoportokban az igazolt versenyzők-, míg
a B jelű csoportokban a nem igazolt
versenyzők mérték össze tudásukat
úgy egyéni-, mint csapatszinten. Pest
megye 6 körzetének legjobbjai adtak
egymásnak randevút, hogy eldönt-

A Pest megyei asztalitenisz diákolimpia döntőjének 2. helyezett csapata

Az egyéni versenyeket követően
kezdődtek a háromfős csapatversenyek. Két fiú- és egy lány csapatunk
indult ezen a megmérettetésen. Az
erős mezőnyben fiaink nem tudtak
továbblépni a csoportjaikból, de a
lányok ezüstérmet vehettek át! A csapat tagjai voltak: Nemeshegyi Lotti;
Cseh-Lyly Antónia és Krekó Nóra.
Gratulálunk ehhez a szép teljesítményhez!
Köszönetet szeretnénk mondani
Klement János polgármester úrnak és
a Csomádi KSK-nak a tanulóink szállításában nyújtott segítségért!
Varga László,
testnevelő tanár

KERÉKPÁROS
TÚRA AZ 1848-as, és
az 1956-os HŐSÖK
TISZTELETÉRE!
Az esős időjárás miatt az eredetileg
tervezetthez képest egy héttel később
2021. október 17-én, vasárnap zajlott
le kerékpáros emléktúránk. A fantasztikusan szép őszi napsütésben 9 órakor indultunk iskolánk elől Gödre.
Csomádon átkerekezve elértünk a
kerékpáros útra, amelyről lekanyarodtunk a régi katonai bázis felé vezetett
szép erdei útra. Fót szélét elérve, átmentünk az M2-es út fölött, utána a
Dunakeszit kikerülő földúton álltunk
meg elfogyasztani tízórainkat, miközben a csodás tájban gyönyörködtünk.
Utunkat folytatván, ezen az úton
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Kerékpáros emléktúra

Diákolimpia Mezei futóverseny

Október 6-i megemlékezés

Pingpong körzeti verseny
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Zene világnapi koncert

Te szedd! akció

Gyümölcssaláta készítése a 2.
osztályban

Diákolimpia Mezei futóverseny

Október 23-i megemlékezés
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e s z t e r g á ly m ih á ly
aktív kikapcsolódás… Jól esett a vasárnapi ebéd mindannyiunknak!
Tavasszal folytatása következik!
Varga László,
szervező tanár

Diákolimpia Mezei
futóverseny

értünk el Göd-Alsóra. A közeli Petőfi
téren megpihentünk, majd az iskola
közössége nevében megkoszorúztuk
az Országzászlót, utána átsétáltunk
Iván-Kovács László mellszobrához.
A szobornál röviden megemlékeztünk a Corvin köz első parancsnokáról, aki 1956 december 24-30. között
szervezte az ellenállást (tőle vette át a
parancsnokságot a legendás Pongrácz
Gergely október 31-én). A forradalom leverését követően - bár kimehetett volna nyugatra -, ő itthon maradt,
és igyekezett fenntartani a forradalmi
eszmét, Turul nevű pártot kezdett
szervezni. 1957 tavaszán elfogták,
majd - a vérbíróság halálos ítélete
alapján - decemberben kivégezték.
Mindössze 27 éves volt… A megemlékezést követően itt is elhelyeztük
koszorúnkat.
A megemlékezések és koszorúzásokat követően eltekerünk a kies
Székáts-kertbe, ahol egy romantikus
kis horgásztó található, melyet egy
felduzzasztott csermelyből alakítottak ki, közvetlenül a Duna mellett. A
helyi halőr engedélyével körbesétáltuk a tavacskát, mely idilli környezetben található. Érkezésünkre kinyitott
a takaros kis büfé is, hogy üdítőket,
chips-szeket, kávét vehessünk ma-

gunkhoz.
Innen a Feneketlen-tóhoz vezetett
az utunk, mely szintén a Dunaparthoz
közel található. Mielőtt visszaindultunk volna, felkerestük a Józsi cukrászdát, ahol ki-ki ízlése szerint süteményt, vagy fagylaltot fogyasztott.
Iskolánkat a Göd és Csomád közötti homokos úton közelítettünk
meg, mely úton több alkalommal is
megfogta a kerekeket a „vendégmarasztaló” homok.
Csapatunk 14 órára ért vissza a kiindulási helyére, 32 km tekerést követően.
Szép, napfényes idő, jó társaság,

