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Oktatás-nevelés
nekem nagyon fontos. Gondolom, mondanom sem kell,
hogy amikor ezt nekem elmesélték, milyen melegség járta át
a szívemet.
A másik történet, ami ide
tartozik az is a napokban történt. Sződ község beköszöntő tábláinak avató ünnepségén Harrach Péter országgyűlési képviselő úr beszédében
többek között a következőket
mondta:
„Szeretek Sződre jönni.
Nemcsak azért, mert Sződ egy
dinamikusan fejlődő falu, hanem azért is, mert Sződnek
lelke van!”
Gondolatát hallván nagyot
dobbant a szívem. Nem véletlen, hogy gyors egymásutániságban kétszer is ezt kellett
hallanom.
Ez a válasz arra, hogy én
egy évre „ugrottam át” Sződre tanítani, és már húsz éve
itt dolgozom. Sződ lelke tartott és tart itt. Ahogyan az emberek itt összefognak, az csodálatos. Bármilyen rendezvény van a faluban, a falu apraja-nagyja egy lélekként vesz
részt.
Legutóbb az iskolának jutott az a feladat, hogy megrendezze a Gyereknapot. Még
most is jó visszagondolni,
hogy mennyi segítséget kap-

tunk. Ivanics Istvánné (Marika), az oktatási bizottság elnöke a szervezés első napjától a
végéig ellátott jó tanácsokkal.
Segített bennünket jótanácsaival Sztruhár Imre képviselő
úr is, aki a FÓRUM vezetőjeként sok éven át szervezte ezt
a rendezvényt. Miletin Istvánné (Julika) képviselő asszony
szervezte a büfés életet.
Dicséret illeti az iskolai Szülői Közösséget (SZK), akik
társzervezőként ott álltak mellettünk (kézműves foglalkozás, eszközök szállítása, zenélés stb). A COOP Áruház
szponzorálta a rendezvényt.
Segítőink voltak még a Baba-Mama Klub tagjai Karoliny
Anna vezetésével, a CsibészKlub (Dinka Józsefné és Ágika vezetésével) mellettünk volt
az Óvoda, a Vöröskereszt, volt
tanítványunk Dávid Tamás
(mentőszolgálat). Pál László a
hangosításban segített. A Karitasz csoport fáradhatatlanul
kente a zsíros kenyereket , sütötték a süteményeket. Mikes
László villanyszerelő mester
nélkül nem indulhattak volna
a körhinták. Deszpod Mihály
édesapa a trambulinost szállította oda-vissza (Bp.) Gyetvai János karbantartónk mellett ott dolgoztak a hivatal emberei. Nyúzó Andrea tanítvá-

nyunk édesanyja kézműves
foglalkozást vállalt. Heinczinger Miklós (MIKA) dalával és
zenéjével segítette rendezvényünk sikerességét. Még sorolhatnám és elnézést kérek,
ha valakit kihagytam. Ezzel
csak azt akartam érzékeltetni,
hogy a legutóbbi falu szintű
rendezvényünk is azt mutatta,
hogy egy emberként fog öszsze a falu a jó ügyért. (Köszönetnyilvánításomat részletesen
külön gyermeknapi cikkem is
tartalmazza.) Mert Sződnek
lelke van.
Kedves Olvasók! Kedves
Sződiek! Fogjunk össze a jövőben is, és ne hagyjuk, hogy
elveszítsük legfőbb kincseinket!. Őrizzük meg azt a lelket, amire már mások is felfigyeltek. Mint az iskola igazgatója a falu többi vezető embereivel dolgozom együtt. Látom, hogy úgy a polgármester
úr, mint a képviselő-testület,
az óvodavezető, a falu papja, a
hivatali dolgozók, az orvosok
és a gyógyszerészek, a postaés takarékszövetkezet dolgozói, a civil szervezetek és sorolhatnám hosszan, mindenki
jót akar.
Mert a FALU LELKÉT sok
kicsi lélek alkotja. Bízom abban, hogy cikkem végére sikerült átadnom azt az érzést,

amelyet mindig is érzek, és
amelyet legutóbb a szülői vélemény és az országgyűlési képviselő úr szavai hoztak bennem felszínre.
Iskolaigazgatóként
pedig
azt mondhatom és ígérhetem,
hogy Sződ község iskolájában
ezután is nagy hangsúlyt fektetünk a színvonalas oktatás
mellett a színvonalas nevelésre
is. Az első az értelmi, az utóbbi az érzelmi intelligencia fejlesztését célozza meg. Mindkettőre szüksége van az embernek. Illyés Gyula szavaira
gondolva:
„Nevelt ember könnyebben oktatható”

Március-április

„Hívogat az iskola…”

gyan olvasnak. Ez a nyílt nap
sok kétséget eloszlatott a szülőkben. Ezt követően a gyerekek is megismerhették leendő tanárnőjüket, Zsuzsa néni
meglátogatta őket az óvodában.
Majd a gyerekek az óvó nénikkel együtt bemehettek az iskolába ismerkedni az új környezettel, amely várja őket szeptembertől. Húsvét előtt pedig
a szülők és a gyerekek együtt
voltak húsvéti készülődésen.
Köszönjük az igazgatónőnek, Günther Miklósnénak és
a tanároknak, hogy lehetősé-

get adtak arra, hogy gyermekeink és szüleik beleláthattak
az iskola életébe.

