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Szeptember 8-án ünnepélyes keretek között került átadásra a felújított iskola

„Az én falum” című pályázat díjnyertes rajzai

Az én falum – Tóth Gábor és Nyuzó Gyula 3. osztályos tanulók munkája

Templom–temető – Balik Lilla 1. osztályos tanuló munkája

 Önkormányzatunk 2,5 millió forinttal támogatta a templom kupolájának felújítását
 Idén több mint 10 millió forint értékű élelmiszer-támogatást biztosított
önkormányzatunk a község lakói részére az Élelmiszerbank közreműködésével
 Készerintézkedés a konyha élelmezésvezetője ellen
 Sződ község 2011. évi díszpolgára: Tóth György címzetes iskolaigazgató
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Önkormányzat

Polgármesteri beszámoló
» Szeptember 8-án ünnepélyes keretek között került
átadásra a felújított iskola
» Önkormányzatunk 2,5 millió forinttal támogatta a
templom kupolájának felújítását
» Idén több mint 10 millió forint értékű élelmiszertámogatást biztosított önkormányzatunk a község
lakói részére az Élelmiszerbank közreműködésével
» Készerintézkedés a konyha élelmezésvezetője ellen
» Birtokba vették a horgászok a község záportározó
tavát
» 33 millió forintos beruházással megkezdődött a
Tece-patak rekonstrukciója

Szeptember 8-án
ünnepélyes keretek
között került átadásra
a felújított iskola

Önkormányzatunk
2,5 millió forinttal
támogatta a templom
kupolájának felújítását

A KMOP-5.3.0/A09-20100180 számú pályázaton nyert
70 millió forintos támogatással, az iskolai tanév megkezdése előtt befejeződtek az iskola
épületének energetikai korszerűsítési munkálatai. A felújítás során kicserélték az iskola
külső nyílászáróit és az esővízcsatornát, szigetelték és beszínezték az iskola és a tornaterem külső homlokzatát, a fűtés korszerűsítése érdekében
pedig új kazánt szereltek be.
A beruházás eredményeként
– az előzetes számítások alapján – az iskola fűtési költségei
várhatóan 30-35 százalékkal
csökkennek majd.

A képviselő-testület – az önkormányzat anyagi helyzetét
figyelembe véve – hosszasan
tárgyalta a templomtorony felújításához nyújtandó támogatás lehetőségét és mértékét. A
testület figyelembe vette, hogy
egy ilyen jellegű felújítás akár
több száz évre is szólhat – a
templom tornyának megelőző felújítása az 1880-as években történt.
A Sződi Mária Magdolna
Római Katolikus Egyházközség anyagi lehetőségei horganyzott lemezborítást tettek volna lehetővé, az önkormányzat anyagi támogatásával
azonban lehető vált egy tartó-

Folyik az élelmiszercsomagok előkészítése
sabb, szebb kivitelű rézborítású toronysisak elkészítése.
A templom állagának megóvása és védelme nemcsak az
egyházközség érdeke, hanem
mindnyájunké, hiszen a községnek is díszére válik.

Idén több mint 10
millió forint értékű
élelmiszertámogatást biztosított
önkormányzatunk a
község lakói részére
az Élelmiszerbank
közreműködésével
Önkormányzatunk 2011-ben
is pályázatot nyújtott be az
Élelmiszerbankhoz a lakosság
terheinek könnyítése érdekében.

Idén négy alkalommal nyílt
lehetőségünk élelmiszer-csomagokat osztani a lakosság részére. Támogatásban részesültek a szociálisan rászorult, a
nagycsaládos, az egyedülálló,
valamint a 65 évnél idősebb
lakosok. 1100 fő részére több
mint 4400 csomagot osztottunk ki, melyek értéke meghaladta a 10 millió forintot.
A csomag tartalmát nem az
önkormányzat választja meg,
hanem az Élelmiszerbank határozza meg a raktárkészlete
alapján. Az önkormányzat a
felkínált lehetőséggel minden
lehetséges alkalommal élni kíván, bármilyen fajtájú is legyen a kiosztható élelmiszer.
Örömmel tapasztaltuk, hogy
a kiértesítettek nagy számban
igénylik ezt a támogatási formát, és örülnek minden segítségnek. Amennyiben lehetőségünk lesz rá, a jövőben is pályázni szeretnénk. Úgy gondoljuk, a segítségnek ez a formája is fontos a lakosság részére.
Köszönetet szeretnék mondani Batki Zoltánnak, az
Együtt a Gyermekekért Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat munkatársának a sikeres pályázatért.

