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Oktatás-nevelés | A Faluház hírei
Búcsú az óvodától
Elérkezett az évzáró és ballagás napja a Katica csoportban. Fájó szívvel búcsúzunk,
hiszen az a 4-5 év kellemes és
szép emléket hagyott a gyermekekben, sok barátot szereztek itt maguknak.
Meghatottan ültünk és vártuk a színes előadást. Az óvodai hagyományt követve vidám, tréfás mondókákkal egybekötött, a pünkösdi király és
királylány választásának előadását láthattuk. A gyerekek
nagy örömmel és élvezettel
adták elő a jeleneteket.

Könyvtári
hírek
A sződi könyvtárba az utolsó negyedévben sok tanuló és
felnőtt iratkozott be. A könyvtár bensőséges hangulata, a
könyvek különleges varázsa,
illata ebben a negyedévben is
otthont adott két nagyszerű
rendezvénynek. A programok

Gyors átöltözés után kezdődött el a ballagás. Elbúcsúztak az őket nevelő óvó néniktől, dadusoktól, konyhás néniktől, az itt maradó társaiktól.
Egy szál virággal a kezükben,
tarisznyával a vállukon, még
egyszer utoljára végig sétálva
búcsúztak kedves óvodájuktól.
Ezúton szeretném megköszönni a Katica csoportos szülők nevében Puskás Szilveszterné Csura néninek, Köncse
Antalné Móni néninek és Kemenczeiné Rácz Magdi néninek a kiemelkedő munkájukat,
figyelmüket, szeretetüket, Vo-

kronológiai sorrendben álljanak most itt:

Április 4.
Az óvodai nagy csoport újra
ellátogatott a Faluház könyvtárába.
Témánk ez alkalommal a
húsvét volt. Az ünnepre való
tekintettel nyuszis meséket olvastunk, játszottunk, s – mert
jók voltunk – a nyuszi csokit is
hozott nekünk.

Márti néni történetei

lentics Piroska néninek soksok türelmét, törődését.

Búcsúzunk 30 ballagó nagycsoportosunktól!

Egy anyuka

Nekik, minden óvodásnak és
családjuknak vidám, boldog
vakációt kívánok az óvoda
dolgozói nevében.

„Tudom, hogy mostantól ezerszer újra
át fogom élni az együtt töltött napokat, hallani fogom a nevetésedet, látni fogom az arcodat, és érezni fogom,
ahogy megölelsz. Minden hiányozni
fog, jobban, mint képzelnéd”
Nicholas Sparks

Puskás Szilveszterné
óvodavezető

Nyári óvodai ügyelet
Óvodánk július 2-31-ig zárva tart.
Június 11-30-ig, valamint augusztus 1-17-ig
ügyeleti időszakot tartunk.

Április 27.
Világjáró Klub – a népszerű rendezvénysorozat áprilisi vendége dr. Puskás István volt, aki Japánról tartott
nagyszerű előadást. Az előadás végén – akárcsak a gyerekek – kérdésekkel halmoztuk
el az előadót, aki természetesen örömmel mesélte továbbra is felejthetetlen élményeit, és azt is elmondta nekünk,
hogy vendégként érkezett, barátként távozott Japánból. Ez

a megállapítás a sződi érdeklődőknek köszönhetően Sződre
is igaz volt azon az estén. Köszönjük szépen az érdekfeszítő előadást!
A világjáró klub szeptemberben folytatja előadásait.
Továbbra is szeretettel várjuk utazni szerető és úti élményeiket megosztó családok, egyének jelentkezését,
akik szóbeli vagy fényképes élménybeszámolót tartanak az
érdeklődőknek!.

Feszült a figyelem

18 Sződiek Híradója – 2012. nyár
„Jöjjön be a könyvtárba egy
jó meleg teára…”
Olvasókör indult a Faluház
könyvtárában, mely azt tűzte
ki célul, hogy kéthetente szerdán az emberiséget érintő kérdésekről beszélgethessünk –
főként irodalmi művek mentén. Az olvasókört a sződi
könyvtár kellemes, hangulatos
légkörében tartjuk, ahol tea és
keksz mellett beszéljük meg
olvasmányainkat. Az olvasókör taglétszáma ugyan gyarapodik, de még mindig nyitottak vagyunk újabb beszélgetőtársakra kortól, nemtől függetlenül.