Ebben az évben 32 gyermek
lépett ki az óvoda kapuján. A
gyerekek nagy része a sződi iskolában fog tanulni.
Az igazgatónő és a tanárok
mindent megtettek, hogy több
gyermek és szüleik megismerkedjenek a falunkban lévő iskolával. A szülők nyílt napon
vehettek részt, ezáltal betekintést nyerhettek Zsuzsa néni tanításába, megfigyelhető volt,
hogyan bánik a gyerekekkel,
és a gyerekek hogyan viselkednek, mi mindent tanultak, ho-

Júniusban 18 diák „bont szárnyat” a hunyadis falak között.
Szeptembertől pedig 25 új kis
hunyadis indul el „kincskereső” útjára a tudás birodalmába. Ahogy majd múlnak az
évek, gyarapodik a tudásuk és
nemesedik a lelkük. Ez a cél,
és ennek megfelelően állítjuk
össze a feladatokat.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden Kedves Olvasónak kellemes, pihenésnek és
kikapcsolódásnak is teret adó
nyarat!
Günther Erzsébet
igazgatónő

Mentovics Éva: Csalogat az iskola
„Elérkezett ez a nap is
ennyi mókás év után.
Búcsúzkodni gyűltünk össze,
most, így kora délután.
Hiába is csábít most már
babakonyha, kis szoba.
Tárt kapukkal csalogat az
általános iskola.”
Flochné Madarász Beatrix
szülő
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Kézműves foglalkozás képekben

Egy vélemény az iskolánkról
„Belépve az iskolába az a
benyomás töltött el, hogy az
iskola kollektívája jól összehangolt munkát végez a gyerekekért. Fontos számukra az is,
hogy a gyerekekkel mi történik az iskolán kívül is, és egységben igazgatják a gyerekek
életét, együttműködve a szülőkkel.”
Osváth Viktória
pszichológus

Költészet napja
Költészet napja alkalmából
irodalmi rendezvényeken vettek részt iskolánk dráma szakkörének diákjai. Elsőként a
Zsámbokon
megrendezett
megyei József Attila vetélkedő
döntőjében szerepeltek sikeresen a hunyadis tanulók. Április
12-én, a váci Radnóti Miklós
Általános Iskolában, író-olvasótalálkozón lehettünk jelen,
ahol Varró Dániel kortárs költő, műfordító volt a vendég.
Az ifjú költőtől megtudhattuk,
hogy 12 éves korában kezdett verseket írni, végül hivatásává vált a költészet. A modern kor gyermekének vallja
magát. Ennek bizonyítékai az
SMS versek is. Felolvasást hallhattunk a költőtől a Túl a Maszat-hegyen című verses meseregényéből is. Varró Dániellel a személyes találkozás felejthetetlen élmény marad számunkra.
Molnár Tímea
szakkörvezető

Gyerektoll
A betűk hatalma
Kovács Antal nyomozó vagyok, Tulipánfalván dolgo-

zom. Történetem egy szép,
napsütéses, tulipánvirág illatú
reggelen kezdődött. Az íróasztalom mellett ültem, a reggeli kávémat kortyolgattam, amikor hirtelen megcsörrent a telefon.
Egy izgatott női hang volt
a vonal másik végén. Erzsi
néni volt, a helyi Hunyadi János Általános Iskola igazgatója. Különös dologra hívta fel
a figyelmem. A gyerekek tankönyveiből eltűnt az összes
betű. A könyvtárban is üresek
a könyvek lapjai. Azt kérdezte tőlem:
– A gyerekek miből fognak tanulni, és én miből tudok majd
tanítani?
Ez igen különös – gondoltam
magamban. Pár perc múlva ismét csörgött a telefon. Rögtön
megismertem Józsi bácsi, Tulipánfalva postásának kétségbeesett hangját. Felháborodva
közölte velem, hogy az összes
küldeményről eltűntek a betűk. Azt kérdezte:
– Miként fogom kivinni a leveleket megfelelő cím nélkül?
Ez több mint különös – elmélkedtem.
Ismét csörgött a telefon.
Kati néni, a takarítónő volt az.
Hangja kedvesen, tulipánvirágosan csengett. Örömmel újságolta:
– Az a sok irka-firka, ami a
falu házait, iskola padjait csúfította, reggelre mind eltűnt.
Áldja meg magukat az Isten!
Ez bizony nagy utánajárást,
nyomozást igényel. Tüstént
autómba pattantam, és körbejártam Tulipánfalva tulipános
utcáit. Megnéztem minden zugot, de a betűk mindenhonnan
nyomtalanul eltűntek. Belestem a házak ablakán, mindenhol számítógépező és televíziót néző gyerekeket, felnőtteket láttam. A nyomozói érzékem azt sugallta, hogy itt nem

történt bűncselekmény, hanem a betűk maguktól mentek
el. Valószínű, megunták, hogy
a gyerekek nem foglalkoztak
megfelelően velük.
Úgy döntöttem, hogy gyűlést hívok össze Tulipánfalva
főterére. Felvázoltam a tényállást, nyomatékosan megkértem minden kedves tulipánfalvai lakost, hogy segítsen az
ügy megoldásában. Abban állapodtunk meg, hogy három
napig televízió és számítógép
nélkül fogunk élni. A falu öszszes lakosa betartotta a megállapodást, mert ők is belátták,
hogy betűk nélkül nem lehet
teljes az életünk. Végre mindenkinek jutott másra is ideje.
A régóta haragban lévő szomszédok közösen szalonnát sütöttek. Rengeteg közös programot szerveztek, kirándultak, sokat nevettek. Mindenki
hasznosan töltötte az időt.
Három nap múlva ismét egy
tulipánvirág illatú, napsütéses,
tavaszi reggelre ébredtünk.
Mindenki legnagyobb örömére a betűk visszatértek a tankönyvekbe, a küldeményekre
és sajnos a falu házaira, és az
iskola padjaira is. Még ez utóbbinak is örülni tudtunk. Mindenki tanult az esetből, így te
is gondolj arra, hogy a betűknek lelke és értéke van.
Dalnoki Adrienn
6.o.tanuló

