Közérdekű információk

Szelektív hulladékgyűjtés
A szelektív hulladékgyűjtés egy nagyon divatos
szó manapság. A szelektált gyűjtés azonban
önmagában kevés. A szelektíven gyűjtött anyagokat hasznosítani, az elkészült termékeket
értékesíteni kell. Ez már lényegesen nehezebb
feladat. Ehhez a tevékenységhez nagyon sok
tapasztalat és tőkeerő szükséges. A HUKE
cégcsoport többéves tapasztalattal rendelkezik a
szelektív hulladékgyűjtés terén. Magyarországon
kb. 500.000 lakos szelektíven gyűjtött anyagát
kezeli. Annak érdekében, hogy a gyűjtési és
hasznosítási támogatások igénybe vételével még
hatékonyabb és szélesebb körű szolgáltatást
tudjunk biztosítani, a Zalai HUKE Kft., amely a
cégcsoporton belül az összes cég begyűjtésének

koordinálását végzi 2003. elején szerződést
kötött a jelenlegi legnagyobb újrahasznosítást
koordináló szervezettel, az ÖKO PANNON
KHT-val.

Szelektív gyűjtőszigetek
A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének részeként "szelektív gyűjtőszigetek" kialakítására
került sor a településen, ahol elsősorban kartonpapír és üveg elhelyezésére nyílik lehetőség.

Házhoz menő szelektív zsákos
gyűjtés
A szelektív hulladékgyűjtés egy kényelmesebb
módja az otthoni zsákos gyűjtés. Ennek lényege
a következő: azok a lakók, akik szívesen gyűjtenék különválasztva a különféle csomagolóanyagokat, speciális gyűjtőzsákokat igényelhetnek az

önkormányzattól erre a célra. Otthon kényelmesen összegyűjthetők a különféle (papír, műanyag, fém) csomagolóanyagok ezekbe a zsákokba, s ha megtelt, egy gyűjtőjárat havonta
egyszer, a hónap utolsó csütörtökén összeszedi
a zsákokat, majd a Sárvári HUKE Kft. telephelyére szállítják, ahol egy válogatógépen anyagtípusonként szétválogatják, bebálázás után pedig
a hasznosító üzemekbe szállítják. A szelektíven
gyűjtött és hasznosított hulladék nem terheli
környezetünket!
Forrás: HUKE Kft. weblapja

Szelektíven gyűjtött szemét szállításának
napjai Sződön:
Október 25. (csütörtök)
November 29. (csütörtök)
December 20. (csütörtök)
A szelektív hulladékgyűjtő zsákok a Polgármesteri Hivatalban Juhász István falugazdánál szerezhetők be.
A használt gépkocsi abroncsok csak a faháznál (Sződ, Rét u.) helyezhetők el!

Tegyünk együtt környezetünk tisztaságáért!
Az önkormányzat képviselő-testületének
Népjóléti és Környezetvédelmi Bizottsága
a község területére szemétgyűjtést szervez.
Várjuk mindazon családok, baráti társaságok, egyesületek, civil szervezetek jelentkezését, akiknek fontos, hogy tiszta, egészséges környezetben éljünk.
Mivel az összegyűjtött szemetet el is kell
szállítani, különösen azon vállalkozók jelentkezését várjuk, akik ezt vállalják.
Részvételi szándékukat a 06 20 419 61
60-as telefonszámon, vagy 2007. november 20-ig személyesen Miletin Istvánnénál
(Dózsa György út 118.) jelezni szíveskedjenek.
Az akció részleteiről a jelentkezőket tájékoztatjuk.
Segítségüket és részvételüket előre is köszönjük!

