Önkormányzat
pályázat benyújtásához szükséges előkészítő tevékenységekre vonatkozó megbízási szerződéseket (megvalósíthatósági
tanulmány, rehabilitációs szakmérnöki tevékenység, és az engedélyes tervek elkészítése) a
pénzügyi bizottsággal történő
előzetes egyeztetést követőn az
önkormányzat nevében megkötötte. Az óvodabővítésére
vonatkozó tervdokumentáció
benyújtásra került a váci építéshatósághoz, az engedélyezési
eljárás folyamatban van. Szintén az óvodabővítésére vonatkozó pályázat benyújtásához
szükséges a közoktatási esélyegyenlőségi program megléte
is. A napirendi ponthoz tartozó határozatok elfogadásra kerültek. Utolsó napirendi pontként a 10/1999 (VI.17.) számú,
a parlagfű irtásáról szóló rendelet hatályon kívül helyezését
tárgyalta meg a testület. A helyi
rendeletben történő szabályozást azért kellett visszavonni,
mert magasabb szintű jogszabályban került szabályozásra.
2012. március 1. napján rendkívüli ülésre került sor. Hertel
László polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Miletin Istvánné, a szociális és
egészségügyi bizottság elnöke
írásban bejelentette, hogy megromlott egészségügyi állapota
miatt 2012. március 1. napjától
kezdődően nem tudja vállalni a bizottság elnöki tisztségét.
A képviselő asszony azt nyilatkozta, hogy amennyiben szükség van munkájára a bizottságban, abban az esetben a tagságot szívesen vállalná. A kérést
a testület tudomásul vette. Hertel László javaslatára a bizottság egyhangúlag megszavazta
elnökének Dávid Tamás képviselőt.
2012. március 26. napján
rendkívüli ülést hívott össze
Hertel László polgármester. A
rendkívüli ülés összehívásának
sajnálatos oka Miletin Istvánné képviselőasszony váratlan
halála volt. Az ülésen a képviselő-testület az önkormányzat
saját halottjának nyilvánította a
képviselő asszonyt, és a temetés költségeinek megfizetését
átvállalta.
Dr. Bojtayné B. Gabriella
jegyző
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ADÓSLISTÁK
GÉPJÁRMŰADÓ

Adatvédelmi okok miatt
az újság internetes változata
nem tartalmazhatja az adósok adatait.

A rendőrségi

KÖRZETI MEGBÍZOTT
ügyfélfogadási ideje és elérhetősége
A körzeti megbízott páros heteken keddenként 9.00 és 10.00 óra között
a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében fogadja ügyfeleit.
Telefonos elérhetősége: 20/9172558
Rendőrségi ügyelet: 20/4441273
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Önkormányzat

Sződ Község
Önkormányzatának
2012. évi közbeszerzési terve
Sződ Község Önkormányzata a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1.) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve megalkotta a 2012-es gazdasági évre
szóló közbeszerzési tervét,
az alábbiak szerint.

A tervezett közbeszerzési eljárás elnevezése: „Sződ Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése, felújítása”
A tervezett közbeszerzési eljárás bruttó értéke: 50.000.000
HUF

Az Önkormányzat a 2012-es
gazdasági évben az alábbi közbeszerzési eljárást tervezi.

A tervezett közbeszerzési eljárás fajtája: nyílt közbeszerzési eljárás a közbeszerzésről szóló,
2011.évi CVIII. törvény alapján.

I. A tervezett közbeszerzési eljárás jellege: építési beruházás

III. A terezett közbeszerzési eljárás jellege: építési beruházás

A tervezett közbeszerzési eljárás elnevezése: „Nevelési intézmények fejlesztése – Sződi Napköziotthonos Óvoda felújítása, bővítése” (KMOP-4.6.1-11)

A tervezett közbeszerzési eljárás megnevezése: „Közterek,
parkok építése”
A tervezett közbeszerzési eljárás bruttó értéke: 10.000.000
HUF

A tervezett közbeszerzési eljárás bruttó értéke: 120.000.000
HUF
A tervezett közbeszerzési eljárás fajtája: nyílt közbeszerzési eljárás a közbeszerzésről szóló,
2011.évi CVIII. törvény alapján.
II. A tervezett közbeszerzési eljárás jellege: építési beruházás.