Föld napja
Reggel kerékpárral gyülekeztünk az iskola udvarán, mert a
Föld napja által megrendezett
vetélkedőre indultunk Vácra.
Miután kitűztük a jelvényeket, és felvettük a sárga mellényeket messziről is jól látható
sor indult el az iskola elől.
A vetélkedő tíz megállóból
állt. Kijelölt útvonalon halad-

va minden egyes megállónál
más és más témakörből kaptunk feladatokat. Mivel már
néhányunk tavaly is volt, ezért
körülbelül tudtuk, hogy milyen feladatokra számíthatunk. A vetélkedők között nekem nagyon tetszett a biciklis
akadályverseny, a levegős verseny, a drogmegelőzésről szóló teszt. A vetélkedő végén be
kellett öltözni egy madárjelmezbe, mi a gólyát választottunk. Majd az eredményhirdetés következett, hátulról sorolták a helyezéseket, izgatottan
azon szurkoltunk, hogy minket minél később mondjanak.
Végül is iskolánk történetének legjobb eredményét értük
el ezen a versenyen: harmadikok lettünk. A váratlan elismerés mellett kaptunk 1 óriási
kukoricás pizzát, amit éhesen
és boldogan faltunk fel.
Úgy gondolom, megérte a
befektetett kemény munka,
ami Zalán tanár úr vezetésével
még jó buli is volt.
Czinege Gréta
8.o.tanuló

„Egy nap anyanyelvünkért”
A Brokernet Jövő Alapítvány
pályázatán 360 iskola közül a
Hunyadi János Általános Iskola a szerencsés 12 között részesült egy nem mindennapi
programban.
Iskolánk lehetőséget kapott
arra, hogy egész napos kirándulás keretében látogasson el
a Sátoraljaújhely közelében található Széphalomra, a Ma-

Magyar Nyelv Múzeumában
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A jutalomkirándulás

Kazinczy Ferenc sírhelye
gyar Nyelv Múzeumába. Tanítványaink közül azok részesültek ebben a kitüntetésben,
akik legalább három igazgatói
dicséretet kaptak ebben a tanévben, és közösségi munká-

juk is kiemelkedő. Egy beszámoló a 30, valóban élménydús
írás közül:

Május

együtteseket is, akik évről évre
részt vesznek ezen a rendezvényen. A fellépők száma az
idén is igen magas volt, közel
200 táncost láthatott a közönség a színpadon. A táncprodukciók között egyaránt szerepelt versenytánc, hip-hop,
show tánc, hastánc, aerobik,
de felléptek roma táncosok és
magyar néptáncosok is.
A hunyadisok idén két műfajban is megmutatták tudásukat. A Keszericze Kármen által vezetett Hacacáré Táncscsoport aerobik bemutatója és
a Kiszelica Táncegyüttes néptáncosai is nagy sikert arattak.
A néptáncosok 4 csoporttal
léptek fel, ez közel 80 táncost
jelent. Az 1-2. osztályosok sárközi táncokkal, a 3-4. osztályosok felvidéki polgári táncokkal, az 5-6. osztályosok moldvai táncokkal és a 7-8. osztályosok pedig széki táncokkal
örvendeztették meg a szép
számmal megjelent közönséget. A XV. Tánctalálkozó iga-

Tánctalálkozó
2010. május 14-én ismét megrendezésre került a sződi
Tánctalálkozó. Idén XV. alkalommal hívtunk meg csoportokat a tánc sokszínű világának

minden területéről. A fellépő csoportok színvonalas előadásokat mutattak be. Voltak,
akik először álltak színpadra a
Hunyadi János Általános Iskola színpadán, de láttunk olyan

Tóthné Barcs Ágnes
programszervező

Április 28-án reggel alig bírtam kikászálódni az ágyból,
de negyed nyolcra már az iskolánál kellett lennem. Rövid megbeszélés után izgatottan szálltunk fel a buszra, ahol
megkaptuk a BRÓKERNET
JÖVŐ ALAPÍTVÁNY jelvényét. Ugyanis ez az alapítvány
tette lehetővé, hogy Széphalomra utazzunk.
Bence, az osztálytársam ült
mellettem a hosszú úton. Sokat beszélgettünk és néztem
a tájat. Végre megérkeztünk
Széphalomra. Először Kazinczy Ferenc házához mentünk, amit múzeummá alakítottak át. Ott elmesélték a
zi nagy meglepetése a néptáncot kedvelő szülőkből alakult
tánccsoport lett, akik moldvai
táncokat adtak elő. A 2010 januárjában alakult csoport táncosai nagy sikert arattak.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden kollégámnak, akik részt vettek a rendezvény megszervezésében, illetve lebonyolításában.
Munkatársaim és a magam
nevében köszönjük a fellépő
tánccsoportoknak a felejthetetlen produkciókat, és persze a közönségnek is, hogy
ilyen szép számmal megjelentek tánctalálkozónkon.
Priskin Éva
néptáncpedagógus