Fotószakkör
Régi és leendő szakkörösök figyelem! Szeptemberben folytatja munkáját a fotószakkör.
Kéthetente keddenként, 18 és
20 óra között várjuk az érdek-

Aszódi Csaba, az O. Sz. N.
Önkormányzat alelnöke
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lődőket! A foglalkozást vezeti:
Orbán Domonkos fotográfus.
Szakköri díj: 400 Ft/alkalom.
Buzogány Márta

Sződi Színesek
Mindnyájunk örömére megalakult a sződi fiatalok klubja, ami Sződi Színesek néven
fut. Rendszeresen találkoznak
a Faluházban. Érdeklődőket,
csatlakozókat nagy szeretettel
várnak. Kapcsolattartó: Erdélyi Dominika, aki megtalálható
a népszerű közösségi oldalon.
Fiatalok, gyertek a Faluházba!

Programok,
rendezvények

Puskás Szilveszterné. Erdélyi
Balázs megzenésített versekkel színesítette a programot.
A rendezvény lebonyolításában nagy segítségünkre volt
Günther Erzsébet igazgatónő, Puskás Szilveszterné óvodavezető, Borosné Szabó Tímea és Jelovacz Mónika tanárnők. A költészet napi megemlékezés után minden versmondót meghívtunk egy finom islerre. Tartsuk meg ezt a szép
hagyományt a jövőben is!

Április 21. – Szlovák
Hagyományőrző Nap
Ünnepélyes keretek között, de
mégis közvetlenül, barátságosan, jókedvűen töltöttük Sződön az I. Szlovák Hagyományőrző Napot. Gyönyörű visele-

tekben érkeztek hozzánk meghívott vendégeink Isaszegről
és Dabasról. A sződi Hagyományőrző asszonyok finomságokkal kedveskedtek és egész
nap vendégszeretetükről adtak
tanúbizonyságot.
A színes, énekektől hangos társaság szellemi kísérője e virágos napon Volentics
Gyula önkormányzati képviselő, helytörténet-kutató, író
volt. Két előadást is tartott a
résztvevőknek, egyet a Faluház nagytermében, „Szlovákmagyar kettős identitás és annak okai Sződön a 18-20. században”, a másikat pedig a
plébánián „Járt-e Mária Terézia királynő a sződi plébánián?” címmel. Rendezvényünket megtisztelte Aszódi Csaba,
az Országos Szlovák Nemzeti Önkormányzat alelnöke, aki

Április 11.
Költészet Napja
„E világon, ha ütsz tanyát,
Hétszer szüljön meg az anyád!
Egyszer szüljön égő házban,
Egyszer jeges áradásban,
Egyszer bolondok házában,
Egyszer hajló, szép búzában,
Egyszer kongó kolostorban,
Egyszer disznók közt az ólban.
Fölsír a hat, de mire mégy?
A hetedik te magad légy!
(József Attila: A hetedik)
József Attila – akinek születése napjához kötődik ez a csodálatos ünnep – verssorait olvashatjuk. Méltón ünnepeltünk Sződön a Magyar Költészet Napján: legalább 120
óvodás, iskolás mondott verset a Faluház színpadán. A
gyerekeken kívül verset mondott még pár felnőtt is: Buzogány Márta, Dinka Károly és

Ízlik a sződi kapusznyik

Isaszegi asszonykórus

Dabasi vendégeink

Indul a menet a plébániára
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szlovák illetve magyar nyelven
tartott ünnepi beszédet.
Végül, de nem utolsó sorban
egy finom káposztás vacsorát
tálaltunk vendégeinknek. A vacsoráért külön köszönet Hertel László polgármester úrnak.
Kedves olvasók! Szépséges
volt ez a nap! A képek önmagukért beszélnek.

Április 21., május 19.
és június 9. – Sződi Fonó
Május 4. – Regejáró klub
Május 5. – Asszonybál
A jókedvű együttlét, bálozás, jó alkalom volt arra, hogy
megalakítsunk egy újabb kö-

Isaszegi Csata Táncegyüttes

A polgármester úr ajándékoz

Csoportkép a találkozó résztvevőiről

zösséget Sződön, nevezetesen
a Sződi Asszonyok Társaságát!
E társaság minden hónapban
egyszer, megbeszélt időpontban találkozik és különböző,
nőket érintő dolgokról tanácskozik: gyermeknevelés, egészség, tanulás, szabadidős foglalkozás, munkahelyi problémák,
illetve örömök, kulináris fortélyok, szépség, kozmetika, életmód, kultúra, művészet, sport
stb. Szeretettel várunk még
több hölgyet a társaságba!

