Faluház-átadás

Író–olvasó
találkozó
A faluház megnyitójának egyik
érdekesnek ígérkező programpontja volt az új könyvtárban
megrendezett író–olvasó találkozó. A főként diákokból és
tanárokból álló hallgatóság
választ kaphatott kérdéseire.
Megtudhattuk, hogy Szepesi Attila barátságot ápolt Weöres Sándorral, s hogy természetbúvár, előszeretettel járja
a hegyeket, s amatőr gombaszakértő.
Arról is hallhattunk, hogy
Nacsinák Gergely számára az
antik művészetekben a szobrászat az, ami leginkább kife-

Sződiek Híradója – 2010. tél
jező. Az egyik legérdekesebb
pillanat a találkozón az volt,
mikor a két irodalommal foglalkozó ember egymásra csodálkozva közös beszélgetésbe
kezdett. Mi hallgatók csak ültünk nyitott fülekkel és szívvel.
Sajnos az idő szűke miatt
nem teljesedhetett ki a beszélgetés, s így lemaradtunk a végkifejletről, de ígéretet kaptunk
a folytatásra.
Köszönet a költőnek, Szepesi Attilának, s az írónak, Nacsinák Gergely Andrásnak,
hogy eljöttek közénk.
Köszönet a tanároknak, kik
fellelkesítették diákjaikat, s így
talán egy kicsit közelebb kerülhettek azokhoz az emberekhez, akik munkásságát csak
tankönyvekből ismerhetik.

Köszönet az
összefogásért!

9

süteményeknek olyan sikerük
volt, hogy az ünnepség végére mind elfogytak.
Ezt a szép, közösséget formáló összefogást szeretném a
képviselő-testület és a falu nevében név szerint megköszönni asszonytársaimnak, akik:

Sződ Község Képviselő-testületének életében bekövetkezett a várva várt nagy nap:
2010. november 27-e, amely
napra kitűztük a Faluház átadását. A testület elhatározta, hogy e napot emlékezetesé kell tenni azzal, hogy minden családot személyesen hívunk meg, olyan műsorral készülünk, amelyben a falu szülöttei és jelenlegi lakosai vesznek részt. Az ünnepség hangulatát emelni kívántuk azzal,
hogy minden résztvevőt vendégül látunk, megkínáljuk üdítővel és süteménnyel.
Nagyon nagy örömömre
szolgált, hogy az átadási ünnepség sikeréhez nagyon sok
asszonytársam egy-egy tányér
sütemény elkészítésével hozzá kívánt járulni. Mindenki,
akit felkértem, lelkesedéssel
vett részt ebben a nemes öszszefogásban. A káposztás, túrós, mákos rétesek, a kapusznyíkok mellett nagyon finom
házias sütemények szolgáltak
a látogatók vendéglátására. A

Sánta Sándorné Rozika,
Rusznyák Ferencné Veronka,
Mikó Károlyné Mária,
Dinka Ágnes,
Havasiné Miletin Szilvia,
Szente Tiborné Kati,
Farsang Jánosné Rozika,
Mészáros Lászlóné Erzsike,
Kalauz Istvánné Julika,
Mészáros Miklósné Marika,
Kollár Mihályné Rozika,
Hertel Mihályné Marika,
Jurák Tiborné Ágika,
Dávid Jánosné Katika,
Erdélyi Jánosné Rozika,
Volentics Jánosné Annuska,
Petrás Sándorné Erzsike,
Dinka Lászlóné Erzsike,
Dinka Istvánné Margitka,
Szabó Mártonné Mancika,
az óvoda élelmezésvezetője és a
konyha dolgozói.

Kopeczky Lajos

Hirling Zsolt

Evezős Club versenyzőjeként
2005-ben nyert világbajnokságot férfi könnyűsúlyú kétpárevezősben. Megtudhattuk,
hogy Zsolt a több mint egy évtizedes élsportolói, aszketikus
életforma után a pekingi olimpiát követően az aktív versenysporttól visszavonulva a Budapesti Műszaki Egyetemen légi-közlekedésmérnöki diplomát szerzett. Idén csak a kaland kedvéért két év kihagyás
után régi evezőtársával, Varga
Tamással a Szegeden rende-

zett országos bajnokságon újra
megmérették magukat és megnyerték a bajnokságot!
A nyugdíjasként manapság a közeli Erdőkertes alpolgármestereként tevékenykedő Kopeczky Lajos a jelenlévőkkel az evezéstől el-elkalandozva az egészséges életmód, a
drog-prevenció, a sportfinanszírozás, és a gyerekek elé állítható példaképek témáit is érintette a másfél órás beszélgetés
során.