Kényszerintézkedés a
konyha élelmezésvezetője ellen

A tornaterem öltözőjének újraszigetelése

A képviselő-testület a konyha élelmezésvezetőjének 2011.
augusztus 31. napi hatállyal fegyelmi úton megszüntette a
jogviszonyát, és munkaköréből felmentette. Az élelme-

Önkormányzat

Sződiek Híradója – 2011. ősz

3

Nemcsak a fiatalok, az idősebbek is kikapcsolódásra lelnek a tározótó partján
zésvezető a gazdasági vezető
felszólítására az általa kezelt
pénzeszközzel teljes mértékben nem tudott elszámolni.
A konyhánál keletkezett elszámolási problémák miatt felkértem a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás belső ellenőrzési vezetőjét, hogy legyen segítségünkre a konyha pénzügyi
ellenőrzésében. Megkértem,
hogy az ellenőrzést az élelmezésvezető önkormányzatnál
töltött teljes munkaviszonyára
végezze el, azaz 2010. március 1. napjától az élelmezésvezető felfüggesztésének napjáig, 2011. július 7-ig. A belső ellenőrzés során a jelentés megállapította, hogy az élelmezésvezető jelentős összeggel nem
tudott elszámolni, ezért a képviselő-testület az élelmezésvezető jogviszonyát fegyelmi
úton megszüntette, és ellene
rendőrségi feljelentést tett.
Az élelmezésvezetői állást
az önkormányzat meghirdette, és 2011. október 1. napjától Fogarasi Tündét nevezte ki
a konyha vezetőjének.

November 6-án
szállítják el a begyűjtött elektronikai
hulladékot
Önkormányzatunk egész évben lehetőséget biztosít a lakosság számára a gumiabroncsok és az elektronikai hulladék begyűjtésére. A hulladékokat a hét minden munkanapján 8.00 órától 15.00 óráig,
hétfőn 16.00 óráig vesszük át.

Az átvétel helye: Sződ, Kastély
u. 1. szám (faház). Bővebb információval a falugazda szolgál (tel.: 30-492-4279).
Azzal a kéréssel fordulunk
a lakossághoz, hogy az elektronikai hulladékokat lehetőleg november 5. napjáig szállítsa a fenti helyszínre, ugyanis
azt a Zöld Híd 2011. november 6-án szállítja el.
Akik a megjelölt határidőig
nem tudják beszállítani, vagy
akiknél csak utána keletkezik
ilyen hulladék, azoktól természetesen ezután is folyamatosan átvesszük azt, akárcsak a
gumiabroncsokat.

Birtokba vették a
horgászok az önkormányzat záporoztató
tavát
Önkormányzatunk azzal a céllal építette a záportározó tavat, hogy a fiatalok szórakozási lehetőségét tovább bővítsük a falu központjában lévő
területen. A 80 méter hosszú
és 30 méter széles tó nyáron
horgászati, télen pedig korcsolyázási lehetőséget biztosít a falu lakói számára. A tóba
nemcsak az önkormányzat telepített halakat, hanem a horgászok is bővítették a halállományt. Örömmel tapasztaljuk,
hogy az idősebb korosztály is
szívesen tölti szabadidejét a tó
partján.
A szépen rendbe hozott területet fásítással, parkosítással és padok elhelyezésével tovább kívánjuk fejleszteni.

Falunap
A Falunapot ebben a formában immáron 10. alkalommal
szerveztük meg. Egyre nagyobb az érdeklődés a rendezvény iránt. A szép időben és jó
hangulatban zajló eseményen
a község apraja-nagyja részt
vett. Önkormányzatunk egész
napos programmal szórakoztatta a helyieket és megjelent
vendégeket. A kilátogatók részére ingyenes étkezést és italfogyasztást biztosítottunk. A
résztvevők többféle ételből
választhattak, melynek elkéapköziottho
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Önkormányzat

Sződ Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
a Hunyadi János Általános Iskola
címzetes igazgatója,

TÓTH GYÖRGY ÚR
T
részére
Sződ községben végzett
több évtizedes kiemelkedő pedagógiai
és vezetői munkája elismeréseként

„SZŐD KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA”
kitüntető címet adományozza.
Sződ, 2011. szeptember 10.