Május 25.
No Drog!
A Sződi Asszonyok Társasága
biciklis felvonulást szervezett,
amivel a társadalom figyelmét kívánta felhívni a drogproblémára. A fiataloknál az
elkerülhetetlen testi rombolásnál is nagyobb veszélyt jelentenek a drogok szellemi és
szociális hatásai, az értékvesztés, céltalanság, családi és baráti kötelékek széthullása. A
drogfogyasztás riasztóan növekvő statisztikáinak megfordításához nem elegendő
az, ha pusztán a kormányok

Asszonyok a bálban

Volentics Gyula előadása
a plébánián
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No Drog! – Startra készen
és más hivatalos szervek, továbbá néhány tiszteletreméltó egyén megszállott munkájára hagyatkozunk. A civil társadalom és minden egyes ember
ügye, hogy megóvjuk jövőnket a drogok terjedésétől.
A drogellenes biciklis menet
május 25-én, pénteken 18 órakor indult a Faluház elől.

Indul a menet

Május 26.
Nosztalgia Buli!
Június 1.
Regejáró Művészeti Klub
Június 3.
Gyermeknap

„A három rabló”

A programokat a 14 órakor
kezdődő A három rabló című
zenés meseelőadás nyitotta
meg, amelyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Talán Teátrum társulat adott elő. A színdarab rendezője Buzogány
Béla színművész, aki nem mellesleg a mi faluházvezetőnk,
Buzogány Márta testvérbátyja. A sok kis érdeklődő hamar
megtöltötte a színháztermet.
Különleges esemény volt ez a
kicsiknek és nekünk is, ugyanis még nem volt példa rá, hogy
díszletekkel tarkított gyermekszínházi előadást rendeztek
volna a Faluházban.
14:30-kor az iskola udvarán megkezdődött a női kézilabda-mérkőzés. A felnőtt és
az iskolás csapat küzdött meg
egymással. A barátságos mérkőzés sérülésmentesen lezajlott, a felnőtt csapat egy kis
ajándékcsomaggal kedveskedett a fiataloknak, így megköszönve azok kitartását és küzdeni akarását. Gratulálunk
mindkét csapatnak, további
szép eredményeket!
Eközben a focipályán már
javában zajlottak az izgalmasabbnál izgalmasabb programok. A futballpálya egyik felét a labdarúgók foglalták el,
akik korosztály szerint rövidített meccseket játszottak egy-

Ha végre itt a nyár

Újraélesztés

mással. A másik felén a gyerekek számos ügyességi játékban (pingpong, célba dobás
stb.) próbálhatták ki magukat,
amikért különféle ajándékokat
kaptak.
A kézműves sátornál Dinka Ági várta a kicsiket és nagyokat. Csodálatos színekben
pompázó szélforgót bárki készíthetett a segítségével.
A Vöröskeresztes sátor
szinte mindig teli volt érdeklődőkkel. Itt színezhettek, rajzolhattak és kérdőívet tölthettek ki a gyerkőcök és szüleik.
Felnőttek és gyerekek is egyaránt gyakorolhatták az újraélesztést bábun, szakszerű segítséggel.
A megfelelő korosztály az
ugrálóvárat vette birtokba,
ahol megállás nélkül váltották
egymást az ugrálni vágyók. A
már szinte hagyománnyá vált
arcfestés idén sem maradhatott el. A kisebbekből nyuszit, macit, kiskutyát varázsoltak az ügyes kezű arcfestők, a
nagyobbak pedig egy hennatetoválással lettek gazdagabbak.
A baba-mama sátorban a legkisebbek is önfeledten játszhattak, miközben a mamák

beszélgettek és megosztották
egymással tapasztalataikat. 16
órakor egy fergeteges salsa bemutatót láthattunk, 16.30-kor
az apró népség ugribugrizott
Hertel Szilvia játszodájában.

Jónak lenni jó

Baba–Mama Kuckó a
gyermeknapon
A gyereknap végét a gólyalábas produkció zárta, ami csaknem egy órásra sikeredett, a
gyerkőcök nagy örömére. A
gólyalábas bohóc sok játékkal szórakoztatta a közönséget
és ügyesen becsalogatta a nagyobbakat, anyukákat, apukákat is a kötélhúzásba és a kü-

Előadásra várunk
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Kedves Támogatóink!