Népjóléti és
Környezetvédelmi
Bizottság

2007. ősz

Sződiek Híradója

9

Oktatás, nevelés

HUNYADIS HÍREK
Tisztelt Vendégeink!
Kedves Kollégáim és
Munkatársaim!
Kedves Szülők és
Nagyszülők!
Kedves volt, leendő és
jelenlegi Hunyadisok!
Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött tanévnyitó ünnepélyünkre.
A 2007/2008-as tanév első
hivatalos tanítási napja szeptember 3. Azért gyűltünk
most össze, hogy együtt örüljünk az új iskolaévnek. A sok
napbarnított arc mutatja,
hogy szép és kellemes nyár áll
mögöttünk.
Siránkozhatnánk, hogy vége a
szünetnek, de mi ezt nem
tesszük. Aki ismer, az tudja,
hogy pozitív gondolkodású
vagyok, és erre bíztatom a
körülöttem lévőket is. Ha
búsulunk, attól még nem jön
vissza a szünet, a nyár. Akkor
meg minek szomorkodni.
Örüljünk annak, hogy a legnagyobb kincset fogjuk birtokolni munkánk befejezése
után. A legnagyobb kincset
pedig minden hunyadis ismeri, úgy hívják: TUDÁS.
A nyolc éves kincsvadászat izgalmas útjáról már rengeteget hallottak/hallottatok
tőlem az előző években is.
A 2007/2008-as tanévre vonatkozó játékszabályokat
röviden úgy ismertetném,
hogy mi, tanárok a legjobb
tudásunkkal tanítjuk diákjainkat, ők pedig naprakészen,
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szorgalmasan készülnek fel a
tanítási órákra és tanításon
kívüli foglalkozásokra. Egyszerűen hangzik, és egyszerűen lehet kivitelezni.
Bízom abban, hogy ebben
az évben is eredményes, jó
évet fogunk zárni
2008. június 13-án.
A tanévnyitó tantestületi
értekezleten mi, tanárok már
átfutottuk a ránk váró feladatokat, eseményeket. Biztos
vagyok benne, hogy a hunyadis falak között ebben az
évben sem unatkozik majd se
diák, se tanár. Amellett, hogy
minőségi nevelő-oktató munkát írtunk elő, munkatervünkben szerepel bőven más is.
Rengeteg verseny lesz az idén;
megünnepeljük az épület
fennállásának 40. születésnapját; nemzeti ünnepeinkre, idén
is, méltó módon emlékezünk
meg; lesznek táborozási lehetőségek; elmegyünk erdei
iskolába, színházba, hangversenyre, kiállításra és moziba.
Sorolhatnám még, de nem
hozattam veletek pizsamát,
tehát nem tudunk itt aludni,
így a többit majd menet közben megtudja mindenki.
Kedves Nyolcadikosok!
Hozzátok így év elején külön
is szoktam szólni. Figyelmeztetlek benneteket, hogy továbbtanuló osztály vagytok.
Középiskolai felvételik várnak
rátok. Az, hogy mi lesz a felvételi eredménye rajtatok
múlik.
„Aki tanul halad,
Aki nem, az marad.”
Tanuljatok szorgalmasan! Mi
minden segítséget megadunk
ahhoz, hogy sikeres felvételit

tehessetek.
A színvonalas tanítási órákon kívül, elviszünk benneteket pályaválasztási tanácsadásra; felvételi előkészítőt tartunk matematikából és magyarból; emelt óraszámban
tanítjuk az angolt számotokra;
segítjük a felvételi adminisztrációját.
Mi többet nem tehetünk
értetek, a többi rajtatok múlik. Tanulni nem tudunk helyettetek.
Munkára fel, bízunk bennetek!
Most hozzátok fordulok,
Kedves Első Osztályosok!

Azt sem győzöm hangsúlyozni, hogy a szerető, gondoskodó családi háttér nélkül
nem találhatják meg gyermekeik, unokáik a KINCSET, a
tudást.
Bízom az Önök segítő
szándékában, és jó szívvel
fogadjuk építő kritikájukat is.
Hiszem, hogy a hunyadis
falak között, minden gonosz,
romboló erő ellenére is (ami a
nyáron sem kímélt bennünket) minőségi nevelő-oktató
munka fog folyni. Hiszem,
hogy ezek között a falak között a családias légkörben jól
fogja magát érezni mindenki.
Ezért a lehetőségért Hertel
László polgármester úr időt
és fáradtságot nem kímélve
különösen sokat küzdött ezen
a nyáron.
Köszönjük ezt Önnek,
polgármester úr.
Mint az intézmény vezetője, azt kívánom, hogy továbbra is így tudjunk összefogni
Sződ község iskolájáért!

