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Gyermeknap az óvodában

Május 29-én rendezte meg a Csupafül Egységes ÓvodaBölcsőde a gyermeknapot. Igyekeztünk a gyerekeknek olyan
programokat szervezni, amilyenek még nem voltak.
Az intézményvezető, Puskás Szilveszterné meghívta a
sződligeti Kutyaduma Központ kutyaiskolát, tartson a gyerekeknek egy bemutatót. Egy nagyon látványos, színvonalas, élvezetes bemutatóban volt részünk.
Tízórai után a váci Rendőrkapitányság rendőrautója állt
be az óvoda udvarába. A gyerekek megismerkedhettek a
rendőr bácsival, kérdéseikre választ kaptak. Beülhettek a
rendőrautóba, szirénázhattak.
A Csupafül Alapítvány is segített, hogy minél színesebb
legyen ez a délelőtt. Támogatókat keresett és édességet vásárolt a gyerekeknek, melyet egy színező füzet kíséretében hazavihettek.
A váci Naszálytej Zrt. kakaót ajánlott fel, így kakaóivó versenyt rendezhettünk. A sződi Dominó presszó pedig fagyi jegyet
ajánlott fel.
Felajánlásaikat, támogatásukat nagyon köszönjük, hiszen egy színes és élményekben gazdag nap megszervezéséhez, kivitelezéséhez
járultak hozzá a gyermekek nagy örömére.
A délelőtt folyamán az óvónénikkel lehetett bábokat készíteni,
aki mozgásra vágyott az ügyességi pályán vagy a célba dobó versenyen próbálta ki magát. Ha elfáradt, az arcfestésen kipihenhette magát, amíg elkészült a cica, kutya vagy tigris, majd újult erővel
folytathatták a játékot.
Csupafül Alapítvány kuratórium nevében
Tomecskó Mihályné
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Ebben a tanévben a Bozsik program végéhez értünk…
Azok a gyermekek és szülők, akik akár idén, akár már
több éve részt vesznek a Bozsik programokon, tudják, ez
nem csak a fociról szól. Ha
most meg kellene jósolni hány
gyermek lesz a későbbiekben

egy futballcsapat tagja, nem
tudnám. De számunkra ez a
kis közösség már egy focicsapattá kovácsolódott. Azt látom, hogy szeptemberben 43,
a programban regisztrált gyermekből sokan aktívan vesznek

részt foci tornákon, sokak lelkesebbek a pályán vegyesen
összeszedett csapatokban, míg
mások a küzdeni akarásukban
fejlődtek. Van, aki legyőzte félelmeit, szorongását, és természetesen minden gyermeknek

Föld napja az óvodában
Mindazt az értéket és szépséget, amit évmilliókon át a természet
ránk hagyott, feladatunk megőrizni, védeni. Eközben nem állhat
meg a fejlődés, az életünk jobbá tétele, a gazdálkodás, a környezetünk védelme és a másokért érzett felelősség, mindezt egyszerre kell
megvalósítani. Ez a fenntartható fejlődés.
Ezt a látásmódot, még nekünk felnőtteknek is nap, mint nap tanulnunk kell és annak érdekében, hogy a jövőben is így legyen meg
kell tanítanunk erre a gyermekeinket is. Minél előbb, annál jobb és
annál eredményesebb.
Óvodánk pedagógiai programjában és mindennapokban is szerepel, hogy a tapasztalatszerzés mellett pozitív érzelmi viszony alakuljon ki a gyermekekben a természet iránt, valamint törekszünk a
környezettudatos magatartás formálás alapozására, alakítására.
Már hagyománnyá vált óvodánkban, hogy minden gyerek hoz
egy cserepes virágot, melyet a Föld napján ültetünk virágládákba,
virágos kertbe. A gyerekek aktív részvétele által szerzett tapasztalatok (megfigyelések, ismeretbővítés, összehasonlítások) mellett talán hangsúlyosabb a gyermekek szépérzékének formálása, alakítása, amit az óvoda virágba borulásának látványa nyújt, vagy egy-egy
kislány, kisfiú csillogó szeme, amint felfedezi a saját virágát a többi között.
Ebben az évben rajzpályázatot hirdettünk meg a középső és nagy
csoportokban. Ötletesebbnél ötletesebb rajzok, ragasztott képek

jót tett a friss levegő, és a mozgás. Szeptembertől megújult
lelkesedéssel folytatjuk.
Kemenczeiné Rácz Magdolna
óvodapedagógus