Miletin Istvánné
képviselő

Művészek és műkedvelők az új könyvtárban
A hagyománytiszteletükről híres britek egyik legszebb evezős tradíciója a két világhírű angliai egyetem, Oxford és
Cambridge örök csatája – a Temzén.

A honi evezőssport kulisszatitkai
A faluház-átadási ünnepség
szervezői úgy gondolták, ha
ezen a jeles napon egy többfunkciós épület kerül a közösség birtokába, a protokolláris
események után több helyszínen fakultatív programokkal is
utaljanak az új kulturális objektumban helyet és otthont kapó
egyéb tevékenységekre. Így került sor a földszinti író–olvasó találkozóval egy időben az
emeleten a Csibészklub által
szervezett karácsonyi díszek
készítésére, valamint a meghívóban csupán egy élsportolóval készített riportként beharangozott közvetlen hangulatú beszélgetésre Hirling Zsolt
váci evezős világbajnokkal.

A moderátor szerepére az
olvasók túlnyomó része által a
Telesport című tévéműsorból
bizonyára jól ismert Kopeczky
Lajos sportriportert lett felkérve, aki nagy örömünkre magára vállalta e feladatot. A beszélgetés során a két tucatnyi lelkes sportrajongó megismerhette a kajak-kenu szakágak
mellett kevésbé ismert és népszerű evezős sport kulisszatitkait. Eddig is sejtethettük,
hogy a vízi sportok versenyzői
csak alázattal és sok lemondással juthatnak fel a csúcsra, de
azt, hogy heti tizenöt edzéssel
vezet az út a világsikerig, talán
nem gondoltuk volna. Sikerre
éhes vendégünk a Vác Városi
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Községünk a Faluház átadásakor Madách Imre mellszobrával gazdagodott

Egy nagylelkű felajánlás
A sződi születésű Czinege István szobrász életútjáról már
többször írtunk lapunkban,
legutóbb 2004-ben, amikor
a községi könyvtár új helyére költözött. Hat év után a napokban ismét új otthonra talált intézményünk, a többfunkciós Faluház földszintjén
lett berendezve. Az épületátadás kapcsán nyílt szoborkiállítás keretében ismét lehetőségünk adódott megcsodálni Czinege István alkotótevékenységének tiszteletreméltó
eredményét. Az új épület al-

kalmi kiállító-teremmé varázsolt egyik emeleti helyiségében az ünnepség résztvevőinek többsége megtekintette
a Madách (mészkő), Radnóti
(mészkő), az első magyar űrhajós; Farkas Bertalan (vörös
márvány), Lovak (ólom), Kazánfűtő (ólom-vas), Ébredés
(szürkemárvány), Cipőpróba
(vadkörtefa) című alkotásokat.
A szervezők nagy meglepetésére a Dunakeszin élő Czinege István kiállított művei
közül, a település lakóinak felajánlotta Madách Imre mell-

Az érdeklődőllel megtelt az alkalmi kiállítóterem

Czinege István és Madách-szobra
szobrát. A büszt súlya kb. 50
kg, magassága fél méter, eszmei értéke egyediségéből adódóan milliós nagyságrendű. A
látogatók közül többen hasonlóságot véltek felfedezni
az alkotás és alkotója között…
Madách Imrével (18231864) és családjával kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a
kiváló költő, író, aki ügyvéd és
politikus is volt, több szállal is
kapcsolódik Váchoz és Sződhöz. Tanulmányait ugyan magánúton végezte, de vizsgáit
a váci piarista gimnáziumban
tette le 1829 és 1837 között.
Az utókor tisztelegve munkássága előtt többek között a
váci gimnáziumot és a művelődési házat is róla nevezte el.
A Grassalkovichok birtoklá-

sának kezdetéig, 1735-ig Sződ
annak az elszegényedett sztregovai és kis-kelecsényi Madách családnak volt a birtoka,
melynek kései leszármazottja
volt Madách Imre is.
A szobor ajándékozója azt
szeretné, ha alkotása a Faluház épülete előtt, a zászlótartó-rudak mellett, egy mészkőtalapzaton lenne elhelyezve.
Madách irodalmi munkássága miatt akár új könyvtárunk
névadója is lehetne.
Isten áldja meg Czinege Istvánt e nagylelkű felajánlásért!
Ezzel az alkotással tovább
gazdagodott
településünk
utódokra hagyható öröksége.

