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Oktatás-nevelés – Óvoda

Nyílt nap az
óvodában
Iskolába készül a
Katica csoport
2012. január 12-én csütörtökön az óvoda Katica csoportjában nagy nap volt. A leendő
kis elsősök és szüleik nyílt nap
keretében megismerkedhettek
a Hunyadi János Általános Iskola igazgatónőjével, Günther
Erzsébettel, illetve leendő tanító nénijükkel, Ivanics Tünde nénivel.
A szülők és a gyerekek is
nagy izgalommal készültek
erre a napra, hiszen a családok életében pár hónap múlva nagy változások történnek
majd, kis gyermekükből iskolás „nagy gyermek” válik.
Puskás Szilveszterné Csura néni köszöntötte a megjelent szülőket, majd elmondta,
hogy a gyermekek megfelelő
fejlődésében, iskolaérettségre való felkészítésében nemcsak az óvó néniknek, hanem
a szülőknek is jelentős szerepük van.
A gyerekek az első foglalkozás keretében az eddig elsajátított matematikai tudásukról
játékos formában adtak számot. A gyerekek lelkesedéssel és nagy odaadással koncentráltak Móni néni által feltett „számtani műveletek” kiszámolására. A „Gyere velünk
szám-országba!” játékos matematika nagyon jól ment a gyerekeknek, nagy rajongással
várták a szöveges fejtörő öszszeadási és kivonási műveleteinek végrehajtását.
A második foglalkozás keretében a gyerekek énekekkel, mondókákkal készültek
erre a nagy napra, melynek ke-

Télen az
oviban
Mentovics Éva: A hóember
Álldogál egy vidám legény,
jégcsap lóg az orra hegyén.
Hó a keze, hó a lába,
deres minden porcikája.
Körülötte mély a hó,
pocakja vagy hét akó.
Messze virít répa orra,
cakkos sálját vígan hordja.
Éjfekete szén a szeme,
vasfazék a cilindere.
Füléig ér mókás szája,
a hófúvást büszkén állja.
Egy cseppet sem didereg,
jól bírja a hideget.
Söprűnyél a sétapálca,
hómezőket azzal járja.
retében Magdi néni segítségével gyorsaságukról, ügyességükről és szemfülességükről
is számot adtak a leendő kisiskolások.
Nagyon örültem, hogy részt
vettem a nyílt napon, és csak
javasolni tudom minden szülőnek, hogy az ilyen lehetőségeket használja ki, mert nagyon tanulságos. Útmutatóként szolgált, hogy gyermekünkkel milyen jellegű feladatokat és milyen formában célszerű gyakoroltatni. Ez a nap
megmutatta, hogy az óvodai foglalkozások alkalmával
a gyerekek játékos formában
szívják magukba a matematika
alapismereteit, mint például a
páros és páratlan számok, illetve a halmazok fogalmát, valamint a hatos számkörrel kapcsolatos műveleteket.
Köszönjük a lehetőséget, valamint Móni és Magdi néni áldozatos munkáját.
Lukácsné Pazsitka Szilvia
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Nyílt nap és
farsang az
óvodában
Január utolsó szombatján tartotta az óvoda a farsangi bált
az iskola tornatermében. Az
ezt megelőző napon volt az
ovis nyílt nap. A gyerekek
ilyenkor az óvodában a szülőkkel, esetleg nagyszülőkkel
valamilyen farsanghoz kapcsolódó dolgot készítenek. A Süni
csoportban medvesajtos dobozból csináltunk bohócot. A
kicsik ilyenkor élvezik, hogy a
megérkezés után nem csak ők
vetkőznek, hanem mi, szülők
is, és együtt megyünk be velük a csoportszobába. Mindjárt leülünk az asztalokhoz a
gyerkőccel és megkapjuk a bohóchoz szükséges kellékeket

A víz világnapja az
óvodában
A

víz világnapja alkalmával egész héten csónakfújó verseny, víz-parti kép készítés, tutaj barkácsolás töltötte
ki minden óvodásunk napját.
A legjobban mégis annak örültek, mikor elsétáltunk a patokhoz, és ott útjukra bocsájtot-