Egy mosoly – egy zsíroskenyér
lönféle ügyességi feladatokba. Bohóchoz méltón mindezt
nagyon humorosan tette (ld. a
címlapon).
Hatalmas köszönettel tartozunk a sződi Karitász csoportnak, akik ebben az évben is finom házi sütikkel, zsíros kenyérrel és üdítővel kedveskedtek nekünk és egész délután a
gyerekek kedvében jártak.
Köszönjük a támogatóknak,
hogy idén is hozzájárultak a
gyermeknap megrendezéséhez, valamint Balázs Elemérnek, aki felkonferálta a programokat. Végül, de nem utolsó
sorban pedig Buzogány Mártának, a sok színvonalas program megszervezéséért.
Reméljük, hogy jövőre is
ugyanilyen nagy számban jövünk össze és hasonlóan szép
időben tölthetjük együtt ezt a
különleges vasárnapot!
Néhány gyerek véleménye
a gyereknapról:

Június 3-án, vasárnap az Ön
támogatásával rendeztük meg
a 22. sződi Gyereknapot!
Sok gyerek élvezte ezt a nevezetes eseményt a Faluházban, valamint a futballpályán. A gyerekek várakozása nem volt hiábavaló, mert
a tervezett színes programokat a kedvező időjárásnak köszönhetően megtartottuk, és
ugrálóvárunk is rendületlenül állt a gyerekek szolgálatára. Volt még vendéglátás, zsíros kenyér lakmározás, pogácsa, finom sütemények, nyalóka, szörp és más csemegék kínálása. Az akadályversenyek és
fellépések után, közel száz játékot ajándékoztunk. Mindez
az Ön adománya nélkül nem
lett volna ilyen teljes és sikeres!
Ezúton szeretném megköszönni a gyereknaphoz nyújtott támogatását és bízom abban, hogy az elkövetkezendő
évben is számíthatunk nagylelkű segítségére.
» polgármesteri hivatal
» Coop Gödöllő
» Dunakanyar Takarékszövetkezet Sződ
» Goods Market 100-as bolt
» Marton pékség
» Mezei Coop
» Kizsu-hús
» Hertel Zoltán szíkvízkészítő
» nyugdíjas klub
» szülők néptánca
» Baba-Mama Klub
» Karitász Csoport
» FOT-ORG Kft.
Tisztelettel: Buzogány Márta,
a sződi Faluház vezetője

A Faluház elérhetőségei
Cím: 2134 Sződ Dózsa György út 100.
Vezető: Buzogány Márta színművész, művelődésszervező
Telefon/fax: 06 27 388 392, 06 30 397 7379
Web: faluhaz.szod.hu
E-mail: faluhaz@szod.hu

Könyvtári nyitva tartás:
kedd: 14.00 – 20.00
szerda: 14.00 – 18.00
péntek: 14.00 – 16.00

Szolgáltatások:
Faluházunk nemcsak programokkal várja a betérőket,
hanem egyéb szolgáltatásokkal is állunk rendelkezésükre:
Fénymásolást vállalunk
A4-es méretben, 50 Ft oldalanként

„Nekem a színdarab tetszett
a legjobban, mert nagyon vicces
volt a történet és a színészek is.”
(Laura, 8 éves)

Könyvtári időben ingyenes internetezési lehetőséget
biztosítunk vendégeink számára.

„Nagyon jók voltak a zenék,
ezek is fokozták a jó hangulatot.”
(Marci, 13 éves)

Terembérlet
A Faluház szép kialakítású, új termei bérelhetőek,
amelynek egyeztetésében Buzogány Márta
szívesen áll rendelkezésükre.

„A színezést élveztem a legjobban a Vöröskereszt sátránál.”
(Gergő, 6 éves)
„A bohócok nagyon viccesek voltak, főleg a gólyaláb miatt. Az
óvó nénik mindig megleptek minket szebbnél szebb arcfestésekkel,
de most még henna is volt a nagyobbaknak. Én is kértem a kezemre.”
(Fanni, 10 éves)
Erdélyi Dominika

Külön köszönet Erdélyi Dominikának
a rendezvények fényképezéséért!