Tájékoztatjuk tisztelt szerzőinket és hirdetőinket, hogy a
Sződiek Híradója 2011. évi
lapzártái a következő időpontokban lesznek:

szodiekhiradoja@invitel.hu
e-mailcímre várjuk.
Felhívjuk hirdetőink figyelmét,
hogy a megjelenés előtt szíveskedjenek a hirdetési díjat a polgármesteri hivatal pénztárába
befizetni.

Volentics Gyula

Könyvajánló
Sződ Község Polgármesteri Hivatalában vásárolhatóak a településről megjelent könyvek.

Tavaszi lapszám: március 21.
Nyári lapszám:
június 20.
Őszi lapszám: szeptember 19.
Téli lapszám: december 12.
A lapzárta után beérkező írásokat és hirdetéseket ezentúl csak a következő újságbanban áll módunkban megjelentetni. Írásaikat word, míg
a képeket pdf formátumban a

Bruttó hirdetési díjaink 2011ben: egy oldal fekete-fehér
15.000,- Ft, egy oldal színes
30.000,- Ft, fél oldal fekete-fehér 7.500,-Ft, fél oldal színes
15.000,-Ft, negyed oldal fekete-fehér 3.750,-Ft, nyolcad oldal fekete-fehér 1.875,-Ft.
Szerkesztőbizottság
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Karácsony
készül
Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!
(Márai Sándor)
Mostanában több ünnepi gondolatot vetettem papírra. Legutóbb az immár hagyománnyá
vált Adventi Koncertünkre készültem. Szokásom szerint, ha
beszédet írok, előtte gondolatébresztő dolgokat olvasok, illetve átgondolom a történteket. Az idei tanév az én életemben is rendhagyó. 10 éve vezetem a sződi iskolát. 10 év nagy
idő. Felsorolni lehetetlen lenne,
hogy mi minden történt ez alatt
az idő alatt. Az biztos, hogy jó
irányba mozdultunk el. 10 évvel ezelőtt a sződi iskola délután
csendes volt, mert diák nem
volt benne. Ha a mostani helyzetet nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy a sződi iskolában mindig nyüzsgés van. Megkezdődik a délelőtti tanítással
a munka és folytatódik a szakkörökkel, sportfoglalkozásokkal, zeneiskolai történésekkel.
Itt „nyüzsi” van reggeltől estig.
Éppen a napokban történt a következő. Délután fél öt felé járt
az idő. Kolléganőm készülődött
haza. Láttam, hogy nagyon fáradt, ami nem csoda, hisz aki
dolgozik, az elfárad. Ilyenkor
decemberben pedig különösen
jellemző ez a pedagógusokra.
Azért megkérdeztem tőle:
– Csak nincs valami probléma, gond?
– Nincs semmi különös, csak
kegyetlenül fáradt vagyok.

Így indult a beszélgetésünk,
és mivel húsz éve együtt vagyunk itt a sződi iskolában, sokat tapasztaltunk már, és visszaemlékeztünk a „békebeli időkre”. Azt az időszakot nevezem
most így, amikor délután csend
volt az iskolában, ugyanis nem
volt miért visszajönni a diákoknak. Most pedig reggeltől-estig jönnek-mennek a diákok és
szüleik. Melyik jobb? Döntse el
mindenki magának!
Kolléganőmtől is megkérdeztem.
– Ha a Te gyerekeid járnának
ide, melyik időszaknak örülnél?
A „békebelinek” vagy a mostaninak?
– A mostaninak – válaszolta
azonnal – bár tanítóként ez sokkal fárasztóbb.
Igen. A sződi Hunyadi János Általános Iskola Pedagógiai Programja nem a tanároknak
kedvez, hanem elsősorban a diákoknak. Úgy gondolom, ez így
van jól.
A koncerten elhangzott beszédemben azt is megemlítettem, hogy a mostani fiatal generációt Y generációnak nevezi a szakma. Y generáció alatt az
ifjúság azon részét értjük, akik
már a számítástechnika világába születtek bele. A mai általános iskolások már ide tartoznak. Természetesen a mostani
Y generáció között is van, aki
helyes úton halad az életben, de
sokan vannak, akik a helytelen
utat választották. Elsősorban a
CSALÁD feladata, másodsorban az intézményi nevelőké-oktatóké, hogy a helyes úton haladók továbbra is haladjanak a helyes úton, a rossz útra tévedőket
pedig a jó cél irányába tereljék.
Szükség van jó programokra,
értelmes célkitűzésekre és feladatokra. Ha ez rendelkezésére
áll, az Y generáció sem fog elmenni az alkohol és a drog irányába.
Úgy gondolom és vallom,
hogy a mai ifjúság semmivel
sem rosszabb, mint elődeik,
csak más. A rossz és a más között óriási a különbség.