Hertel László
polgármester

Tóth György 1964-től
1992-ig, 28 éven át töltötte be
a Sződi Hunyadi János Általános Iskola igazgatói posztját. Az ő igazgatói tevékenysége alatt épület fel 1967-ben
az Ady Endre utcai iskolaépület, majd 1980-ban a tornaterem. Vezetése alatt vette fel az
iskola Hunyadi János nevét.

dr. Bojtayné Benedek Gabriella
jegyző

Igazgatói munkássága alatt indult el az iskolában a néptáncoktatás. Elősegítette a község
művészeti, kulturális fejlődését. Hozzájárult a község előmeneteléhez, jó hírének növeléséhez. Példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben álló személy. 2007-ben,
a település Falunapján, a kö-

Hertel László polgármester ünnepi
beszédében a betelepülő vállalkozások
jelentőségét hangsúlyozta

zösségért végzett közel három
évtizedes munkájának elismeréseként emlékplakettet vehetett át. Tóth György igazgató
úr 74 éves, akit példaként állíthatunk a jelen és az utókor elé.
A képviselő-testület úgy
döntött, hogy folytatja az elmúlt évben megkezdett gyakorlatot, és a kiválasztott ingatlanok tulajdonosai részére „Sződ Szép Portája” táblát
adományoz. A díjak odaítélését a képviselő-testület a kommunikációs környezetvédelmi és sport bizottságra ruházta át. A táblákat és okleveleket
a Falunapon vehették át tulajdonosaik.
A képviselő-testület nevében köszönetet mondtam Dávid Tamásnak és segítőinek,
Dinka Ágnesnek, Kiss Hajnalkának és Ivanics Anitának,
akik önkéntesen felajánlották,
hogy minden kedden segítenek a betegek vérvételében.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Falunapi rendezvény támogatóinak, akik
jelentős anyagi segítséget nyújtottak:
» M2 Zrt.
» KIZSU HÚS Kft.
» TEKNO GROUP Kft.
» LA PHARMA Kft.
» Dagent Kft.
» Reményi és Tsa Kft.
» Maurer László vállalkozó
» BATKI TRANS Kft.

Köszönetet mondok azoknak, akik munkájukkal segítették a rendezvény sikeres lebonyolítását:
Sződ Község Képviselő-testülete tagjainak, a polgármesteri hivatal munkatársainak;
a művelődésszervező-könyvtárosnak; a napköziotthonos
konyha vezetőjének és dolgozóinak; a Sződi Napköziotthonos Óvodának; a Hunyadi János Általános Iskolának; Tóth
Péternek, a mezőgazdasági
szakközépiskola tangazdasága vezetőjének. Köszönet jár
annak a 19 csapatnak is, akik
a főzőversenyen részt vettek.
Köszönetet mondok továbbá Baloghné Nagy Katalin védőnőnek, aki a falunapi egészségnap megrendezésében tevékenyen közreműködött, valamint azoknak, akik a vizsgálatokat végezték.
Végül, de nem utolsósorban
köszönet a lakosoknak, akik
jelenlétükkel megtisztelték a
rendezvényt, és hozzájárultak
annak sikeréhez.

33 millió forintos
beruházással megkezdődött a Tece-patak rekonstrukciója
Önkormányzatunk a Gödöllő–Vác Víztérségi és Környezetvédelmi Társulással közösen pályázott a Tece-patak

A szervezők is elégedettek lehettek a falunapi műsorral

Önkormányzat
Sződ bel- és külterületi szakaszának rekonstrukciójára.
A beruházás összege 33 millió forint, melyből az önkormányzat önrésze 6 millió forint. A munkálatok várhatóan
még ebben az évben be is fejeződnek.

Közmeghallgatás
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy idén a közmeghallgatás időpontját november 11. napján (pénteken)
18.00 órára tűzte ki a képviselő-testület. A lakossági fórum
megtartására a Faluházban kerül sor, amelyre ezennel minden érintettet meghívok.