Üzenet Parádfürdőről Sződre
Kedves Hírolvasó!
Kellemes érzéssel tölt el, hogy
írhatok hozzátok pár sort a
Mátrából. Először történt

nyelvújító életét. Megnéztük,
hogyan élt és megemlékeztünk róla a sírjánál a Nagy titok című epigrammájával.
Ezután átmentünk a Magyar Nyelv Múzeumába, ahol
a magyar nyelv történetével ismerkedtünk. A régi szavak közül nekem ezek tetszettek :evemény-esemény, szurdancs- kard, nyírettyű- hegedűvonó. Végül lefényképezkedtünk a nyelvrokonaink fájánál. A buszon nyerhettünk
fagyit is, ha jól válaszoltunk
Ági néni kérdéseire. Élményekkel telve értünk haza. Nagyon jól éreztem magam.
Dreiszig Dániel
3. o tanuló
meg, hogy kisiskolánk nagy
létszámmal, 90 fővel indult a
Mátra természeti kincseinek,
csodáinak felfedezésére. 2010.
május havának 17. napján két
busszal kerekedtünk fel. Jobb
idő várt minket ott, mint amit
itt hagytunk. Szállásunk elfoglalása után kezdődött az erdei
iskola órarendjének kialakítása, 3 nagy csoportot alakítottunk, az első és második osztály lett az első csapat, a harmadik és negyedik osztály a
2., és a 3. csoport a felsős tanulókból alakult meg. A kísérő tanárok- Ivanics Istvánné /
Tünde néni /, Vas Zsuzsanna,
Farkasné Haraszti Ildikó, Dreiszigné Gombai Erzsébet, Sztrehárszkyné Gyetvai Mária,
Keszericze Kármen és Kollár Zalán- munkáját segítették
a Parádfürdői Ifjúsági Tábor
természetvédelmi őrei: Bekő
Ágnes, Halászné Varga Csilla, Csapó Imre és Utassy Tibor. Nekik köszönhetően saját érzékeinkkel tapasztalhat-

A 150 éves tölgy alatt
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Utolsó esti tábortűz körül
szekovácsolódtak. Mind a kicsik, mind a nagyok megtalálták egymásban a tehetséget, s
ezt erősíteni, egymás gyengeségeit pedig korrigálni tudták.
A heti pontgyűjtésben minden
csapat jelesen szerepelt. Csupán néhány pontnyi különbség alakult ki. Azt hiszem, jövőre még szorosabb versenyre
számíthatunk a résztvevőktől.
Reméljük, akkor majd azok a
programok is megvalósulhatnak, amelyek idén az eső miatt
nem jöhettek létre.
Beáné Vas Anita
tanítónő
Magyarország tetején
tuk meg a körülöttünk élő és
rejtőzködő állatok életét, szokásaikat. Vizsgálhattunk ritka gyógynövényeket, megismerkedhettünk a vizek élővilágával. Minden napra egy túra
a környéken, így a tesi órákat sem hiányoltuk. Zözöléből készítettünk dudát, melylyel hangszeres tudásunkat az
utolsó esti tábortűznél bemutathattuk…..Mindenki örömére…. Az utolsó napot egy
nagy akadályversennyel zártuk le. Minden csapat megkapta az általa megérdemelt csokiját és oklevelét, mellyel tanúsítjuk résztvételét az erdei iskolában. Késő délután megérkeztek a buszok, s fáradtan, de
élményekkel gazdagon térhettünk haza.
Köszönettel tartozunk a
Kedves Szülőknek, hogy áldozatos hozzájárulásukkal támogatták gyermekeik természettudományos nevelését.
Keszericze Kármen
tanító néni

5 nap alatt Sződ körül,
avagy a sződi élményhét

Májusban 82 fő, 7 csapatkapitány vezetése alatt különleges
tanítási héten vehetett részt iskolánk falain belül és kívül. A
résztvevők kézműveskedhettek, sportolhattak, különböző táblajátékokat ismerhettek
meg. Vácon ismerkedhettek a
régészet alapjaival, segédtudományaival. Vácrátóton megtudhattuk, mi is az az elefántláb, mitől rettenetes az anyószszék. A hét minden napjára jutott különleges élmény. A különböző korosztályú csapatok a hét végére szépen ösz-

Gyermeknap
2010.május 30-án, Sződön
is megrendezésre került a
„GYERMEKNAP”. Főszervezője ugyan az iskola volt, de
Önre (ill. Önökre) is szükség
volt ahhoz, hogy nagyon jól
sikerüljön. Rengeteg gyermeknek nyújtottunk Önnel (ill.
Önökkel) közösen egy életre szóló élményt. Ezennel köszönöm szépen segítségnyújtását (ill. segítségnyújtásukat).

Együttműködésére a jövőben
is számítok!
Szép nyarat és jó egészséget
kívánok a sződi HUNYADISOK nevében! Köszönöm a
támogatást:
» Baba-Mama Klub
» Bohócok- Varga László
Győző Borbás Noémi
» COOP üzlet
» Csibészklub
» Floch Zoltán képviselő úr
» Iskolai Szülői Közösség( Deszpod Mihály eszközök szállítása, Czinegéné Sztruhár Judit jelmezek,
Nyúzó Adrea kézműveskedés)
» Ivanics Istvánné (Marika)
Okt. Biz. Elnöke
» Heinczinger Miklós(MIKA)
» Juhász Judit –trambulin
» Karitasz csoport
» Károlyi Richárd (körhinta)
» Mentősök-Dávid
Tamás,Remzső Mónika
» Miletin Istvánné-Julika
» Nyúzó Andrea
» Óvoda
» Pál László
» Seres Gábor-csúszda
» Sztruhár Imre
Günther Erzsébet
igazgatónő
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Június
Akikre büszkék vagyunk
A 2009/2010-es tanév kitűnő tanulói:
1. osztály:
Bedák Enikő
Gyetvai Bence
Hárs Róza
Lakati Adrienn Hajnalka
Mudra András
Tomecskó Tamás
2. osztály:
Blaskó Bence
Dalnoki Fanni
Gál-Borus Tamás
Garad Kinga
Matkovics Cintia

