Rendőrségi hírek | Hirdetés
Hivatalos személyként
fellépők módszerei
A módszer lényege, hogy önkormányzat dolgozójaként,
vagy közüzemi szolgáltatást ellátó cég (áramszolgáltató, vízművek vagy más szerv) alkalmazottjaként lépnek fel a megtévesztők, és általában arra hivatkoznak, hogy pénzt hoztak és visszafizetéssel kecsegtetnek. Általában 20.000 Ft-os
bankjegyet felmutatva abból
kérnek vissza, ezzel az idős
korú sértettel úgymond megmutattatják a spórolt pénz rejtekhelyét, amelyet utána már
figyelemeltereléssel könnyen
el is tudnak lopni.
A hivatalos személyként fellépőknél gyakori eset, hogy civil ruhás rendőrnek adják ki
magukat és közlik a sértettel, hogy a nyugdíjakat kézbesítő postást most vonta eljárás alá a rendőrség, mivel az
hamis bankjegyekkel fizette
ki a nyugdíjakat. A sértett ekkor átadja a nemrégiben felvett nyugdíját, melyre az elkövetők közlik, hogy magukkal
viszik további vizsgálatok céljára, majd ezt követően távoznak a pénzzel együtt.

A házalók, felvásárlók,
adománygyűjtők elkövetési
módszerei
A házalók, elkövetők általában a náluk lévő árut próbálják meg eladni és így bejutva
a lakásba a figyelmet elterelve
tulajdonítják el az értékeket.
A másik eset, mikor szintén
a náluk lévő terméket próbálják meg jó pénzért eladni, sokszor televízióból is ismert személyekre való hivatkozással,
és így jutnak értékekhez, ezzel
károsítják meg a sértettet.
A felvásárlók esetében általában az udvaron vagy a
ház körül elhelyezett tárgyakra tesznek ajánlatot, ezzel úgymond a sértettet elcsalva a – természetesen – nyitva hagyott bejárati ajtótól, és
míg az alkudozás általában a
kertben folyik, addig a tettestárs az üresen hagyott lakásból az értékekkel távozik. Hasonló módszer, főleg egyes
településeken végzendő nagyobb munkálatok (csatornázás) esetén, hogy a „munka-

gépek elhelyezése végett” néznek ki egy-egy udvart maguknak és a fentiekhez hasonlóan,
és míg a sértettel ezt mérlegelik, a nyitott lakásból az értékeknek lába kel.
Több esetben fordult elő,
főleg falvakon, hogy arra való
hivatkozással jutottak be a sértetthez, hogy a szomszéd házat szeretnék megvenni, és a
padlásra szeretnének felmenni, mert onnan jobban meg
tudják szemlélni, hogy milyen állapotban van a szomszéd ház teteje. Természetesen
ilyenkor a sértett is segítőkész
és felkíséri őket a padlásra, ezzel úgymond felkínálva a nyitott lakás lehetőségét.

A rendőrség ajánlásai
» Lakásuk ajtaját, családi házuk kapuját és bejárati ajtaját is zárják kulcsra!
» Óvakodjanak az idegenektől, és lehetőleg ne engedjük be őket a lakásunkba!
» Mielőtt kinyitnák az ajtót,
gondolja végig: Várnak valakit? Ki és miért keresi
Önöket, megbeszélték valakivel, hogy ma látogatóba jön?
» A biztonsági láncot vagy
kart minden esetben hajtsuk rá az ajtóra!
» Mielőtt beengedik az idegent, lehetőleg a zárva tartott kerítésen, bejárati ajtón
keresztül kérdezzék ki jövetele céljáról, és csak állítása
valódiságának ellenőrzése
után nyissanak ajtót!
» Ha úgy döntenek, hogy beengedik az ismeretlent, lehetőleg legyen Önökkel egy
szomszéd vagy rokon! Aj-
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tónyitás után is legyenek
óvatosak, inkább bizalmatlanok! Ha ezt megfogadják,
sokkal kevesebb lesz a látogatójuk, de értékük is megmarad!
Amennyiben a hívatlan
vendég akaratunk ellenére már belépett otthonukba,
ne hagyják egy pillanatra se
felügyelet nélkül! Amenynyiben kellő határozottsággal lépünk fel, meghátrál és
távozik.
Bárkinek is mondja magát az ismeretlen látogató
(pl. hivatalos szervre hivatkozik), kérje, hogy mutassa meg fényképes igazolványát, és ha lehet,
személyesen hívják fel azt a
szervet, akire hivatkozik!
Aki rosszullétre hivatkozik, ahhoz hívjanak mentőt,
vagy irányítsák a közeli orvoshoz, egészségügyi intézményhez!
A pénzváltás trükkjével
próbálkozót a legközelebbi
üzletbe küldjék!
Amennyiben gyanús körülményt észlelnek, azonnal értesítsék a rendőrséget
a 107, vagy 112-es telefonszámom, hívják segítségül
szomszédjaikat, jó ismerőseiket!
Ne legyenek túlságosan jóhiszeműek a bizalmukba
férkőzni kívánó idegenekkel szemben, főleg buszra
való várakozás, utazás, vásárlást követő sorbaállás során!
Ne fogadjanak bizalmukba
ismeretleneket!
Még számlafizetés esetén az
ismerős „pénzbeszedő” se
tudja azt, hogy hol tartják
pénzüket, annak helyét ne
mutassák meg senkinek, le-

»

»

»

»

»

»