2011. szeptember 1-én
nyugdíjba vonult Leyer
Jánosné, a Faluház
takarítónője
Leyer Jánosné Ancsa 2005. június 1. napjától dolgozott az
önkormányzat alkalmazásában. Munkaviszonya alatt volt
olyan időszak, amikor saját
munkaköre mellett a könyvtárral és művelődési házzal
kapcsolatos egyéb teendőket
is elvégezte. Feladatát mindig
becsületesen és tisztességesen ellátta. Sződ Község Önkormányzata nevében megköszönöm a művelődési házban több éven keresztül végzett munkáját. Kívánom neki,
hogy hosszú, boldog nyugdíjas éveket töltsön családja körében!

Felhívás
Azzal a kéréssel fordulok a
munkával pillanatnyilag nem
rendelkező, munkakereső lakosokhoz, hogy adják le önéletrajzukat az önkormányzatnál. Adataikat a Sződre települő, munkaerőt kereső cégekhez kívánjuk továbbítani, ilyen
módon igyekszünk segítséget
nyújtani mindkét félnek céljaik elérésében.
Hertel László
polgármester

Sződiek Híradója – 2011. ősz

5

Önkormányzati hírek
Sződ Község Képviselő-testülete az előző újság megjelenése óta öt ülést tartott: 3
rendeletet alkotott és 29 határozatot hozott.
A június 22-i ülésen bemutatkozott az új pénzügyi csoportvezető, Alföldyné Buránszki Zita, aki pályázati úton
kapta állását. Bemutatkozását
követően a testület rendeletet
hozott, melyben szabályozza a
játékautomaták üzemeltetésének helyét. A korlátozás értelmében a Dózsa György úttal
határos ingatlanokon működő
vendéglátóegységekben nem
telepíthető újabb játékautomata, azonban a rendelet megalkotása előtt telepített gépek
továbbüzemeltetése nem vonható vissza. Ezen ülésen döntöttek a képviselők a régi művelődési ház értékesítéséről a
Gödöllői Coop Zrt. részére. A
területen a Coop új üzlet megépítését tervezi. Ezt követően
a polgármester tájékoztatást
adott a folyamatban lévő pályázatokról. A testület megtárgyalta a Faluház klímaberendezésének karbantartására vonatkozó ajánlatot, majd erről
döntést is hozott. A 2011. évi
közbeszerzési terv módosítása volt a következő napirendi pont. Kiegészítésére azért
volt szükség, mert az önkormányzat a polgármesteri hivatal akadálymentesítésére kiírt pályázaton indult. A napközi otthonos óvoda 2011/2012
évre meghatározott legnagyobb csoportlétszáma idén
is 30 fő. A 2,5 éves gyermekek
felvételére csak abban az esetben van idén is lehetőség, ha
a csoportlétszám ezt nem haladja meg. Az idei Falunapon
átadandó díszpolgári címről is
határozott a testület. A továbbiakban lakossági kérelmek elbírálására került sor.
A július 20-i ülésen a Hunyadi János Általános Iskola
igazgatói állására kiírt pályázat
elbírálására került sor. Az oktatási és kulturális bizottság az
ülést megelőzően meghallgatta a pályázót, és megismerte a
pályázati anyagot. Az egyetlen
pályázatot a jelenlegi igazgató, Günther Miklósné nyújtotta be, akit a testület a személyes meghallgatást követően öt
évre ismételten megválasztott
a tisztségre. A következő napirendi pont megtárgyalására dr.