és a mintát, hogy milyet kell
készíteni. Nagy élvezettel látunk hozzá, szülők és gyerekek egyaránt, hogy minél jobban hasonlítson a mintadarabhoz. A gyerekek is rajzolnak,
vágnak és ragasztanak, amíg
elkészülünk, és boldogan mutatják az óvónőknek, hogy milyen szép lett. Utána megmutatnak minden játékot, amivel
játszani szeretnek, és közös játékkal zárul a nyílt nap. Jó látni a gyerekek örömét, hogy a
szüleik is egy kis időre ovisok
lettek.
Másnap a tornateremben
megtartottuk a farsangi bált. A
gyerekek nagyon várták, hogy
felvehessék a jelmezeiket. Először a Katica csoport műsorát láthattuk, verseket mondtak, énekeltek és táncoltak.
Nagyon szép volt és igényes.
Utána következett az óvónők
által előadott bábjáték, a Holle anyó, majd a csoportok fel-
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Nyílt napon
vonultak, hogy megmutassák
ki milyen jelmezbe öltözött
be. A későbbi szabad program alatt alig láttuk a gyereket. Bújócskáztak, szaladgáltak, mindent kipróbáltak amit
lehetett. Szülőnél csak akkor
jelentkeztek, ha valamit kértek a büféből, vagy a zsákbamacskaárustól. A szabadprogram alatt a néptáncosok Zsófi néni és Edina néni, a tornás
gyerekek Magdi néni és Mariann néni vezetésével megmutatták, hogy mit tanultak az elmúlt időszakban. Ekkor a vállalkozó kedvű szülők is beállhattak a gyerekek közé táncolni és tornázni. Nagyon jó volt
egy gondtalan délutánt együtt
tölteni a szülőkkel és a gyerekekkel.
Köszönjük, hogy az élmény
részesei lehettünk
Vasiné Pap Andrea
Vasi Fanni anyukája

Fontosabb

eseményeink
Március 8.
Nőnap
Március 14.
Nemzeti ünnep
a kopjafánál
Április 10.
Húsvéti locsolkodás
Április 11.
Zenei délelőtt
Április 14.
Pest Megyei Óvodások
Néptánctalálkozója (Veresegyház). Az óvodai
tánccsoportunk 22 fővel
képviseli községünket
ezen a rendezvényen.
Április 16.
Népi játszóház
Április 26–27.
Anyák napja
Május 3–4.
Óvodai beíratás
Május 17–18.
Évzárók, ballagás
Év végi kirándulások
Gyermeknap
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tuk a tutajokat. Lelkes szurkolótáborok alakultak, hiszen
minden tutajra rárajzoltuk a
csoportjaink jelét, így ameddig
a szemünk ellátott követhettük
útjukat.

Ó

vodánkban már évek óta
megemlékezünk a víz világnapjáról. Közösen elkészített kis csónakjainkkal mi is
felkerestük a közeli patakokat,
hogy vízre bocsássuk őket.
Útközben vizeink védelméről
beszélgettünk, és a környezetünk tisztaságának megőrzéséről. Sajnos azt láttuk, hogy
nem csak az utcán, de a patakparton is eldobált papírzsebkendők, nylon zacskók hevernek szerte-szét. Kesztyűt húzva, a nálunk lévő szemeteszsákba gyorsan össze szedtük
az eldobált szemetet, és kez-

detét vehette a csónakok vízre
bocsájtása.

Szabó Era: Vízitündér
Hol lakik a Vízitündér?
Én tudom!
Kezet nyújt, ha ezt a csapot
megnyitom...
De csak búsul csőbe zárva,
néha itt egymás után
csöpögteti könnyeit...

Tavaszvárás
Érdekes volt ez a hét az óvoda udvarán: az egyik nap még
lelkesen építettük a hóembereket, gyermekeink nagy lendülettel csúszkáltak le a dombról, szánkóztak, hócsatáztak...
és pár nap elteltével már kibújtak a hóvirágok, elolvadt a hó
nagy része, és kisütött a nap.

