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Rovásírásos tábla avatása Sződön
Sződ Község Képviselő-testülete május 30-án, a hagyományos hősök-napi rendezvény
után székely rovásírásos beköszönőtáblákat avatott. A táblaállítás kezdeményezője, Heinczinger Miklós volt, aki az ün-

nepségen énekkel és hangszeres kísérettel vett részt az avatóünnepen. A nagyszámú közönség örömére teljes létszámmal, gyönyörű népviseletben adott elő sződi dalokat
a hagyományőrző kör.
Beszédet mondott az ünnepség
szervezője,
Puskás Szilveszter alpolgármester; Hertel László polgármester; Szakács Gábor, a Forrai
Sándor Rovásíró Kör vezetője valamint Sződ országgyűlési képviselője, Harrach Péter.
Szakács Gábor az ünnepség
végén átadta a településnek a
Székely Nemzeti Tanács ajándékát, a székely nemzeti lobogót. Az avatáson részt vettek azok is, akik más településeken kezdeményezték ha-

sonló táblák állítását. A Rimóczi Rudolf által tervezett és faragott táblákat Gergely Imre
vállalkozó helyezte el a katolikus templom mögött és a falu
sződligeti oldalán, a Kis utcai
kereszteződésnél.

A továbbiakban Puskás Szilveszter alpolgármester avatási
beszédét olvashatják.
PG

"Fél világot is bejárhatod, más ember
földjén testvértelen leszel,
s elfúj a szél, mint kósza őszi lombot, ha
nemzetedről megfeledkezel."
Ezeket írta Wass Albert, aki
Amerikában kényszerült magyarként meghalni.
1985 októberében nehézségek árán szerzett Erdély térképpel a kesztyűtartóban, feleségemmel, egy másik autóban Eördög Andrással és Volentics Miklóssal innen, a Tabán utcából indulva keletre,
nem gondoltam volna, hogy
valamikor még alpolgármesterként egyszer itt állhatok egy
székely rovásírásos tábla avatóján. Még akkor sem gondoltam volna, mikor (Náni) Manci nénémmel, ennek a zászlónak a varrónőjével és sok más
sződivel együtt bebarangoltuk
Erdélyt. De megtörtént. Itt állok, és arról kell beszélnem,
hogy a székelyek iránti tiszteletet jelképező beköszönőtábla felállításához kellet egy fiatalember, akinek javaslatára elkezdődött, kellett egy egységes és hazaszerető képviselőtestület, ami a kezdeményezés
mellé állt, és kellet egy olyan
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közösség – nem csak község,
hanem közösség –, mint Sződ.
Amely közösség tagjai fontosnak tartják nemzetünk megmaradását és összetartását, és
fontosnak tartják azt is, hogy
ezt láthatóan ki is nyilvánítsuk.
Ezek után, ha sződi ember átlépi a gúnyhatárt akár Felvidék, akár Délvidék, akár Erdély felé, úgy gondolom, joggal dicsekedhet az ott élő magyar embereknek azzal, hogy
az ő településén élők kinyilvánították a külhoni magyarság
iránti tiszteletüket. Erről bárki
meggyőződhet, csak el kell látogatnia községünkbe, Sződre.
Mondanivalóm végén engedjenek meg még egy Wass Albert idézetet, ami így szól;
„Minden embernek kell, legyen egy feladata
ebben az életben – kötelességen belül, vagy
azon felül is talán –, mert különben nem
lenne értelme annak, hogy él. Az emberi
világ több kell, legyen, mint egy bonyolult
szerkezetű gép, melyben minden ember
egy fogaskerék szerepét tölti be... Minden
embernek kell, legyen egy feladata, egy titkos
küldetése, mely Istentől való.”
Köszönöm, hogy meghallgattak!

Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet?
A polgármesteri hivatal dolgozói idén is virágot ültettek az

A polgármesteri hivatal
előtti tér virágai

önkormányzat épülete előtti
térre. Sajnos több ízben azt tapasztaltuk, hogy ismeretlenek
a kiültetett virágok egy részét
elvitték. A hiányos virágágyásokat ismételten beültettük, de
az új virágpalántákat is eltulajdonították!
Érthetetlen számunkra, miért kell megrongálni azt, ami
széppé, gondozottá, barátságossá teszi környezetünket?
A község közterületeire is virágokat telepíttetett az önkormányzat. Kérem Önöket, vigyázzunk ezekre a növényekre, hiszen a falu közösségének

a tulajdonát képezik. Mindnyájunk közérzetét javítja, ha
gondozott és ápolt környezetben éljük mindennapjainkat!
A községben további virágosítást szervez a népjóléti és környezetvédelmi bizottság. A villanyoszlopokra helyezett muskátlikat munkanapokon a közhasznú munkások
locsolják. Segítségüket kérem,
hogy hétvégenként és ünnepnapokon lehetőség szerint szíveskedjenek megöntözni az
ingatlanjuk előtt elhelyezett
muskátlikat! Kérem a község
lakóit, hogy a jövőben foko-

Elkezdődött a virágosítás
zottan figyeljenek a közterületek növényeire. Tegyünk meg
mindent annak érdekében,
hogy községünk minél szebb
és élhetőbb legyen!
Dr. Bojtayné B. Gabriella
jegyző
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A Váci Napló 2010. május 11-i számában jelent meg az
alábbi cikk a „sződi művelődési ház” alapkőletételéről

Elhelyezték a sződi
kulturális központ alapkövét

Április utolsó napján újra ünnepeltek a sződiek, ugyanis
mérföldkőhöz érkezett a kö-

dési háza. Ebben a több mint
ezer négyzetméter hasznos
alapterületű épületben nyer elhelyezést a könyvtár, a labdarúgócsapat öltözője, az iskola
étkezdéje, és a közművelődésnek méltó helyet adó színházterem.
Az építési területen Hertel
László polgármester mondott
rövid ünnepi beszédet, majd
Jerzy Urbanik szalvatoriánus
szerzetes, sződi plébános áldotta meg az alapkövet. Mint
azt Volentics Gyula önkormányzati képviselő bemutatta,
az alapkőben elhelyezett kapszulában elhelyezést nyert az
épület terve, építési engedélye,
a település lapjának; a Sződiek
Híradójának legutóbbi száma,
emlékokirat az építésről, valamint fizetőeszközeink közül a
fémpénzek. A képviselői kö-

zös munka és elkötelezettség
szimbólumaként minden testületi tag egy-egy lapát földet
tett az utókor számára a földbe helyezett hengerre.
Az épület közel 300 millió
forintos beruházás eredményeként fog felépülni, melynek egyharmadát pályázaton
nyerte el a fejlődő település.

zel tíz éve együtt és a településért dolgozó képviselő-testület. Az elmúlt évtizedben sikerült kizökkenteni a több mint
750 éves falut Csipkerózsikaálmából és hitel felvétele nélkül kétmilliárd forint értékben
jelentős fejlesztések megvalósítására került sor. A teljes infrastruktúra (szennyvízcsatorna-hálózat, aszfaltozott utak)
kiépítését és valamennyi közintézmény felújítását követően idén őszre elkészül a helyiek régóta dédelgetett álma, település többfunkciós művelő-

Búcsú Mészáros Lászlótól

Ismét kevesebben lettünk.
2010. június 10-én 82 éves korában, hosszú betegség után
elhunyt a legendás nemzedék egy újabb tagja, Mészáros László, Laci bácsi. Követte testvéreit; Józsi bácsit, a deákvári katolikus papot, és Miki
bácsit, a korábbi sződi egyházi
világi elnököt. Ő is azok közé
tartozott, aki tenni akart a közösségért, legyen az községi vagy egyházi vonatkozású
munka.