Májusban ott voltam mindkét
nagycsoport ballagásán.
Már akkor láttam ám, hogy
nagyon bátor és ügyes gyermekek vagytok. Tetszett a
szereplésetek. Azt kívánom,
hogy itt az iskolában is érezzétek jól magatokat, és megszeressétek a tanulást. Mi
nagyon vártunk benneteket és
mindent elkövetünk, hogy 8
év múlva Ti is tarisznyátokba Céljaink eléréséhez kívánok
tehessétek a hőn áhított, so- mindnyájunknak sok erőt,
kat emlegetett kincset.
egészséget, kitartó türelmet és
Kérlek benneteket, tanulja- Isten kegyelmét!
tok jól, legyetek szorgalmasak, vidámak, bátrak és ügye- Egy mondás azt tartja:
sek!
Meglátjátok,
„Jobb gyertyát gyújtani, mint átkozódni a
milyen jó lesz
sötétség miatt.”
HUNYADISNAK lenni.
Mi, hunyadisok gyertyagyújKedves Szülők és
tók vagyunk.
Nagyszülők!
Ezzel - a szerintem - szép és
Minden évben azt kérem hittel teli mondattal a
Önöktől, hogy gyermekeik, 2007/2008-as tanévet hivataunokáik érdekében fogjunk losan megnyitom.
össze! Kérem, segítsék jó
szívvel és jó szóval a mi munkánkat!

Sződiek Híradója

2007. ősz

Oktatás, nevelés
Bemutatkoznak új
kollégáink
Karkusz Máriának hívnak,
ez év szeptemberétől a sződi
Hunyadi János Általános Iskolában tanítok. Messziről, a
Borsod megyei Ózdról származom csakúgy, mint az iskola egykori tanítója,
Keresztesné Enikő. F ö l d rajz, rajz, angol és etika szakos tanár vagyok. Földrajz
rajz szakos diplomámat Nyíregyházán vehettem át 2003ban az etika szakkal egyetemben. Az angol szakot a miskolci egyetemen végeztem el
2003-2006 között, már munka mellett.
Ami a pályaválasztásomat
leginkább meghatározta, az a
festészet iránti késztetésem
volt; mindenképp ilyesféle
dologgal szerettem volna
foglalkozni. Rajz szakon jó
színvonalú képzésre nyílt
lehetőségem, a festés azóta is
kiemelt helyet kap szabadidőmben. Szerepelt már képem Komáromban, a Monostori erődben, ahová 1500
képből a kiállított kb. 90 közé
sikerült bekerülnöm. A Kulturális Örökség Védelmi Hivatala szervezésében rendezett kiállításon Budapesten a
Budai várban, Miskolcon
több alkalommal a Megyei
Kulturális és Idegenforgalmi
Hivatal által szervezett kiállításokon, továbbá láthatóak
voltak még képeim Hévízen
és Sárospatakon. Terveim
között szerepel egy, az iskolában rendezendő kiállítás a
képeimből. Örömmel vállaltam diákjaink számára ez
évtől a rajz szakkört itt, az
iskola falai között.
Sződ kedves, barátságos
kis település, első látásra megtetszett. Bizakodva nézek az
itteni teendőim elé, szeretnék
minél többet megismerni a
környékből.

2007. ősz

Nevem Soós Emőke, 1978ban születtem, több mint 7
éve hagytam el szülővárosomat, Sepsiszentgyörgyöt,
azóta Budapest az otthonom.
Diplomáimat 1997-ben a
Bod Péter Tanító- és Óvóképzőben, majd 2007-ben az
ELTE TÓFK tanító szakán
szereztem. Diplomamunkámban a magyarországi hagyományos és alternatív matematikaoktatás jelenkori helyzetét
mutatom be. Jelenleg az ELTE – PPK mester szakán
vagyok hallgató, ahol a kor
gyermeknevelését tanulmányozom. Egyéb oktatói tevékenységeim: római-katolikus
hitoktatás, néptánc-oktatás,
inlineskate (egysoros görkorcsolya) oktatás.
Gyermekneveléssel és oktatással foglalkozom már 11
éve. Legfontosabb célomnak
tekintem, hogy minden gyermeket a saját képességeihez
mérten neveljek, oktassak,
értékeljek. Minden gyermek
más és más, ezért a differenciálás módszerét tekintem az
oktató-nevelő feladat hatékony eszközének. Rossz gyermek számomra nincs, csak
meg nem értett gyermek.
Mindenekelőtt a gyermeket
figyelem, hogy megtaláljuk, a
szülővel közösen, a fejlesztés
irányát és eszközeit.