Császár Károlyné és Dugántsi Ildikó (Csörög polgármestere és alpolgármestere) érkezett az ülésre. Csörög elöljárói
kérelemmel fordultak a sződi képviselő-testülethez: kilenc – leendő elsős – kisgyermek általános iskolai elhelyezése nem oldódott meg. Csörög Község Önkormányzata
az alsó tagozat részére szeretne iskolát építeni, ehhez keresi a pályázati lehetőséget. Addig is megoldást kell találniuk a gyermekek elhelyezésére, ezért kérték a sződi képviselő-testületet, járuljon hozzá a Hunyadi János Általános
Iskola kihelyezett első osztályos tagozatának indításához Csörögben. A sződi képviselő-testület a kérést elutasította, mivel félő, hogy a tagozat létrehozásával községünk
a média kereszttüzébe kerülne szegregáció és diszkrimináció vádjával. Az ülés csörögi vendégeinek távozását követően a testület tájékoztatást
kapott a volt művelődési ház
értékesítéséről. Ezt követően
a Freya Gold Kft. (100 Ft-os
bolt üzemeltetője) és az Italdiszkont helyiségbérletéről, és
annak díjáról döntöttek a képviselők. A polgármester tájékoztatást nyújtott a folyamatban lévő pályázatokról és kivitelezési munkákról. A továbbiakban lakossági beadványok
megtárgyalására került sor.
Az augusztus 8-i, rendkívüli ülésen az élelmezésvezető
elleni fegyelmi eljárás megindításáról kaptak tájékoztatást a
képviselők.
Az augusztus 16-i ülésre
a Faluházban került sor. Három képviselő-testület együtt
tárgyalta meg és fogadta el
az alapfokú oktatási intézményekre vonatkozó társulási megállapodásokat és az intézmények alapító okiratait.
Sződ, Csörög és Keszeg települések képviselő-testülete az
alapfokú oktatási és nevelési
intézmények társulási megállapodásairól a májusi összevont
ülésen döntött. A megállapodások módosítása azért vált
ilyen rövid időn belül szükségessé, mert a Magyar Államkincstár és a Kormányhivatal
a normatíva igénylésével kapcsolatosan az okmányok elfogadását követően észrevételt
tettek. Ezek figyelembe vételével az okiratokon elvégez-

ték a szükséges változtatásokat, melyeket a képviselő testületek elfogadtak.
Az augusztus 23–i ülésen
az „Energetikai megtakarítás
napelemek igénybe vételével”
pályázaton való részvételről
döntött a testület, miután részletes tájékoztatást kapott a pályázatíró képviseletében jelen
lévő Czipricz Brigittától. Ezután a közterület használatáról
szóló rendelet módosítása következett. A rendelet mellékletében meghatározott díjtételek közül az alakalmi vásár és
sátras árusítás 100 Ft/m2/nap
díját a Falunapi rendezvényre
is megállapították. A továbbiakban lakossági beadványok
megtárgyalására és az ezekkel
kapcsolatos döntéshozatalra
került sor.
A szeptember 29-i ülésre Varga Jánosné könyvvizsgáló elkészítette a könyvvizsgálói jelentést az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról
szóló beszámoló megtárgyalásához, melyet személyesen
ismertetett a megjelentekkel.
A beszámolót a pénzügyi és
ügyrendi bizottság előzetesen
megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A testület ennek megfelelően döntött, miután elfogadta a költségvetési rendelet módosítását. Ezt a polgármesteri hivatal adócsoportjának beszámolója követte, mely
kitért az adónemenkénti bevételek, kintlévőségek és a végrehajtásra átadott ügyek alakulására. A testület megtárgyalta,
s egyhangúlag elfogadta a Balogh és Társa Könyvvizsgáló
Kft. ajánlatát a helyi iparűzési
adó alanyai és a befizetések ellenőrzésére. A lakossági kérelmek megtárgyalása és határozathozatalok után a folyamatban lévő beruházásokról és
pályázatokról adott tájékoztatást a polgármester.
Dr. Bojtayné B. Gabriella
jegyző
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Virágos Sződ
Sződ Község Képviselő-testületének 7/2009. számú rendelete szabályozza a Sződ szép
portája cím adományozását. A
díj a községben lévő kiemelkedően szép, rendezett lakó ingatlan tulajdonosainak. (évente maximum 5) adományozható. Az ingatlanon lévő épület
állaga, külleme és a hozzátartozó kert ápoltsága, rendezettsége, valamint az ingatlan előtti útszakasz ápoltsága, gondozottsága a díj odaítélésének
feltétele.
A díj díszes kivitelű táblából és oklevélből áll. A tábla
időtálló anyagból, „Sződ szép
portája” és az adományozás
éve felirattal készül. A díjjal
kapcsolatban fontosnak tartom megjegyezni, hogy szellemi szülőanyja Miletin Istvánné
Julika volt.
A tavalyi év volt az első,
amikor ilyen címen díjat adott
át az önkormányzat. Azt szeretnénk, ha ez az elismerés egy
környezetünket szépítő, de
egyben egyfajta közösségformáló díj lenne.