Fábián Péter
méhecske csoport

születtek a Kék Bolygóról, a természet szépségeiről, a környezettudatos magatartásról vagy annak ellenkezőjéről (pl. szemetelés, környezetszennyezés, pusztítás). Ezekből a munkákból kiállítást készítettünk, hogy mindenki megcsodálhassa.
Így próbáljuk nevelni gyermekeinket, hogy érzékenyebbé váljanak a természet szépségei, értékei iránt, hogy természetvédő, óvó
felnőttekké váljanak.
Kolumbán Zsófia
óvodapedagógus
Fodor Laura
Pillangó csoport
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Hajókirándulás

Az elmúlt évhez hasonlóan
idén is éltünk Kozma Tibor úr
felajánlásával és ingyenes hajóút során megtekinthettük Budapest nevezetességeit a Dunáról.
A Szülői közösség nevében ezúton is szeretnénk megköszönni a lehetőséget hogy

haladó hatalmas hajókról is,
legtöbben a vízibuszt emlegették. A Méhecske és Katica csoportosok bemehettek a kapitányhoz, ahol kérdezhettek, és
megfigyelhették, hogyan irányítja a hajót. Sétáltak a Margit- szigeten és meghallgatták a
zenélő szökőkutat. Köszönjük

szépen óvodánknak, a Csupafül Közalapítványnak, hogy
ingyenesen biztosították gyermekeink számára a különjáratú buszokat Budapestre.
			
A Szülői Közösség nevében:
Czinege Izabella
Dávidné Balázsi Hanga

számtalan gyönyörű, és híres nevezetességet csodálhattak meg gyermekeink, például
az Országházat, Gellért szobrot, Lánchidat, Margit-hidat,
Szabadság-hidat. Meghívónk
az utazás közben még frissítővel is kedveskedett. Meséltek a gyerekek a mellettük el-

Iskolalátogatás a Katica és Méhecske csoportos gyerekekkel
A leendő első osztályos tanító néniktől „ Iskolanyitogató” meghívást kaptak iskolába készülő
óvodásaink.
A kedves tanító nénik és az iskolás gyerekek
lelkesen készültek a kicsik fogadására.
Megérkezésünk után a tornateremben Ildikó néni bábcsoportja előadta a Brémai muzsikosok című mesét. A gyerekek nagy érdeklődéssel figyelték az előadást, melyet a végén hatalmas
tapssal köszöntek meg.
Azután a gyerekek birtokba vehették a tornatermet. A tanító nénik, Ildikó néni, Judit néni ,
Szilvi néni ügyességi játékokba invitálta őket. A
kicsik kitartóan, ügyesen hajtották végre a feladatokat, bátran leküzdötték az akadályokat.
Játék után megnéztük az osztálytermeket. A
nagy gyerekek és tanítóik szeretettel köszöntötték a kicsiket. A látogatás végén a negyedik osztályosok termében beülhettek az iskolapadokba. Judit néni bájos mesével varázsolta el őket, majd aranyos katica és méhecske figurával ajándékoztak meg minket.
Ildikó néni, Judit néni, Szilvi néni kedves, bíztató szavai minden kételyt, fenntartást eloszlattak a gyerekekből. Boldogan élmény dúsan tértek haza az iskolából. Köszönjük szépen a tartalmas, tanulságos délelőttöt!
Mikó Gáborné és Tomecskó Mihályné
óvodapedagógusok