Több év kihagyás után, idén 2021.
október 20-án újra részt tudtunk venni a Diákolimpia Mezei futóversenyen
felsős tanulóinkkal. A versenyt a Dunakeszi Repülőtéren rendezték meg.
A fiúknak és a lányoknak korosztályra bontottan, más-más távot kellett teljesíteniük. Három évfolyam
11 lelkes tanulója indult a különböző
távokon. Ötödik osztályos lány tanulóink (Gál Dorina, Koczka Panna, Szabó-Pujcsi Rozina, Varga Alíz)
1500 és 2000 méteres távot futottak,
a fiúk (Baksza Edvárd, Papp Péter)
2500 métert teljesítettek. A hatodik
osztályos lányok (Belső Réka, Kóródi
Szófia, Krantz Emma) 2000 méteren
indultak, míg a fiúk Sztéhló Márk (hatodik osztályos) és Kovács-Gablini
Bendegúz (hetedik osztályos) szintén
2500 métert teljesítettek.
A legtöbb induló a III. korosztályos lány kategóriában volt (189
fő), mégis itt értük el a legjobb eredményt. Belső Réka hatodik osztályos
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tanulónk a 38. helyen zárta a versenyt.
A futás során egy kisebb sérülés is
történt, de ennek ellenére tanulóink
teljesítették a korosztályos távokat,
aminek nagyon örültünk.
A részvételhez és az elért eredményhez minden résztvevőnek gratulálunk!
Bánhidi Mónika,
testnevelő tanár

Palacsintasütés a hetedik
osztályban
Az őszi szünet előtti pénteken találtunk alkalmat egy újszerű osztályközösségi tevékenység megvalósítására.
Még az összejövetel tervezésekor

döntöttünk úgy, hogy palacsintát sütünk, amelyhez mindenki hoz valamiféle hozzávalót, vagy az elkészítéshez
szükséges eszközt.
Elsőként, osztálytermünket ideiglenes konyhává alakítottuk át. Elrendeztük a szükséges hozzávalókat és felszereléseket, megterítettünk az asztalokon.
A palacsintatészta elkészítése után, két
csoportban, két főzőlapon, három serpenyőben sütöttük a palacsintákat.
Voltak ugyan kisebb nézetkülönbségek a hozzávalók mennyiségét, illetve
a megfelelő receptet illetően, de a végeredmény többnyire magáért beszélt…
Míg az egyik csapat főként az elkészült palacsinták számában és minőségében, a másik csapat inkább a
kreatív alkotásban jeleskedett. Viszont
a palacsinták, egységesen mind-mind

elfogytak. Sok finom lekvár is rendelkezésünkre állt, de a mogyorókrémes
palacsinta volt mindenki kedvence. A
még iskolában tartózkodó néhány pedagógusnak és felsős tanulónak is jutott
egy kis kóstoló.
Milán, aki igen nagy tapasztalattal
rendelkezik a palacsintatészta elkészítésében és ismeri a palacsintasütés minden fortélyát, külön „tanfolyamot” is
tartott nekünk a megfelelő tészta alapanyag elkészítéséről.
Az osztály másik fele, az asztalitenisz
diákolimpiai szereplése miatt, csak a
program végére érkezett meg, mivel a
verseny várakozásunkon felüli mértékben elhúzódott. Ez sem akadályozta
meg viszont az érmekkel érkezett sportolókat abban, hogy az osztálytársaik által már előre nekik megsütött édességet
megkóstolják.
Mindenki tapasztalhatta, hogy meg
kell dolgozni a betevő falatokért és a
mosogatás és rendrakás is szerves része
a konyhai munkának.
Tanulságos és szórakoztató délután volt.
Kelemen Ildikó,
osztályfőnök

Faültetés
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon, az iskolai hagyományoknak
megfelelően az első osztályos gyerekek egy fát ültettek az iskola udvarán.