A Sződ szép portája 2011
öt díjazottja
» Molnár Ferenc
(Árpád út 22.)
» Pongó Zoltánné
(Váczi M. u. 21.)
» Kelemen Jánosné
(Dózsa Gy. u. 260.)
» Grezner Tibor
(Tabán u. 32.)
» Szügyiné Kovács Mónika
(Dózsa Gy. u. 61.)

Különdíj
A sződi II. világháborús emlékmű 1993-ben lett felszentelve. Különdíjasunk édesapjának neve is az emlékművön
megörökített 44 név között található. A különdíjat az emlékmű gondozásáért, a mellette lévő terület virágosításáért ítéltük oda Czinege Istvánné Szlusni Manci néninek (Tabán u. 23.).
(A képeket ld. a 26. oldalon.)
Volentics Gyula

Önkormányzat

Anyakönyvi hírek
2011. június 11. napjától szeptember 10. napjáig
Sződön az alábbi anyakönyvi események történtek:
Születések száma:

10

Házasságkötések száma:

4

Halálesetek száma:

7

Oktatás, nevelés
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Kezdjük el frissen, fiatalosan,
és fedezzük fel a ránk váró jó
és szép dolgokat!

Becsengettünk…
Tisztelt Vendégeink! Kedves Szülők, Nagyszülők,
Kollégáim, Munkatársaim!
Kedves Hunyadis és leendő
Hunyadis Diákok!
„Bolond az, akinek nem teszik, hogy
elmúlik a nyár.”
Ezt a gondolatot Krúdy Gyulától kölcsönöztem. Mikor olvastam, azon gondolkodtam,
miért mondhatja ezt egyik
legnagyobb írónk? Talán arra
gondolt, hogy a nyár után törvényszerűen következni kell
a szép ősznek. A szőlőérlelőnek, a szüret és a betakarítások időszakának. Ez az évszak
is legalább annyi jót tartogat,
mint a nyár. Számunkra pedig elhozza az új tanévet. Búsulnunk kellene talán emiatt?
Búsulhatunk is, de mit érnénk
vele? Semmit.
Inkább nézzük, mi minden
szépséget rejteget az új tanév!

Egy gondolat szerint „a
tudás hatalom”. Ráadásul
olyan kincs, ami bennünk van,
senki és semmi nem veheti el
tőlünk. Lehet gazdasági világválság, és a pénzünk egy pillanat alatt nem érhet semmit.
Jöhet óriási vihar, ami kegyetlen károkat tud okozni, még a
házunkat is összedöntheti. Jöhetnek más elemi csapások, és
a körülöttünk lévő dolgok egy
pillanat alatt válhatnak semmivé. A fejünkben lévő tudás
azonban minden próbát kiáll. Velünk lesz, a miénk marad akkor is, ha már minden
anyagi hívság eltűnik mellőlünk. Ekkor vehetjük elő a tudományunkat, és újabb lehetőségeket teremthetünk magunk körül.
Fennmaradt adatok mutatják, hogy a hadifogságok megpróbáltatásait könnyebben viselték a tanult emberek: kevésbé estek kétségbe. Segített nekik kiművelt agyuk. Természetesen ezen a „józan paraszti gondolkodást” is értem, hisz
akkoriban kevesebben jártak
még egyetemre és főiskolára.
Elérkeztem a gondolatfejtegetésbe oda, hogy tanulni érdemes. Ehhez a legjobb színtér az iskola. Mivel mi nem vagyunk bolondok – válaszol-

Tanévnyitó

Tanévnyitó
nánk Krúdy Gyulának –, ezért
nekünk tetszik, hogy elmúlik a
nyár és jön a szőlőérlelő ősz,
amikor a tudást szomjazó diákok visszatérhetnek az iskolájukba, hogy még több kincset
gyűjthessenek a tanulás szerteágazó labirintusában. Nagyon
remélem, hogy bevezető gondolataimmal kiűztem – ha volt
bennetek – azokat a keserves
gondolatokat, amik az ünnepélyre jövet még gyötörtek
esetleg Benneteket. A másik,
aminek örülnünk kell, hogy iskolánk a nyáron megújult. Kicserélték az ősi ablakokat és
ajtókat, hőszigetelték a falakat
és az épület kellemes, új színt
kapott. A részletekről majd jó
gazdánk, Hertel László polgármesterünk szól pár szót.
A nyár jótékony hatását
mindenkin látom. Szépek,
üdék és napbarnítottak vagytok, és pár centit nőttetek is.
Bízom abban, hogy kellemes
nyári szünetet tudhattok magatok mögött.
Pedagógus kollégáimmal mi
örülünk, hogy „Újra itt van a
hunyadis nagy csapat!”
A létszámunk jelentősen megnőtt. Már-már elérjük a bűvös 200 főt. Ugyanis
196-ra gyarapodtunk, 184 főről. Mondhatnám, megtelt az
épület diákokkal. Ebből is látszik, hogy a sződi iskolát sokan megszerették.