Közélet

Laci bácsi ötgyerekes családba született 1928-ban. Fiatalon részt vett a helyi leventemozgalomban és a KALOTban is. Középiskolai tanulmányaiban nagy segítségére volt a
falu akkori plébánosa, Bartoss
Géza. Mint ahogy azt a temetésén a plébános úr is mondta,
letette a falu történetírásának
alapjait. Alapok nélkül nem lehet építkezni. E sorok írói is
lapunk indulásakor, tizenkilenc éve találkoztak először figyelemfelkeltő írásaival. Már
a 60-as években lelkesen kutatott és gyűjtött, később Felvidéken és Erdélyben is többször kereste a sződiek gyökereit. A helyi lap szerkesztőbizottsági tagjaként dolgozott
az 1991-es alapítástól tíz éven
át. Hosszú időn keresztül kivette részét a közösségi munkából mind a tanácsi, mind az
önkormányzati rendszerben.

Volt tanácstag, majd 1994-ig
önkormányzati képviselő, a
pénzügyi bizottság elnöki tisztét látta el. Több mint két évtizedig (1973-1998) az egyházközségi képviselő-testület
tagjaként segített, amiben tudott, itt jegyzői feladatokat is
ellátott. Az 1970-es évek elején ő szorgalmazta a repedező templomszentély megerősítését vasbetonkoszorúval,
és erőfeszítéseket tett a templomhomlokzat eredeti, barokk
faszobrainak Nemzeti Galériából történő visszaszerzésére is. Az évenként megkoszorúzott, 1993-ban átadott második világháborús emlékműre vésett, hazánkért hősi halált sződiek névsorát is ő állította össze. Építésztechnikusként sok házat tervezett a településen és környékén, innen
volt eredeztethető a „mérnök”
Laci bácsi megtisztelő megszólítás. Az önkormányzat támogatásával 2006-ban jelent
meg írásainak, és a Sződiek

Híradójában korábban megjelent cikkeinek – A hely, ahol
élünk… című 33 részes sorozatának – válogatása Gyűjtemények Sződ község történetéből címmel. Az önkormányzat képviselő-testülete Mészáros László településért végzett
munkásságát a 2005. évi falunapon emléklappal köszönte meg. Emlékét írásai is őrizni fogják.
Hertel László –Volentics Gyula

Közérdekű hírek | Közélet

A falugazda tájékoztatója
Tartsuk karban csapadékvíz-elvezető és
szikkasztó árkainkat!
Idén igen csapadékos az időjárás. Az özönvízszerű esőzések hatására a közterületeken
megáll a víz és sok esetben onnan folyik vissza a telkekre, elöntve a pincéket és az alacsonyabban fekvő helyiségeket.
Megoldást jelenthet a megfe-

lelően karban tartott csapadékvíz-elvezető és szikkasztó árok.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Sződ Község
Önkormányzata a 2/2002.
(IV.04.) számú rendeletében
szabályozza a csapadékvíz-elvezető árkok és az azok fölötti hidak kialakításának módját és karbantartását. A rendelet 14.§.(6-7) bekezdése értelmében az árkon keresztül behajtót létesíteni csak 5méter
szélességben lehet, csőáteresz
egyidejű beépítésével. Amenynyiben az árok lefedése 5méternél hosszabb szakaszon feltétlenül szükséges, az a létesített behajtó teljes szakaszán
vízelnyelő rács beépítésével lehetséges, melyhez az önkormányzat hozzájárulására van
szükség. Ez alól kivétel a Dózsa György út templomtól a
falu elejéig terjedő útszakasz,
itt KPM hozzájárulás szükséges a hidak kiépítéséhez. Az
árok ebben az esetben sem
burkolható, hogy a szikkasz-
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tó funkciót elláthassa ott, ahol
befogadó nem áll rendelkezésre. Az árok méretei: legkisebb
mélysége 50cm, alsó szélessége legalább 40cm.
Az útpadkát úgy kell kialakítani, hogy a csapadékvíz az
útról az árkokba folyhasson.
Amennyiben az ingatlantulajdonos 2010. július 30-áig
a csapadékvíz-elvezető árkot
nem ássa ki és karbantartásáról nem gondoskodik, az önkormányzat árkot ásat. Ennek
költségét az ingatlan tulajdonosa viseli. Kérem a Tisztelt
Lakosság további együttműködését!