Nem véletlenül hangsúlyozom állandóan a család feladatát. Minden diákunk családjának
a karácsonyfájára tűzném ajándékul Wass Albert szavait:
„Karácsonyi ajándék ötleteim:
az ellenségednek megbocsátás,
az ellenfelednek türelem,
a barátodnak szeretet,
a partnerednek szívesség,
mindenkinek jóindulat,
minden gyermeknek egy jó példa,
magadnak tisztelet.”
A mai ifjúság nevelésénél is a
legfontosabb a példaadás. Milyen a szülő? Milyen a szomszéd
és a falu népe? Milyen a pedagógus? Nem mindegy, hiszen
PÉLDÁK vagyunk.
Hunyadis diákjainknak ajándékul sok jó példát kívánok karácsonyra.
Legyen valaki, aki megtanítja őket arra, hogy életüket értelmesen, helyes értékrenddel tudják leélni.
Üdvözöljük az új FALUHÁZAT, a mi házunkat! Bízom
benne, hogy az Y generáció
sok-sok értelmes elfoglaltságot
fog találni benne.
Örömmel vettem tudomásul,
hogy Adventi Koncertünknek
nagyon pozitív a visszhangja.
Szerintem is jól sikerült, és
örülök, hogy sokan eljöttek,
sok embert érdekelt. Remélem,
hogy a hunyadis diákok és vendégeink is hozzájárultak ahhoz,
hogy jó adventi hangulat emléke maradjon a vendégek emlékezetében!
A hunyadis falak között, mint
említettem, rengeteg minden
történt, történik és történni fog.
Erről viszont kollégáim, diákjaink és a szülők számolnak be, a
rovatunk lehetőségeinek megfelelően, tehát a teljesség igénye
nélkül.
Rovatunk bevezető gondolatait
egy idézettel zárom, és kívánok
minden kedves olvasónak kellemes karácsonyi ünnepeket és
békés boldog új esztendőt, de

legfőképp azt, hogy a Neoton
Família dala igaz legyen!
Ha elmúlik karácsony,
A szeretet lángja halványabban ég,
De ha vigyázunk rá, nem alszik ki még.
…
Ha elmúlik karácsony,
Egy csillagszórót őrizz meg nekünk,
És a szikrák alatt énekelj velünk!
…
Istenem, hadd legyen egész évben ilyen a világ!
Günther Erzsébet
igazgatónő

IPR-es
szakértő az
iskolában
(IPR = Integrációs Program)
A hátrányos helyzetben lévő
gyermekek társadalmi felzárkóztatása általában olyan közösségi feladat, amit egy település többnyire az iskoláztatás
magas szintű támogatásával valósíthat meg.
A Hunyadi János Általános
Iskola pedagógusai különböző pedagógiai kultúrákkal – úgy
tetszik – hatékonyan szolgálják ennek a társadalmi célnak a
megvalósítását.
Látogatásom során két olyan
sikeres órát láttam, melyben a
kollégák (Farkasné Haraszti Ildikó, Bimba Imre) egyéni felzárkóztatástól a tehetséggondozásig zongorázva vezették
1. a foglalkozásaikat – ahol a gyerekek
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jókedvűen, ugyanakkor hatékonyan szereztek ismereteket.
Fontosnak tartom, hogy a
sződi és a csörögi döntéshozók
minden lehetséges támogatási
formát, anyagi erőforrást biztosítsanak a jövőben az iskola feladatainak megvalósításához.
Dr. Takács István
az ELTE docense
IPR szaktanácsadó

IPR tanácsadó az iskolában

IPR tanácsadó az iskolában

Óvodás szereplők

A helyezettek

A zsűri értékelése

Mindenki kapott jutalmat

Akikre
büszkék
vagyunk
Galagonya
Szavalóverseny
Sződ
1. korcsoport: 1-2. osztály
I. Hertel Bálint
II. Hárs Róza
III. Erdélyi Márk
2. korcsoport: 3-4. osztály
I. Gál-Borus Tamás
II. Dalnoki Fanni
III. Heinczinger Flóra
Különdíjas:
Virág József
Szente Sára