A tervezett közbeszerzési eljárás fajtája: a beruházás értékétől függ a közbeszerzési eljárás lefolytatása.
Jelen tervet a hivatkozott joghely előírásai szerint öt évig
őrizzük, és nyilvánosságát biztosítjuk.
Hertel László
polgármester

ANYAKÖNYVI HÍREK
2011. december 1. napjától
2012. február 29. napjáig
Sződön az alábbi anyakönyvi események történtek:
Születések száma:

6

Házasságkötések száma:

4

Halálesetek száma:

11

LOMTALANÍTÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Sződ községben és Nevelek településrészen a Remondis Duna Kft.
által szervezett éves lomtalanításra

2012. június 9. napján (szombaton)
kerül sor.
Felhívjuk a T. Lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás
során az alábbi hulladékokat szállítja el a szolgáltató:
» bútorok hulladékai (asztalok, székek, szekrények, matracok);
» egyéb fából készült használati tárgyak, melyek méretüknél fogva nem helyezhetőek el a gyűjtő edényben;
» szőnyegek, textil, ruhanemű;
» műanyag padlók, elhasznált kerti medencék;
» nagy darabos műanyag gyermekjátékok;
» kizárólag személygépkocsi, kerékpár, motorkerékpár gumiabroncsok.
Kifejezetten nem tartoznak a lomtalanítás körébe az
alábbi hulladékok, melyeket a szolgáltató nem szállít el:
» vegyes települési hulladékok;
» zöldhulladékok;
» háztartási elektronikai hulladékok;
» háztartási veszélyes hulladékok;
» szelektíven gyűjthető üveg, műanyag és papír hulladékok.
Kérjük, a lomokat az adott napon reggel 7 óráig helyezzék ki ingatlanjaik elé. A meghirdetett lomtalanítási nap után kihelyezett lomok elszállítását a szolgáltató már nem tudjuk elvégezni.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a használt gumiköpenyek és a háztartási elektromos hulladék leadására folyamatosan lehetőség van az önkormányzat Sződ,
Kastély u. 1. szám alatt lévő telephelyén.

A községi rendezvények
időpontjai 2012-ben
Hősök napja: június 3. (vasárnap)
Gyermeknap: június 3. (vasárnap)
Augusztus 20.: augusztus 20. (hétfő)
Falunap: szeptember 8. (szombat)
Közmeghallgatás: november 9. (péntek)
18.00 – helyszín: Faluház
Idősek napja: november 17. (szombat)

Sződiek Híradója – 2012. tavasz 11

Oktatás-nevelés – Iskola

„A teljes élet a családos élet: a fészek.”
(Gárdonyi Géza)

A biztonságos „családi
fészek” jelentősége…
Sokan mondogatják, hogy felgyorsult világban élünk. Én
is érzékelem ezt. Az emberek
alig érnek rá valamire – jönnek-mennek, rohannak. Sokat
dolgoznak. Szerencsés az, akinek van munkahelye. A családtagok is egyre ritkábban
tudnak igazán odafigyelni egymásra. A gyerekek „kallódnak”
a szülői törődés nélkül.
Ezekkel a bevezető sorokkal szeretném felhívni tanítványaink szüleinek figyelmét néhány dologra.
Az értekezleteken, amikor
mi, tanárok összeülünk, bizony egyre több nehézséggel
szembesülünk. Sok diák nem

készít házi feladatot, nincs
itt az iskolában a felszerelése, néha ő maga sem. Az ellenőrző könyv sokuknál csak
egy „kacattal” több, mert szülő nem igazán látja.
A felsoroltakból az derül ki,
hogy a klasszikus családmodellek felborulását a gyerekek sínylik
meg leginkább. Azt, hogy 6-14
éves korig még nagyon gyermeknek tekinthető az ember,
gondolom, senki nem vitatja. Még nem lehetne magára
hagyni. Ha ebben a korban az
igazi felelősségtudat nem alakul ki, akkor azután már késő
lesz. Hogy akar bekerülni valaki egy színvonalas középiskolába, ha már általános iskolában nem hajlandó elsajátítani
az alapokat?
Egész pályám alatt azt hangsúlyoztam, hogy senki helyett
nem tanulhatunk. Az intézményekre nem lehet azt a felelősséget is hárítani, amit a családoknak kell vállalni. Az iskolák között nincsenek nagy különbségek, de a „családi tűzhelyek, a családi gondoskodások
között” igen.
Nem tagadom, cikkemet figyelemfelkeltésnek szánom. Bármennyire felgyorsult a világ, a gondoskodó Édesanya
és Édesapa szeretetével, odafigyelésével csodát tud tenni
gyermekével – és még pénzbe sem kerül. A legnagyobb befektetés az életben nem az állam-