Innen föntről
a felnőtt is gyerek

Kedves sződiek, kolléganőm, Bencsik Lászlóné Marika nevében is
köszönöm, hogy látogatták a Faluház rendezvényeit.
Kérjük, továbbra is tegyenek így, s kövessék Sződ község honlapját,
hogy ne maradjanak le egyetlen faluházi programról sem!
Kívánunk önöknek nagyon kellemes, tartalmas nyarat.
Isten áldja önöket: Buzogány Márta színművész, faluházvezető
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Felekezeti híradó

A falusi „búcsú”, nem jelent egyet a körhintások és céllövöldések megjelenésével, és az
árusok által kínált portékák között régi ismerősökre találó emberek vidám forgatagával.
A búcsú egyházi szentelmény. A sződi katolikus egyházközség nevét Mária Magdolnáról
kapta, templomunk titulusa is ez.

Templombúcsú
Mária Magdolna névnapja – július 22.
A búcsú a bűnbánat szentségében már föloldozást nyert
bűnért járó, ideigtartó büntetés elengedése. A bűnök megbocsátása és a halálos bűnért
járó örök büntetés elengedé-

se a szentségi föloldozásban
megy végbe. A bűnök megbocsátása után azonban visszamaradnak bizonyos ideig tartó büntetések, s a búcsú ezek
eltörlése. Az egyházi tanítóhi-

vatal a trienti zsinaton a reformátorokkal szemben fejtette
ki az erre vonatkozó tanítást.
Az egyház az élők számára
úgy engedélyez búcsút, hogy
lelki hatalmával közvetlenül el-

engedi az ideigtartó büntetést.
A búcsú elnyerésének feltétele a kegyelem állapota, az előírt jótettek elvégzése. A gyakorlatban mindig megkülönböztették a teljes és a nem teljes búcsút, de a megkülönböztetésre soha nem volt kimerítő ismérv.
A bűnbánat komolyságához
hozzátartozik annak az ítéletnek az alázatos elfogadása is,
amely elől az ember nem térhet ki. A Szentírás egyes esetekben említi az Istentől külön
kirótt büntetést, ezért nem lehet egyszerűen elvként állítani, hogy a bűn megbocsátása
minden esetben magával hozza minden büntetés elengedését is. Az egyház képes ezt
a kiengesztelődési folyamatot segíteni az emberben akár
imádságával, akár jótettekkel, még a halottak esetében
is, ahogy arról a Szentírásban
szintén szó van.
Forrás:
Magyar Katolikus
Lexikon

Ilyen volt a sződi „búcsú” 1951-ben

Baptista
keresztelés
A bemutatott kép 1932-ben a
Tabán utcai vízimalom melletti felduzzasztott Malom-árok
partján készült. A képen az
első Sződön keresztelt hívők
fehér ruhában (bal oldalon)
láthatóak. Mellettük állnak a
helyi közösség alapítói: Din-

ka Ferenc, Dinka Rozália, id.
Cserniczki András, Helembai
Istvánné, Serfőző Andrásné,

Zacharova Ferenc, Zacharova
Ferencné. A bemerítést Lőrik
István fóti lelkipásztor végez-

te. A háttérben az akkor még
ritkaságnak nem számító nádfedeles parasztházak állnak.

Emlékezzünk régiekről – Helytörténet

Sződiek Híradója – 2012. nyár 23

Katolikus templomunk szentélyének mennyezetére 1959-ben több olyan szimbólumot is
festettek, melyek az ókeresztény korban lettek a pogány kultuszból átvéve és új, immár keresztény tartalommal megtöltve.

A sződi templom apszisának szimbólumai
A sződi katolikus templom
1743-1744 között, 11 hónap
alatt, az akkor divatos barokk
stílusban épült. Egyes források szerint elődje a környező területből kiemelkedő mai
temető központi részén – talán a ravatalozó helyén – lehe-

210 éves írás
a falon
A képen látható latin nyelvű, habarcsba karcolt szöveg
templomunk tornyán, a templomhajó padlásán olvasható. A
néhány szó egyfajta „időkapszulaként” őrizte meg az utókornak a templom kijavításának és kimeszelésének 1802.
évi munkálatait.
Volentics Gyula

tett. Ha a középkori templom viszont
ott állt, ahol
manapság is,
akkor építésénél vélhetően felhasználták a korábbi, a település
gyarapodó lakossága által
kinőtt kicsiny
istenháza szentélyének maradványait is. A templom sokszögű, a gótikus stílusra jellemző, bordás boltozatú apszisa az elmúlt századokban csupán meszelve volt, mennyezetfestménnyel nem rendelkezett. 53 évvel ezelőtt, amikor a
templomot al-secco technikával (azaz száraz vakolatra festve, mely ellentéte a freskó-festésnek, melyet friss vakolatra visznek fel) kifestették, ide
is került néhány kisebb falkép.
Ezeket a képeket is – csakúgy,
mint a többit – 1992-ben, a
templombelső újrafestésekor
felújították.