Pályaválasztási Kiállítás

Matematikaverseny
Kosd
Garad Ágoston, az Arany János Kistérségi Matematikaversenyen elért I. helyezéséért
Felkészítő tanár:
Bimba Imre

42. Fóti Ősz
Horváth Péter a vers- és prózamondó versenyen a 7-8.
vers kategóriában elért II. helyezéséért
Felkészítő tanár:
Molnár Tímea

Garad Ágoston oklevele

Horváth Péter oklevele

Nem is gondoltam, milyen hamar eljön az az idő, amikor a
pályaválasztásról kell döntenünk.
A 7. osztály szeptember 23án elindult Vácra, hogy e nehéz döntéshez a lehető legtöbb és legfontosabb információkat megkapja.
A már hagyományként működő rendezvénynek a Sportcsarnok adott otthont. A környező középiskolák képviseltették magukat, mindenhol
Pályaválasztási Fórum
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kedves pedagógusok, lelkes diákok vártak bennünket.
A bemutatkozásokból megtudtuk, milyen szakok közül
választhatunk, milyen képzési
módok várnak minket, továbbá melyek a felvételi követelmények.
Begyűjtöttem jó néhány
szórólapot, hogy otthon is alaposan át tudjuk beszélni a lehetőségeket.
Szerencsére még van egy
teljes évünk, hogy a jövőnket
igencsak meghatározó kérdésben jól tudjunk iskolát választani.
Dalnoki Adrienn
7. o. tanuló

1956-ra
emlékeztünk…
A Hunyadi János Általános Iskola tanulói és tanárai minden
évben nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy méltóképpen
emlékezzenek meg a magyar
történelem kiemelkedő jelentőségű eseményeiről. Nem
volt ez másként az idei tanévben az 1956. október 23-ai
események évfordulóján sem.
Az iskola tanulói megható és méltóságteljes műsor keretében elevenítették fel a történelmi tényeket, melyek még
ma is sokak számára élő és eleven emlékek.
A múlt mindenkor hatással
van és lesz az elkövetkezendő
nemzedékek tetteire.
„A múltba tekintésnek csak akkor van
értelme, ha a jövőt szolgálja.”
(Konrad Adenauer)
Boros Attiláné
főszervező

Sivatagi
kiállításon
jártunk
2010. október 29-én Kollár
Zalán tanár úr a felső tagozatos diákoknak kirándulást
szervezett Budapestre, a Mezőgazdasági Múzeumba. A
természettudományos prog-

ramra sokan jelentkeztek. Kísérő tanárként Triebné Szalai
Katalin tanárnő jött velünk.
Miután megérkeztünk a múzeumba, felkerestük az információs pultot, és érdeklődtünk a
látogatható helyszínekkel kapcsolatban. A sivatagról, ott élő
állatokról, növényekről tájékozódhatunk ezen az interak-

A fórum végén bátran fordulhattunk az előadókhoz,
akik szívesen válaszoltak felmerülő kérdéseinkre.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani iskolánk pedagógusai számára, akik e program
megszervezésével még több
segítséget nyújtottak 7-8. osztályos diákjainknak.
Mikes Imréné
szülő

A gyerekeké
volt a színpad
tív sétán. Nagyon érdekes volt,
hogy 4-5 fős csapatokba osztottak minket, és rejtvények
megoldásával tették izgalmassá számunkra a tárlatot.
Nagyon sok élménnyel és
tudással gyarapodtunk. Remélem, máskor is lesz lehetőségünk ilyen kiránduláson részt
vennünk!
Kreizinger Melinda
8.o tanuló

Pályaválasztási Fórum
2010. 11. 8-án meghívást kaptak a továbbtanulás előtt álló
tanulók és szüleik a Pályaválasztási Fórumra. A környező
középiskolákból látogattak el
hozzánk az intézmények igazgatói, képviselői.
Bemutatkozásukban ismertették velünk a nyílt napok
időpontjait, a képzési lehetőségeket, és betekintést nyerhettünk az iskolák mindennapjaiba is.