A parlagfű elleni
védekezés határideje
június 30.
A 2008. évi XLVI. számú, az
élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló törvény
elrendeli minden földtulajdonos a parlagfű elleni védekezését. A határidő minden évben
június 30-a. A törvény értelmében ez időpontig kell megakadályozni a parlagfű virágbimbóinak kialakulását, majd

ezt az állapotot rendszeres kaszálással fenn is kell tartani. A
védekezési tevékenység megtörténtét külterületen a földhivatalok, belterületen a jegyzők
ellenőrzik. A hatóságok az ingatlantulajdonos mulasztása
esetén közérdekű védekezést
rendelnek el. A jegyző a helyszíni ellenőrzésről nem köteles
értesíteni az ügyfelet. A hatóság az adott területre beléphet,
és a szükséges közérdekű védekezést az ingatlantulajdonos
költségére elvégeztetheti.
Növényvédelmi
bírságot
kell kiszabni azzal szemben,
aki a parlagfű elleni védekezést
elmulasztja. A jegyző által kiszabható – belterületre vonatkozó – bírság 20.000,- forinttól 750.000,- forintig terjedhet.
A védekezés költségei és a bírság befizetésének elmulasztása
esetén az APEH adók módjára történő behajtásról intézkedik. Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a parlagfű elleni védekezési és gyommentesítési
kötelezettségüknek szíveskedjenek eleget tenni!
Juhász István, falugazda

Búcsú – nyugdíjba vonult az élelmezésvezető Nyári napközi
Idén történt egy nagy változás az óvoda életében. Bár
számítottunk rá, mégis nehéz
pillanatokat jelentett a búcsú
Sztruhár Marikának, a nyugdíjba vonuló élelmezésvezetőnek éppúgy, mint munkatársainak, a gyerekeknek és a szülőknek is.
Marika közel 40 éven át látta
el szívvel-lélekkel, odaadó törődéssel és figyelemmel nem
kis felelősséggel járó munkáját. Valamennyien tudjuk, milyen fontos a gyermekek ét-

keztetésének kérdése, hogy
milyen tápértékű és összetételű étkeken cseperednek fel.
Bátran elmondhatjuk, a falu fiataljainak jó része Marika ételein nőtt fel, amikről közismert, mekkora gondossággal
állította őket össze nap mint
nap. Ha kellett, még harcolt
is a jó ügyért, az egészséges
táplálkozás elfogadtatásáért –
megmagyarázván a szülőknek
is, miért fontos a vajas kenyérhez uzsonnára a reszelt sárgarépa. Nem csak elvégezte, ha-

nem teljes szívét adta munkájához, ezért is érdemelte ki
1982-ben az iskolai igazgatói
dicséretet.
Mindez csak egyik fele annak, amiért fájó a búcsú. Marika mellett ugyanis nem voltak szomorú napok a munkában. Kedvességével, derűjével a nehéz percekben is segített a közelében dolgozóknak
sok-sok éven át. Mindig akadt
egy-két jó szó a tarsolyában,
szinte minden nap mosolyogva érkezett, és távozott. Csak
egy napon nem: mikor utoljára lépett ki munkahelyéről. A
gyerekek és kollégák szeretettel, szép ünnepséggel búcsúztatták. Aznap könnyekkel a
szemében távozott.
Köszönjük sokévi áldozatos
munkáját, szeretetét, jelenlétét
és kívánunk számára nagyon
boldog, békés, jó egészségben
és szeretetben töltött nyugdíjas éveket!
Jó pihenést, Marika! Kiérdemelted!
Szeretettel:
volt munkatársak

Mindenkit szeretettel várunk
július 5–9, 12–16, 19–23, 26–
30-án az iskola ebédlőjébe!
Ára hetente 3000 Ft/fő,
minden nap 9-14 óráig tart.
Hozz magaddal uzsonnát, de
a jókedvedet se hagyd otthon!
Jelentkezni Dinka Józsefnénél
és Dinka Áginál lehet. Bővebb
információ: (30) 311-27-28.