JÚNIUS

Az esztergomi
kirándulás
5. osztály végén Esztergomba
kirándultunk, amit az összes
barátom és én izgatottan vártunk.
Odafelé vonattal utaztunk.
Komáromban a Monostori
erődöt látogattuk meg. Majdnem eltévedtünk a sötét labirintusban. Majd busszal utaztunk tovább Esztergomig.
Szállásunk a Duna-parti Szalma panzióban volt, ahol

mindannyiunkat nagy megelégedésre két-három ágyas szobákban helyeztek el. Én a
Ricsivel és a Dáviddal kerültem egy helyre. Remek volt a
hangulat, nagyon sokat nevettünk és tréfálkoztunk. Kipakolás után felfedezőútra indultunk. Átsétáltunk a Mária
Valéria hídon, ami szintén
nagyon érdekes volt. Este
kirándultunk egyet a Csonterdőbe, ahol már nagyon fáradt
voltam. Még aznap este gyönyörű fényképeket készítettünk a városról.
Másnap reggel összepakoltunk, majd megreggeliztünk a
Szalma csárdában. Egy idegenvezető előadásában megismerhettük a Bazilikát, amely
Magyarország legnagyobb
egyházi épülete. Megcsodálhattuk hatalmas harangját,
sőt, sok-sok lépcsőt megmászva felmehettünk a kupolába. Itt gyönyörű panoráma
tárult a szemünk elé. Beláttuk
az egész környéket.
Ági néni elvitt minket a
Duna Múzeumba is, ahol sok
érdekes, vízzel kapcsolatos
ismertet szereztünk. A
pizzériában elköltött ebéd
után egy kisvonattal körbeutaztunk a városon. Délutánra már mindenki nagyon elfáradt.
Hazafelé hajóval jöttünk.
Ez Áronnak és nekem nagyon nagy élmény volt. Én
ezelőtt csak komppal utaztam, ezért ez nekem rendkívül érdekes volt. Útközben
láttunk úszókat, kenusokat,
szárnyashajót és hattyút is.
Megérkezésünk előtt hatalmas nagy vihar kerekedett.
Gyorsan a hajó orrába mentünk és felvettük az esőkabátokat. Még a hajón elbúcsúztunk egymástól, mert a parton
már mindenkit vártak a szüleik.
Ez az osztálykirándulás
olyan jól sikerült, hogy a mai
napig is sokat szoktuk emlegetni. Remélem, hogy idén is
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ilyen remek élményekben lesz
részünk. Ági nénit ismerve ez
biztosan így is lesz!

Bíró Bence 6. o.

JÚLIUS

Túlélő tábor – 2007.
A 2007-es év túlélő táborára
került sor július 9-én a Csattogó völgyben. Voltunk jó
néhányan, akik másodszorra
vettünk részt ezen a
„kiképzésen”, de voltak olyanok is, akik még nem tudták,
mit vállalnak be.
Ezúttal 25-en jelentkeztünk a táborba, és nagyon jól
éreztük magunkat. Kármen
néni meglátogatása idén sem
maradhatott el; első napi
programként elgyalogoltunk
hozzá. Bográcsban főzött
nekünk, és míg ő főzött, mi,
fiúk nem unatkoztunk, ugyanis találtunk a kertjében egy
roncs kocsit, aminek szétszedése igencsak lekötötte a figyelmünket. Az étel nagyon
ízlett mindenkinek. A korán
kelés és a futás a focipálya
körül minden reggel kötelező
program volt - ez nagyban
hozzájárult a jó erőnléthez,
ami elengedhetetlen a napi
kimerítő túrákhoz. A (nem
elég finom és sok) reggeli
után pakoltunk és nekivágtunk az erdőnek. Mindennap
más és más táj jellegzetességével ismerkedhettünk meg. A
látvány, mely a hegytetőkön
fogadott, kárpótolt minket a
sok gyaloglás után. A táborban már várt ránk a vacsora,
mely szintén nem volt túl
finom és sok, de hát ilyen a
„túlélő-koszt”. A túra és a
vacsora után mindennap volt
szabadidőnk, ilyenkor elmehettünk a büfébe, focizhattunk, vagy bármi mást csinálhattunk, amihez kedvünk
támadt. A tábor legizgalmasabb programja a csütörtöki
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akadálypálya volt. Ez a nap
remek alkalom volt, hogy
teszteljük a kitartásunkat, az
állóképességünket, és megtanuljunk csapatban dolgozni.
Két csoportra osztottak minket és pontozták, hogyan
teljesítjük az adott feladatokat
- persze ez azon is múlt, hányan csináljuk végig. A csapatnak, amelybe engem osztottak, például fel kellett
mászni egy nagyon magas fa
tetejére, amibe vaskarikák
voltak csavarozva és persze
egy biztosítókötél is rajtunk
volt, ami nem engedett leesni,
így nem is tűnik olyan nehéznek, de igenis nehéz volt,
mert nagyon magasra fel kellett mászni. Este a bátorságunkat is próbára tehettük
egy éjszakai túra keretében,
ugyanis mindenkinek végig
kellett mennie egy hosszú
erdei ösvényen zseblámpa
nélkül. Mehettünk egyedül is
vagy párban, ezt mindenki
eldönthette. Szerintem társaság nélkül izgalmasabb volt.
A túravezetők trükkjeivel

