Önkormányzat
az első osztály kialakításáról
tett fel kérdést, melyre a polgármester úr adott választ:
„Az iskola üzemeltetését az önkormányzat át kívánja adni az államnak. A szükséges adatszolgáltatást a kincstár részére elküldtük,
válasz még nem érkezett. Mindegy, hogy ki üzemelteti az iskolát,
a sződi gyerekek itt fognak tanulni.
A jelenlegi nagycsoportosok száma
meghaladja azt a létszámot, amelyből egy osztályt ki lehet alakítani.
Pontos adatot csak az iskolai beiratkozást követően fogunk kapni.
Tapasztalat alapján tudom mondani, hogy nem minden nagycsoportost íratnak s sződi iskolába.”
Bátonyi Pál, sződi lakos az
önkormányzat jelképeivel (címer, zászló) kapcsolatos észrevételeit ismertette: a címerből nem derül ki a település
katonai tevékenysége s ennek felülvizsgálatát fontosnak
tartja. Javasolja továbbá az utcanevek átgondolását is. Sződ
történetében szerepet játszó
ősök neveit meg kellene jelentetni az utcanévtáblákon (pl:
Tétény vezér, Madách, Vattay)
Hertel László válaszadásában
elismerte, hogy „mennyire fontos
a helyi történelem megismertetése az
itt lakókkal. A későbbi utcanevek
meghatározásánál figyelembe veszszük a javaslatot és segítséget is kérünk Bátonyi úrtól. A címer és a
zászló kérdésében Volentics Gyula
helytörténésszel való kapcsolatfelvételt javaslom.”
Szerletics Józsefné a József
Attila utcai hulladékgyűjtősziget mellett kialakult állapot javításának lehetőségéről
érdeklődött és egy garázsépítésre vonatkozó kérdést tett
fel. Az első kérdésre a polgármester úr adott választ: „Sajnos az emberek azt hiszik, hogy a
szelektív szigetek legális szemétlerakók. A szelektív szigetekre is
csak ott gyűjthető anyagokat lehet szállítani. Vannak olyan lakótársaink, akik azt hiszik, oda
lehet vinni bármit. Igyekszünk itt
is rendet tartani.” A kérdés másik felére jegyző asszony adott
választ: „Sződ Községben a helyi
építési szabályzatot kell figyelembe venni, mely az országos jogszabályhoz (OTÉK) igazodva lett kialakítva. Egyedi építési ügyekben a
váci építéshatóság kompetens. Feltehetően ebben az esetben azért nem
engedélyezik a nagyobb garázs kialakítását, mert a beépítési százalék meghaladja a megengedettet.”
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Önkormányzat
Több kérdés, hozzászólás
nem hangzott el, az ülés elnöke bezárta a közmeghallgatást.
November 16-ai kihelyezett képviselő-testületi ülésükön a 2013. évre vonatkozó
hulladékgazdálkodási ajánlatokat ismerhették meg a képviselők. 2012 december 31-éig
a Remondis Kft-vel van szerződés a lakossági hulladékszállításra. 2013. január 1-jétől azonban továbbra is biztosítani kell a kommunális hulladék elszállítását. Az Északkelet Pest és Nógrád Megyei
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulási Tanács döntését
Sződ Község Képviselő testülete hét igen szavazattal elfogadta (eszerint 2013-ra vonatkozóan a 120 literes kuka
esetén 1500 Ft lerakási járulék figyelembe vételével bruttó 24.830 Ft, 3000 Ft lerakási járulék figyelembe vételével
bruttó 26.573 Ft a költség).
Második napirendi pontban
Nevelek településrész leválásával kapcsolatosan tartott tájékoztatót a polgármester úr.
Ezt követően a 2013. évre
vonatkozó
adóemelésekkel
kapcsolatos tájékoztató következett. A költségvetésre vonatkozó sarokszámok még
nem állnak rendelkezésre. A
lakosságot adóemeléssel nem
szeretnénk tovább terhelni, de
ha nincs más lehetőség a hiány
pótlására, kénytelenek leszünk
rá. A jövő évi költségvetésünket nagymértékben befolyásolja az iskola üzemeltetésével
kapcsolatos államkincstári állásfoglalás.
November 29-ei ülésén
az önkormányzat 2012. évi IIII. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalásával kezdődött. Varga
Jánosné könyvvizsgáló az önkormányzat
gazdálkodását
példásnak minősítette. Tájékoztatta a képviselőket, hogy
a pénzügyi és egyéb szabályozások változtatása következtében a pénzügyi elszámolások 2013-tól szigorodnak. Feladatalapú finanszírozás lép életbe, s még takarékosabb gazdálkodást kell folytatni. Nem ismertek még mindig
a költségvetési sarokszámok,
nem ismeretes az sem hogy
az iskola működtetését Sződ
esetében átveszi-e az állam, s