Ahhoz, hogy maradjon ez
a szép napos idő, hétfőn kiszebábot készítettünk, majd
kedden körbeálltunk az udvaron – nekeltünk, verseltünk,
megtáncoltattuk a kiszebábot, és lehetőleg az összes ráolvasott betegséggel együtt elégettük. Míg égett a báb, gomolygott a füst, lelkes éneklésbe kezdtünk, és táncolva, kapu
alatt bújva űztük el a telet.

Néha pedig kiengedem,
a kádban meséli,
hogy nem boldog a
lakásban…
Jobb volt neki tóban élni,
mesében,
mert itt senki
nem hisz már a
tündérben...

A magyar kultúra napján
A sződi honlap (www.szod.hu)
médiatárában látható a magyar
kultúra napjáról készült videoösszeállítás, amely az óvodások műsorát is bemutatja, de
nemcsak ezek a fellépő gyermekek vettek részt a kultúra
napi ünnepségen, a következő
hét folyamán minden óvodás

gyermekünket elvittük Petrás
Ferencné babakiállítására.
Köszönjük szépen Rozi néninek, hogy ezzel a szép kiállításával hozzájárult az óvoda
hagyományőrző neveléséhez.
További munkáihoz jó egészséget kívánunk!

Tavaszvárás

Iskolaérettségi vizsgálat
Február hónapban lezajlottak
az iskolaérettségi vizsgálatok.
Ezeken a vizsgálatokon egyénileg mértük fel a gyermekeknél
» a kommunikációs- és verbális készséget,
» a szem-kéz koordinációját,
» a matematikai műveletekkel
kapcsolatos ismereteket,

» a környezetről való tájékozottságot,
» az irányok, az emberi test
ismeretét,
» a hasonlóság-különbözőség
fogalmát,
» az időrendi sorrend kialakítását,
» az érzékszervek ismeretét,
» a rajzkészséget.
A felmért gyerekek eredményének átlaga 90% volt. A 30
iskolakezdő gyermek iskolaérettség mérési eredményéről a szülőket fogadóórán tájékoztattuk.
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Nőnap

A víz világnapján
A víz világnapja alkalmával Ivóvizünk védelme címmel a
DMRV Zrt. pályázatot hirdetett.
Óvodánk Katica csoportosai lelkesen készülődtek erre
a kihívásra is. Vágtak, ragasztottak, színeztek, és természetesen közben rengeteget be-

Majtényi Erik: Március 8.
Napsugár szól: itt vagyok!
Olvadnak a jégcsapok.
Megtelik a malom árok
Kinyílnak a hóvirágok.
Hóvirágok, ibolyák,
Mennyi kedves kis virág!
Telik egy szép csokrocskára,
A lányoknak – Nők napjára.

Köszönetnyilvánítás
Három éven keresztül a Sződi Napközi Otthonos Óvodában töltöttem a külső gyakorlatomat. Nagyon jól éreztem
magam. Családias a hangulat
a nevelőtestületben, mindenki
kedves és segítőkész volt velem szemben. Szakmailag is
csak jó példa tárult elém. Több
óvodában voltam már gyakorlaton, mégis ebben az óvodában valósult meg az, amit én
elképzeltem, amikor jelentkez-

tem az óvodapedagógia szakra. Sokat tanultam az itt eltöltött gyakorlataim során.
Ezúton is szeretném megköszönni Puskás Szilveszterné
óvodavezetőnek a lehetőséget, és Hertel Ernőné óvodapedagógusnak a sok segítséget, amit nyújtott nekem.
Rácz Emese

szélgettünk
a
helyes
kézmosásról, ki-hogyan szokott
otthon mosakodni, miért figye- l ü n k
rá, hogy ne folyjék feleslegesen a víz.
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Karitász

Kincsek a
környezetünkben

A sződi Mária Magdolna Karitász Csoport a húsvéti felkészülés időszakában ruhaadományokkal segítette az óvodások szüleit. A ruhák kiosztását
az óvoda udvarán tartottuk,
ahonnan a ruhákat-cipőket ingyenesen vihették el a szülők.
Köszönjük szépen a karitász
csoport fáradozását.

A Kölyökidő Alapítvány által
meghirdetett pályázatra (Kincsek a környezetünkben) a mi
óvodásaink munkáival együtt
több ezer kis alkotás érkezett.
Ötven óvodát díjaztak, így mi
is könyvajándék-csomagot kapunk. Köszönjük a résztvevők
munkáját.