Iskolásat tanulunk!

papírokban és kötvényekben rejlik.
A legkamatozóbb befektetést
gyermekeink fejlesztésével érhetjük el.
Minden tanítványunk szüleit újra és újra partnerként hívom: hozzuk ki a legjobbat gyermekeikből!
Az első félév eseményeiről a
következőket gondolom. Nem
volt könnyebb és nem volt nehezebb a félév a megszokottnál. Sok feladatot tűztünk ki
magunk elé, amit maradéktalanul teljesítettünk is.
Nyolcadikosaink megírták a
központi felvételit saját tudásuk szerint. Elküldtük jelentkezési lapjaikat a „kiszemelt”
középiskolákba. Várjuk az
eredményeket. Rendezvényeinket a tőlünk már megszokott
színvonalon nyújtjuk (pl. adventi koncert, alapítványi bál,
„Miénk a színpad!” stb.).
A kis elsősök is beilleszkedtek a hunyadisok életébe. Már
sok „iskolásat” tanultak. Maholnap fogadjuk a következő első osztályt. Előrejelzések
szerint szívesen hozzák a szülők iskolánkba gyerekeiket.
Egy sződi lakos pár hete
azt mondta nekem, sajnálja,
hogy a gyermekeit annak idején nem a sződi iskolába íratta
be. Kérdeztem tőle, hogy miért? A válasz érdekes és fontos volt: „Mert a sződi iskolában
a gyerekek lelkét is ápolják, nem

csak a tudományt próbálják beléjük préselni, és ilyen iskola már kevés van.”
Jól esett ez a megállapítás,
vélemény. Ezek a szavak a tanári kart, munkatársaimat, és
engem is minősítettek.
Intézményünk a balesetek
megelőzése érdekében „zártabb” lett. Tavasszal a játszótérnél lévő kerítést is biztonságosabbá tesszük.
A pedagógiai munkák közül
megemlítem tervezett nagy
projektünket: Váccal és intézményeivel fogjuk megismertetni diákjainkat. Kevés gyerek tudja, hogy amikor Vác főterén
áthalad, akkor Európa egyik
legszebb barokk terét látja. A
projekt, reméljük, úgy sikerül,
hogy ha diákjaink felnőttek
lesznek, jó érzéssel gondolnak
vissza ezekre az emlékekre. A
tudás továbbadásának sokfélesége ezt is jelenti.
Az internetről ma már minden megtudható, de nem nyújt
igazi élményt. Sok éves megfigyelésem, hogy amit tapasztalva tanulunk, egy életre a mienk marad. A projekt tervezett
ideje 3-4 nap. Ezeket a napokat nem az iskola falai között
fogjuk tölteni, hanem a helyszínen nyújtjuk az ismereteket. Várhatóan a tavaszi szünet után kezdjük a megvalósí-
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Adventi koncert
tást, amikor már az időjárás is
kedvez nekünk.
Mire az újság megjelenik, már
közel járunk húsvét ünnepéhez. A következő verssel kívánok a hunyadisok nevében
minden kedves olvasónak kellemes húsvéti ünnepeket és jó
egészséget!
„Már kék selyembe pompázik az égbolt,
Tócsákba fürdenek alant a fák,
A földön itt-ott van csak még fehér folt,
A légen édes szellő szárnyal át.
Pöttöm fiúcskák nagy hasú üvegbe
Viszik a zavaros szagos vizet,
A lány piros tojást tesz el merengve,
A boltokat emberraj tölti meg…”
(Kosztolányi Dezső)

Adventi koncert

hunyadis hallgatói, a Cecília
Band, Mészáros Sári és a Feketekék, Nikolics László és Farkas
Dániel, Czinege Lilla és a Hunyadi János Általános Iskola énekkara.
Nagy megtiszteltetés volt
mindenki számára, hogy Lengyelországból érkezett vendégeket fogadhattunk. A Turliki
lengyel kórus látogatott hozzánk, továbbra is erősítve ezzel a lengyel–magyar népek
barátságát. Csodálatosan díszített népviseletükben énekeltek
a színpadon, így mi is ízelítőt
kaphattunk a lengyel népzenei
kultúrából.
A koncert változatos műsorral igyekezett szórakoztatni a megjelenteket.
Ivanics Istvánné
a rendezvény szervezője