November 26-án a szokásosnál is nagyobb volt a nyüzsgés az iskolában. Ezen a napon került megrendezésre az
idei „Miénk a színpad” című
program.
Különleges nap volt ez és
remek alkalom arra, hogy
minden osztály bemutathassa
műsorát, amelyet hosszú hetekig gyakorolt.
Sok-sok zenés, táncos és humoros előadást láthattunk
Az elsősök Mikával (Heinczinger Miklós) kiegészülve
már összeszokott csapatként
énekelték kedvenc dalaikat. Az
egy évvel nagyobbak mesejátéka után a harmadikosok előadásában a saját szemünkkel
és fülünkkel is tanúi lehettünk
végre, hogyan is kuruttyol az a
bizonyos döglött béka a száraz
tónak nedves partján.
A felsősök vicces jelenetekkel és iskolai életképekkel készültek, de nem maradhatott
ki a modern táncos előadás
sem a kínálatból.
A legkisebbek még egyszer
visszatértek a színpadra, hogy
előadjanak kedvenc mesehősükről, Locs-Pocsról egy dalt,
majd a felfokozott hangulatot
a zárószám, a Waka-Waka koronázta meg. Ekkor már min-

Mika és az elsősök

den gyerek a színpad előtt táncolt és énekelt.
Hangulatos műsornak lehettünk tanúi, jó volt látni,
hogy a gyerekek ezen a téren is
nagyon ügyesek.
Hertel Zsuzsanna
szülő

Almarágcsa
percek

Egyszerű, mégis különleges
eseményre gyűltek össze a hunyadisok a tornateremben.
Almát ettünk. Tanárok és diákok együtt. Közben Dalnoki
Adrienn, 7. osztályos tanulótársunk előadását hallgattuk
meg az egészséges táplálkozásról. Aztán együtt tanultuk
meg, hogy a „csutkát” a szemétbe kell dobni. Jókat nevettünk azon, hogy volt, aki „szőröstül-bőröstül”megette az almát, csak az icipici fás szára
maradt. Várjuk a következő
„RÁGCSANAPOT”!
Czinege Renáta
8. o. tanuló

Könyvtári
Hírek
A Faluházzal együtt elkészült
és ismét megnyílt az olvasók
számára a megújult könyvtár.
December hónapban megérkeztek az új könyvek is, amelyek közt minden korosztály
találhat majd kedvére valót.
Az új nyitva tartás:
Hétfő: 14:00 – 20:00
Kedd: 13:00 – 16:00
Szerda: 14:30 – 16:30
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Szeretettel várok továbbra is
minden kedves régi és új olvasót.
Triebné Szalai Katalin
könyvtáros

Alapítványi
hírek
A hunyadis diákok nevében
köszönjük azokat az adományokat, amelyekkel segítették
alapítványunkat!
Meglévő bevételeink összegét a tavasszal készülő játszótér elkészítésére fordítjuk.
A következő évben is szeretettel és tisztelettel megkérjük
mindazokat, akik tehetik és
szívesen teszik, hogy támogassák alapítványunkat akár adójuk 1%-nak a felajánlásával is!
Adószámunk:1868 4072-1-13

Ünnepre hangolódva
Az iskolai adventi koncertről – szülői szemmel
Azt hiszem, sokan úgy gondolják: advent idején, karácsony
előtt, a nagy rohanásban tudatosan kell időt szánni a lassításra, hogy bennünk is megszülessen az öröm.
Ebben a ráhangolódásban, az
ünnepvárásban nagyon nagy segítségünkre lehet a zene. Éppen
ezért fontosak az adventi koncertek. És ha már helyben rendeznek ilyet, egyszerűen vétek
lenne kihagyni – ebben mind
egyetértettünk azokkal az anyukákkal, akikkel néhány nappal a
koncert után ültünk le, hogy átbeszéljük tapasztalatainkat. Véleményünket most önökkel is
megosztjuk.
Meglepődtünk az adventi
koncert idei helyszínének kiválasztásán – kezdi a beszélgetést
Tünde. - Mi nem járunk minden
vasárnap misére, de az adventi
koncert nekem eddig teljesen a