16

Á LTA L Á NO S I S K OL A

Előtte megbeszéltük, hogy miért
ültetjük, és milyen teendőik lesznek vele a továbbiakban, hogy minél
tovább viruljon, árnyékot adjon és
szebbé tegye udvarunkat. Majd következett a munka, amelyben nagy
lelkesedéssel vettek részt a gyerekek.
A fiúk a földet lapátolták, a lányok
vödrökkel a kezükben várták, hogy
megöntözhessék a fácskát. Persze
volt, aki ebbe is, abba is besegített.
Köszönjük Misi bácsinak, hogy
előkészítette a fa helyét, így nekünk
már csak ültetnünk kellett.
Köszönjük a Lukács családnak a
felajánlott csodaszép vérszilvafa csemetét!
Reméljük, sokáig fogja díszíteni iskolánk udvarát a 2021/22. tanév első
osztályosainak fácskája.
Juhászné Szeitz Szilvia,
osztályfőnök

Diákparlamenti gyűlés
Minden évben összegyülekeznek
az általános és középiskolák diákönkormányzat elnökei, elnökhelyettesei, hogy megbeszéljék az elmúlt év
eseményeit és az aktuális problémákat, kérdéseket. Így történt ez idén
ősszel is, amikor meghívást kaptunk
a pest megyei diákparlamenti gyűlésre Budapestre. Október 8-án részt
vehettünk a gyűlésen, melynek idén
a Csodák Palotája adott otthont.
Lukács Maját és Suriny Hannát, hetedik osztályos diákjainkat kísértem el
erre a rendezvényre.
A szokásos köszöntők és beszámolók után a diákok megnézhettek egy
látványos fizikai kísérletet, amíg mi
pedagógusok egy továbbképzés keretén belül kaptunk ízelítőt arról, hogyan és mi módon tudjuk még segíteni a Diákönkormányzat munkáját.
A nap során lehetőségünk volt
végig látogatni a CsOPA kiállításait,
amit nagyon élveztünk a lányokkal.
Hanna és Maja örült ennek a napnak,
egyfajta jutalom volt számukra, hogy
amíg társaik az iskolában tanultak, ők
egy ilyen csodás helyen képviselhették
iskolánkat. Egy igazán különleges, izgalmas napot tölthettünk együtt, érdekes élményekkel gazdagodhattunk.
Lajtosné Dudok Mária
DÖK segítő pedagógus
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Kedves Olvasók!
Kedves Testvérek!
Azokban a napokban útra
kelt Mária, és sietve elment
a hegyvidékre, Júda egyik
városába.
Lukács 1,39

Advent
k özösségben
vagy
m agányosan?
Egy adventi hitvallás áll előttünk.
Annak az embernek a szava, aki igent
mondott az ígéretre, aki igaznak tartotta azt, amit Isten mondott. Annak
az embernek a szava, aki még nem élte
át az ígéret beteljesedését. Az elfogadott, de be nem teljesedett ígéretek
feszültségében él.
Hogyan lehet ebben a feszültségben egy ilyen ujjongó örömmel kiáltani? Hogyan lehet valaki boldog?
Miért áldott az, aki a várakozás feszültségében él? Lehet-e a sóvárgás,
a beteljesedés iránti vágyódás közepette örvendezni? Erzsébet örömujjongása arról tesz bizonyságot,
hogy igen.

Az adventi öröm a találkozásban
születik meg. Két asszony találkozásában, két magzat találkozásában, Isten
és ember találkozásában.
Mária, aki elfogadta Gábriel szavát,
amely szerint a Szentlélek ereje által
fiút fogan, hosszú útra indul. Amint
tudomására jut, hogy rokona, a meddő Erzsébet, idős korára gyermeket
vár, sietve indul hozzá. A hegyvidéken keresztül vezető út nem könnyű
és nem biztonságos.
Erzsébet férje, Zakariás, a pap,
akinek az angyal bejelentette, hogy
gyermeke fog születni, már hónapok óta néma. Némasága folyamatosan emlékezteti hitetlenségére, arra,
hogy megkérdőjelezte Isten küldöttének szavát.
Az idős asszonyon hónapról hónapra egyre láthatóbbak az áldott
állapot jelei. A fiatal Mária szemei elé
ez a szokatlan látvány tárul, amikor
belép Erzsébet és Zakariás házába.
Az idős Erzsébet megváltozott; gyermektelen, kissé keserű idős asszonyból első gyermekét örömmel váró
anyuka lett.
Két várandós asszony találkozása
ez, amelyben az Úr csodálatos, világot
megváltó terve bontakozik ki. Két
asszony, akiknek az Úr angyala lehetetlent ígért, és akik elhitték a lehetetlen szót. Két asszony egy olyan világban, ahol a férfiak számítanak igazán.
Az egyik túl fiatal, a másik túl idős;