Debreceni
Virágkarnevál!
Kirándulást szervezünk augusztus 19–21-ig Debrecenbe.
A részvétel díja 20 000 Ft.
Jelentkezni június 25-ig lehet.
Program: csütörtökön utazás,
pénteken részvétel a karneválon és debreceni városnézés,
szombaton kirándulás Hortobágyra.
Mindenkit szeretettel várunk!
Dinka Ágnes
30/311-27-28
1. a
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z idén 32 gyermektől búcsúztunk el. Ők szeptemberben megkezdik
iskolás éveiket. Sok
pihenést, a tanuláshoz
szorgalmat kívánunk
mindnyájuknak!

Az óvoda májusi beíratása során 45 gyermek felvételére került sor. A gyermeklétszám a
következő tanévben 125 férőhelyen 159 fő, így a májusban született gyermekek felvételére 2011 júniusától kerülhet sor.
Határozat kivonata
Sződ Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2010.
május 27-én tartott ülésén készült jegyzőkönyvéből:
„Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a Sződi Napközi Otthonos Óvodában a

Oktatás-nevelés

2010/2011 tanévre vonatkozóan a csoportlétszámot maximálisan 30 főben állapítja
meg. A 2,5 éves gyermek felvételére csak akkor van lehető-

ség, ha a csoportlétszám a 30
főt nem éri el.”
Kellemes nyarat kívánunk mindenkinek!
Puskás Szilveszterné
óvodavezető

Óvoda zárva tartása
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvoda július 1-31.
között zárva tart. Nyitás augusztus 2-án 6-kor.
Június 15–30-ig és augusztus 2–20-ig ügyeletet tartunk.
A nyári szünidőre jó pihenést kívánunk!

Programjaink az előző negyedévben
Püspökhatvanban tánctalálkozón jártunk, ahonnan elhoztuk
a jövő évi Pest megyei óvodás tánctalálkozó szervezési jogát!

Húsvét után ismét vendégünk volt a Kölyökidő Alapítvány csoportja. A vidám délelőttön nagy érdeklődéssel nézték a gyermekek a bűvész műsorát, de nagy sikere volt az arcfestésnek is!

A nagy bűvész, és a segédek
Föld napja ünnepére a gyermekek nagyon sok virágot hoztak,
melyeket együtt ültettünk el, és most is az óvoda udvarát díszítik.

Idén csatlakoztunk a DMRV „Víz, ami elválaszt és összeköt”
című pályázatához. Két makettel nevezett a Katica csoport, ezzel
a fődíj mellett a különdíjat is megnyerte. A könyvutalvány és rajzeszközök mellett állatkerti látogatáson vehetettünk részt, a költségeket a DMRV állta.

Így ni! Most szép lesz!

Eredményhirdetésen (kép forrása: www.dunakanyarregio.hu)
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Oktatás-nevelés
Meghitt versekkel köszöntöttük az édesanyákat Kirándultunk
„Mikor tőled elbúcsúztam,
Még egy kicsit hozzád bújtam.
Puszit adtam, és azt kértem:
„Délután majd siess értem!”
Anyukám a legjobb ember,

Szíve tele szeretettel.
Felsegít, ha nagyot esek,
S letörli a könnyeimet.
Ha víg vagyok, nevet velem,
És ha kell, ő fogja kezem.”

A rét legszebb virágai

Év vége felé jól esett, hogy kicsit kikapcsolódhattunk, és csodás
helyeket látogathattunk meg. A legkisebbek (Csiga csoport) a közeli Floch-pusztán ismerkedtek az állatokkal. A Süni és Pillangó
csoportosok együtt élvezték a Közlekedési Múzeum kiállításait.
A Méhecske és Katica csoportosok már messzebbre merészkedtek, és a rossz idő ellenére meglátogatták a visegrádi várat.