templomhoz kötődött. A templomból ilyenkor még az is emelkedett hangulatban jön ki, akinek előtte nem sikerült ráhangolódni az ünnepre. Persze tudjuk, hogy a templomot nem lehet rendesen fölfűteni, a padokban ülve szinte leolvad a csizma
a lábunkról, de a föllépők fáznak. És persze a gyereket se lehet olyan csinosan fölöltöztetni
– csizma kell és két pulcsi, meg
a hangosítás sem tökéletes. Szóval a feltételek az új faluházban
sokkal jobbak, de én mégis inkább a templomot választanám
ilyenkor.
Úgy hirdették, hogy adventi
koncert az új faluházban, és ez
végül is egy iskolai rendezvény
– mondja Éva, szerinte ebbe
az is belefér, hogy változzon
az eredeti helyszín. - Igazából
akkor kerül bele ebbe a szülő,
amikor érintett lesz, az ő gyereke is fellép. Innentől kezdve aztán ott kell lenni minden koncerten.
Egyébként gyönyörű volt a
faluház – dicséri a szervezőket
Melinda. - Nagyon szép és ötletes volt a díszlet: a fenyők, a mikulásvirágok, a borostyán, a hópelyhek.
A falu életében minden értékes dolgot támogatni kell, és
nagyon fontos, hogy a gyerekek is részesei legyenek ennek
– mondja Tünde. - Ilyenkor decemberben évek óta keresem
azt az élményt, ami az ünnepvárásban ad valami pluszt, amitől
igazivá válik a várakozás. Először kíváncsiságból mentem el
az adventi koncertre, és már az
első alkalommal úgy megragadott, hogy egyszerűen nem tudom kihagyni. Nekem ez volt
az ötödik koncertem, és a gyerekeim is végigülik. Nagyon meghatározó élmény volt néhány
éve Maczkó Mária népdalénekes fellépése. A tavalyi egyházi
kórus is nagyon tetszett. Jó, ha
van egy-egy ilyen erősebb hang
a koncerten – nem fontos, hogy
híres legyen, csak illeszkedjen a
műsorba.
Én is nagyon értékelem, ha
van magasabb színvonal – fűzi
tovább a szót Éva. - Persze a
szülő lelkesen várja, mikor lép
fel a saját gyereke, de a más gye-

Oktatás-nevelés
rekét meghallgatni már egy kicsit azért más. És nem is az a
lényeg, hogy jöjjön valaki belvárosi színvonallal, de fontos,
hogy ízelítőt kapjanak a nézők,
és persze főleg a gyerekek valami nagyon jóból.
A gyerekeknek igenis sokat
számít – teszi hozzá Melinda
-, hogy lássanak valami igazán
jó produkciót. És az is fontos,
hogy egy iskolai rendezvényen
ne azt érezzék, hogy ők most
lent vannak a lépcső alján, hanem olyan ember legyen előttük, akinek a teljesítménye elérhető – akár a sződi iskolásoknak
is. Mondjuk egy húsz éves lány,
aki gyönyörűen énekel, vagy egy
tehetség a váci zeneiskolából.
A koncert időtartamára is nagyon kellene figyelni – a másfél
óra még végigülhető, egy kisgyerekkel is, ha jól szervezett
az egész – véli Éva. - De az arányokra nagyon kellene ügyelni.
Egy-egy fellépőtől 2-3 ének éppen elég és az a jó, ha megy fejből is a produkció, mert ha papírból olvassák a dalok szövegét, oda a varázslat.
Egyébként a jóból többet is
elvisel az ember -mondja Tünde.- Idén például hosszabban
is játszhattak volna a furulyás
lányok: Timi és Emília, a gitárosok: Adrienn, Petra és Eliza, vagy hegedűn Anna. Ők alig
menetek fel a színpadra, már
vége is volt a produkciójuknak.
Egyre szebben szól az iskolai
kórus is. Egyébként én nagyon
szívesen hallottam volna szlovák karácsonyi dalokat az aszszonykórustól. Az nagyon tetszett a falunapon és a faluház
avatóján is, hogy az idősebb nézők közül sokan együtt énekelték ezeket a helyi szlovák dalokat a kórussal. Biztosan föl lehetne kutatni olyan karácsonyi
dalokat is, amiket régen énekeltek Sződön. És nagyon is illenek az ünnephez ezek a nemzetiségi dolgok. Jó, hogy ott voltak az asszonyok, gyönyörű a
ruhájuk, fontos, hogy őrzik a
hagyományokat. És ott a helyük
minden ünnepen.
Beszéljünk az időpontról is –
teszi hozzá Melinda. - Jó a december első fele, mert utána
már mindenki a maga család-

jával van elfoglalva, szalad az
ajándékok után, süt, főz, igyekszik mindent megtenni, ami belefér december 24-ig.
A csúcs az volt, amikor a tanárok is felmentek a színpadra
az iskolások kórusa köré – fejezi be a beszélgetést Éva. -. Igazi meglepetés volt, és nagyon jó
érzés, hogy így fölvállalták ezt a
koncertet. És persze a nézők is
énekelhettek, mert ott volt mindenkinél a szöveg. A székeken
megtaláltuk az odakészített lapokat a dallal és a gyerekek rajzaival. Mi is énekeltük, ezek voltak a legszebb percek és haza
is vittük az Örömóda szövegét
emlékül.
Köszönjük az élményt a szervezőknek, az iskola lelkes tanárainak és igazgatójának, és ezúton
is gratulálunk az adventi koncert minden fellépőjének. Kívánjuk, hogy éltessék tovább
ezt a hagyományt, az egész falu
örömére.
A beszélgetést vezette és lejegyezte: Farkas Katalin
Akik a véleményüket adták:
Ajanidiszné Kuti Tünde, GálBorus Éva, Lángné Rossmann
Melinda