Változások az óvodában
A május az óvodákban a
fontos események, a szép ünnepségek és a búcsúzás időszaka.
Így volt ez idén a mi óvodánkban is.
Az anyák napi ünnepségek

sorozatát követően óvodánkban megtörtént az új gyermekek beíratása. Az új nevelési évben 29 gyermek kezdi
meg első óvodás évét intézményünkben. A sződi gyermekek
mellett továbbra is fogadunk
más településről bejáró gyer-

mekeket. A képviselő testület
határozata értelmében a következő nevelési évben 6 csoportot indítunk maximális 25 fős
létszámokkal, változatlan nyitvatartással.
A csoportkirándulások, a zenés délelőtt, a gyermeknap és
az évzárók is az óvoda kedves
májusi programjai. Örömteli,
vidám és egyben kicsit szomorú

is volt az óvodai ballagás. Délelőtt az iskolába készülő óvodások végig járták a mindennap
látott csoportszobákat, elköszöntek kisebb társaiktól, akik
kedves ajándékokkal fogadták a búcsúzó nagycsoportosokat. Délután a feldíszített óvodában vártuk a kedves szülőket és a hozzátartozókat a ballagó ünnepélyünkre. A megható
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Mikó Mihályné -Viki néniés Hlinka Miklósné -Gyöngyi néni- is kerek évfordulóval

ünnepségen 27 ballagó nagycsoportos búcsúzott az óvoda
dolgozóitól és köszönte meg a
több éven át tartó együttlétet,
a nevelést és oktatást valamint
a kirándulásokat és a kedves élményeket.
Ezen a napon nemcsak a
gyermekektől és családjaiktól,
hanem három kolléganőnktől
is búcsúztunk. 40 évi munka
után jól megérdemelt pihenő
idejüket kezdik meg.
Tomecskó Mihályné -Ica

Zelk Zoltán: Vakáció

néni- 40 évvel ezelőtt fiatalon,
pályakezdőként, kezdett dolgozni a sződi óvodában és hű
maradt hozzá nyugdíjazásáig.
A szakmai példamutatás mellett tanult, képezte magát, segítette fiatalabb kollégáit. Több
éven át alapítványunk elnöke és
az intézményvezető- helyettese
volt. Nemcsak az óvoda, de községünk is számíthatott rá, hiszen a Sződi Fórum alapító tagja és több önkormányzati bizottság tagja volt.

büszkélkedhet, hiszen 25 éven
át végezték a dajkai munkát a
sződi óvodában. A mindennapos takarítás mellett segítették
a gyermekek gondozását, nevelését, altattak és vigasztaltak
és fáradoztak azon, hogy minden nap szép környezetbe érkezhessenek a gyermekek.
Intézményünk dolgozói ne-

TÁNCTALÁLKOZÓ KÉPEKBEN
2015. május 15-én került megrendezésre, a Sződi Hunyadi János Általános
Iskola szervezésében, a 19. Hunyadis Tánctalálkozó. Ezen a rendezvényen óvodánk – Csupafül Egységes Óvoda- Bölcsőde – Bokréta Tánccsoportja is fellépett. „Mag, mag, búzamag…” címmel olyan népi játékokat mutattak be,
melyek a kenyérsütéshez kapcsolódnak, megfűszerezve a végén egy kis tánccal. Felkészítő pedagógusok: Kolumbán Zsófia és Vásárhelyiné Meggyes Edina
„Ha a táncunkat nézed, a szívünk szavait hallod.”
(ismeretlen)
Kolumbán Zsófia
Vásárhelyiné Meggyes Edina

Fotó: Balogh Szilvia

vében minden családnak élményekkel teli vakációt, a búcsúzó nagycsoportosoknak boldog és sikeres iskolakezdést,
nyugdíjasainknak
hosszú,
egészségben eltöltött pihenést
kívánok.
Puskás Szilveszterné
Intézményvezető