Mindannyian kívántunk valamit a szökőkútnál

Köszönjük a képviselő-testületnek, hogy idén
sem feledkezett el a pedagógusok ünnepéről!

Hertel László és a gyerekek köszöntik az óvónőket és dadusokat

Lemezbemutató koncert

Ők csak zenélnek, zenélnek, mi táncolunk, táncolunk…

Esett az eső, mégis nagyszerű élmény volt
Feledhetetlen élményben volt részünk tavasszal: a Misztrál együttes gyermekkoncertjén vehetett rész minden érdeklődő gyermek
és szülő. Támogatónk a Csupafül Alapítvány volt.

Közrefogtunk mindenkit
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Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért

32 gyermektől búcsúztak az ittmaradó kicsik

Fák, csillagok, állatok és kövek,
szeressétek a gyermekeimet.
Ha messze voltak tőlem, azalatt
eddig is rátok bíztam sorsukat.
Énhozzám mindig csak jók voltatok,
szeressétek őket, ha meghalok.
Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek,
szeressétek a gyermekeimet.
Te, homokos, köves, aszfaltos út,
vezesd okosan a lányt, a fiút.
Csókold helyettem, szél, az arcukat,
fű, kő, légy párna a fejük alatt.
Kínáld őket gyümölccsel, almafa,
tanítsd őket csillagos éjszaka.
Tanítsd, melengesd te is, drága nap,
csempészd zsebükbe titkos aranyad.
S ti mind, élő és holt anyagok,
tanítsátok őket, felhők, sasok,
Vad villámok, jó hangyák, kis csigák,
vigyázz reájuk, hatalmas világ.

Évzáró ünnepségeinken a szülők kicsit részesei lehettek óvodánk életének: versek, mesék, énekek kápráztatták el őket.

Királyréti kalandok
A Katica csoportosok két szülő, Sebők Gábor és felesége, Gyöngyi segítségének köszönhetően kalandtúrán vehettek részt. Ezúton is köszönjük nekik segítségüket, odafigyelésüket és a felejthetetlen élményeket!

Gyermekorvosok
nyári rendelési ideje
június 30. – augusztus 13.
Hétfő: 12.30 – 14.00 Sződliget; 14.30 – 15.30 Sződ
Kedd: 13.30 – 15.00 Sződliget
Szerda: 11.30 – 12.30 Sződ (tanácsadás, védőnővel
egyeztetett időpontban); 13.00 – 14.30 Sződliget
Csütörtök: 10.30 – 11.30 Sződliget; 12.00 – 13.00 Sződ
Péntek: 8.00 – 9.00 Sződliget (tanácsadás)
9.00 – 10.00 Sződliget (betegellátás)
Rendel: dr. Bíró Emőke (30) 222-03-07
Rendelő: (27) 352-543
augusztus 15. – szeptember 10.
Hétfő: 12.30 – 14.00 Sződliget
Kedd: 13.30 – 15.00 Sződliget
Szerda: 13.00 – 14.30 Sződliget
Csütörtök: 10.30 – 11.30 Sződliget; 12.00 – 13.00 Sződ
Péntek: 8.00 – 9.00 Sződliget (tanácsadás)
9.00 – 10.00 Sződliget (betegellátás)
Rendel: dr. Kicsiny Emese (20) 962-88-76
Rendelő: (27) 352-543
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Gyermeknap az óvodában
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Az óvoda gyermeknapi délelőttjén a Fónay–Humánia Társulat meseműsorát nézhették meg az óvodások. Emellett arcfestéssel, aszfaltrajzzal, célba dobással és az új udvari társasjátékokkal tölthették a
napot, melynek végén támogatóink ajándékaival térhettek haza.

Jégkrém és ajándék – kell ennél több?
A Fónay–Humánia Társulat

Itt mindenki csak győzhet!

Ugye, milyen szép vagyok?