Húsvét
Fújt a tavaszi szél, víz tükrén fodrozott,
A Jézusunk Húsvét napjára feltámadott.
Örvendj Te is minden megújuló életnek,
Vidámságot teremts ennek az ünnepnek!

Óvodai
beíratás

Boldogság ez minden szép virágszálnak,
Locsolom a lányokat, s termékennyé válnak,
Illatosak legyetek, mint a mezei virágok…
Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánok!

Értesítem a Tisztelt
Szülőket, hogy a Sződi
Napköziotthonos Óvodában a beíratás időpontja:

Az óvoda dolgozói nevében
minden olvasónak kellemes húsvéti ünnepeket kívánok!

» május 3-án 9–15 óráig,
» május 4-én 9–12 óráig.

Puskás Szilveszterné
óvodavezető

A Csupafül Alapítvány hírei
Ebben a tanévben az ősz folyamán már lehetőségünk volt
egy ingyenes játszóházi szórakozásra, melynek buszköltségét a szüreti bál bevételéből
fedeztük.
Március 6-án a nagycsoportosok az alapítvány támogatásával szintén ingyenesen látogat-

hatják meg a budapesti Eleven
Park játszóházat. Alapítványi
támogatásból vehettek részt a
gyerekek Heinczinger Miklós
zenei délelőttjén is.
Köszönjük szépen, hogy adójuk 1 százalékának felajánlásával lehetővé tették a gyermekek ingyenes szórakoztatását.

Kérjük, amennyiben lehetőségük van, idén is támogassák
alapítványunkat!
Csupafül Alapítvány
Adószám: 18684728-1-13
Köszönjük támogatásukat:
Csupafül Alapítvány
kuratóriuma

A beíratás helye:
Sződ, Dózsa György út 19.
Kérem hozza magával:
» lakcím-azonosító kártya,
» TAJ kártya,
» anyakönyvi kivonat.
Azokat a gyermekeket lehet beíratni, akik 2010.
május 31-ig születtek, így a
következő tanévben betöltik a 3. életévüket.
Felhívom a szülők figyelmét, hogy a 2007. május
31-e előtt született gyermekek a következő tanévben iskolakötelessé válnak,
így számukra az óvoda látogatása, az iskola-előkészítés kötelező. Amennyiben nem jártak eddig óvodába, kérem szíveskedjenek ebben az időszakban
őket is beíratni!

Játszóházban
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Mozaik

Veszettség elleni oltás
Tisztelt Sződi Lakosok!
A kutyák szokásos tavaszi, háznál történő veszettség elleni oltását idén is március – április hónapokban végzem. Igény esetén lehetőség van előzetes időpont egyeztetésre a 20/558-7503, illetve a 27/352-176 telefonszámokon.
Összevezetéses eboltás
2012. április 21-én, szombaton
14 és 17 óra között lesz a Faluház mögött.
A veszettség elleni oltás ára háznál 4100 Ft, összevezetéses oltáson 3800 Ft. A féreghajtó tabletta ára mindkét
esetben 200 Ft / 10 kg.
Dr. Buránszki Barbara
Sződligeti Állatorvosi Rendelő
(Sződliget, Dunai fasor 95.)
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Rendelési idő:
hétköznap 8-10 és 16-19 óra
hétvégén 8-12 óra