Hova menjünk,
milyen tájra?
Hegyre talán
vagy pusztára?
Folyópartra
vagy erdőre?
Faluszéli
zöld mezőre?
Lepkét fogjunk
vagy horgásszunk?
Vagy mégiscsak
hegyet másszunk?
Akár erdő,
akár folyó:
gyönyörű a
vakáció!
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A Katica csoportosok üzemlátogatása a
REMÉNYI Csomagolástechnikai Kft-nél
Lehetőséget kaptunk, hogy
óvodás gyermekeink egy kis
betekintést nyerhessenek a
Reményi Csomagolástechnikai Kft mindennapjaiba. A
Kft igazgatója Reményi Antal
és kollégái kedvesen fogadtak
minket. Megmutatták, hogy
milyen termékeket készítenek,
milyen gépekkel dolgoznak. A
gyermekek nagyon figyelmesen, fegyelmezetten hallgatták
az igazgató úr ismertető szavait és érdeklődve figyelték a gépek működését.
Örülünk, hogy a községünkben régóta működő ipari üzem tevékenységébe bepillantást nyerhettünk, mivel

fontosnak tartjuk, hogy minél több munkával, szakmával, korszerű technológiával ismerkedjenek meg óvodásaink.
A szívélyes látogatás végén
emlékül mindenki édességet és
a céghez kapcsolódó ajándékot
kapott.
Reméljük, hogy a további években újabb óvodásaink
is megismerkedhetnek ezzel a
magas színvonalú technológiával.
Köszönjük szépen az óvodások és magunk nevében!
Tomecskó Mihályné
és Mikó Gáborné
óvónők

Naszálytej Zrt. pályázat
A Naszálytej Zrt. pályázatot hírdetett „Vándorútra ment a
macska” – Szuhanics Albert című verséhez, versillusztráció készítésére.
A gyerekekkel megismerhettük a verset, mely rögtön elindította a fantáziájukat. Különböző technikákat alkalmazva (Pl.: textil,
papír, rajz, festés) nekiláttak a megvalósításnak.
A beküldött pályázati művek közül Buránszki Zita Katica csoportos óvodás 4. helyezést ért el a munkájával, melynek a nyereménye 10.000 Ft értékű termékcsomag és könyvutalvány volt.
Ezúton is gratulálunk Zita nyereményéhez.
Mikó Gáborné és Tomecskó Mihályné
óvónők

A 2014-2015-ös tanév zenei délelőttjeinek méltó lezárásaként Heinczinger Miklós pünkösdi dalokkal, énekekkel köszönt el óvodásainktól.
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Könyvtári hírek, könyvtári programok, rendezvények
Könyvtári hírek, könyvtári programok
A látogatók körében a sződi könyvtár a digitális korban sem
veszít vonzerejéből. Kellemes, kommunikatív, vonzó hely. Láthatóan jól érzi magát benne mindenki, fiatalok, idősebbek
egyaránt. Könyvtárunk munkára és pihenésre is alkalmas hely,
a gépparkon kívül kényelmes kanapén, babzsákokon lehet tanulgatni, olvasgatni.

Április 30-A SZŐDI ASSZONYOK TÁRSASÁGÁNAK
KETTŐS RENDEZVÉNYE
Egy szép estém a sződi Faluházban

„ Az embereknek annál nagyobb az igénye találkozásokra minél
többet ülnek magukban a számítógépek előtt.”
(Petra Hanke)

Március 18-KÁVÉSZÜNET KONCERT
A Faluházba invitáltam a Hunyadi János általános iskola felsős
tanulóit egy szellemi kávézásra. Közös akarat és támogatás révén
jött létre ez a nagyszerű koncert. Köszönöm a Pest Megyei Könyvtár dolgozóinak, hogy segítettek a megvalósításban.