Egy kedves
nyugdíjastól
köszöntek el
a hunyadisok
„A legvégén nem az fog számítani,
hogy mennyi év volt az életedben,
hanem, hogy mennyi élet volt
az éveidben.”
(Abraham Lincoln)
2011 decemberében a karácsonyi délután meghitt pillanatai közepette köszöntötték
munkatársukat nyugállomány-

Günther Erzsébet
igazgatónő

Adventi
koncert
2011. december 11-én rendeztük meg az immár hagyományosnak számító adventi koncertünket, amely az idén öszszekapcsolódott a Színek Tanodásainak kiállítás-megnyitójával.
A műsorban közreműködtek: a Sződi Hagyományőrző Aszszonykórus, a váci Bartók Béla
Zeneiskola énekkara, valamint
furulya- és gitár-tanszakának

Köszönet a nyugdíjasnak

ba vonulása alkalmából a hunyadisok.
A képen az intézmény vezetője, Günther Erzsébet a hunyadisok nevében ajándékkal
kedveskedik a „friss nyugdíjasnak”, Szlusni Istvánnénak,
Julikának. Julika sok éven keresztül vigyázta az iskola épületének rendjét. Keze nyomán
csillogott-villogott minden.
Kívánjuk, hogy erőben és
egészségben töltse hosszú,
boldog nyugdíjas éveit!

Kirándulás
az Országházba
2012. január 31-én kedden a
Parlamentbe látogattunk. Ez
a kirándulás jutalom volt azok
számára, akik részt vettek a
Sződiek Híradójában megjelent rajzpályázaton.
Első fontos állomásunk a
Kupolaterem volt. Itt őrzik a
koronázási ékszereket a koronaőrök. Szerencsés tanúi lehettünk egy őrségváltásnak is.
A terem csillárjában több mint
kétszáz villanykörte van. Ezeket igen érdekes módon cserélik: a villanyszerelő felülről egy
létrán ereszkedik le, és innen
már könnyen elvégzi ezt a feladatot. Olyan nagy ez a csillár,
hogy akár két ember is „kényelmesen” elférhet benne.
Ennek a teremnek két kupolája van: egy belső, amit belülről látunk és egy külső, amit
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kívülről. A kettő magasságkülönbsége annyi, hogy akár
egy hatemeletes ház is elférne
a kettő között. A belső kupola azért lett alacsonyabb, mert
nem szerették volna, hogy belülről aránytalanul magas legyen a terem, a külső pedig
azért lett olyan magas, mert a
Millennium miatt tartani szerették volna a kilencvenhat
méteres magasságot.
A Kupolaterem után a Vadásztermet látogattuk meg,
ami az egyik falon elhelyezett
Bölényvadászat című képről
kapta a nevét. Innen az egyik
erkélyre mehettünk ki, ahonnan a városra nyílt szép kilátás.
A Vadászterem után a felsőház társalgóját néztük meg.
A szobrokon a XIX. század
jellegzetes foglalkozásait űző
embereket láthattunk.
Az alsóház társalgója az Országház másik oldalán van. Innen a felsőház üléstermébe
mentünk. Megtudtuk, hogy
hol ül az Országgyűlés vezetője, a jegyző, a miniszterelnök
és az államfő. Minden székben van már egy kis számítógép, ezzel lehet szavazni, vagy
szót kérni.
Régen az ülésterem előtt
szivaroztak a képviselők. Ha
véletlenül szivarozás közben
kezdődött az ülés, a szivarjaikat lerakhatták a számozott
szivartartókba.
Ami az Országházban
aranyszínű, az mind huszonkét karátos arany. Az építés-

kor negyven kilogramm aranyat használtak fel.
A kirándulás szerintem érdekes volt, nekem nagyon tetszett.
Garad Ágoston
7. osztályos tanuló