Önkormányzat
ha igen, milyen feltételekkel.
Így nagyon nehéz tervezni a
jövő évet. A beszámolót egyhangúlag elfogadták.
A következő napirendben
a 2013. évi költségvetési koncepciót ismertette a polgármester. Hangsúlyozta, hogy
nagyon nehéz úgy tervet készíteni a következő évi gazdálkodásról, hogy nem rendelkezünk adatokkal. A sződi önkormányzatra nem jellemző,
hogy túltervezi magát, inkább
kevesebbet tervezünk, de azt
teljesíteni szeretnénk. A testület – egyetértve a polgármester takarékos politikájával –
egyhangú szavazással elfogadta a 2013. évi koncepciót.
Következő
napirendben
Mészáros Miklósné letette az
esküt, hogy megkezdhesse a
szociális és egészségügyi bizottság kültagjaként munkáját.
A negyedik napirendi pontban a testület a gyermekjóléti és családsegítő feladatok ellátására vonatkozó megállapodás módosításáról döntött:
azokat a továbbiakban társulásos formában váchartyáni
önkormányzat gesztorságával
látja el önkormányzatunk.
Ezt követően az étkezési térítési díjak módosításáról döntött a testület: a nyersanyagárak emelkedése miatt az étkezési normatíva 20%-os emelése vált szükségessé, aminek
következtében a térítési díjak 2013. január 1-jétől 20%kal emelkednek. Nem változik azonban a kiszállítás díja,
valamint a vendégétkezés díjának emelkedése nem éri el a
20%-ot.
Következő napirendben a
helyi adórendeleteket vizsgálták felül a képviselők. (Az étkezési díjak változásáról szóló
rendeletet és az adórendeletek
felülvizsgálatát is megtárgyalta
a pénzügyi bizottság.) Nehéz
dolog emelésről dönteni, mikor minden emelkedik, csak a
bérek nem, de a képviselőknek a felelős döntés meghozatalához figyelembe kell venni
a lakosság és az önkormányzat
érdekeit is, megtalálni a helyes
arányt, hisz sokan így is csak
nehezen tudnak fizetni. Mindezt figyelembe véve a testület
úgy döntött, hogy új adónemet nem állapít meg. A meglévő adók közül az építményadó és az iparűzési adó mér-
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KOMMUNÁLIS ADÓ