Sződiek Híradója – Negyedévenként megjelenő önkormányzati hírmagazin. Kiadja: Sződ Község Önkormányzata, 2134
Sződ, Dózsa György út 216. (tel.: 06 27 388 188, fax: 06 27 388 285, e-mail: szodiekhiradoja@invitel.hu, www.szod.hu).
Felelős kiadó: Hertel László polgármester. Felelős szerkesztő: Volentics Gyula. Szerkesztőbizottság: Kolumbán Attila, Boros Attiláné, Kemenczeiné Rácz Magdolna, Erdélyi Balázs, Papp István, Mészáros Ágnes. Tördelés: Aletheia Multimedia Kft.
Nyomda: Gemini Nyomda
A szerkesztőbizottság a kéziratok rövidítésének jogát fenntartja! A szerkesztőség a magánjellegű közleményekért, tördelési,
nyomdai hibákért felelősséget nem vállal! A kézirat március 19-én került lezárásra.
Tájékoztatjuk tisztelt szerzőinket és hirdetőinket, hogy a Sződiek Híradója téli számának lapzártája 2012. június 4-én (hétfőn)
lesz. A lapzárta után beérkező írásokat és hirdetéseket ezentúl csak a következő újságban áll módunkban megjelentetni. Írásaikat
Word (.doc), míg a képeket JPG formátumban a szodiekhiradoja@invitel.hu e-mail címre várjuk.
Felhívjuk hirdetőink figyelmét, hogy a megjelenés előtt szíveskedjenek a hirdetési díjat a polgármesteri hivatal pénztárába befizetni.
Bruttó hirdetési díjaink 2012-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.

A Faluház hírei
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Könyvtári
hírek és
programok
A sződi könyvtárba 2012 első
negyedévében 9 tanuló és 10
felnőtt iratkozott be. A könyvtár bensőséges hangulata, a
könyvek különleges varázsa,
illata, ebben a negyedévben is
otthont adott néhány nagysikerű rendezvénynek. A programok kronológiai sorrendben álljanak most itt:

Január 13. –
Világjáró Klub
Szeretettel láttunk minden
kedves érdeklődőt, aki a „Világjáró Klub” második rendezvényét megtisztelte. Bátonyi
Pál úr tartott, vetítéssel egybekötött előadást Ausztráliáról,
Új-Dél-Wales-ről. Nagyszerű élmény volt, köszönjük szépen!

Január 27. –
A vácrátóti kígyósi kápolna
története
Volentics Gyula nagysikerű rendezvénye. Újabb kötettel gazdagodott a Sződi Helytörténeti Alapítvány „Sződ helytörténeti füzetek”című sorozata. A
szerző, Volentics Gyula, érde-

A kiadvány címlapja

Faluházi
programok és
rendezvények
Január 6. –
Regejáró Művészeti Klub

A színházért égnek a fáklyáink
kes előadás keretében mutatta
be legújabb munkáját a Faluház könyvtárában, ahova számos érdeklődő érkezett pénteken este.

Január 30 –
Világjáró Klub
Bátonyi Pál Görögországról
tartott előadást! Továbbra is
szeretettel várjuk utazni szerető és úti élményeiket megosztó családok, egyének jelentkezését, akik szóbeli vagy fényképes élménybeszámolót tartanak az érdeklődőknek.

„Jöjjön be a könyvtárba egy
jó meleg teára…”
Olvasókör indult a Faluház
könyvtárában, mely azt tűzte
ki célul, hogy kéthetente szer-

dán olyan kérdésekről beszélgetünk, főként irodalmi művek mentén, amelyek bennünket, embereket érintenek. Az
olvasókört a sződi könyvtár
kellemes, hangulatos légkörében tartjuk, ahol tea és keksz
mellett beszéljük meg olvasmányainkat. Továbbra is szeretettel várunk új tagokat!

Fotószakkör a Faluház
könyvtárában
Régi és leendő szakkörösök figyelem! A nagy érdeklődésetekre való tekintettel folytatja
munkáját a fotószakkör. Kéthetente keddenként, 18.00 és
20.00 óra között várjuk az érdeklődőket! A foglalkozást vezeti: Orbán Domonkos fotográfus. Szakköri díj: 400 Ft/alkalom.

Volentics Gyula előadásán

Heinczinger Mika állandó jellegű, figyelemre méltó kulturális programjának januári vendége, Huzella Péter Kossuthdíjas zeneszerző volt.

Január 14. –
Nosztalgia buli
A nosztalgia buli immár hagyománnyá nőtte ki magát.
Kéthavonta, egyre bővülő társasággal, a Faluház adta remek
lehetőségeknek köszönhetően szórakozunk, lazítunk, táncolunk, és persze a kiváló DJnek, Szabó Attilának köszönhetően nosztalgiázunk.