3. osztály:
Berki Bence
Dreiszig Dániel
Hárs Anna
Szente Sára

1.osztály:
Berta Patrik
Borus Ágnes
Csőkör Barnabás
Elekes Eszter
Nyéki Kata
Rizmajer Ildikó
Volentics Máté János

4. osztály:
Czinege Emília Nóra
Késmárky Tímea Réka
Matkovics Dorina
Opavszky Balázs Szilárd

5. osztály:
Deszpod Kitti
6. osztály:
Gyetvai Kevin
7. osztály:
Czinege Renáta
Kreizinger Melinda
Mikes Szabolcs

2. osztály:
Fodor Bálint
Gál Dávid
Horváth-Vadon Zsófia
Nyuzó Gyula

5. osztály:
Garad Ágoston
6. osztály:
Czinege Eliza
Czinege Petra
Dalnoki Adrienn

Hunyadi-díjas tanulók
Czinege Gréta
Farkas Dániel

3. osztály:
Kemenczei Dávid
4. osztály:
Menyhárt Csenge Dorottya

8.osztály:
Czinege Gréta

Kedves régi és Továbbtanulási körkép
új „csibészek”!
2009. október 10-én kezdte
működését a Csibész klub a
Hunyadi János Általános Iskola ebédlőjében. Összejöveteleinket szombaton 14.30-16.00ig tartjuk.
Jellemző ránk és erre törekszünk:
érdekes
lendületes
változatos
előkészített
zavartalan
eseményekben gazdag
tevékeny részvételt kívánó
eredményes
szórakoztató.
A foglalkozásokon játszunk és
kézműveskedünk. Évszakonként megismerkedtünk hagyományainkkal és népszokásainkkal.
Adventben Betlehemet készítettünk, megnéztük a Betlehem kiállítást a Mezőgazdasági Múzeumban. Farsangoltunk, elmentünk Mohácsra a
Busójárásra, tojást festettünk,
köszöntöttük az édesanyákat,
bezártuk az idei tanévet. Nyárra napközit tervezzünk a gyerekeknek. (lásd 11. oldal)

Varga Enikő
Szőke László

Jeles tanulók:

8.osztályos diákjaink és tanáraik a 2009/2010-es tanévben
is nagy izgalommal készültek
a pályaválasztási megmérettetésekre. A szülők és a diákok
a tanév elejétől folyamatosan
kapták az információkat, ami
nagyban segítette a nem könynyű döntéseket. Az előkészületek már 7. osztályban elkezdődtek, hiszen már ekkor 5x2
órás pályaválasztási tréningen
vettek részt a tanulók. Nyolcadikban folytatódott a váci Pályaválasztási Kiállítás megtekintésével. Ekkorra már nagyjából körvonalazódott, hogy
kinél, milyen iskola jöhet számításba. Próbáltuk segíteni
a döntést azzal is, hogy meg-

hívtuk a környékbeli középiskolák igazgatóit, hogy a szülők és diákok tőlük, első kézből kapjanak információkat az
iskolákról. A szülők és diákok
részletes tájékoztatása után decemberben, a diákok nagy részének jelentkeznie kellett a
januári központi felvételire,
melynek megírása a legtöbb
középfokú intézményben előfeltétele annak, hogy a diákok beadhassák a jelentkezési lapjukat. A központi felvételi eredményének tudatában a
tanulóknak 2010. februárjának
közepéig kellett végleges döntést hozniuk arról, hogy mely
középiskolákat és milyen sorrendben jelölnek meg.

Az év diákja
Nikolics László
A pályaválasztás technikai
lebonyolítását az iskola teljes
egészében levette a szülők válláról. Ezek után bizony egészen április végéig izgulhattak
diákjaink a középiskola döntésére várva. Ekkor kiderült,
hogy minden diákunk reálisan
ítélte meg a lehetőségeit, mindenkit felvettek valamilyen
középfokú intézménybe. Ez
a számok tükrében a következőképpen alakult: gimnáziumban tanul tovább 5 fő, szakközépiskolában 7 fő, szakiskolai
képzésben 6 fő részesül.
Minden diákunknak soksok kitartást és sikeres középiskolai éveket kívánunk!
Márgus Tünde
igh., pályaválasztási felelős

Új nyár, új üzletek…
Szeretettel várjuk
vásárlóinkat!
▲ Kék Elefánt – Új és használt ruha, játék