Most pedig megkülönböztetett szeretettel köszöntelek benneteket, kedves Első
Osztályosok!
Pillanatok múlva felavatunk
Benneteket hunyadis diákokká. Elmondjátok az eskü szövegét, és egy varázsütésre óvódásokból iskolásokká váltok. Tudom, nagyon jól éreztétek magatokat az óvodában, ahol körülvettek titeket
kedves óvó nénik, ahol Csura
néni, az óvoda vezetője gondoskodott arról, hogy mindenetek meglegyen. Elárulom
Nektek, hogy itt az iskolában
is nagyon jól fogja magát érezni, aki szorgalmasan tanul. Segít majd a tudás kincsét megkeresni, fellelni nektek Ildi
néni és Mónika néni. Az én
feladatom pedig az lesz, ami
Csura nénié volt az óvodában.
Odafigyelek mindenre, hogy a
hunyadis falak között jól menjen a munka, akadály nélkül lehessen tanulni. Bízom benne, hogy gyorsan megszokjátok az iskolai életet. Kívánom,
hogy legyetek jóban a betűkkel és számokkal, hogy karácsonykor már Ti is írhassatok
szeretteiteknek kedves sorokat! Legyetek iskolánk szorgalmas diákjai! Rajtatok múlik,
mert aki tanul, halad, aki lusta,
az lemarad.
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Kedves Nyolcadikosaink!
Ugye nem felejtitek egy pillanatra sem, hogy ennek a tanévnek a végén számotokra befejeződik az alapozó képzés?
2012 júniusában elbúcsúzunk
Tőletek, előtte azonban még
középiskolát kell választanotok. Abba pedig úgy juthattok
csak be, ha előtte sikeres felvételi vizsgát tesztek. Nem kapkodni kell, nem légvárakat építeni, hanem a realitás talaján
maradva, az eddigi szorgalmatoknak megfelelő célt kell kitűzni és elérni. Felvételi előkészítőkkel fogunk benneteket
segíteni, amennyiben megfelelő számú jelentkező lesz rá.
Mi nem fogunk rátok erőltetni
semmit, sőt senki helyett nem
fogunk tanulni sem. Jó utat
mutatunk, és nektek kell rajta végigmenni. A választás befolyásolja a további életeteket.
Válasszatok jól!
Kedves Szülők
és Nagyszülők!
A gyermek az emberré váláshoz az alapokat a családi házban szüleitől, szeretteitől kapja. Ezt segíti az óvoda és iskola mint intézmény. Szeretném, ha jól együttműködnénk
a gyermekeik érdekében. Segítsük közösen a diákok boldogulását, és örüljünk együtt
a fejlődésüknek! Ha majd elhagyják intézményünket, akkor is szívesen gondoljanak
vissza ezekre a napokra, évekre. Bízom benne, hogy a szülők és a pedagógusok egyet
akarva, egymást segítve valósítják meg elképzeléseinket.
Mi az elképzelésünk? A sződi
Hunyadi János Általános Iskola a környék egyik legjobb iskolája lehessen! Jó úton haladunk évek óta, és minden segít
abban, hogy elérjük a kitűnő
iskola címet. Ehhez kérem felelős vezetőink (fenntartónk)
segítségét is!
Vezetői pályázatomban azt írtam, akkor bontom az iskola
vitorláit, ha már tudom, honnan fúj a szél. Most hozzáteszem Montaigne szavait:
„Semmilyen szél nem jó annak, kinek nincs
célul kiszemelt kikötője.”
Nekünk van célul kiszemelt
kikötőnk, mint ahogy előbb