Alapítványi
bál
Egy fontos esemény
a Nyolcadikosok
életében
Egy idézettel kezdeném a gondolataimat:
„ A táncban benne van kicsinyben a világ:
jóság, erő, lassúság mind együtt. Az egyik
ember ezt szereti, a másik azt, de nincs,
kinek ne tetszenék a tánc.’’ (Kalidásza)
Már hagyomány, hogy az iskola alapítványi bálját a 8. osztály
keringője nyitja meg, ami egyúttal az est fénypontja is. Én –
mint nagyszülő – különös izgalommal készültem erre az
eseményre. Jobban izgultam
talán, mint az unokám, hogy
sikerüljön minden lépése. Meg
kell mondanom, hogy az előadás minden várakozásomat
felülmúlta. Volt már összehasonlítási alapom, mivel sokszor részt vettem az iskola
rendezvényein, és már a másik unokám keringőjét is láthattam – az is gyönyörű volt.

Látogatás a Parlamentbe

Biztosan elfogultabban nézi
az ember, ha a saját unokája is táncol, de ez valóban
egy jól előkészített és betanított, gyönyörűen előadott bemutató volt kecses hölgyekkel
és urakkal. A sikeres előadás
Mikó Alexandrának, a tánc betanítójának – aki maga is hunyadis tanuló volt –, és a diákok szorgalmának közös eredménye. Köszönjük nekik azt,
hogy ilyen csodálatos hangulatot tudtak teremteni.
A többi már rajtunk múlott. A jó szórakozáshoz minden feltétel biztosított volt.
Aki akart, mulathatott kedvére, hiszen a talpalávalóról kedvelt hazai zenészünk, Ivanics
Pál gondoskodott.
A szponzorok által felajánlott rengeteg értékes tombolanyeremény sokunknak okozott örömet. A rendezők mindent megtettek azért, hogy
mindenki jól érezhesse magát.
Ezt a nehéz és nagy körültekintést igénylő munkát köszönjük nekik.
Sztruhár Imréné

Továbbtanulási hírek
Mivel az idei 8. osztály nagy
létszámú, teljesítményük és
képességeik nagyon eltérőek,
ezért sok más típusú közép-

iskolát jelöltek meg, de zömében váci iskoláknál felvételiznek tanulóink.
A központi felvételik eddigi eredményeiknek megfelelően sikerültek.
A szóbeli felvételik márciusban zajlanak. Az ideiglenes
felvételi jegyzék március közepén jelenik meg a középiskolák honlapjain. A végleges
eredményre április végéig várni kell.
A tanulók minden segítséget megkaptak az iskolától az
iskolaválasztáshoz. Pályaválasztási kiállításra kísértük el a
diákokat, a jelentkezési lapok
kitöltését teljesen átvállaltuk
a szülőktől, szülői értekezleteket tartottunk, ill. egyéni konzultációkat is folytattunk szülőkkel és gyerekekkel egyaránt.
Márgusné Czinege Tünde
pályaválasztási felelős

Felsős farsang
Kockás Party
A 2012. február 17-én, pénteken megrendezett „Suli-Buli” nagy sikert aratott. A belépő egy kockás ing vagy felső
volt – valamilyen kockás ruhadarab. Mindenki előszeretettel
fogyasztotta a „különleges”
kis pizzákat az új Pizza-házban.
Az estét egy pár perces salsa-bemutató nyitotta meg. A
zenét DJ MÁRK szolgáltatta.

Alsós farsang
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Alsós farsang
Voltak mulatós és diszkós zenék is. Mi nagyon jól éreztük
magunkat!
Reméljük, a közeljövőben
is lesz még ilyen jó program a
sulinkban!
Szíjgyártó Gabriella
és Dalnoki Adrienn
8. osztályos tanulók

Ha a böjt
napját
megelőzi…
Vízkeresztet bár elhagyja,
hamvazó szerdát el nem éri,
s mivel a böjt napját megelő-

zi, mulatságában torkosság jellemzi. Tarthat hetekig, akár
hétig, míg mindenki megleli az
idejét, mikor az örömteli álarc,
a ruhavarázsló jelmeze rejtekének őre lesz. Az igazi valódat
eltűntetheted, s más valaki bőrébe bújhatsz, hogy kitalálhassuk, ki vagy.
Minden évben nagy izgalommal várjuk, hogy kis diákjaink milyen meglepetéssel készülnek a farsangi mulatságunkra. Idén február 18án rendeztük meg számukra
a nagy eseményt. 15 órakor, a
megnyitót követően, egymás
után vonultak be a gyerekek
farsangi jelmezükben. A zsűri ámult-bámult, kacagva pontozta a jelmezeseket, akik közül néhányan kisebb produkcióval érkeztek. Volt közöttük tiroli lány, Szita rock ze-