Dinka Ágnes
Dinka Józsefné

▲ Klassz - Használt angol, olasz,

amerikai ruhák
▲ Palackozott italok boltja

100 Ft-os bolt – Az új százas… ►
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A katolikus egyházközség hírei
Passiójáték
Virágvasárnap, március 28-án
a diákmisén a sződi hittanos
gyerekek különös passiójátékkal kedveskedtek a Mária Magdolna egyházközség híveinek.
A pantomimjáték sajátosságainak köszönhetően a hívek
„résztvevőként” élhették át Jézus szenvedéstörténetének ál-

lomásait az utolsó vacsora eseményeitől, egészen haláláig. A
gyerekek szavak nélkül, pusztán testmozgással, gesztusokkal, mozdulatokkal nemcsak
eljátszották, hanem emberi érzelmeket is közvetítettek. A jelenetek mélységét, hangulatát
fokozta Hans Zimmer műveiből válogatott zenei kíséret.
A passiójátékban szereplő gyerekek – Blaskó Nóra (5.
o.), Garad Ágoston (5. o.), Ojtózi Máté (5. o.), Dalnoki Adrienn (Mária szerepében) (6.
o.), Mudra Márton (6. o.) Polyák Xavér (6. o.), Szíjgyártó
Gabriella (6. o.), Varga Patrik
(6. o.), Kreizinger Melinda (7.
o.), Farkas Dániel (8. o.) – időt
és energiát áldozva rendszeresen jártak a próbákra, és saját
ötleteikkel is színesebbé tették
a jeleneteket. Varga Patrik korát meghaladó komolysággal,
tudatossággal, és mély lelki átéléssel játszotta el a szenvedő
Krisztus szerepét.

Jézus minden időben
A Zsidókhoz írt levelet a hagyomány szerint Pál apostol írta. O. Michel profeszszor szerint a levél szerzőjét név szerint nem ismerjük,
de az ősegyház egy nagy tekintélyű elöljárója, iskolázott
ember, aki ismeri a páli teológiát, sőt lehet, hogy az apostol munkatársi körének egyik
tagja. Az a gyülekezet, amely-

hez íródott üldözés előtt áll,
az erős és szilárd hit helyett
az aggodalom és a lanyhaság,
bizonytalanság
érzékelhető, ezért van szükség az intő
szóra. Ezen kívül még a gyülekezeten belül is a békesség
felborult a pogány keresztény
és zsidó keresztyének között.
A levél célja a békesség helyre állítása. Keletkezési ideje

Az egyházközösségben létező és máig élő vallási gyökereknek köszönhetően a gyerekek őszinte játéka igazi meghatódottságot váltott ki a hívek körében.

Családi nap
Április 24-én családi napot tartottak a sződi római katolikus
plébánián. A programot a csörögi gyerekek Krisztushordozó című színdarabja jelentet-

te, majd játékos családi vetélkedőn vehettek részt a jelenlévők.
A közös szentmise előtt a
szülőknek Kerényi Lajos atya
tartott színvonalas előadást,
míg a gyerekeket három különböző kézműves foglalkozáson is várták a Pasztorális Bizottság tagjai. Szentmise után
a Karitász csoport által készített közös vacsorával, majd tábortűzzel záródott a délutáni
program. A családi nap jó alkalom volt találkozni, beszélgetni, együtt lenni, együtt játszani, együtt imádkozni gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

kb. Kr. u. 70-90-es évek valamelyikében lehetett, az írója
Itáliából, talán Rómából küldi keletre.
Sokan úgy gondolják, hogy a
Krisztusról szóló örömüzenet nem időszerű többé, a
Biblia szempontjai pedig régen túlhaladottak és maradiak. Igazán elmondhatjuk,
hogy ma még nagyobb szüksége van az emberiségnek a
Szabadítóra, mint valaha. Az
emberiség nem jobb, hanem

rosszabb lesz az idő előre haladásával. Egyedül és kizárólag a Megváltó az ember menedéke, üdvössége, akiért a
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réginek minden rendjét el
kell hagynia. Az elöljáró példa lehet abban, ahogyan élt,
és ahogyan meghalt. Az életfolytatásra ez illik, figyeljetek!
a hitre ez kövessétek! Az emberek jönnek és mennek, de
Jézus Krisztus a mulandóság
világának nagy változásában
is örök és változhatatlan. Miben változatlan Ő?
1. Jézus Krisztus szeretete változatlan. Úgy szerette
a bűnös embert, hogy megváltásáért kész volt otthagyni
a mennyei dicsőséget, az angyalok imádatát. Ez a szeretet késztette könyörületre. Ez
a szeretet ma is mérhetetlen.
Méltatlant, esendőt ma is szeretettel fogad, kész könyörülni, megbocsátani, ha valaki őszintén keresi a vele való
közösséget.

2. Változatlan az Ő tanítása. Az ég és a föld elmúlnak,
de az én beszédeim soha el
nem múlnak (Luk. 21,33) –
mondotta Jézus. Elég azonban egy röpke pillantást vetni az emberek életére, bűnös,
erkölcstelen megnyilvánulásaira, és máris látható az erkölcstelenség, igazságtalanság és gonoszság mélysége,
melybe az ember beleesett. A
modern emberen is csak az
Isten megújuló kegyelméről
szóló üzenet segíthet. Jézus
az egyetlen Igazság, amely
meg tudja változtatni az embert.
3. Az ő hatalma is változatlan. Mennybemenetelekor
tanítványait így vigasztalta
az Úr Jézus: Nékem adatott
minden hatalom mennyen és
földön. Hatalmára számíthatunk a kísértések legsötétebb