9

hetőleg tartsák spórolt pénzüket bankban és vásárlás
esetén is inkább kártyával
fizessenek!
A bankkártyájuk mellett
ne tárolják a PIN-kódjukat (igyekezzenek azt megjegyezni vagy a kártyájuktól
jól elkülönített helyre feljegyezni)!
Ne engedjék, hogy napi
programjuk, mindennapos
magatartásuk kiismerhető
legyen (pl. mikor mennek
vásárolni, mikor vesznek fel
pénzt, vagy épp mikor kapnak nyugdíjat)!
Kérjék meg családtagjaikat,
rokonaikat, szomszédaikat,
hogy napi rendszerességgel tartsák önökkel a kapcsolatot!
Lehetőség szerint szerezzenek be mobiltelefont (amit
tartsanak mindig maguknál)
illetve szerezzenek be vezeték nélküli csengőt, melynek megnyomásával baj
esetén jelezhetnek a szomszédjuknak!
Ne adjanak munkát idegennek, még ha a fizikai teherbírásuk romlása miatt jó
lenne egy kis segítség (igyekezzenek családon belüli segítséget kérni, vagy ha
nincs rá lehetőségük egy jó
ismerős ajánlásával szerezzenek be egy megbízható
állandó segítőt)!
Ha mégis megtörténne a
baj, a rendőrség mindent
megtesz az elkövetők elfogása érdekében, ezért haladéktalanul tegyenek bejelentést a rendőrség 107-es
vagy 112-es segélyhívószámán vagy a legközelebbi rendőri szervnél, illetve a
körzeti megbízottnál!
ORFK

Megbízható, antialkoholista
szobafestő szakember vállal:
szobafestést
mázolást
tapétázást
gipszkartonozást

Buzás Krisztián
(20) 665-8487

Ha már elege van a kontár
munkából, hívon bátran!
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Ünnepi beszéd – március 15.
A nemzeti szabadság ünnepi tiszteletével szeretnék köszönteni mindenkit ma, 2011.
március 15-én. Nekem jutott
az a méltóságteljes feladat,
hogy beszédemmel megnyithassam Sződ 1848-as eseményekre emlékező műsorát,
amit ezúton is szeretnék megköszönni a program szervezőjének, Bedő Mónikának.
Mikor
elgondolkodtam
mai mondandómon, régi iskolai beszédek, történelemkönyvek mondatai, szavalatok büszke hangjai csengtek a
fülemben, melyek mind ékesszólóan ecsetelték 1848. március 15-ének, a magyar történelem talán legbátrabb napjának eseményeit. Mindanynyian ismerjük ezeket. Ahogy
Petőfiék elindulnak a Pilvaxból, ahogy lefoglalják a Landerer-nyomdát, kinyomtatják
a 12 pontot, ahogy az elnyomó Habsburg hatalom ellen a
néhány óra alatt több tízezer
lelkesre duzzadt tömeg skandálja, hogy „a magyarok Istenére esküszünk, esküszünk,
hogy rabok tovább nem leszünk”. Mondom, ismerjük,
és biztosak vagyunk benne,
hogy tudjuk, mit ünneplünk
ezen a napon: a magyar nép
harcát a szabadságért. Én is
így gondoltam: tudom. Aztán mélyebben elgondolkodtam ezen: harc a szabadságért, és először elbizonytalanodtam, azután megzavarodtam. Kérem Önöket, kövessenek gondolataimban, hogy elmondhassam mi okozta zavarodottságom.
Vegyünk például egy fiatalembert a korból. Legyen
mondjuk 25 éves! Épp egy
éve házas, és szenvedélyes
szerelemmel szereti feleségét. Nem túl gazdag, de már
ilyen fiatalon is roppant népszerű, sikeres és ígéretes jövő
áll előtte. 1848. december 15én fia születik majd, azaz lehet, hogy épp ezen a lángsugarú napon, március 15-én
fogan. És akkor ez a fiatal-

ember, akit Petőfi Sándornak
hívnak, valami irtóztató erőtől hajtva félredob mindent,
biztos és sikeres életet, nyugodt költői örömöket, családi békét és harcba száll a
SZABADSÁGÉRT. Harcba száll és meg is hal érte. És
nem csak ő, hanem egy nemzedék fiataljai és öregei sok
ezren és tízezren. De miért?
Mi az a démon, ami mindennél, még a saját életüknél is
fontosabb volt nekik, mi az a
SZABADSÁG? Kérdezném
Őket a mából. Mit jelent ez a
szó manapság? Mit jelent nekünk a szabadság?
Talán azt, hogy szabadon
választhatunk 5 féle kenyér,
10 féle tej, 40 féle autó és 120
tévécsatorna közül? Vagy,
hogy szabadon elmehetek
ebből az országból, ha nem
tetszik itt az élet? Külföldre, nyugatra, bárhova, ahol 10
forinttal, százzal, vagy százezerrel többet érek? Ahol olcsóbban vehetek meg bármit és drágábban adhatom el
saját magam? Ez a szabadság? Mert a legtöbben, valljuk
meg, erre használjuk. Szabadosságot csináltunk a szabadságból. De érdemes ezért az
embernek az életét áldozni?
Melyikünk tenné? Az én nemzedékem már örökségbe kapta a szabadságot, és úgy van
vele, mint a legtöbben, akiknek nem kellett az életükkel
fizetni érte: fogalma sincs róla
hogy mi az valójában. Hogy
micsoda felelőséggel jár élni
– és nem visszaélni – ezzel a
szabadsággal, ami annyi drága életet követelt! Hogy a szabadság kötelesség. Kötelesség
a család, a haza, és az egész
emberiség felé hogy munkálkodhasson ki-ki képességeihez mérten annak mind nagyobb boldogságáért. Hogy
a bőség kosarából mindenki egyaránt vehessen! Hogy
a jognak asztalánál mindenki egyaránt helyet foglalhasson, és hogy a szellem nap-
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világa ragyogjon minden ház
ablakán!
Az ünnepünk akkor lesz
igaz, ha átérezzünk ezt a felelősséget, és adósságunkat,
amellyel ’48 hőseinek tartozunk életünkkel igyekszünk

leróni, hogy ne legyen hiábavaló akkori szent áldozatuk.
Köszönöm, hogy meghallgattak!
Erdélyi Balázs
a kulturális bizottság
elnöke