Oktatás-nevelés – Iskola

Alsós farsang
nekar, tejes doboz, nagy ceruza, kiskirálylány, púpos teve, s
még sorolhatnám a megannyi
nagyszerű előadókat. A felvonulás után parádés játékok
vártak a gyerekeinkre. Csakúgy durrogtak a lufik, gurultak a karikák. Pörögve, táncolva adták egymásnak a seprűt
a lelkes résztvevők. Aki megéhezett, a büfében jókat ehetett. Volt táncház, melyben
sok táncos lábú szülő is részt
vett. Jó volt látni a nagy tekergő kígyót, mely boldogan, ugrándozva járta be a tornatermet. A zsűri döntését követően az aerobic csoport mutatta
be tánc-show-ját, cha-cha-chavariációkat modern változatban. Ezután az elmaradhatatlan tombola következett, ahol
minden kicsi gyermek izgatottan várta a nyereményét.

Itt a vége, de ne fuss el, jövőre várunk ugyanitt, hogy
újra jól érezd magad velünk!
Keszericze Kármen
tanító néni

Dunakanyar
Népművészeti Verseny
A Dunakanyar Népművészeti
Versenyen a „Hagyományőrző
projekt” 4 tablóját állítottuk ki
Sződligeten.

„Pendítsd
meg nyelvedet gyönyörű
nótára…”
2012. március 1-én került
megrendezésre a „Pendítsd
meg nyelvedet gyönyörű nótára” címmel a váci Bartók Béla
Zeneiskolában a szolfézs tanszaki nap. A rendezvényen
Arany-Páva-díjat kapott a „kifejező éneklésért” Késmárky Tímea Réka, Heinczinger Flóra és
Hárs Róza. A zeneiskolás növendékek sződi népdalcsokrot
mutattak be eredeti sződi népviseletben. Tiszta, átütő erejű
A kiállított tablók
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Oktatás-nevelés – Iskola

Az Arany-Páva-díjak és tulajdonosaik

énekhangjuk és hibátlan produkciójuk nagy sikert aratott.
Ezúton szeretnék köszönetet
mondani a diákoknak a lelkes
felkészülésért, a Hunyadi János Általános Iskola támogatásáért, és Sződ település lakosainak, akik lehetővé tették,
hogy a diákok eredeti sződi
népviseletben szerepeljenek.
Kurucz Györgyné
Láng Ilona
szolfézstanár

Szakkörök
Iskolánkban év eleje óta folyamatosan működnek szakköreink. Fontosnak tartjuk, hogy
tanulóink délután is hasznosan töltsék idejüket az iskolában. Ezért ezeken a foglalkozásokon is változatlan lelkesedéssel munkálkodnak a diákok. Az újság ezen és következő számában is hírt adunk tevékenységükről.

Szakkörök

Búcsúzunk,
Tanár Úr
„Az öreg kút csendesen adja
vizét... így telik minden napja.
Áldott élet ez! - fontolgatom:
csak adni, adni minden napon!
Ilyen kúttá kellene lennem!
csak adni teljes életemben!
Csak adni? Terhet is jelenthet.
Jó kút, nem érzed ezt a terhet?
Belenézek... tükre rám ragyog:
„Hiszen a forrás nem én vagyok!
Árad belém, csak továbbadom,
frissen, vidáman és szabadon...”
(Túrmezei Erzsébet)
2012. március 7-én elbúcsúztunk Bimba Imre matematika
szakos kollégánktól, aki nyugállományba vonul. Imre 18 éve
tanított a hunyadis falak között. Sok diák köszönheti neki

a matematika és fizika tudását.
Kollégánk megkezdhette pihenőéveit, mert azon szerencsések egyike, akik 60 évesen, 40
éves munkaviszony után mehetnek nyugdíjba, hisz ő már
felmentését 2011-ben megkezdte. Kívánjuk Kedves Kollégánknak, hogy ilyen szerencse kísérje egész további életén keresztül, mint amilyenben
most részesült! A hunyadisok
nevében megköszöntem pedagógiai munkáját, és úgy gon-

Bimba Imre tanár úr
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Mozaik
Kérjük, amennyiben teheti,
adójának 1 %-át ajánlja fel alapítványunknak! Önzetlen segítségét előre is köszönjük!
Alapítványunk nevében kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden Kedves Támogatónknak és leendő Támogatónknak!
„Adjon Isten mindenkinek
Békés Feltámadást!