ten. Mindenki kapott egy
oklevelet és egy tollat, az első
három helyezett gyereknek
kulcstartót is adtak.
Másnap összepakoltunk és
hazamentünk. Nagyon jó volt
ez a tábor, én büszke vagyok
rá, hogy megint „túléltem”!

Simon Tamás 7. o.

AUGUSZTUS

Színjátszótábor

Nagybörzsönyi kirándulás

Egy nyár sem múlhat el színjátszó tábor nélkül. Idén a
Sződi Szószátyárok kis számú, de lelkes csapata - többek
között – Molière műveiből
összeállított darabban jeleskedett. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk a bagi
művelődési házban 2007.
október 14-én megrendezésre
kerülő ZAMÁRDI GYÜMÖLCSÖK című bemutatón.

- tbá -

Tábori életkép

időről időre találkoztam az
ösvényen és az egyik ilyen
találmányukba még bele is
rúgtam…Azt hiszem ezzel
tesztelni akarták, hogyan is
reagálunk a zajokra és mozgásokra, melyekkel az ember
gyakran találkozhat, ha éjszaka az erdőben jár. Miután
mindenki végzett, visszamentünk a táborba, és kihirdették,
hány pontot értünk el a hé-
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SZEPTEMBER

Nagybörzsönyi
kirándulás
Még a tanévnyitó értekezleten
elhatároztuk, hogy felelevenítjük régi hagyományainkat,
és szeptemberben pedagógus
kirándulást szervezünk. Ez
azon dolgok egyike, amiért

pedagógus és diák egyformán
tud lelkesedni.
Választásunk Nagybörzsönyre esett. Ez a középkorban bányavárosként működő
kis település a Duna-Ipoly
Nemzeti Park nyugati peremén található, messze a városok zajától, csodálatos természeti környezetben. Szeptember 19. kicsit borongós
reggelén indultunk útnak, de
az időjárás végül is kegyes
volt hozzánk és szép napfényes őszi idő köszöntött ránk,
mire megérkeztünk.
Először a Börzsöny-patak
partján álló vízimalomhoz
vezetett az utunk, ahol a malomipar történetét bemutató
kiállítást néztük meg. Innen
átsétáltunk a tájházba, ami a
XIII. században épült, és az
egykori bányászgazda lakóháza volt. Itt egy nagyon érdekes helytörténeti kiállítást
tekintettünk meg. Régen
használt bútorok, eszközök
idézték fel sokunk gyerekkori
emlékeit. A vidám tárlatvezetés közben csodálkoztunk rá,
hogy milyen sokat változott a
minket körülvevő világ pár
évtized alatt.
A tájházzal szemben meredek lépcső végén áll a XIII.
században épült Bányásztemplom, ahol megszólaltattuk az ország legrégebbi orgonáját is. A kellemes beszélgetéssel együtt elköltött ebédünk után a falu szélén, kőfal-
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lal körülvéve várakozott még
ránk a XIII. században épült
Szent István templom. Ahogy
beléptünk az ódon falak közé,
úgy éreztük, mintha egy középkori időutazáson vennénk
részt. A templom puritán
szépsége mindenkit lenyűgözött. Csendes présházakkal
szegélyezett út vezetett a halastóhoz, ahol még egy kicsit
gyönyörködtünk a csodálatos
tájban, hogy élményekkel,
csenddel és nyugalommal
feltöltődve térjünk haza.
Azt hiszem, mindegyikünk
kellemes emlékekkel gondol
vissza erre a napra. Jólesett
kicsit együtt lenni, beszélgetni, jókat nevetni; lassítani a
hétköznapok pörgő, rohanó
ritmusán. Sokan éreztük,
hogy nem utoljára jártunk itt,
szeretnénk a közeljövőben
diákjainkkal, családunkkal is
felfedeztetni Magyarországnak ezt az alig ismert, gyönyörű szegletét.
Dreiszigné Gombai Erzsébet