A Faluház elérhetőségei
Cím: 2134 Sződ Dózsa György út 100.
Munkatársa: Bedő Mónika
Telefon/fax: 06 27 388 392, 06 20 592 7779
E-mail: faluhaz@szod.hu

Könyvtári nyitva tartás:
hétfő: 14.00-18.00
szerda: 14.00-16.00
péntek: 14.00-20.00

Szolgáltatások:
Faluházunk nem csak programokkal várja a betérőket,
hanem egyéb szolgáltatásokkal is állunk rendelkezésükre:
Fénymásolást vállalunk
A4-es méretben 20 Ft/oldal, 30 Ft/lap
Könyvtári időben ingyenes internetezési lehetőséget
biztosítunk vendégeink számára.
Terembérlet
A Faluház szép kialakítású, új termei bérelhetőek,
amelynek egyeztetésében Bedő Mónika munkatárs
szívesen áll rendelkezésükre.
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Bemutatkozik a faluház új munkatársa
Bedő Mónikának hívnak. Családommal Kosdon élek. Otthonról hozott örökségem, élethivatásom a kultúra, művelődés, szociális munka, közösségépítés. Egész eddigi életpályám
erről szólt, ezt szolgálta.
Másik hivatásom, ami szintén meghatározó az életemben, az a színház. Drámapedagógusként, bábos oktatóként
hosszú évek óta ténykedem a
színházi nevelésben, művészeti
oktatásban, külsős munkatársa
vagyok a Cimbora Alapítvány-

Köszönet
Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet Hertel Szilviának és Hertel Gábornak,
hogy felajánlották a Faluház
számára Kelemen László festményét, mely méltó dísze lesz
intézményünknek.
Köszönetet mondok továbbá dr. Jakab László állatorvos
úrnak, aki könyveket ajánlott
fel a könyvtár számára.
Bedő Mónika
művelődésszervező és
könyvtáros

A táncházról
A mai világ kezdi elfelejteni a
régi "jól bevált" hagyományokat. így van ez a kikapcsolódással, szórakozással. Míg régen együtt énekelt, táncolt, beszélgetett, borozott fiatal és
idősebb generáció, manapság
kizárólag gyerekprogramok
vagy csak felnőtteknek szóló rendezvények vannak. Pedig a táncház igen kivételes,
a világon egyedülálló jelenség, amire mi magyarok büszkék lehetünk. A magyarországi hagyományőrzés egyik legkiemelkedőbb, nemzetközileg
is elismert modellje az 1970es években kialakult táncházmódszer, amely a szellemi kulturális örökség megőrzésének
olyan integrált, közösség orientált művelődési mozgalma,
mely az élet minden területét
átfogóan, tudományos alapo-

kon teszi gazdagabbá a hagyományoktól elszakadt XXI. századi ember életét. Tavaly terjesztették fel a táncház-módszert az UNESCO szellemi
kulturális örökség listájára.
A paraszti kultúrában a
zene, a tánc, a vallás, a hagyományok szoros kapcsolatban álltak, szerves részei voltak egymásnak. Bartók Béla,
Kodály Zoltán, Lajtha László,
Martin György és még sokan
mások egész munkásságukat,
életüket arra szentelték, hogy
ezt a gazdag népi világot öszszegyűjtsék és dokumentálják.
A mi generációnk legfontosabb feladata, ezt az örökséget
megőrizni és továbbadni gyermekeinknek.
Sokan idegenkednek a helyzettől, hogy „nem tudok táncolni”, akkor mit keresek egy
ilyen helyen? Pont ez a lényege a táncháznak, hogy a
falu minden tagja talál magának megfelelő szórakozási lehetőséget (a tánc mellett éneklés, kézművesség, beszélgetés, ismerkedés stb.).
Szeretettel várjuk a falu lakóit, rokonait, barátait az első
Sződi Fonóba!! Vendég táncosaink Erdélyből, Csíkból érkeznek! Enni és innivalót hozzanak magukkal!
(A Sződi Fonó táncház
programját lapunk hátsó borítóján találják meg!)

nak. Megtisztelő volt, hogy a
képviselő-testület bizalmat szavazott számomra, s ebben a
gyönyörű, új épületben folytathatom szakmai munkámat.
Február 15-én kezdtem a
sződi Faluházban dolgozni, azóta is igyekszem minél több
emberrel megismerkedni, feltérképezni Sződ múltját, jelenét. A programokat a közösségépítés jegyében tervezem,
ami elgondolásom szerint egy
művelődésszervező fontos feladata. Egy olyan faluházat, nyi-

tott házat szeretnék teremteni, ahová jó bejönni, ahol érték
őrződik és teremtődik, amely
nemcsak mindenki kulturált
szórakozását szolgálja, de ahol
kapcsolatok épülnek, az emberek együtt gondolkodnak, terveznek, vagy akár csak jókat
beszélgetnek.
Nagyon szívesen veszem a
tanácsokat, ötleteket, elgondolásokat, új elképzeléseket. A
programokra, rendezvényekre hívom és várom a település
minden érdeklődő lakóját.