egyik sem erős, hatalmas, vagy híres.
Gyenge és megalázott mindkét nő.
Erzsébet egész életében annak gyalázatát hordozta, hogy az Úr nem adott
neki gyermeket. Mennyit imádkozott
- sokáig látszólag hiába! - hogy Isten
tekintsen le rá és vegye el gyalázatát.
Máriát azonban éppen Isten jóindulata, kegyelme hozta a megalázottak
helyzetébe. Gyermeket vár József
menyasszonya!? Vajon mi mindent
suttognak a rossz nyelvek? Érzed-e,
hogy min ment keresztül Mária, amikor elmondta jegyesének mindazt,
amit az angyal szólt, majd várta József
döntését? Ha Isten nem avatkozik
közbe álomban, József elbocsátja őt,
és nem marad más, mint a szégyen és
az ellehetetlenülés.
Két megalázott, de boldog várandós asszony találkozása advent hajnalán, az Úr eljövetelének útján; ebből fakad a bizonyosság és az öröm:
"Boldog, aki hitt, mert beteljesedik
mindaz, amit az Úr mondott neki."
Nem az erősek, nem a hatalmasok,
nem a hivatásosok, nem a sikeresek,
hanem a gyengék örvendeznek az
Úrban. Nem a gazdagok, nem azok,
akik dúskálnak az ajándékhalmazban,
nem azok, akiket mindenki szeret, és
akikről mindenki jókat mond.
Azonban a „sokak szemében senkik” megtapasztalták, hogy az Úr
munkálkodik, és akik vágynak arra,
hogy ezt a csodát megosszák egymással. Amikor találkoznak, amikor egymás szemébe néznek, amikor hallják
egymás szavát és látják Isten munkáját, megtelnek örömmel és Isten iránti
hódolattal.
"Amikor Erzsébet meghallotta
Mária köszöntését, megmozdult a
magzat a méhében." Több történik
itt, mint két asszony találkozása. Rejtélyes, titokzatos módon találkozik a
két magzat is, négy emberi lény van
jelen. Erzsébet és Mária, Keresztelő
János és Jézus a Messiás. A találkozást
ujjongás kíséri. Erzsébet magzata, aki
az útkészítő lesz, repesik az örömtől
anyja méhében, amikor annak hang-

hi t
ját hallja, aki Urát és Istenét hordozza szíve alatt. Honnan
tudja, hogy most kell megmozdulni, örömmel repesni?
És honnan tudja Erzsébet, hogy az ő Ura és Istene
anyja jött el hozzá Mária személyében? "Hogyan is lehetséges az, hogy az én Uram anyja jön el énhozzám?" - mondja.
Zakariás nem mondhatta el neki mindazt, amit az angyal
mondott neki. Persze leírhatta, de erről sokkal többről van
itt szó. Nemcsak a két asszony találkozik, nemcsak a két
magzat van jelen, hanem a Szentlélek Isten is. Az Úr követe
azt mondta Jánosról, hogy "már anyja méhétől fogva megtelik Szentlélekkel" (1.15). A Szentlélek pedig felismerte,
hogy ki érkezett a várandós Mária személyében. Amikor
megmozdult a magzat, mintegy köszöntve Urát, Erzsébet
azonnal megtelt Szentlélekkel és ujjongó kiáltásban tört
ki. A Szentlélek egyesíti, köti össze, fonja egybe azt a négy
személyt, aki jelen van a találkozásban. A szavakkal ki nem
fejezhető módon cselekszik Isten.
Erzsébet és Mária Szentlélekben való ujjongó bizonyossága ma is találkozást készít. Ahogy találkozunk a
Biblia által a régmúlt dicsőséges eseményeivel, úgy találkozunk a ma is cselekvő Szentlélek Istennel. Amint
leperegnek előttünk az akkori események, megmozdul
a szívünkben valami. Isten Szentlelke kezdeményez, Isten Szentlelke hív - találkozásra, bizonyosságra, adventi
örömre.
Találkozásra az Úr Jézus Krisztussal, és találkozásra
egymással. Mert Krisztussal csak úgy tudunk találkozni
ha erősekből gyengékké leszünk. Nem az erősöké Isten
Országa - hanem a kicsinyeké, a lelki szegényeké, azoké,
akik olyanok, mint a kisgyermek. Azoké, akik őszintén
elismerik egymásnak nyomorúságaikat, megvallják Jézusra szorultságukat, és ezzel utat engednek kegyelmének. Vannak, akik tettetik, hogy erősek, akik nem merik
gyengeségüket beismerni, nem Isten bizonyosságából élnek, hanem saját erejükkel próbálkoznak. Nem ismerik
e két megalázott és felemelt várandós asszony örömét, a
Szentlélek jelenlétének és kiáradásának csodáját, Isten dicsőítésének jó ízét. Nem ismerik, mert mindig önmaguk
kontrollja alatt vannak. Mindig önmagukra kénytelenek
figyelni. És nem látnak többet saját - esetleg vallásos maguknál. De nem az a boldog, aki erős önmagában, és
nem az a boldog, aki bírja és kezei között szorongatja azt,
amit eltervezett magának, és nem az a boldog, aki bármit kíván, meg tudja szerezni. Az ilyen ember magányos
adventet él meg.
Adja meg nekünk az ÚR – legyen bármilyen a helyzet körülöttünk – hogy Vele lehessünk közösségben!
Ámen!
Lajtos János,
evangélikus lelkész
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SZEPTEMBERI ÓVODAKEZDÉS