Pályaválasztási
kiállítás
Okt. 2-án, délelőtt a 7.-es és
8.-os diákok ellátogattak a
Pályaválasztási kiállításra a
váci sportcsarnokba. Miért is
volt érdemes elmennünk? A
közelben lévő középiskolák
képviselői mind jelen voltak:
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Madách Imre, Boronkai
György, Radnóti Miklós, Király Endre, Szt.László, Piarista Gimnázium, Apor Vilmos
Katolikus Főiskola. A sulik
különböző szórólapokkal
készültek, melyben programjaikat, tagozataikat, felvételi
lehetőségeiket mutatták be.
Sok információt tudtunk meg
a különböző iskolákról, hogy

miért érdemes oda jelentkezni. A iskoláknak megfelelő
sajátos programok vártak
minket: számítógépes foglalkozások, tejkóstolás, feladatlapok kitöltése, nyeremények
kisorsolása, ingyen
sütikóstolás, műkörömkészítés, szoborkészítés. Nagy
meglepetésünkre különböző
táncosok is felléptek. Nagyon

sok ihletet kaptunk, hogy
hova jelentkezhetnénk, s hogy
milyen szakmát válasszunk
jövőre. Szerintünk hasznosan
töltöttük ezt a sulimentes
délelőttöt.

Czinege Mariann
és Balogh Dóra 7. o.

SZAKKÖREINK

IDŐPONT

VEZETŐ

Énekkar:
Angol dráma 5., 6. oszt.:
Angol dráma 7., 8. oszt.:
Aerobic:
Alsós dráma
Magyar előkészítő:
Matematika előkészítő:
Rajz szakkör:
Angol szakkör 2. oszt.:
Helyesírási szakkör:
Sportkör

kedd, csütörtök 6. óra
kedd 1615-17 óra
csütörtök 1615-17 óra
kedd, csüt. 15-16 óra
hétfő 5. óra
hétfő 0. óra
szerda 6. óra
szerda 1330-15 óra
szerda 15-1545
kedd 14-1445
hétfő 16-17 óra
éntek 16-17 óra
szerda 15-1630

Tóthné Barcs Ágnes
Rodney Ágnes
Rodney Ágnes
Keszericze Kármen
Molnár Tímea
Tóthné Barcs Ágnes
Bimba Imre
Karkusz Mária
Vas Zsuzsanna
Tóthné Barcs Ágnes

Népi tánc szakkör:

NYUGDÍJAS-BÚCSÚZTATÓ
2007. október 4-én nyugdíjba vonulása alkalmából
elbúcsúztattuk Balik Lászlóné, Marika nénit, aki
11 évig dolgozott óvodánkban dajkaként.
Békés, boldog nyugdíjas éveket kívánunk neki!

Óvoda Nevelőtestülete

FELHÍVÁS!
KEDVES SZŐDI
LAKOSOK!
Mint már hírül adtuk,
iskolánk 40. születésnapjára nagyszabású
kiállítással készülünk.
Iskolánk tanulói
felkeresik Önöket otthonaikban, hogy régi
fényképeket, könyveket, egyéb tárgyi emlékeket kérjenek.
Kérem, segítsék a
gyerekek munkáját,
mivel a legtöbb relikviát gyűjtött osztály jutalomban részesül!
A féltve őrzött emlékeket megóvjuk és a
kiállítás után visszaszolgáltatjuk.