óráiban. Ő uralkodik ma is,
hatalmas szavával fenntartja a mindenséget. A Megváltó változhatatlanságának
alapja az egyház állandóságának is, hiszen ő nem önmagáért örök, hanem azokért, akik
hittel hozzákapcsolták életüket.
4. Nem változott a hozzá
vezető út sem. Aki ezt vállalja, hálaadással követi Mesterét, még akkor is, ha földi tervei nem sikerülnek, céljai nem úgy valósulnak meg,
ahogy szeretné, hiszen tudja,
hogy „nincs maradandó városunk, hanem az eljövendőt
keressük.
Ő a múlt és jövő fölött áll,
az időnek is Ura. Jézus az
örök Krisztus. Vajon megragadtad-e már ezt a Szabadítót
és magadénak vallottad-e őt?
És vajon ma is az-e számod-

ra? Sokan vannak ugyanis,
akiknek csak tegnapi Krisztusuk van. Valamikor megtapasztalták megváltói erejét, de azután eltávolodtak
tőle. Elfeledkeztek a régi bűneikből való megtisztulásukról (2 Péter 1,9). Ismét álomba merültek. Naponta szükségünk van az ő vérében való
megtisztulásra és neki naponta kell könyörögnie értünk. „Számunkra mindig Isten útja a legjobb. Ezt kövesd, még ha az emberek bolondnak is tartanak érte, mert
így leszel bölcs! Csak az tart
örökké, ami az örökké valóságból származik” – mondja
Spurgeon.
Istennek legyen hála, Ő tegnap,
ma és mindörökké ugyanaz.
Sződi Baptista Gyülekezet

A sződi, a magyar és a
szlovák címer kapcsolatáról

Tudta-e Ön?
Remélhetőleg sokak által ismert tény, templomunk az
1743-44. évben épült, így idén
már 266 éves. Mint azt a lap
korábbi számában közzétettük, az egyházközség szeretné
az épület tornyát és annak sisakját is renoválni. Azonban a
ma látható sisak nem a templommal egy időben készült,
mivel az 1880-as évekig csupán a képen látható egysze-

Nemrégiben kezembe került
települési címerünk tíz évvel
ezelőtti leírása, melyhez zárójelben magyarázatot is írt az alkotó, ezért teszek kísérletet a
címben említett három címer
összehasonlítására.
Sződ Község Képviselő-testületének 9/1999. számú 1999.
május 20-án hozott helyi rendelete szabályozza a község címerének leírását. A képviselőtestület az 1990. évi LXV. törvény 1. §. (6) pontjában biztosított jogkörében alkotta meg
tizenegy éve rendeletét.

rű sátortető volt a torony tetején. Akkor annak rossz állapota miatt az a veszély fenyegetett, hogy a templomot életveszélyesnek nyilvánítják, és így
az épület lezárásra kerül. Csak
a 130 évvel ezelőtti beavatkozást követően készült el a barokk templomhoz stílusában
jobban illő a jelenleg felújításra szoruló sisakforma.
Volentics Gyula

Sződ község jelenkori címere
a címertani leírás alapján álló,
háromszögletű, vörössel és
kékkel hasított katonai pajzs,
amelynek közepét zöld halomból kinövő, kétlevelű, háromfürtű, kettős keresztben
végződő szőlőkaróra támaszkodó ezüst szőlőtőke foglalja el. A (heraldikailag) jobb oldali vörös mezőben hegyével
felfelé, élével befelé forduló
ezüst csoroszlya, a kék mezőben, pedig hegyével lefelé, élével befelé forduló ezüst ekevas
lebeg. A címertartó mindkét
Sződ község viaszpecsétje (19. sz.) ►

oldalán egy-egy arany búzakalász látható.
Eddig tart a hivatalosan közzétett címerleírásunk (többek
között olvasható a www.nemzetijelkepek.hu/onkormanyzat-szod internetes oldalon is),
azonban a címert megalkotó
szakember az önkormányzathoz eljuttatott leírást az alábbi, rövid zárójeles kiegészítéssel látta el. A címer főmotívumai: a szőlőtőke, az ekevas, a
csoroszlya, valamint a címertartó búzakalászok Sződ régi
önkormányzatiságára utalnak,
a kettős kereszt és a címer színei, pedig a község újratelepülésében nagy szerepet játszó
szlovákságot jelképezik.
Eddigi ismereteink szerint
a településnek a következő címerei léteztek
Az 1728-1740 között használatban
lévő
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Sződ községi pecsét leírása a
következő: babérkoszorú, vonal, körirat, és vonalkeret által
határolt kerek mezőben jobbra hegyével fel, élével kifelé
fordított, lebegő ekevas, balra
ugyanilyen helyzetű csoroszlya. 1755-ben már megjelenik,
és 1842-ig használatban marad
az a pecsét, ahol töltésből kinövő, karóra tekeredő szőlővessző található négy fürttel,
a karó hegye mellett két csillaggal. Az ekevas és csoroszlya
folyamatosan minden korban
megtalálható a sződi pecséten.
1846-1866 között ismét változott a pecsét, új motívumként
megjelenik a gabonaszál.
A fentiek alapján tehát megállapítható, hogy jelenkori címerünk megalkotói a régi önkormányzatiságra utaló, hiteles, korabeli okmányokon fellelhető történelmi pecsétjeink
felhasználásával alkották meg
az ezen újság címlapján is látható címerünket. Azonban a
szlovákságra utaló jelképi hivatkozással tévedtek!

Vizsgáljuk meg alaposabban
címerünk motívumait!
A paraszti gazdálkodás jelképei az eke, csoroszlya, gabonakéve, kalászok, kasza, villa stb.
igen sűrűn fordulnak elő a községek pecsétképein. A felsorolt sződi motívumok közül a
szőlőtőke, ekevas és búzakalászok nem igényelnek különösebb magyarázatot, azonban
a csoroszlya jelentése ma már
kevéssé ismert. A csoroszlya (kés, hosszúvas) az ekevas
elé szerelt, cserélhető acél vágóél. Feladata, hogy a fordítás
előtt az élével a talajt a barázda teljes mélységében felhasítsa, ezáltal a szántáshoz szükséges állati vonóerő-igényt csökkentse, az ekét vezesse, egyenesben tartását, és irányítását
megkönnyítse. (A használat

Sződ legújabb kori címere

közben teljesen elkopik, maradványa teljesen hasznavehetetlen. A „vén csoroszlya” kifejezés ezért vált az idős nők
szinonimájává.)
Az önkormányzatiságra utaló motívumok után eljutottunk a kényesebb jegyekhez. A
magyarázat szerint a kettős kereszt és a címer vörös-kék színei a község újratelepülésében
nagy szerepet játszó szlovákságot jelképezik.