Horgony: a
remény szimbóluma.
A
horgony már
az ókeresztényeknél kereszt formája
révén a megváltás szimbóluma lett.
A Szentírás
átvitt
értelemben említi, és az örök üdvösségre célozva a reményt lelkünk biztos és szilárd horgonyának nevezi, ezzel a feltétlen biztonságot hangsúlyozza. A horgony
a keresztény hit állhatatosságának és a feltámadás reményének jelképe lett.
Galamb: a Szentlélek szimbóluma. A Szentlélek a kereszténység tanítása szerint a
Szentháromság három személyének az egyike.
Egymásba illesztett X és P
(Jézus Krisztus): Krisztus nevének monogramja (Krisztogram). A khi és ró görög betűkből szerkesztettték.

Alfa és omega (Α – Ω): a kezdet és a vég, Krisztus-szimbólum. A görög ábécé első és
utolsó betűje, következésképpen az első és az utolsó, valamint a teljesség szimbóluma.
Szív (Jézus szíve): a lángoló szív, az Isten iránti odaadó
szeretet jelképe.
Szem (Isten szeme): a Szentháromság szimbóluma, mely
állandóan éberen őrködve figyeli a jókat és a rosszakat
egyaránt.
Volentics Gyula
helytortenet.szod.hu
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Környezettudatosság II.
Csapvíz, ivóvízkészletünk megóvása
Földünk édesvízkészlete, csakúgy, mint sok más természeti értékünk is, véges. Ha nem
vigyázunk rá, előbb-utóbb hiánycikk lesz, vagy teljesen elszennyeződik, elfogy. Egy kis
odafigyeléssel saját felhasználásunkat csökkenthetjük:
» válasszuk a zuhanyzást a
fürdés helyett, egészségesebb és több száz liter vizet
spórolhatunk havonta;
» fogmosáskor, csak öblítéshez nyissuk meg a csapot,
így 5-7 liter vizet spórolhatunk 1 fogmosás alkalmával;
» a mosógépet csak teli állapotban indítsuk el;
» ha ásott kútból, vagy tartályba felfogott esővízzel öntözünk kertünkben, sok vizet
spórolhatunk.
Tipp: A nagyon elszántak válasszák a hideg vizes zuhanyt,
garantáltan a legkevesebb vizet használják közben, viszont
ez a legegészségesebb is!

Bevásárlás
Nem is gondolnánk, hogy
mindennapi vásárlásaink során egy sor olyan tevékenységet végzünk, amely terhet jelent az egészséges környezet
fenntartásában. Ha az alábbiakra odafigyelünk és betartjuk, sokat teszünk környezetünkért:
» mindig friss termékeket vásároljuk, ne előre csomagoltat;
» a magyar termékeket részesítsük előnyben, hiszen ezek
kevesebb utat jártak be,
mint az importáruk;
» az interneten való vásárlás
egyre közkedveltebb, dicsérendő, hiszen ez is a zöldek
csoportjába tartozik;
» egyszer használatos tárgyak
helyett válasszunk olyanokat, amiket többször is alkalmazni tudunk (borotva,
öngyújtó, műanyag pohár,
stb);
» azokhoz a tárgyakhoz, amelyek utántölthetőek, csak az
utántöltőt vásároljuk meg,
ezzel a hulladékmennyiséget csökkentjük;

Egészségügy
» egyre több újrahasznosított ruhát, használati tárgyat lehet vásárolni, beszerzéseinkkor ezeket is tartsuk
szem előtt, hiszen nem csak
olcsóbbak, de környezetbarátok is.
Tipp: Induláskor vigyünk magunkkal néhány vászonszatyrot, hogy a pénztárnál ne kelljen nejlonzacskót vásárolnunk, ezzel csökkentjük az annak előállításakor keletkező
szennyeződéseket, és a kommunális hulladék mennyiségét (a nejlonzacskó az egyik
leglassabban lebomló anyag,
és világszinten csak 1-3%-át
hasznosítják újra).