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

Önkormányzat
tékét nem változtatja, a kommunális adó mértékét 13.000
forintra emeli.
A hetedik napirendi pontban tájékoztatást kaphattak
a jelenlévők a közös önkormányzati hivatal működtetésének lehetőségeiről. A polgármester és jegyző munkájának segítése céljából eseti bizottság jött létre Puskás Szilveszter alpolgármester vezetésével.
Következő napirendi pontban Günther Miklósné tankerületi igazgatói megbízatásáról kaptak tájékoztatást a
képviselők. Az igazgató aszszony december 1. napjától
látja el új feladatát. Helyettest
kell megbízni, mert a hivatalos iratok még nem érkeztek
meg az önkormányzathoz.
Oktatás-nevelés témában
folytatódott a további napirend megtárgyalása is. Előző
ülésén a csörögi önkormányzat társulási megállapodás
egyoldalú felmondását vette tudomásul a testület. Mostani ülésre a keszegi önkormányzat társulási megállapodás közös megegyezéssel történő felmondásáról szóló határozatot terjesztették be. A
társulás okafogyottá vált, ezáltal a határozat elfogadásának nincs akadálya. A három
önkormányzat oktatási és nevelési feladatait 2013. január 1. napjától önállóan, illetve az állam útján látja el. A
társulási megállapodások felmondását követően az alapító okiratokat is módosítani
kell. Az óvoda alapító okiratából kivették a keszegi tagóvodára vonatkozó részeket,
míg az iskola alapító okiratából kivezették a keszegi tagintézményre vonatkozó bekezdéseket. Mindkét alapító okiratban a 2013. január 1-jétől
a sződi önkormányzat szerepel mint fenntartó, alapító és üzemeltető. Az iskolára vonatkozó további módosítások függetlenek az önkormányzattól.
A következő napirendi
pontban a tűzoltókészülékek cseréjére és éves karbantartására beérkezett ajánlatok
megtárgyalására került sor,
amelyek közül a St. Flórián
Kft-vel való szerződés megkötésére adott felhatalmazást
a testület.
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Önkormányzat
Ezt követően a Sződi
Szennyvíz- és Hulladékkezelő Kft. végelszámolásáról
döntöttek. Az alpolgármester úr telefonos tájékoztatást kért az elszámolást végző könyvelőtől, aki elmondta,
hogy ezen határozat meghozatalára a végelszámolás lezárása miatt van szükség. A határozatot a kitöltött nyomtatványokkal és beszámolóval együtt a NAV és a Cégbíróság felé meg kell küldeni, majd ezt követően 1 millió
forint körüli összeget utalnak
az önkormányzatnak. A tájékoztatást követően egyhangú szavazással fogadták el a
SzSzHK Kft. beszámolóját.
Következő napirendben a
Sződ Községért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának
tagcseréjéről született döntés.
Dr. Bojtayné B. Gabriella
jegyző

KOMMUNÁLIS ADÓ

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

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

2000 fő alatti településen
nem működhet önálló
polgármesteri hivatal
Sződ község lakosságszáma
meghaladja a 3600 főt, s mégis érinthet bennünket a címben
említett rendelkezés? Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (MÖT) 85.§-a lehetőséget
biztosít arra, hogy azok a járáson belüli települések, amelyeket közös települési közigazgatási határ választ el, társuljanak
közös hivatal létrehozására. A
törvény kiköti, hogy egy város
vagy 2000 főt meghaladó lakosságszámú település önkormányzatának képviselő-testülete nem tagadhatja meg a vele
közös önkormányzati hivatal
létrehozására irányuló megállapodás megkötését, ha azt vele
határos település teszi meg.
2012. november 14-én Vácrátót polgármestere, Garamszegi Géza, leadta Sződ polgármesteri hivatalában Vácrátót Község Képviselő-testületének 110/2012.(X.09.) napján kelt határozatát, melyben a
közös hivatal megalakításának
kezdeményezéséről tájékoztat-

ják a sződi polgármestert és a
képviselő-testületet. Még aznap a váchartyáni polgármester, Koblász Sándor úr is megkereste Sződ község polgármesterét: a váchartyáni társulási szándékról adott tájékoztatást, és személyes megbeszélést
kezdeményezett a két község
polgármestere és jegyzője jelenlétében, melyre sor is került.
A váchartyáni vezetők tájékoztatást adtak arról, hogy közben
Rád Község Önkormányzatával is felvették a kapcsolatot a
közös hivatal létrehozására vonatkozóan.
A két település bejelentkezését követően a Pest Megyei
Kormányhivatalnál személyes
megbeszélésen vett részt Hertel
László polgármester vezetésével a jegyző asszony, a gazdasági vezető és az igazgatási csoportvezető. A megbeszélés tárgyát a két településsel együtt, illetve valamely településsel külön létrehozható közös hivatalra vonatkozó hatályos jogszabályok és a várható törvény-