Tót vagy szlovák?
Tény, a török kiverése után vált
észlelhetővé, hogy a 150 éves
pogány uralom milyen pusztítást okozott az országban, így
vármegyénkben is, mely a hódoltsági terület központja volt.
Több száz falu kipusztult,
vagy csak a neve maradt fent.
Ez a körülmény tette szükségessé a vármegye újjátelepítését. Ezekre a török által megszállt területekre szívesen jöttek volna magyarok az ország
más részeiből, de a sződi birtokos Madách (1735 előtt) és
Grassalkovich család is inkább
választotta a magyarnál kevésbé igényes, kevésbé öntudatos felső-magyarországi tótot.
A későbbi közel két évszázadban is nemzetiségi összetételre
nézve teljesen tót (szláv) anyanyelvűnek tekintették a községet, melyet az 18-19. századi
egyházlátogatási jegyzőkönyvek is alátámasztanak. Az óvodába beíratott gyermekek közül még az 1903/1904-es tanévben is csupán négy gyermeknek volt magyar az anyanyelve, 113-nak, pedig tót. Ez
utóbbiak felvételük alkalmával
magyarul nem tudtak beszélni.
A tót kifejezés annyira szinonimája a szlováknak, mint
az oláh a románnak. Érdekes, de a tót nemcsak a szlovákok, hanem a szlovének (Tótország = Szlavonia) korábbi neve volt, amivel a magyarok illették őket. A 20. század
elejétől a tót megnevezés a hivatalos nyelvezetben már nem
használatos. Manapság már
csak gúnyosan, megvető szándékkal illetik ezzel a névvel
a szlovákokat (lásd: buta tótok). Sződön azonban ennek
még manapság sincs pejoratív értelme. A nyelvhasználatra valamennyi esetben a szlo-
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vák helyett tótot mondunk.
A tótok a 20. század elejétől,
a nemzeti öntudat ébredésével hívják magukat szlovákoknak. Tehát helyesebb, ha úgy
fogalmazunk: Sződ újratelepülésekor tótok érkeztek, akik
másfélszáz évvel később már
gyakran szlovákoknak mondták magukat.
Mint már idéztem a hivatalos magyarázat szerint címerünk színei a község újratelepülésében nagy szerepet játszó szlovákságot jelképezik.
Álláspontom szerint a címeralkotás során a felvidéki tótok 18. századi Sződre történő betelepülését ilyen szoros kapcsolatba hozni a jelenkori Szlovák Köztársaság címerszíneinek szolgai átvételével indokolatlan volt. Az önálló Szlovákia alig másfél évtizede, 1993-tól létezik (illetve korábban 1939-1945 között volt
már önálló állam), míg az újjátelepülésben szerepet játszó
tótok a Magyar Királyságban,
a Felvidéken élő egyik népcsoport voltak.

Mi a helyzet a kettős
kereszttel?
Az idézet címertani magyarázat szerint a kettős kereszt is a
község újratelepülésében nagy
szerepet játszó szlovákságot
jelképezi. A Magyar Köztársaság címerében is zöld hármas
halmon kettős kereszt látható.
Címerünk egyes elemei már a
12-13. században fellelhetők.
A kettős keresztet a szlovákok
a hittérítő, Cirill és Metód kereszténységet hozó missziójának legendájával (keresztes
zászlórúd) kapcsolják össze.
Ez a magyarázat nem számol
azzal, hogy a kettős kereszt bizánci szimbólum és nem volt
vallási jellege, a bizánci csá-

szárok korlátlan hatalmát jelentette. A másik zagyva magyarázat szerint a kettős kereszt annak a jelképe, hogy a
magyarokat kétszer térítették
meg a szlovák papok. Amikor
1918 után megalakult a Csehszlovák állam, annak szlovák
országrésze, - amely sohasem
rendelkezett önálló államisággal és jelvénnyel - voltaképpen a régi magyar jelképet vette át. Ez a szlovák címer került
bele Csehszlovákia kiscímeré-

Csehszlovákia címere
be. Az 1993-as szlovák államcímer egy Nagy Lajos-féle pecsét felhasználásával készült.
Néha-néha már a szlovákok is
elismerik, hogy címerük a magyar államcímerből származik, igaz az ő érvelésük szerint
azért, mert a magyar királyok
szlovák királyok is voltak.

A Szlovák Köztársaság címere
A fentiek alapján azt állítani,
hogy Sződ címerében a kettős
kereszt a szlovákságot jelképezi, és ezzel a szlovák betelepülőkre utal: érthetetlen. A kettős kereszt egyértelműen az
apostoli királyság, és a középkortól a magyar államiság történelmi jelképe, melyet az új,
szomszédos ország a csak 20.
században vett át tőlünk.
(Azzal a kérdéssel itt nem kívántam foglalkozni, hogy Csörög hajdani szőlőkultúrája és szőlőhegye
ellenére, miért a főnixmadarat választotta 2002-ben a település címerébe, szemben Sződ háromfürtű,
karóra támaszkodó szőlőtőkéjével.)

A Magyar Köztársaság címere

Volentics Gyula