Kávészünet a sződi iskolásokkal
A Kávészünet zenekar hitvallása: „ A versnek mindenütt helye
van. Olyan értékeket tartalmaz melyet más forrásból nem tudunk
megszerezni. Nem szabad, hogy ez az élmény kimaradjon vagy háttérbe szoruljon a mai fiatalság számára. Sokan nehezen barátkoznak meg a verstanulással; többek között ebben segít a Kávészünet,
hiszen a Trendhagyó Irodalomóra program által most már bizonyított, hogy megzenésítve sokkal könnyebb és egyszerűbb verset tanulni.Így a kínkeserves szavalatok helyett a diákod végre jó irodalomjegyeket, ezáltal sikerélményt szerezhetnek ezzel a tantárggyal,
s azon keresztül az irodalmat, a kultúrát is közelebb érezhetik magukhoz és a tanárok és a diákok egyaránt pozitívabban mehetnek
be egy-egy órára.
Köszönjük Német Ferencnek (gitár) és Popovics Györgynek (
ének) az interaktív, partihangulatú koncertet.
Buzogány Márta

Dr. Gyarmathy Éva pszichológus Ph. D.
A sződi asszonyok, sőt bátran állíthatom, hogy a férfiak
is, igazán sajnálhatják, hogy
nem jöttek el többen április
30-án este szép Faluházukba egy nagyszerű rendezvényre. A SZŐDI ASSZONYOK
TÁRSASÁGA meghívója egy
kiállításra és egy előadásra invitálta az érdeklődőket. Én
másodmagammal indultam
el Sződligetről, hogy részese legyek ennek az eseménynek. Nagyszerű ötletnek tartom, hogy egy kiállítás – jelen esetben Székely Ildikó selyemfestő alkotásaiból- ös�szekapcsolódjon egy tematikailag nagyon is ideillő elő-

adással, jelesül a „sokféle tehetségről”. Őszintén bevallom, hogy engem leginkább
az előadó személye vonzott
ide Sződre ezen az estén.
Ugyanis Dr.Gyarmathy
Éva igen jeles képviselője a hazai pszichológia tudománynak, írásait én régóta
nagy-nagy figyelemmel kísérem, és néhányszor már előadni is hallottam konferenciákon. Fő kutatási területe a
tehetség, de nagyszerű könyvet írt a tanulási zavarokról
is. És Gyarmathy Éva tudósasszony lenyűgöző előadó is,
ennek voltunk részesei néhányan azon az estén! Képzeljék

Sződ Községért Közalapítvány:
Az alapítvány adószáma:
18700327-1-13

A selyemfestő dicsérete
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..mert nagyon fontos és érdekfeszítő....
el, hogy a Faluház nagyon otthonos, most „selyembe öltözött”
könyvtárklubjában középen ott áll egy pici barna nő, és 3 színes labdát dobál felfelé ügyesen, igen, zsonglőrködik, s közben
elmondja, amit a tehetségről gondol. Mi, hallgatók, miután a
zsonglőrködés rejtelmeibe is beavatódunk, észrevétlenül szembesülünk a tehetség témában a legfontosabb, legizgalmasabb
kérdésekkel. Egyáltalán mi a tehetség? Miért sokféle? Hogyan
bontakoztatható ki otthon, a családban, az óvodában, az iskolában és az élet egyéb színterén, akár idősebb korban is? Hogyan csökkenthető a hátrányos helyzet? Nem feltétlenül leszakadó az, aki az iskolában rosszul teljesít? Miért olyan nehéz a
tanulási zavarokkal küzdő tehetséges gyerekeket azonosítani?
Hogyan hátráltatja a korán tönkretett önbizalom a gyerekeket?
A tehetség kibontakozása a belső motivációval kezdődik, nem
a külső, a mások által elvárt megfelelési kényszer a motorja a
tevékenységnek- állítja Gyarmathy Éva.