módosítások képezték. A kormányhivatal képviselői felhívták a figyelmet arra, hogy a jogalkotó a közös hivatalok létrehozásával megtakarításokat
akar elérni az önkormányzatoknál, így a megállapodásoknál erre nagy figyelmet kell fordítani.
A törvény alapján a közös hivatal létrehozását a felek megállapodásban rögzítik, melyet az érintett képviselő-testületek fogadnak el. A megállapodásban kell rögzíteni a további működés feltételeit, s
itt a két bejelentkezett település nem azonos feltételekkel
társulhat. Váchartyán és Sződ
társulása esetében a 2011. évi
CLXXXIX törvény 85.§. (1)
bekezdését és az erre vonatkozó további bekezdéseket kell figyelembe venni. Mivel közigaz-

gatásilag nem határos a két település, így önkéntes társulásnak minősül, vagyis a sződi önkormányzat képviselő-testülete szabadon visszautasíthatja a társulást, s ha nem, akkor
a megállapodásban a két település 2010. január 1-jei lakosságszámának arányában kell
meghatározni a működésre vonatkozó feltételeket. Vácrátót
esetében a közös hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését nem tagadhatja meg Sződ. Ebben az esetben
mint 2000 fő feletti település,
a MÖT városokra vonatkozó
rendelkezéseket kell figyelembe venni. Ennek értelmében
egyértelműen Sződ a közös önkormányzati hivatalt működtető település, polgármestere
gyakorolja a jegyző és az aljegyző felett a munkáltatói jogokat.
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A közös hivatal jogszabályban
meghatározott létszámkerete 16 fő. Arról, hogy Vácrátóton állandó jelleggel hány fővel
működjön kirendeltség, Sződ
község tesz javaslatot. A jogszabály (MÖT) 85.§.(8) azt írja
elő, hogy az igazgatási munka
állandó vagy időszakos ellátásához szükséges személyi és
tárgyi feltételeket kell biztosítani, s fontos, hogy a közösen
fenntartott önkormányzati hivatal költséghatékonyan és magas szakmai színvonalon működjön. Ahhoz, hogy felelősen tudjunk tervezni és dönte-

ni, mindkét önkormányzathoz
azonos tartalmú levelet küldtünk, melyben adatokat kértünk a jelenlegi hivatal működéséről (személyi állomány, ellátott feladatok, szabályzatok,
használt programok). A megállapodás előkészítéséhez szükséges adatkérő levélre még válaszadás nem érkezett.
Váchartyán község polgármestere időközben megküldte
a tájékoztatását arról, hogy Rád
községgel megállapodást kötnek, így visszavonják a korábbi, Sződdel közös hivatal megkötésére irányuló megkeresé-

Önkormányzat | Hirdetés
süket. Vácrátót község polgármestere és jegyzője tárgyalásokat folytat Sződliget önkormányzatával is. Amennyiben
úgy döntenek, hogy velük társulnak, Sződ továbbra is önálló polgármesteri hivatalt működtethet. Amennyiben Sződdel kívánnak továbbra is társulni, úgy szerencsés lenne 2012.
december 31-éig aláírni a megállapodást. Amennyiben ezt
a határidőt nem sikerül tartani, további 60 nap áll rendelkezésre. Ha eddig sem sikerül
elfogadni a megállapodás, úgy
a kormányhivatal jelöli ki azt

az önkormányzatot, amelynek
Vácrátót Község Önkormányzatával kell megalakítani a közös hivatalt. A Sződ és Vácrátót között létrejövő társulási a
megállapodás felülvizsgálatára a következő önkormányzati választásokat követően kerülhet sor, azaz 2014-ben. Ha
ezen időpontig Vácrátót község állandó lakossága eléri a
2000 főt, ismét önálló hivatalt
hozhat létre.
Dr. Bojtayné B. Gabriella
jegyző