Pályázati felhívás
Tisztelt sződi lakosok!
A Kulturális és Oktatási Bizottság és a Kommunikációs,
Környezetvédelmi és Sport Bizottság fotó- és rajzpályázatot hirdet „Az én falum” címmel.
A pályázat három korcsoportban kerül meghirdetésre:
» Óvodás és alsó tagozatos gyermekek
» Általános iskolai felső tagozatos gyermekek
» Középiskolások és felnőttek
Pályázni lehet:
» Az első korcsoportban bármely szabadkézzel készített
rajzzal (a technikára vonatkozó megkötés nincs), amely
falunk tetszőleges részletét, épületét stb. ábrázolja.
» A második korcsoportban szintén szabad technikával
készített alkotással, melynek témája új faluházunk „logója”, címere.
» A harmadik korcsoportban bármely fotóval, mely falunk életéhez, tájaihoz, épületeihez kapcsolódik
A pályázati anyagokat névvel, korcsoporttal és elérhetőséggel ellátva kérjük beküldeni a Faluházba:
Cím: 2134 Sződ, Dózsa György út 100.
Tel.: 06 27 388 392
(A fotópályázat képeit elektronikus formában a
kultura@szod.hu címre várjuk, vagy előhívott formában a
Faluház fenti címére.)
Beküldési határidő: 2011. május 31.
A beérkezet pályázati anyagokat szakmai zsűri bírálja el,
a nyertes anyagokat értékes ajándékokkal, ingyenes programokkal jutalmazzuk, valamint a legjobb művek alkotják
majd a Sződiek Híradója soron következő számának borítóit.
Kulturális és Oktatási Bizottság,
Kommunikációs, Környezetvédelmi
és Sport Bizottság
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Rendszeres programok április, május, június hónapokra
Időpont:
kéthetente szerdán 17 órától
Bejelentkezés:
faluhaz@szod.hu

CSIBÉSZ KLUB

GYEREK- ÉS
CSALÁDOS
PROGRAMOK
ZENEBÖLCSI
0–4 ÉVES KORIG
Cirókázós–dögönyözős–höcögtetős–lógázós–mondókázós–dalolászós–bábozós félóra, különféle hangszerekkel.
Ár:
500 Ft/alkalom,
2000 Ft/ 5 alkalmas bérlet
Időpont:
kéthetente szerdán 16.30-tól
Bejelentkezés:
faluhaz@szod.hu

BEVONÁSOS
SZÍNHÁZI
FOGLALKOZÁSOK
Minden hónapban egy alkalommal szombat délelőtt, bevonásos színházi foglalkozás gyerekeknek, családoknak,
ahol közösen játszunk el meséket, dalolunk, mondókázunk.
Az előadáshoz kapcsolódik
egy kis kézművezés is, ahol
minden alkalommal olyan tárgyat készítünk, mely kapcsolódik a játszott meséhez.
Vezeti:
Bedő Mónika
Ár:
nincs
Időpont:
május 21., június 18. – szombat délelőttönként 10.00–11.30

UGRI-BUGRI TORNA
1–4 ÉVES KORIG
40 perces zenés-tornás foglalkozás dalokkal, mondókákkal, ölbeli játékokkal, sokféle
tornaeszközzel. Az órák célja,
hogy a kicsik játékos formában ismerjenek meg sok-sok
dalt, mondókát és különböző
mozgásformákat.
Ár:
700 Ft/alkalom,
2500 Ft/5 alkalmas bérlet

Gyerekek számára újra indul
a Csibész Klub, ahol különféle kézműves technikákat sajátíthatnak el, Dinka Ágnes vezetésével. A résztvevőknek az
anyagköltséget kell kifizetni,
mely alkalmanként 500,-Ft.
Időpont:
május 14., május 28.

TÁNCHÁZ
Havonta rendezünk táncházat,
melyet Onodi Attila és Onodiné Csécsi Katalin, a népművészet ifjú mesterei vezetnek, az
első alkalom április 29-én lesz,
csíki adatközlőkkel, az óvoda
és iskola néptáncos gyermekei, a Sződi Szita Táncegyüttes, a Vadrózsák Táncegyüttes közreműködésével. A gyerekek számára kézműves foglalkozást is tartunk.
Zenél:
Burján Balázs és Barátai
Ár:
gyerek: 500 Ft, felnőtt: 800 Ft,
családos: 1600 Ft
Időpont:
április 29. péntek 18.00
május 28. szombat 18.00
A Táncház szeptembertől
folytatódik.

Ruhapróba Zsigmond udvarában – ismeretterjesztő játék
Lovagi ügyességi és logikai játékok
Menetrend:
Indulás Sződről, busszal: 8.21kor. Sződligeten átszállunk a
8.41-kor induló vonatra és onnan utazunk tovább Budapest
Nyugati pályaudvarra, majd
villamossal és busszal folytatjuk utunkat a Budapesti Történeti Múzeumba.
Megtekintjük a kiállítást, játszunk, alkotunk a játszóházban, majd kicsit sétálunk a várban, és visszatérünk a Nyugati pályaudvarra, ahonnan a vonatunk 15.41-kor indul Sződligetre, majd a 16.25-ös busszal
hazaindulunk. 16.34-re máris új élményekkel gazdagodva Sződön vagyunk.) Érkezés:
16.34-kor
Ár:
Összesen: 1500 Ft/diák
(Tartalmazza a közlekedés és a
múzeumi belépő árát is.)
Innivalót, hideg élelmet, zsebpénzt mindenkinek hoznia
kell!
A kirándulás 7-8 éves kortól
ajánlott, és minimum 10 fő jelentkezése esetén szerveződik.
Jelentkezés és befizetés legkésőbb 2011. április 20. (szerda), a Faluházban, Bedő Mónikánál.
Telefon:
06 27 388 392,
06 20 592 7779