Január 22. –
A magyar kultúra napja
Büszkén és nagy örömmel
mondhatom, hogy a magyar
kultúra napját Sződ község lakói méltón ünnepelték a Faluházban. Két nagyszerű kiállítással, ezt követően színes kulturális programmal adóztunk
a magyar kultúrának. Az ünnepre vendégeink is érkeztek
Felvidékről, Bátorkesziből és
Budapestről.
Bátorkeszi (szlovákul Bátorove Kosihy) község Szlovákiában, Komáromtól 27 kmre északkeletre, Párkánytól 25
km-re nyugatra, Érsekújvártól
30 km-re délkeletre fekszik.
Kiállítások
Az emeleti nagy teremben felállított két kiállítást (Holopné
Juhász Borbála és Petrás Ferencné Rozika néni) ünnepi beszéddel köszöntötte a Bátorkesziből érkezett Miriak Ferenc, aki
tisztsége szerint a Szlovákiai Magyar Társadalom és Szövet-
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Nosztalgia buli
ség elnöke. Idézet Miriak Ferenctől:
„Kedves sződiek, a helyi és nemzeti kultúra fenntartói, éltetői és elkötelezettjei! Ezen a mai gyönyö-

Himnuszból mindenki őriz magában egy darabot, egy sort, egy töredéket, egy dallamot, vagy egyetlen szót. Az emberért szólalás felelősségében e földön is voltak óriási

Boriska néni horgolt munkái
rű napon, a magyar kultúra napján, a felvidéki Bátorkeszi üzenetét hozom. Kölcseynek számos követője volt a magyar irodalomban
és a teljes magyar kultúrában. Hát
hogyan is ne lett volna, amikor a

követői, a kultúra kovácsai, vasverői: óvónők, tanítók, tanárok, mérnökök, közművelődési alkalmazottak, értelmiségiek, együtt az egyszerű emberekkel, munkásokkal, paraszt emberekkel. Nélkülük nincs
haza sem, nincs föld, kisebbre nő a
fa, a búza megnyomorodik és megnyomorodik a lélek is. Nélkülük
nincs haza, nép, anyanyelv. Kultúra nélkül sem emberek, sem magyarok nem vagyunk. Becsüljük hát
meg ezt a napot, és sokszorozzuk
meg a szívünkben és a mindennapjainkban. Sok sikert hozzon Sződ
minden lakosának!”
Miriak Ferenc ünnepi beszédét követően bemutatta
nekünk Holopné Juhász Borbálát. Bori néni Sződ szülötte, de közvetlenül a második
világháború után, tíz éves korában áttelepültek Csehszlovákiába, Bátorkeszibe. Állító-

A Faluház hírei

Nosztalgia buli
lag Sződön élnek unokatestvérei. Unokája tragikus elvesztése után Parkinson-kórban
szenved, de a szakorvos utasítására elkezdett kézimunkázni, pontosabban horgolni. Az
elmúlt 8 év alatt nagyon sok
szép állatfigurát, gyümölcsöket sikerült meghorgolnia, sőt
több kiállítása is volt nemcsak
Bátorkeszin, hanem másutt is.
Erdélyi Balázs, a kulturális bizottság elnöke vette át elnök
úrtól a szót, méltatta Boriska néni munkáit, és Petrás Ferencné Rozika néni csodálatos
baba kiállítását. „Nem a ruha teszi az embert, vagy talán mégis, egy
kicsit…” – mondta Erdélyi Balázs, és arra int minket, hogy
legyünk büszkék Rozika nénire, figyeljünk oda rá alaposan, hiszen az a munka, amivel életben tartja régi népviseletünket, figyelemre méltó.
A méltatások, a kiállítás megnyitása után, a kiállított remekműveket nézegettük, csodáltuk, közben bensőséges, családias hangulat alakult ki a teremben, mintha régi ismerő-

sök volnánk a Bátorkesziekkel. A kiállítás megnyitó záró
akkordjaként Holopné Juhász
Borbála ünnepélyesen átadott
Hertel László polgármester úr-

A csodálatos babák
nak egy a sződi címert ábrázoló gyönyörűséges horgolt
munkát, amit a Faluházban őrzünk nagy tisztelettel. (A horgolt címer újságunk borítóján
is feltűnik ezalkalommal.)

Ajándék