Sződliget – Liget Wellness
minden kedden 19:30 – 20:30
zsírégető-alakformáló ﬁtness Évával
ezen a napon teremnyitás az óra kezdése
előtt 10 perccel.
óradíj 700 FT/fő
elérhetőség: Sződliget, Somogyi Béla U. 26.
CBA felett
érdeklődés: 06 30 466 4631
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Liget Fitness Sződliget

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: Boros Attiláné,
Erdélyi Balázs, Kemenczeiné Rácz Magdolna, Kolumbán Attila, Mészáros Ágnes, Papp István. Nyomdai előkészítés: Aletheia
Multimedia Kft. Nyomda: Multiszolg Bt., ISSN: 2063-6083
A szerkesztőbizottság a kéziratok rövidítésének jogát fenntartja! A szerkesztőség a magánjellegű közleményekért, tördelési,
nyomdai hibákért felelősséget nem vállal! A kézirat december 3-án került lezárásra.
Tájékoztatjuk tisztelt szerzőinket és hirdetőinket, hogy a Sződiek Híradója tavaszi számának lapzártája 2013. március 18-án
(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.
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Oktatás-nevelés – Iskola

„Nagyszerűen
nehéz időket
élünk…”
Pilinszky János szavait idéztem. Azt hiszem, hogy akik a
mai oktatáspolitikát követik,
értik, miért is tettem. A köznevelésben is és a felsőoktatásban is reformok időszaka
van, aminek én is örülök, bár
ezek a változtatások, változások mindenkitől türelmet és
sok-sok toleranciát követelnek. Nagy László szavait is átérezzük az utóbbi időszakban.
„Harc van az iskola és az élet
között. Mi bizonyosak vagyunk,
hogy az élet marad a győztes, s a
mai iskola fog megváltozni gyökeresen. Hallgasson az iskola mielőbb
az élet szavára, hogy erőszakos átalakulás helyett a fokozatos fejlődés
útjára léphessünk.”
„Bezzeg a mi időnkben így
volt… meg úgy volt” – halljuk
az idősebb generáció tagjaitól. Tudomásul kell vennünk,
hogy a mai ember nem nevelhető-oktatható eredményesen
az elmúlt évek módszereivel.
Először is nézzük meg a változásokat, amelyek az utóbbi évtizedekben bekövetkeztek! Lazább lett a családszerkezet. Robbanásszerűen fejlődött az (IKT) információs és
kommunikációs technológia.
A mai diák ismereteinek csak
egy töredékét kapja a nevelési-oktatási intézményekben.
Tudásának, ismereteinek nagyobb részét már máshonnan
szerzi meg, például az internetről. Ma már a legfiatalabb
generációtól a legidősebbig
mindenki használja a világháló adta lehetőségeket. Kérdez-