Kolumbán Attila
Ónodi Attila

Mészáros Miklósné

Fontosabb események az első félévben
Október

Pályaválasztási Kiállítás 7.,8. osztályos diákok részére
Október 6-i megemlékezés
Október 23-i megemlékezés

November

„Miénk a színpad”-műsoros délután
Galagonya Szavalóverseny
Fogadóóra
Rendezvénysorozat iskolánk 40 éves fennállásának
tiszteletére

December

Adventi Koncert
Jelentkezési lapok leadása a központi felvételire
(8. oszt.)

Január:

Az első félév zárása- január 18.
Félévi értesítők kiadása- január 25.
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A Napközi Otthonos Óvoda hírei
Puskás Szilveszterné óvodavezető beszéde az óvoda átadó ünnepélyén

Köszöntöm Önöket államalapító Szent István királyunk
ünnepén, az új óvoda átadása
alkalmából. Köszönöm, hogy
elfogadták meghívásunkat és
együtt örülnek velünk ezen a
szép napon.
25 évvel ezelőtt, Volánbusz
járat híján az állomásról a
réten át gyalog jöttem először
Sződre. Útközben a piacról
hazatérő sződi néniket a községről és az óvodáról kérdeztem. Büszkén és boldogan
mesélték akkor, hogy összefogott a falu, pénzadománnyal
és társadalmi munkával segítették az új óvoda építését és
nemsokára átadásra kerül az
óvoda. Községük és közösségük dicséretének hatására,

pályakezdő óvónőként jöttem
ide dolgozni. Akkor még nem
gondoltam, hogy pályafutásom során Sződön még egyszer óvodaátadásra kerül sor.
A jövőt a gyermekekben
látó, gyermekszerető önkormányzati képviselő-testület és
Hertel László polgármester úr
azonban kitűzték a nemes
célt, megteremtették a pénzügyi feltételeket és elindították az óvoda építését. Fél
évvel később, a mai napon
pedig át is adják nekünk. Köszönjük figyelmességüket,
odaadó munkájukat, melynek
eredményeként megvalósult
régen dédelgetett vágyunk:
korszerű, szép óvodában
kezdhetjük az új nevelési évet.
Köszönjük Kertész Zsolt úr
tervezői és műszaki ellenőri
munkáját, valamint Hénop
Zsolt úrnak a MAROS ÉPÍTŐK BT ügyvezetőjének és
munkatársainak a kivitelezés
során tanúsított figyelmességüket, segítőkészségüket,

hiszen az építkezés fél éve
alatt egyszer sem zavarták az
óvodai nevelést, a szabadtéri
foglalkozásainkat, az anyák
napi és évzáró ünnepélyeinket.
Köszönöm a Mészáros
Kertépítő Kft. és Floch
Zoltán szakmai munkáját,
melyet az udvarrendezés idején ajánlottak fel. Köszönjük
a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, a hagyományőrző
asszonykórus ajándékát, valamint minden támogatónk
kisebb-nagyobb segítségét.
Ez az óvodaátadás is bizonyítja, hogy ebben a községben 25 év után is össze tudnak fogni az emberek és fontosnak tartják községünk jó
hírnevének öregbítését.

Óvodakezdés

2007. augusztus 1-jén megkezdődött óvodánk
2007/2008-as nevelési éve.

Nagy örömünkre az új óvoda
átadásával kezdhettük meg
munkánkat. A Tabán úti óvoda megszűnte miatt községünk minden óvodás korú
gyermeke új környezetben
ismerkedett meg csoporttársaival az első napokban, s
nagy örömmel vették birtokukba a tornatermet is.
Köszönjük mindazok fáradtságos munkáját, akik segítették ennek a régen dédelgetett álomnak a megvalósítását.
Az új nevelési évben mindenkinek eredményes munkát
kívánunk!

Tisztelt Vendégeink,
Tisztelt Ünneplő Közönség!