MÚZEUMI
KIRÁNDULÁSOK
2011. május 8. vasárnap
Tartsál te is velünk a Budapesti Történeti Múzeumba, nézd
meg a kiállítás, érezd jól magad a játszóházban!
Gyermekeknek szóló tárlatvezetés és játszóház
Központi téma:
viselettörténet
Kapcsolódó tárlatvezetés:
Gótikus szobrok a budai királyi palotából
Házigazda és szakvezető:
Berhidai Magdolna
Kézműves foglalkozások:
fátylas fejdísz, lovagi sisak készítése, öltöztető baba készítése

IFJÚSÁGI
PROGRAMOK
TÁRSASJÁTÉK KLUB
Májustól nyit a Klub, ahol
egyelőre kártyajátékokkal lehet játszani, de terveink szerint, ha anyagi lehetőségeink
engedik, csocsót és biliárdot is
beszerzünk.
Ár:
ingyenes

TŰZDOBKÖR
Ismerkedés ősi hangszerekkel
(dob, csörgő) és ritmusokkal,
közös zenélés, éneklés. Gyere
el a Faluházba, tapasztald meg
a dob hangjának rezgését és a
saját hangod erejét!
Időpont:
Április 20-ától minden szerdán 18.00 órakor.
Ár:
ingyenes

ÖNISMERETI CSOPORTFOGLALKOZÁSOK FIATALOKNAK
(14-18 ÉVESEKNEK)
Ha szeretnéd jobban megismerni magad, ha kérdéseid
vannak, ha nincs társaságod,
gyere el az önismereti csoportba, ahol a színház eszközeivel próbáljuk kideríteni, kik
is vagyunk és mit keresünk a
világban. A teljes értékű élet
alapja, a valóságos kép magadról és a világról, ahol élsz.
Időpont:
Április 15-től, minden pénteken este 8 órától
Ár:
ingyenes

FILMES SZAKKÖR
FIATALOKNAK
Fiatalok számára áprilistól filmes szakkör indul, ahol megismerkedhetnek a filmkészítés fortélyaival, Bolla Bertold
szerkesztő-operatőr-rajz-filmkultúra szakos tanár vezetésével, aki egyben a TV2 Napló című műsorának operatőre, alapító tagja, játék és dokumentumfilmes.
Időpont:
kéthetenként kedden 17 órától
Szakköri díj:
1000 Ft/fő/hónap
Jelentkezés:
április végéig, a Faluházban

RENDHAGYÓ
TÖRTÉNELEMÓRÁK
Havonta egyszer, első alkalommal május 13-án indul
a rendhagyó történelem órák
sorozat, melynek első részei
Egyiptom kultúrájával foglalkoznak. Délelőtt az isko-
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A Faluház hírei
la diákjainak tart órát Mayer
Andrea egyiptológus.
Téma:
A túlvilág birodalma – játékos ismeretterjesztő-művészeti foglalkozás
Ár:
ingyenes
Időpont:
Május 13. 10.30
(További előadások: június,
október, november)

FELNŐTTPROGRAMOK
MENTŐÖV –
ÁLLÁSKERESŐ
KLUBFOGLALKOZÁS
Pályakezdő munkanélküli fiataloknak, GYES-ről, GYETről a munka világába visszatérő kismamáknak, tartósan
munkanélkülieknek.
Ár:
Ingyenes.
Időpont:
Minden szerdán 10.00–11.30

ANGOL
NYELVTANULÁSI
LEHETŐSÉG
Már csak 3 hely van!!!
Kezdő/újrakezdő csoportot
indítunk, ahol a jelentkezők
megismerkedhetnek a nyelv
alapvető szókincsével, nyelvtanával és az angol nyelvű országok kultúrájával.
Előismeretre nincs szükség,
a teljesen kezdőket is várjuk és
azokat is, akik már belekezdtek, de abbahagyták.
Ajánljuk mindazoknak:
» akik szeretnék elsajátítani korunk világnyelvének
alapjait,
» akik utazásaik során, turistaként boldogulni szeretnének különböző élethelyzetekben,
» akik munkájához elengedhetetlen az angol nyelv ismerete,
» akik szívesen hallgatnak angol nyelvű zenét,

» akiket érdekel az angol
nyelvű országok földrajza,
történelme, kultúrája.
Angol nyelvtanár:
Triebné Szalai Katalin
Jelentkezés:
a Faluházban Bedő Mónikánál
(388 392, 06 20 592 7779)
Jelentkezési határidő:
meghosszabbítva április 29-ig
Órák időponja:
hétfőn és csütörtökön
16.00–17.30
Költség:
A jelentkezők számától függ,
minimum 6 fő jelentkezése
esetén indul (ebben az esetben
az óradíj 700 Ft / 45 perc)

ISMERETTERJESZTŐ
ELŐADÁS-SOROZAT
Havonta egyszer, péntek délután, felnőttek számára induló
sorozat. Az első részek Egyiptom kultúrájával foglalkoznak,
vetítéssel egybekötött, érdekes
kultúrtörténeti előadások.
1. előadás:
Múmiák és Doktorok – Az
óegyiptomi orvoslás
Milyen veszélyek leselkedtek
az ókori egyiptomiakra, milyen betegségeik voltak és hogyan gyógyították meg bajaikat?
Válaszolni nemcsak a fennmaradt orvosi papiruszok
alapján tudunk, hanem egy különleges leletcsoport, a megmaradt emberi testek, a múmiák vizsgálatának segítségével.
Előadó:
Mayer Andrea egyiptológus
Ár:
Ingyenes.
Időpont:
2011. május 13. péntek 16 óra
(További előadások: június,
október, november.)