hetnénk: vajon áldás ez vagy
átok? Én azt mondom, inkább
áldás, csak okosan kell a technikát használni. Nem lenne
szabad éjjel-nappal a számítógép előtt ülni. Ebben is nagy
a család felelőssége, ha éppen
még nem bomlott fel. Sajnos
a család mint intézmény napjainkban nem a fénykorát éli.
Pedig az első számú nevelőoktató közeg pontosan a család. A jó családi háttér nélküli
diákot sokkal nehezebb oktatni. Félreértés ne essék, nem a
válásokra gondolok csak. Az is
lehet probléma, de ha két szülő nem a gyermekét használja fel, hogy a másikon bosszút
álljon, és harmóniában nevelik tovább, akkor kevésbé vagy
egyáltalán nem is sérül. A család mint a
társadalom alapsejtje válságban van.
Ennek a hátrányát
érzik meg a nevelőoktató munkát végzők, ezt érzi az idősebb generáció. Ha
objektív véleményt
alkotunk, akkor az
előbb elmondottakat kell figyelembe
venni, és nem kell elítélni a „mostani diákságot”. Van ilyen
diák és van olyan
diák – van, aki jól tanul és van, aki lusta. Egy biztos, és ez
a hitvallásaim közé
tartozik: minden
diák jó valamiben.
A szülő–tanár–diák
eg yüttműködésen
múlik, hogy a jó felszínre
hozható-e.
Így karácsony közeledtével kívánom azt
is, hogy minden hunyadisból ki tudjuk
hozni a legjobbat.
Erre törekszem én,
és erre törekednek a
kollégáim is. A Kedves Szülők
együttműködésére továbbra is
számítunk.
Szeretném üzenni mindenkinek, hogy az oktatáspoliti-

ka változásaitól ne féljünk! A
sződi gyerekeket a legnagyobb
hozzáértésünkkel és szeretetünkkel neveljük és oktatjuk a
jövőben is. A diákság a fenntartóváltást nem fogja érezni.
A tanulóknak továbbra is egy
marad a feladata: minél becsületesebben és naprakészen felkészülni.
2013 januárjától az intézmény fenntartást átveszi az állam. Az intézmények szerkezeti felállása a következő lesz.
A vezetést az EMMI (Emberi Erőforrások Minisztériuma) – Balog Zoltán felelős miniszter és Hoffmann Rózsa
államtitkár asszony végzi. A
következő lépcsőfok a Klebelsberg Intézményfenntar-

tó Központ (Bp. Nádor utca
32.). Ezt követik az országban
alakult tankerületek, élükön az
igazgatókkal. A váci járást lefedő tankerület igazgatói állá-

sát megpályáztam. A bírálók
bizalmát én nyertem el a pályázók közül, és a miniszter úr
kinevezett tankerületi igazgatónak, így hamarosan búcsúznom kell a sződi iskolától.
Huszonkét évet töltöttem
itt, ebből 12 évet igazgatóként. Pál apostol szavai jutnak
eszembe:
„A jó harcot megharcoltam, a
pályát végig futottam, hitemet megtartottam.”
A búcsú mindig fáj. Nekem
sem volt könnyű a döntést
meghozni. Mivel munkámat
rengetegen segítették, ezért
nem is sorolok fel neveket,
hisz akkor az egész újságot betöltené a névsor, mert annyi
embernek kellene köszönetet
mondanom. A sok név
közül mégis kiemelem
valakiét, akinek a legtöbbet köszönhetek, és
aki a leginkább segítette
munkámat: mondhatnám, együtt „bábáskodtunk” Sződ iskolájáért.
Ez a személy Hertel
László polgármester úr.
Polgármester Úr, engedd meg, hogy külön
is, itt az újság hasábjain is megköszönjem
ezt Neked, és kívánjak
nagyon jó egészséget,
hogy még sokáig jó polgármestere lehess Sződnek! Természetesen fájó
szívvel búcsúzom a diákoktól, a szülőktől, kitűnő kollégáimtól és munkatársaimtól, a sződi fiataloktól és idősektől
egyaránt. Sződ község
és lakói már kitörölhetetlenek a szívemből:
„Itt hagyok egy darabot a
szívemből…”
Feladatom pedig továbbra is az, hogy tegyem azt, amiben hiszek és higgyek abban,
amit teszek.
Mindenkinek a legjobbakat
kívánom! Isten velük, Isten
veletek! Szeretettel:
Günther Erzsébet
igazgatónő
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A róka és a holló
Hatodik variáció