Szülői értekezletek
» Az új óvodás gyermekek szüleit augusztus 5-én
15 órára várjuk az első szülői értekezletre.
» A csoportos szülői értekezletek időpontja
szeptember 7. 17 óra.
Minden kedves szülőt szeretettel várunk!

Na ki nevet a végén?
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Sződ lelke…

Akkor feledkezünk el lábunkról, ha
megfelelő a cipőnk. Akkor feledkezünk
el a derekunkról, ha megfelelő az övünk.
Elménk akkor feledkezik el a hiábavaló
igenlésről és tagadásról, ha szívünket
tökéletessé tettük.” (Csuang Ce)
Akinek lesz türelme végigolvasni a cikkemet, az megtudja, miért is adtam mondókámnak ezt a címet. A végén
az is kiderül, hogy miért ezzel
a gondolattal foglalkozom és
nem a rengeteg esemény megemlítésével, ami az iskolában
történt, illetve történik. Kiderül az is, hogy a gondolat az iskolától elválaszthatatlan.
Szakítottam a hagyományokkal, amikor szerkesztőbi-

zottsági tag kolléganőmtől azt
kértem : ne tegyétek be az újságba a ballagási beszédemet!
A hagyomány szerint ugyanis a nyári számban mindig bekerültek azok a gondolatok,
amelyeket ballagó diákjainkhoz és hozzátartozóikhoz intéztem. Természetesen ennek
a tanévnek a végén is igyekszem méltón elbúcsúzni nyolcadikos diákjainktól és szüleiktől, de az újság olvasóinak
most mást szeretnék mondani.
Muszáj egy kis kitérőt tennem, mielőtt a lényegre térnék. Húsz évvel ezelőtt keresett meg Tóth György, akkori igazgató úr, és kért, hogy
jöjjek Sződre tanítani. Gyorsan kellett a kisegítés, hogy zavartalanul folyhasson a tanítás,
mert egy kollégájuk távozott a
tantestületből. Rövid gondolkodási idő után vállaltam a feladatot.
Mivel más terveim voltak,
úgy gondoltam, csak egy tanévben maradok, aztán megva-
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lósítom az elképzeléseimet. A
tanév végén említett igazgató
kollégám kérte, hogy maradjak még egy évet. Újra gondolkodásba estem, de maradtam. Gondoltam, egy éven
már nem múlik. Aztán évre év
jött, és én már húsz éve a sződi
pedagógusok karának tagja vagyok, tíz éve a vezetője.
Miért is nem mentem el,
mint ahogyan azt Sződre jöttömnél terveztem. Valami
mindig itt tartott. Először a lakóhelyemhez (Sződligethez)
való közelség és az a tudat,
hogy hasznos tagja vagyok egy
testületnek. Ahogy múltak az
évek, egyre jobban ragaszkodtam a faluhoz, a falu gyermekeihez és szüleikhez.
Ez a falu hasonlít szülőfalumhoz, hagyományaiban,
szokásaiban. Otthon érzem
magam benne. Közel kerültek
hozzám a sződiek, főleg a sződi gyerekek. Szeretek végigmenni a falun. Különös élete van minden egyes utcájá-

nak. Szeretem, hogy a főúton
házak előtt árulják a virágot,
a zöldséget. Innen is tudom,
hogy mikor minek van az idénye a kertekben. Ahogy belépek, vagy autómmal behajtok a faluba, úgy érzem megérkeztem. Jó helyen vagyok.
Az első pillanattól, a mai napig jól érzem magam ebben a
községben. Szeretem a települést és lakóit. Ezt az érzést az
első perctől éreztem, de csak
mostanában gondolkodtam el
a miértjén.
Elgondolkodásomnak két
oka volt. Gyors egymásutániságban történtek ezek a dolgok. Egy szülő a következővel
érvelt, amikor a szomszéd községben megkérdezték tőle.
– Miért nem hozod ide a
gyerekedet iskolába?
– Miért hagyod a sződi iskolában?
A szülő azt felelte:
– Mert a sződi iskolában
nem csak az eszével törődnek, hanem a lelkével is ,és ez