NOSZTALGIABULI
Baráti társaságok, táncot kedvelők részére június 24-én,
Szent Iván Napján a tűzugrás után, nosztalgiabulit szervezünk, a siker függvényében
nyáron folytatjuk.

A műsorváltoztatás
jogát fenntartjuk

Alakformáló, zsírégető torna
Időpont:
Hétfő és szerda 18.30–19.30

Hastánc

EGYÉB
PROGRAMOK
FILMKLUB
Alkalmanként matiné keretében filmet vetítünk, a Faluház
külön erre a célra berendezett
helyiségében, a „Mozi”-ban.
Terveink között szerepel
gyerek filmklub, ifjúsági filmklub és nosztalgia filmklub
működtetése.
Ár:
A belépés ingyenes
Nézze plakátjainkat!

WATTAY JÁNOS
ÉS A KURUC SZŐD
Bátonyi Pál előadása a szatmári béke 300. évfordulója alkalmából.
Időpont:
2011. április 30. szombat 16.00

GYEREKNAP
Időpont:
2011. június 5.

Várnak minden olyan lányt,
asszonyt, aki úgy érzi, nőisége megéléséhez ez az évezredes mozdulatsor segítséget ad,
aki vágyik arra, hogy élete teljesebb legyen.
Időpont:
Péntek: 19.00-20.00

Break tánc
6-éves kortól, minden Break,
Lockin vagy Poppin, esetleg
Hip-Hop stílusokat gyakorlót
vagy kezdőt szívesen látnak a
csapatukba.
Az edzéseket tartja:
Farkas Péter
Időpont:
Hétfő: 17.00-19.30
Csütörtök 17.00-19.30

Jóga
Javítja a tartás, élénkíti a vérkeringést, fiatalít, fizikai egészséget növeli. A test, lélek és szellem harmónizálója
Időpont:
Kedd: 16.30-17.30
Bedő Mónika
művelődésszervező és
könyvtáros

Részletes
programKLUBOK, KÖRÖK
Sződi Szita Táncegyütes
Időpont:
Kéthetente pénteken
19.00-22.00

Nyugdíjas klub
Időpont:
Minden hónap 3. vasárnapján
15.00-18.00

ajánlatunkat
megtalálja a
www.szod.hu
weblapon.
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A magyar kultúra napján

A magyar kultúra „háza” mindnyájunk otthona
A Magyar kultúra napját eddig nem ünnepeltük Sződön. Idén először, immár
méltó helyen, egy nagysikerű színházi produkcióval
(Arany János: Nagyidai cigányok) lepték meg az est
szervezői a nagyérdeműt.
Az előadás előtt Erdélyi Balázs, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke a következő mondatokkal nyitotta
meg a rendezvényt.
Nagyon örülök, hogy életemben feladatomul kaptam – és
talán nem csak e nap alkalmából – a magyar kultúra megünneplését, de be kell hogy valljam, mikor elgondolkodtam
mostani beszédemen és próbáltam formába önteni annak
velejét, mit is ünneplünk ma,
mi az a magyar kultúra, hasonló érzés fogott el, mint annak
idején Szent Ágostont, aki az
időről gondolkodván mond-

nappaliban kerek asztal mellett
Mikszáthék játsszák a tarokkot, Kosztolányi és Karinthy
feketézik boldog-szomorúan,
a sarokból pedig Ady „kúnfajta”, nagy fekete szemei villognak elő. Babonázva nézi a falakat, ahol Munkácsy és Feszty
Árpád lovasai foglalják a hont
szakadatlan, ahol Csontváry zarándokai táncolják körül
a cédrust, megpihenni pedig
Szinyei Majálisára járnak.
A gramofonból Erkel ujjong
a cselszövő halálán, vagy Bartók vezényli a Kékszakállút. A
rádióban egy beszélgetés szavai: amerikai riporter kérdezi Teller Edét, mondja miszter Teller, magukat magyarokat tényleg az ufók dobták le
a földre? Teller pedig, ahogyan
komoly tudóshoz illik komoly
kérdéssel válaszol: ki árulta
el magának, a Wigner? A tévékészülékben Szabó István
Mephistója siratja Jancsó Szegénylegényeit.
Az ebédlőbe átlépve halasi
magyar csipkével terített asztalon herendi porcelánvázában rákos-mezei virágok nyílnak. Az asztalon gőzöl a Jókai-bableves, ami után csibemájjal töltött, császárszalonnába göngyölt sertéshús dukál, tálaláskor tejszínes-szegedi paprikás, gombamártással
leöntve és makói rántott vereshagyma-karikákkal díszítve. Ezt eszi éppen a bolyongó
lelkületű Szindbád úr, ez étek
elfogyasztásával merítve bátorságot, ugyanis szelet csap-