Fenn ült a Holló egy kis ágon,
A hasa kényszerítette, hogy vacsorázzon.
Nála volt egy sajt, jó nagy, kerek.
Erre a Róka is megéhesedett.
A bokor mögül mászott előre:
- Mondd csak, nem adnál belőle?
- Tudod, Róka, én is éhes vagyok,
Így ebből sajnos most nem adhatok.
A Róka mérges volt, és éhes.
Kéne egy terv, ami esedékes.
- Hé, Holló, dalolnál valamit? De szépet!
- De hisz nem jól ejtem a céket.
- Jó lesz az! – szólt a Róka.
Hisz az éhségtől majd elvitte a kóma.
Leesett a sajt, s a Róka megette.
- Jól átvert, hogy egye meg a fene!
Volentics Máté János, 4. osztályos tanuló

Menyhárt Gellért
4. osztályos tanuló rajza

Csőkör Barnabás
4. osztályos tanuló rajza

Kölyökatlétika-verseny

Reformok az alsós testnevelési kultúránkban
Október 21-én lehetőségünk
nyílt 22 fővel a Testnevelési Egyetemre látogatni, hogy
megismerkedjünk és versenyezzünk a jövő atlétikájának
szellemében.
Akik valaha atletizáltak,
azok számára nem ismeretlen
a gátfutás, kislabdadobás, a gerelyhajítás. A reform célja az új
eszközök bevezetése a tanórákon is, melyekkel megtaníthatjuk gyermekeinknek már alsó
tagozatban az atlétika szabályait, megszerettethetjük velük
ezt a sportágat, s nem utolsó sorban célunk, hogy a jövő
nemzedéke számára élsportolókat neveljünk ki.

Gyermekeink nagyon élvezték a sportos vasárnapot: a gerelyhajítást, a medicinlabdadobást, a távolugrást, a „Forma 1”-et, a rúdugrást, a helyből távolugrást…
Először találkoztak egy helyen az atlétika összes ágával.
Ez nagy lendületet adhat a következőkben a sport megszerettetéséhez, az egészséges
életmódra neveléshez.

Kölyökatlétika a TF-en

Lehet, hogy „Magyarország
olimpikonjait a vidék adja
majd.”
Keszericze Kármen

Bábozás az alsógödi óvodában Alapítványi híreink
Október 26-án az alsógödi óvodába kicsiknek báboztunk. A brémai muzsikusok
című mesét adtuk elő a gyerekeknek. Csodálatos élmény
volt olyan apró közönségnek játszani, akik érdeklődéssel figyelték a mozdulatainkat. Örömmel töltött el minket, mikor hallottuk a szívből
jövő kacagásukat egy-egy viccesebb résznél.

Reméljük, hogy még nagyon
sokszor lehet ilyen élményben
részünk.
Andrási Vivien,
Ajanidisz Kinga,
Dalnoki Fanni,
Garad Kinga,
Hárs Anna,
Selmeczi Viktória,
Szente Sára
bábszakkörösök

Tisztelt Támogatóink!
Köszönjük mindazoknak, akik
adójuk 1%-ával (összesen 163
ezer forint) alapítványunkat
támogatták. Ebből rendezvényeink színvonalát kívánjuk
emelni. Az alapítvány nevében
is kívánunk minden Kedves
Olvasónak és Támogatónknak
áldott, békés karácsonyi ünnepeket!
Az alapítvány kuratóriuma

„Mit szeretnék karácsonyra?
Visszakapni az ünnepet magát,
Újra élni a fénylő csodát.
Ámuló szemmel nézni a karácsonyfát,
Beszívni erdő-üzente illatát.
Érezni a szeretettől meleg szobát,
Tudni odakint december havát.
Hallani a csengettyű hangját,
Édesanyám kedves, hívó szavát.
Állni, megilletődötten, némán,
Mint gyermekkorok karácsonyán…”
Lénárd Ágnes