További híreink:
Mindenkit szeretettel várunk
2011. február 12-én, 20 órai
kezdettel Alapítványi Bálunkra. A zenéről gondoskodik:
Ivanics Pál.
Tavasszal indul a játszótér építése, melyhez
szorgalmas,
ügyes kezeket várunk és fogadunk szívesen.
Alapítványunk nevében minden kedves olvasónak kívánjuk, hogy töltse kellemesen az
ünnepeket, és ünnepelje békében, boldogságban az új esztendőt!
Hunyadisok nevében:
Iskolai alapítvány
kuratóriumi tagjai
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Nyílt nap
az óvodában
Gyermekeink nagy
örömére megérkezett
az első hó!
Húzza a szánkót hegynek fel,
Szuszog a Jankó hegynek fel.
Siklik a szánkó hegyről le?
Ujjong a Jankó hegyről le!
De puha a fehér dunna hó!
Még felborulni is jaj de jó!
Vörös az orra, a füle ég,
Szuszog a Jankó, de húzza még.

Vörös az orra, a füle ég...

Megérkezett a Mikulás az óvodába!
Hertel László polgármester úr
a Mikulás által küldött ajándékokat adta át a gyerekeknek.

Minden évben nagyon várom
az adventi és farsangi nyílt napot az oviban.
Különleges látvány, ahogy
azokon a pici székeken ülve,
a pici asztalok körül szorgoskodnak az anyukák és apukák
a gyerekeikkel.
Itt a gyerekek vannak otthon. Ők tudják, hogy hova
kell kidobni a szemetet, honnan lehet zsepit elvenni, és ha
kész vagyunk a művünkkel,
akkor hova kell tenni száradni.
Idén angyalkát készítettünk.
Amíg én kivágtam papírból
az angyalka szárnyát és ruháját (kisfiam előtte megmutatta, hogy hogyan kell ügyesen
fogni az ollót), addig ő kiválasztotta a szép, csillogós festéket, amivel a csillagokat rajzoltuk rá. Aztán együtt összeragasztottuk.
Az óvó nénik segítettek, ha
valaki elakadt egy-egy lépésnél, közben pedig keksszel és
innivalóval kínálták a gyerekeket és szülőket.
Mikor kész lettünk, felraktuk száradni a radiátorra az angyalkánkat, és már ültünk is a
szőnyegre játszani.
Nagyon kíváncsi vagyok,
hogy farsang előtt mit készítünk majd.

Köszönjük a rengeteg csokit, cukrot, nyalókát!

A közös „munka” öröme

Több szem többet lát

A viszontlátásra...
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z óvónői bábcsoport egy új mikulásos mesével kedveskedett
az ünnep alkalmából.

Óvoda elérhetősége
Telefon: 06-27-592-141
Címe: 2134, Sződ, Dózsa György út 19.
e-mail: szodovoda@invitel.hu
Csupafül Közalapítvány adószáma:
18684728-1-13

Csengőszóval, rénszarvas húzta szánon érkezett...

Téli programjaink
December 15-én karácsonyi
ünnepély az óvodában
December 20-tól az óvoda
zárva tart.
Nyitás január 3-án hétfőn.
Január 29-én az új faluházban tartjuk a farsangi ünnepségünket, amelyre minden kedves
vendéget szeretettel várunk.

Február 19-én a pest megyei
óvodások néptánc találkozóját
intézményünk az új faluházban szervezi. Várhatóan több
mint 300 gyermekfellépő lesz.
A délután során megismerhetjük Gödöllő környékének,
Cserhát-aljának, Galga- mentének és a környező településeknek hagyományait, népviseletét. A rendezvény 14 órakor kezdődik.

„A rohanó világban megkoptak a fények,
Halványak a hitek, és halványak a remények.
Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban,
Őszintén szeretni, és bízni a jóban!”
Köszönjük szépen szponzorainknak az egész éves támogatást.
Magam és munkatársaim nevében Békés Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet kívánok minden olvasónak.
Puskás Szilveszterné
óvodavezető