S

zeptemberben nemcsak az iskolákba csengetnek be, hanem
az óvodák is megnyitják kapuikat és
a nevelési évet. A szülők legféltettebb
kincsüket, a gyermeküket talán először engedik másik, számára idegenkörnyezetbe.

sok mindegyike az utóbbi módszert
követte, így a szülők is részesei lehettek a befogadás mozzanatának. Ez az
anyás beszoktatás a bölcsődei nevelés
„találmánya”, melyet ma már az óvodák jelentős részében alkalmaznak.
Az óvodába kerülés szinte minden gyermeknek kettős élményt jeHozzánk bölcsődéből, lent. Egyrészt, a gyermekek várják
de többségében családokból a napot, mikor oviba mehetnek,
érkeztek a gyermekek.
izgatja, vajon milyen új élményekAz óvoda első hetei nem könnyűek kel fog majd találkozni. Másrészt
sem a pedagógusoknak, sem a szülők- viszont nap, mint nap hosszú időre
nek és legkevésbé a gyermekeknek. el kell szakadnia a szülőktől, ami
Mindenki számára ez egy várakozás- bizony nem könnyű. Nemcsak az
sal teli, izgalmas időszak, amely során elszakadás nehéz, de új felnőttekkel
nem törvényszerűen rossz élmény az és gyermekekkel kell megismerkedóvodai befogadás/beszoktatás. Ez nie, őket elfogadnia. Bekerül egy
az a hónap, amikor változatos képet csoportba, ahol nincs meghatáromutattak az óvodák. Bizonyára vol- zott helye, státusza, mint a családtak olyanok, ahol sírástól volt hangos ban, és ott van az óvodai élet szaaz öltöző, volt ahol fojtogatóan ölelő bály-és szokásrendszere is, amit el
gyermekkarok fonódtak a búcsúzko- kell fogadnia. Nem meglepő tehát,
dó édesanyák nyaka köré és volt ahol hogy az első időszak szinte minden
az édesanyák együtt tölthettek né- gyermeknek és szülőnek igen nehéz,
hány napot az óvodába lépő gyerme- sokszor fájdalmas.
keikkel. Nálunk az óvodapedagóguEzt tudva és tapasztalva, a mi