ni készül éppen a vidéki városkák polgárasszonyai körül.
És a borok. Nem is tudom,
melyik illenék inkább, a tokaji, a szekszárdi, az egri, a somlai, a villányi. Már a felsorolásukba is belerészegedik az ember. Hamvas Béla meséli az
asztal túloldalán Móricznak talán, hogy valamikor egy nagyhatalmú arab sejk vendégeskedett egy Somló-hegy melletti
kis fogadóban, ahol is arról panaszkodott, hogy bármekkora
legyen a hatalma, saját teste fölött már nem rendelkezik kellő
módon és az évek haladtával,
ahogyan feleségeinek száma
gyarapodott, ő ugyanúgy fogyatkozott meg férfiúi erőben,
mígnem az teljesen elhagyta.
Hallván ezt a fogadós egy láda
somlai juhfarkkal indította útnak. Egy hónap elteltével rövid levelet kapott viszonzásul:
„Köszönöm, barátom! Küldj
még a borból sokat!” Nagyot
kacag mind a két mesélő és kikérik a desszertet, Dobos József dobostortáját.
Ugye a végtelenségig lehetne barangolni ebben a házban, ami rabul ejt, ha egyszer
az ember bemerészkedik a kapuin.
Tudom, manapság a falai
kissé megrogytak, a vakolat
málladozik, néhány kilincsen
por és pókháló pihen. Rohan
a világ, rohanunk mi is benne,
nincs időnk foglalkozni vele.
De emberek, magyar emberek,
amíg mi élünk, ez a ház hazavár.
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Felhívjuk hirdetőink figyelmét, hogy a megjelenés előtt szíveskedjenek a hirdetési díjat a polgármesteri hivatal pénztárába
befizetni.
Bruttó hirdetési díjaink 2011-ben: 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.
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Arany János

ta: ha nem kérdezik tőlem tudom, de ha kérdezik, nem tudom. Az emlékek, gondolatok
és érzések olyan áradata ragadott magával, hogy féltem,
ha nem öntöm őket valamilyen határozott formába, elveszek ebben a gazdagságban és
Önök előtt némának kényszerülök maradni, mint az a görög
bölcs, aki tudván, hogy nem
képes elmondani az igazságot,
inkább meg sem szólalt egész
életében. A teljesség legcsekélyebb ígérete nélkül bár, mégis
megkísérlek néhány képet felvillantani Önöknek módszeresen, mint egy építész, aki saját
házát készíti éppen.
És ebben az allegóriában
egy ház a magyarok kultúrája,
ami mindannyiunk közös otthona. Alapjai ezeréves földbe vannak ágyazva, amin Pollack Mihály, vagy épp Schulek Frigyes nemes egyszerűséget és csendes nagyságot sugalló oszlopfői tartják a tetőzetet, a belőle kikandikáló Kós
Károly-i fiatornyokkal. A bejárat fölött felirat hirdeti: ember, ki itt belépsz, telj el minden reménnyel! És belül a szobák gazdagsága. A dolgozóban
padlótól a mennyezetig könyvek tömkelege, egy egész Guttenberg-galaxis jónéhány állócsillaggal. Janus Pannonius, e
Janus-arcú géniusz, ki latinul
írt magyar verseket. Balassi és
Zrínyi kardcsörgése hallszik,
és a sarokban álló zongorából
Liszt waltzereinek dallamára
Csokonay dámái táncolnak. A

Szerkesztőbizottság
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Oktatás-nevelés

Tavaszvárás a
Hunyadisiben
„Lélek ne csüggedezz!
Hallgass el, rút panasz!
Él még a szeretet.
Van Isten. Lesz tavasz.”
(Dömötör Ilona: Hóvirág)
Hosszú, kiadós tél után a sződi
iskola tanulói, tanárai és minden dolgozója várja a tavaszt.
A tavasz a megújulás időszaka. Az alvó természet felébred, és pompásabbnál pompásabb „ruhát” ölt magára. A
madarak vígan csicseregnek és
éled a kikelet.
Az iskolai életben is folyton
megújulás van. Elballagnak a
nyolcadikosok, jönnek az elsős kisdiákok. Minden tanév
új örömöket és új feladatokat
hoz magával. Természetesen
az izgalmakról és a fáradságos
munkáról sem szabad megfeledkezni, az is van bőven, évszaktól függetlenül. Jön a tavasz, megy a tél. Az iskolában
a diákok télen sem unatkoztak.
A sok-sok feladat mellett nem
lehetett, mert kihívás volt bőven. Januárban-februárban továbbtanuló nyolcadikosainknak drukkoltunk, hogy bejuthassanak a kiválasztott középiskolákba, jó felvételi eredményt érjenek el. A félévi bizonyítvány jegyei változóak
voltak. A szorgalmasabb diákjaink jobb eredményt értek el,
míg a hanyagabbak rosszabbat. A miértjét senkinek nem
kell magyaráznom. Mindenki
azt kapta, amit megérdemelt.
Mindig azt mondom, a hibákból tanulni kell és törekedni a
kijavításukra. Februárban a tanulás mellett a farsangi bálok

tették kellemesebbé a hétvégeket. Iskolánk programjainak
színvonalán sokat segít a Faluházunk megléte is, rendezvényeinket ott bonyolítjuk le,
mert szép a színházterme, kitűnő az akusztikája, így méltóbb tere ünnepi pillanatainknak, mint a tornaterem.
Nem csak a kulturális életünk színterét színesíti a Faluház, hanem az étkezésünk helyét is adja. Diákjaink gyorsan
megszokták az „új éttermet”.
Az önkiszolgáló módszer az
önállósodást segíti elő. Többször átmegyek, hogy gyönyörködjek abban is, ahogyan diákjaink örülni tudnak az új dolgoknak, lehetőségeknek. Annak pedig kimondottan örülök, és velem örül minden hunyadis, hogy nyáron az iskola
épülete ismét megújul. Méltó
szomszédai leszünk az új faluháznak. Kicserélik a nyílászárókat, hőszigetelik a falakat,
és szép új színt kap az épület.
Igen, ezt a sok újat nem a tavaszi idő, hanem a nyár hozza, de ha minden igaz, ősszel
már megújult, csinosabb épületkülsővel várhatjuk diákjainkat, köztük a leendő kis elsőseinket is.
Minden tavasszal ellátogatok az óvodába, és elmondom
a nagycsoportosok szüleinek,
hogy mi mindennel várjuk
gyermekeiket az iskolánkban.
Örülök, hogy elértük azt,
hogy a sződiek nem viszik már
gyermekeiket más körzet iskoláiba, mert tudják, hogy nagyobb szeretettel sehol sem
fogadják őket, mint itthon, a
sződi iskola falai között.
„Az iskola akkor van jó helyen, ha a
gyermek számára gyalogszerrel elérhető.”
(Klebelsberg Kuno)
Minden szülő kap ilyenkor egy
„Hunyadis Hívogató a mi világunkról” elnevezésű prospektust. Ebben leírom, hogy
mit tudunk kínálni a gyermekeknek, milyen programok
vannak az intézményben. In-