Oktatás-nevelés

említettem. A környék egyik
legjobb iskolája szeretnénk
maradni. Tudatosan mondtam a maradni kifejezést, hisz
már azok vagyunk. Szeretem
William Blake mondatát, mert
igaznak tartom:
„Egy csöpp kis virág termése nagy idők
munkája.”
Kedves Pedagógus Kollégáim! Kedves Munkatársaim!
Nektek Móra Ferenc szavaival kívánok sok erőt, kitartást,
tenni akarást!
„Szeresd a gyereket, öleld szívedre őt,
Ringasd el lágyan a szegény kis szenvedőt,
Lehunyt pilláinak töröld le könnyeit:
S míg te a gyermek könnyét törölgeted,
Egy láthatatlan kéz a csillagok felett
Letörli vétkeid!”
Céljaink eléréséhez kívánok mindnyájunknak sok
erőt, egészséget, kitartó türelmet, és szokásomat nem
feladva kérem mindehhez
Isten kegyelmét!
Ezennel a 2011–2012-es tanévet hivatalosan is megnyitom.
Günther Erzsébet
igazgatónő

Kezdődik az
iskola…
Az 1. osztályosok
szemével…
Az idei tanévet az osztályok
mindegyike kétnapos kirándulással kezdte meg. Az elsős nebulókat tanítóik a gyadai tanösvényen vezették végig. Itt a
természet védelmének fontossága és a csapatépítő játékok
kaptak elsődleges szerepet.
Ebben az iskola legkisebbjei
nagy lelkesedéssel vettek részt.
Már ekkor izgatottan várták a
következő napra tervezett Duna-parti találkozást. A fő cél
itt is az osztály összekovácsolása volt.
A vidám napok után a gyerekek könnyebben kezdték
meg a tanulást. Ildi néni a betűk világába, Móni néni pedig

Becsengettek – Menczelesz Evelin rajza
a számok országába kezdte kalauzolni a diákok legkisebbjeit. Minden tanuló izgatottan
várja, hogy otthon is megmutathassa az aznap tanultakat, a birtokába került tudást.
Természetesen a tanulás mellett marad idő a gyakorlásra és
a játékra is az iskola falain belül. Reméljük, hogy elsőseink
szorgalma és kitartása az előttünk álló hónapokban is megmarad.
Vörös Laura anyukája
Már nem „kis manók”, mint
az óvodában. Iskolaérett elsős nagylányokat és nagyfiúkat látok reggelente gyülekezni az iskola udvarán. A teremben kipakolnak, előkészülnek,
leülnek és várják a tanító nénit. Lassan belerázódnak az iskola rendjébe. Írni, olvasni tanulnak, és készülnek a nagybetűs életre.
Richter Balázs anyukája

A 8. osztályosok
szemével…
Nagy örömünkre szolgált,
hogy szeptemberben egy új iskolaépület várt minket a tanévnyitó ünnepélyen. Iskolánk új színt és ablakokat kapott: széppé és újjá varázsolták dolgos kezek a nyáron.
Sajnos, mi 8. osztályosok már
csak egy évig tanulhatunk e falak között, pedig mennyire szívesen lennék az elsősök helyében! Reméljük, hogy iskolánk
újabb pályázatok megnyerésével tovább haladhat a megújulás terén. Nekünk, gyerekek-

nek már csak annyi a dolgunk,
hogy nagyon vigyázzunk rá!
Czinege Petra
Dalnoki Adrienn
Czinege Eliza

Papírgyűjtés,
„Papír-Buli”
(szeptember 5–9.)
Elkezdődött a tanév, az osztályok újra együtt, felkészülten a rájuk váró feladatokra. A tanév első hangulatjavító programja: a papírgyűjtésért jól megérdemelt tanévnyitó suli-buli. A rendezés lehetősége a diákoké, ha teljesítik a
feltételt: 7 tonna (azaz egy teli
konténer) papírt gyűjtenek határozott időn belül. Szeptember 9-én 14 órakor lezártam a
versenyt, melynek eredményei
a következők lettek:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

6. o.
4. o.
5. és 1. o.
3. o.
2. o.
8. o.
7. o.

871kg
597kg
488kg
413kg
290kg
232kg
185kg

A tantestület és a DÖK közös határozata alapján indulhat a suli-buli! A győztes osztályok részesülnek a bevételből, az összeg többi része a
játszótér költségeinek fedezetéül szolgál.
Keszericze Kármen