Búcsúzunk, Tanár Úr
dolom, méltón búcsúztunk
Tőle kollégák és munkatársak
- és természetesen tanítványai.
(A képeken is ez látható.)
Kedves Imre! Itt, az újság
hasábján keresztül is kívánunk
Neked még egyszer boldog,
békés, egészségben gazdag, kiegyensúlyozott nyugdíjas éveket!
Sok szeretettel búcsúzunk:
Günther Erzsébet
igazgatónő

Hála és
köszönet
Hálás szívvel köszönjük azoknak a résztvevőknek, akik a
Mária Karitász Csoport jótékonysági műsorán pénzadományaikkal segítették a rászorulókat. Isten áldja meg a jólelkűségüket, mert a bejött öszszegből húsvétkor szintén tudtunk csomagokat osztani a rászorulóknak.
Külön megköszönöm Gyuri
atyának a jóindulatát és segítségét. Segített minket abban,
hogy a Szent Erzsébet-perselyből 16.000 forintot kaphassunk, és Szent Antal perselyét is nekünk adta, amelyben 14.600 Ft volt. Ez összesen 30.600 Ft, így tudtunk karácsonykor három személynek
10.000 forintot adni, és csomagot is.
Tehát az atyától kapott
pénzt mind a rászorulók kapták. Gyuri atya, még egyszer
köszönöm a támogatását, a se-

Szeretetből sokkal többet,

Az iskolai
alapítvány
hírei

a résztvevők még hajnalban is
ropták a táncot.
A bevételből mérleghintával
gyarapítjuk játszóterünket.
Köszönjük mindazoknak,
akik valamilyen formában
hozzájárultak bálunk sikeres
megrendezéséhez.

Ezúton tudatjuk mindenkivel,
akit érdekel, hogy hét országra szóló alapítványi bálunkat
2012. február 11-én megtartottuk. Sikerét bizonyítja, hogy

Alapítványunk neve: Sződ Község Iskolai Oktatásáért Közalapítvány

gítségét és az együttműködését, és köszönöm, hogy velünk
van, és velünk érez.
Szeretném megköszönni a
KIZSU-HÚS Kft-nek is a 40
vödör zsírt, amit adományként kaptunk tőlük. Áldja meg
érte őket a Jóisten!
Köszönjü a polgármesteri hivatalnak is a segítségét, és
köszönjük mindazoknak, akik
adományaikkal
támogatták
csoportunk munkáját.

Adószámunk: 18684072-1-13

Csak jót kívánok nem mást!
Legyen kalács a kosárban,
Az asztalon jó bor,
Egyen, igyon, jól vigadjon
Szomszéd, koma, sógor!”

Az iskolai alapítvány
kuratóriuma

Három a kislány, avagy ami
késik, nem múlik

Sánta Sándorné
a karitász csoport
vezetője

Az élet szép...
Az élet tele van kisebb-nagyobb megpróbáltatásokkal,
hát még a gyermekkor, ami
lépten-nyomon új „fájdalmakat szül”. Milyen fontos, hogy
ezeken könnyedén, pozitívan
küzdjünk meg, lépjünk át! Így
volt ez velünk is: a napokban
vérvételre kellett mennünk két
és fél éves lányaimmal. Már az

micsoda könnyebbség, hogy
a faluban, sorban állas nélkül
ismerős arcok fogadtak ebben az igazán korai időpontban! Dávid Tamás nagy szakmai tudással és „gyermekbarát
politikával” könny és fájdalom
nélkül vett vért a gyerekektől.
Szívből köszönjük neked, Tamás!

2011 nyarán három nyugdíjba
vonuló konyhai dolgozó búcsúztatóját ünnepeltük meg:
Szagán Istvánné (Marika), Mészáros Vincéné (Julika), Mikes
Istvánné (Böbe). Lelkiismeretes,
de fárasztó munkátokra mindig számíthattam.
Hosszú, boldog nyugdíjas
éveket kívánok nektek!

Onodiné Csécsi Katalin

Sztruhár Imréné