tézményünk életét képekben is szemléltetjük a Sződiek Híradójának tavaszi számában. Természetesen mindenről nem tudunk beszámolni
egyetlen számban, jut hír rólunk a következőkben is.
Itt az újság hasábjain keresztül is köszönök minden segítséget, amelyet kaptunk. Újra
és újra éreztetik velünk, hogy
Sződön összefog a falu apraja-nagyja, ha kell. Köszönöm
a Karitász Csoportnak, hogy
segítséget nyújtott a hátrányos
helyzetű gyermekeinknek. Köszönöm Miletinné Julika képviselőasszonynak, hogy kapusznyikát sütött nekünk, ezzel kínálhattuk meg dr. Benedek István professzor urat, aki
az új pedagógusszerepről tartott a tantestületnek előadást,
és nagyra értékelte a hagyományőrzésünket. Köszönöm
Czinegéné Sztruhár Juditnak
az öt kosárlabdát, amit a hunyadis diákok kaptak tőle. Ezúton köszönök mindent azoknak a kedves Szülőknek és Támogatóinknak, akik arra törekednek, hogy iskolásaink életét
szebbé és gazdagabbá tegyék!
Ez az év a család éve. Az
író-újságíró szakkörre járó diákjaink e témában írtak verseket. Az én szívemet már megmelegítették ezek a sorok. Néhányat közreadunk belőlük,
hogy az olvasóknak is megmutathassuk, a mai gyermekek is
gazdag érzelmi világgal rendelkezhetnek, mert ez is a szocializáció fontos eleme. Amilyen a család, olyan a gyermek.
Mikor a cikket írom, még a
böjti időszakot éljük, de közeleg az ünnep. Mire az újság
megjelenik, talán már egészen
közel lesz.
Ennek kapcsán magam és a
hunyadisok nevében minden
kedves olvasónak kellemes
húsvéti ünnepeket, lányoknak,
asszonyoknak sok locsolót, a
locsolóknak és gyermekeknek
piros tojást kívánok!
Günther Erzsébet
igazgatónő

Gyerektoll

A SZÜLEIM
A szüleim kedvesek
És segítőkészek.
Mindent megtesznek értem.
Írtam róluk, íme:
Anyum neve Betti,
Szeret nevetni.
Ha beteg vagyok, ápol,
Ki nem megy a szobából.
Finomakat süt-főz nekünk,
Ha otthon eszünk.
Játszunk együtt sokat, s jókat,
S nézzük együtt a műsorokat.
Mindenkinek sokat segít,
Az utamat egyengeti.
Anya neve Betti,
Szeret nevetni.
Apu neve Attila,
Sok jót kell kapnia.
Dolgozik és pénzt keres,
De az idő nem rendes.
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Oktatás-nevelés

Segít nekem tanulni,
De azért hagy aludni.
Kaptam tőle robotot,
De a pénzem elfogyott.
Kedves, főleg anyuval,
Velem és a húgommal.
Ő az apu, Attila,
Sok jót kell kapnia.
Garad Ágoston ( 6.o.)

Január

Csavard fel a szőnyeget!

2011. január 3-án iskolánkba érkezett egy ausztrál házaspár, akik a tornateremben
rendkívül színes előadás keretében megismertették velünk e
kis kontinens nevezetességeit.
Interaktív foglalkozásra invitáltak minket, aminek a végén
tánccal búcsúztattuk őket.
Dalnoki Adrienn
Szíjgyártó Gabriella
7.o.

Február
RETRO FARSANG a
Faluházban
Megváltozott helyszínen és
apropóval rendezte meg a Hunyadi János Általános Iskola
Alapítványi Bálját. Az új Faluház adott otthont a „Retro

Forgasd el a csípőd!

Igazi házibuli

Bálnak”, amely az iskola énekkarának műsorával kezdődött.
Mivel nagyon vidám, lendületes dalokat énekeltek, meg is
adták az est alaphangulatát a
Régi csibészekkel és a Valaki
mondja meg című számokkal.
Az iskola Aerobic Csoportjának lendületes táncbetétje
mindezt még fokozni is tudta.
Ezután meghitt, felemelő pillanatok következtek: a nyolca-

dikosok gyönyörű ruhákban
keringőztek a színpadon, majd
szüleikkel is táncoltak.
Ezután kezdődött az igazi buli, ahol azok érezték jól
magukat, akik mulatni is szerettek volna. Átalakult a terem szórakozóhellyé, a táncparkett benépesült Ivanics Pál
muzsikálására: legkisebbtől a
legnagyobbig mindenki hajnalig ropta. Több kategóriá-

Bemutatták Ausztráliát

Régi csibészek

Továbbképzés

Keringő