óvodánkban a befogadás/beszoktatás rugalmas, idejét és módját a
gyermekek és a család ismeretében
állapítják meg az óvodapedagógusok, amit a gyermekek szülei is elfogadnak.
A szülőkkel tartó viszony soha
nem korlátozódik csupán a befogadás/beszoktatás napjaira, heteire,
hanem hosszú, kiegyensúlyozott
kapcsolattartáson alapul.
A képek beszédesek, leolvasható
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róluk a gyermekek különböző érzelmi megnyilvánulása.
2021. 09. 22-én a helyi
Művelődési Házban, egy
klasszikus mese bábjáték előadáson
vettek részt a gyermekek, melynek
címe: Aranyos tarajos kiskakas. Az
Ákom - Bákom bábcsoport mutatta
be ezt a mesét, amit az ott lévő gyermekek örömmel fogadtak, és egy
pozitív meseélménnyel gazdagodtak. Köszönjük a lehetőséget, amikor csak tudunk, újra ott leszünk!
Sinkó Mihályné
intézményvezető
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égen a szüret társas eseménynek számított, amelyre egy
egész éven át készültek a családok.
Akkoriban ez egy egész közösség
tevékenysége volt, amelyet a nap végén szüreti mulatság zárt. Szüret
idején bezártak az iskolák, szünetelt
a bíráskodás és a katonák is szabadságot kaptak. Igazi sátoros ünnep,
kihagyhatatlan esemény volt, a társadalmi élet fontos része és az ismerkedés egyik hagyományos színtere.
A szüretelés ideje hazánkban és községünkben is a
szeptember és október hónapokra esett, ami nem csupán nehéz
fizikai tevékenység, sok- sok szorgos
kéz közös munkája, hanem vidám ünnep volt évszázadok óta. A metszés,
kapálás és kötözés fáradságos hónapjai után végre leszedhették a gyümölcsöt, majd a mulatozás után kezdődhetett a borkészítés.
A szüret napjának jó kiválasztása
jelentős mértékben befolyásolta/befolyásolja a bor minőségét. Ideális az,
amikor a szőlőfürtök fejlődésük tetőpontján vannak, így a tőke már nem
képes több cukrot készíteni. Ekkor
kapjuk a legtöbb és aránylag legjobb
bort.
2021. 10. 01. Óvodánkban
is izgalmas, érdekes és évről –
évre visszatérő hagyomány a
„szőlőszüret” mai kivitelben. A gyermekeknek alkalmuk nyílott játékosan kipróbálni a szőlőszüret alapvető
mozzanatait. A szőlőszemek nyomkodása, préselése valamennyi apróság
számára örömteli játék, feladat, munka volt. Jó volt látni, hogy ezen a napon milyen lelkesen tevékenykedtek.
Miután minden szőlőt feldolgoztak,
kezdődhetett a mulattság, falatozás,
mustkóstolás. Az édes must mellé

foszlós, édes kalácsot kínáltunk. Köszönjük a szülőknek, hogy erre az alkalomra bőségesen hoztak számunkra szőlőt.
2021. 10. 02. A szüreti vigasság
másnap folytatódott, mert községünkben is megrendezésre került a
hagyományos szüreti felvonulás, fogaton a bíróval és bírónéval (idén két
pár volt), zenekar és sok népviselet-

be öltözött felvonuló kíséretében. A
jeles nap forgatagában az óvodások
is részt vettek. Mind három csoport
felvonult, majd színvonalas műsorral
emlékezett meg e jeles nap hagyományáról. A program hajnalig tartó mulatsággal zárult.
Az igazi szüret a szőlőszüret. Már
kevés helyen találjuk meg a régi hagyományokat, de a mi óvodapedagó-

g y e r m e k e ink

23
Aranyosi Ervin:

A bor születése
Szőlőszemekben az édes élet,
cseppekben oldott napsugár.
Őrzi tüzét, – az elmúlt szépet –
titokban csak szüretre vár.
A nyár hevét magában hordja,
lágyan öntöző hűs esőt.
Álmaiért a vérét ontja,
s felrázza a még csüggedőt.
Tudja, hogy nem hal meg egészen,
új élet veszi kezdetét,
a présnek nehéz szülése lészen,
de a jövő, az lesz a szép!
gusi közösségünk hagyományéltető
ereje megteremti hozzá a hangulatot
és felidézik elődeink hétköznapjait és
ünnepi hagyományait, mert valljuk,
hogy a hagyományokkal - különösen
a helyi hagyományokkal - már kisgyermekkortól kezdve kell megismertetni a gyermekeket.
Sinkó Mihályné
óvodavezető

Vidámság lesz a születése,
szüreti bál ünnepli meg,
s a mustnak lassú erjedése,
dobogtat benne új szívet.
Hatalmas hordók belsejében,
érleli finom zamatát,
hogy évek múlva, pohár ölében
köszöntsön embert és hazát!
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