Az óvoda új szárnya
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Végül engedjék meg, hogy
köszönetet mondjak munkatársaimnak. A szabadságukat
megszakító óvónők és dajka
nénik festették, lakkozták a
régi bútorokat, játékokat,

Óvoda Nevelőtestülete
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tornaeszközöket, volt, aki új
függönyöket varrt vagy szőnyeget vásárolt. A Tabán úti
óvodából áthozott bútorokkal, játékokkal rendeztük be
az új csoportszobákat, öltözőket. Mindenki azt szerette
volna, hogy régi és új épület
egyaránt a legszebb fényében
ragyogjon. A hetek óta, reggeltől estig tartó költözködés,
cipekedés, takarítás, festés,
díszítés munkálatainak végén
Gárdonyi Géza gondolata
jutott eszembe, melyet az
Egri Csillagok című művében
Dobó István mondott: „a
falak ereje nem a kőben van, hanem a védők lelkében”.
Ez a munkatársi közösség
eddig is megmutatta erejét.
Bízom abban, hogy szakértelmük, gyermekszeretetük és
szorgalmuk méltó lesz a szép,
korszerű környezethez és
remélem, hogy a sződi emberek a jövőben is büszkén fogják emlegetni, ha idegen, vagy
vendég érkezik községünkbe.
A szüreti mulatság előtt az
óvodás gyerekek is nagy
örömmel vettek részt az előkészületekben, a töklámpások
készítésében, melyek az esti
bálon a jelenlévők asztalait
díszítették.

Szüreti mulatság
Szeptember 22-én a szüret
napjára ébredtünk. Az
„égiek” is velünk voltak, mivel csodaszép napot varázsoltak Sződre. Áki nagyon készült a fellépésükre, egész
délelőtt gyakorolta az énekeket és a tánclépéseket. Vircsit
és engem is felkért táncolni.
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Készülnek a töklámpások I.

Készülnek a töklámpások II.

Táncolnak az ovisok I.

Táncolnak az ovisok II.

Három a kislány

Az iskolások is ropták

Énekétől zengett a ház, csak
ezt hallottam: „Elaludt az
öreg csősz” „elfogták a hajnali kis ördögöt, aki ide-oda
beszökött.” Édes volt és persze nagyon izgatott. Mikor
már közeledett az indulás
ideje, Ákost ünnepi ruhába
öltöztettem. Sötét nadrág,
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fehér ing és persze az elmaradhatatlan fekete kis mellény
nemzeti színű szalaggal. Kora
délután megérkeztünk a sződi
buszfordulóhoz, ahonnan a
szüreti felvonulás indult. A
gyerkőcöket Zsófi néni felügyeletére bíztam. Amikor
visszafordultam – nagy meg-

lepetésemre – Vircsi is népviseleti ruhába volt öltöztetve:
babos kendő, hímzett mellény, piros szoknya. Nagyon
sok feldíszített hintó érkezett
és sok lovas felvonuló is csatlakozott hozzájuk. Az ovisok
külön lovas kocsikon utaztak.
Az egyiken Áki és a táncosok,
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a másikon a Virág és a többi
ovis. Nagyon jó hangulatú
volt a felvonulás, a gyerekek
énekeltek a kocsikon és lassú
menetben megérkeztek a
nagy focipályához. Ott táncosaink felkészültek a bemutatóra, és elkezdődött a mulatság. Zsófi néni és Marianna
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Van még hely a kocsin?

A Sződi Hagyományőrzők

Sokan gyűltünk össze

A falu legkisebb csikósa

Bejártuk az egész falut

Csattogott az ostor

néni sokat foglalkoztak a gyerekekkel, aminek meg is lett
az eredménye, hisz’ profikat
megszégyenítő műsort adtak
elő! Tapsviharral üdvözölte a
közönség a produkciót. Őket
az idősebb korosztály követte, akik szintén nagy sikert
arattak. Az előadás után ismét
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lovas kocsira szálltak aranyoskáim és egy a faluban tett
nagy körrel, az iskola udvarára érkezve, zárták a felvonulást. Ezután a kedves kocsis
bácsik megengedték, hogy
gyermekeink egy kicsit felülhessenek a lovaikra – „ez volt
a hab a tortán!” Kicsit fárad-

tan, de élményekkel telve
indultunk haza. Nagyon jól
éreztük magunkat!

Vinczéné Ferencz Tünde
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Hagyományőrző
szüret
Egy szép napsütéses őszi napon,
idén is volt szüreti felvonulás és
szüreti bál. A mai lemondásokkal
teli hétköznapokban, még sokkal
értékesebb egy ilyen jó hangulatú
napon részt venni.
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