Házi komposztálás
A házi komposztálás igen egyszerű és több szempontból
is előnyös. Elsősorban nem
szennyezzük a levegőt, mivel
nem kell elégetni a levágott faágakat, és kevesebb újrahasznosítható szerves hulladék kerül végső ártalmatlanításra a
hulladéklerakón. Másodsorban kevesebb hulladék kerül el
a házunktól, harmadsorban jó
hatással van a talajra nézve is,
hiszen szerves anyagok kerülnek vissza a földbe.

A következő anyagok komposztálhatóak: állati ürülék
(csak növényevő állatoké), papírzsebkendő, papír törlőkendő, zöldség és gyümölcsdarabok, tea, fű, avar, kávézacc.
Anyagok, amelyeket nem lehet komposztálni: húsok, főzőolaj, építési törmelékek, fémek, műanyag, zsírok.
Tipp: Komposztálást csupasz talajon végezzük. Megfelelő arányban rétegezzük a
lebomlasztani kívánt dolgokat, azaz nitrogénben gazdag
(pl. levágott fű, ételmaradékok..) és szénben gazdag (pl.
száraz levelek, kávézacc, fűrészpor…) anyagokat. A komposztot nedvesen kell tartani,
időnként át kell forgatni, hogy
a kémiai reakciók, melyek a lebomláshoz szükségesek, végbemehessenek. Ezek után tápanyagban gazdag, jó minőségű
komposztot kapunk. Ezzel távol tarthatjuk a növénybetegségeket, nem lesz szükség a
mesterséges tápanyagra növényeinknek és nem utolsó sorban csökkenthetjük az elszállítandó hulladék mennyiségét.
(folytatjuk)
Mészáros Ágnes

Dávid Tamást, a sződi „kihelyezett” labor vezetőjét kérdeztük működésük elmúlt másfél évéről

Hétről hétre jól vizsgáznak
a sződi labor dolgozói
Lapunk előző számában már
olvashattunk köszönősorokat
a legújabb helyi egészségügyi
szolgáltatással, a vér- és vizeletvétellel kapcsolatban. Fiatal
laborvezetőjüket, az egészségügyben szakoktatóként, a hétvégeken mentőtisztként is dolgozó helyi önkormányzati képviselőt kérdeztük munkájuk
eddigi tapasztalatairól.
Sződiek Híradója (SZH):
Mikortól is indult be pontosan
itt helyben a vérvétel?
Dávid Tamás (DT): Munkánkat hivatalosan 2011. január 4-én kezdtük meg a volt nőgyógyászati rendelőben. Tevékenységünket eleinte minden

kedden 6 és 8 óra között végeztük, de a rendelésenkénti
15-20 fő átlagos betegszám azt
mutatta, hogy heti egy óra rendelési idővel is gond nélkül el
tudjuk ezt a munkát látni. Rendelésünket ezért már, mondhatni változatlanul, 5:45 és 6:45
között végezzük keddenként.
SZH: Kik segítik a munkádat?
DT: Három önkéntes helyi fiatal hölgy működik közre ebben az ingyenesen végzett „karitatív” munkában, név szerint:
Kiss Hajnalka, Dinka Ágnes és
Ivanics Anita.
SZH: Mekkora volt az igény
erre a szolgáltatásra? Sokan
jöttek, jönnek ide a patika ud-

A sződi labor önkéntesei: Ivanics Anita,
Dinka Ágnes, Dávid Tamás, Kiss Hajnalka
varába hátra ezen a kora reggeli órán?
DT: A rendelésen az elmúlt
naptári évben 600 fő vett részt.
A legtöbben, szám szerint 160an az 50–59 év közötti korosztályból kerestek fel minket. Ez
is bizonyítja, jó elképzelés volt
a 2010-es önkormányzati választáson ennek a szolgáltatás-

nak a bevezetését célként kitűzni magam elé. Bizonyára
sokaknak tudtunk és a jövőben
is tudunk majd segíteni. Nem
kell Vácra beutazni, elég reggel ide bejönni és néhány perc
alatt, sorban állás nélkül leadható a vérminta, gyorsan végzünk a fiolák megtöltésével.
Nagy segítséget nyújtunk a vá-