előtt, mint nyugdíjas, gyermekei biztatására virágkötészetet,
majd selyemfestést kezdett tanulni, és most e két szép kézműves tevékenység kitölti az életét. Különösen a selyemfestés volt
számára „szerelem első látásra”, mert úgy érzi, hogy egykori
gyerekkori vágya valósulhatott meg: szabadon festeni, szépséget teremteni, gyönyörködtetni a környezetét. És lám, a tehetség utat tör magának, ha későn is! Sok-sok szép, áttetszően finom selyem festményt, kendőt, sálat, ízléses lakberendezési tárgyat állított ki Székely Ildikó a sződi Faluházban mindannyiunk örömére.
Igazán szép, tudást is gyarapító, gondolkodásra és gyönyörködésre késztető est volt!
A sződi Faluház programjait érdemes figyelemmel kísérni
sződieknek és máshol lakóknak egyaránt!
Fazekas Lászlóné
Sződligeten élő nyugdíjas pedagógus

Székely Ildikó selyemfestő.
Ennek a belső motivációnak az ereje késztette arra a selyemfestő Székely Ildikót is, hogy már nem fiatalon kitanulja a selyemfestés csínját-bínját. Mert gyerekkorában ugyan gyönyörűen rajzolt, teli volt vágyakozással, hogy művészi pályára lépjen, de a családja nem támogatta ilyen irányú ambícióit, így
vízellátási és csatornázási mérnök lett. A szabadon szárnyaló
fantázia ihlette rajzok, festmények világa helyett évtizedekig
csak a szigorú műszaki előírásoknak megfelelő mérnöki tervek készítése és ellenőrzése volt a feladata. Aztán pár évvel ez-

A zsonglőr pszichológus

24 Sződiek Híradója – 2015. nyár

Faluház

Faluházi programok, rendezvények
ÁPRILIS 13-KÖLTÉSZET NAPJA
Teljes óvodai és iskolai létszámmal ünnepeltük meg a
Faluházban a Magyar Költészet Napját. Köszönöm szépen minden apró gyermeknek, minden iskolásnak, minden pedagógusnak a részvételt, a meghitt pillanatokat a
szép magyar szót. Köszönöm a
zsűri elnöknek Bednai Natália
színművésznek és Boross Attiláné tanárnőnek a zsűrizést, a
támogatást, az értékelést.
Buzogány Márta

Zsűrizünk

ÁPRILIS 11-NOSZTALGIA BULI
ÁPRILIS 15-SZÍNHÁZLÁTOGATÁS
Gödöllőre utaztunk színházat nézni, GÖDÖLLŐI MŰVÉSZETEK HÁZÁBA. Egyértelműen kijelenthetjük, hogy szem
nem maradt szárazon…..mert sírtunk a nevetéstől. Fergeteges vígjátékot láttunk, hallottunk. Részletek az előadásról:

A Faluház elérhetőségei

Ray Coaoney - John Chapman: Ne most, drágám!
Vígjáték két felvonásban
Ismertető:
Az elegáns londoni szőrmeszalonban különös adás-vételi ügylet
zajlik. Gilbert, az egyik - nem éppen hűségéről ismert - társtulajdonos - a hódítás reményében - nercbundát készül ajándékozni Janinek, az egzotikus szépségnek. Az akciónak van egy kis akadálya, mégpedig Janie férje, aki feltehetőleg gyanakodni találna, ha felesége egy
tízezer fontos bundában állítana haza. A nőügyekben páratlanul találékony Gilbert beindítja a megoldás gépezetét, aminek következtében elképesztő események kezdik gyors ütemben követni egymást.
Sűrűsödő időközökben jelennek meg házasságtörő férjek és feleségek, megsokszorozódnak a hölgyekről le és felkerülő különböző ruhadarabok. A negyedik emeleti szőrmeszalon ablakai és az utca frontja között a legváltozatosabb öltözékek és használati tárgyak röpködnek, a gravitáció törvényeinek megfelelően...
A szerzőpárosból Ray Cooney régi ismerősünk. Páratlan páros
című vígjátéka tíz éve van műsorunkon. Neve garancia a felszabadult
vidámságra, a bámulatra, amellyel hihetetlen ötletgazdagságának, ragyogó színpadismeretének, remekül megírt figuráinak adózunk...
Fordította: VAJDA MIKLÓS
Szereposztás:
GILBERT BODLEY – Hujber Ferenc
ARNOLD CROUCH – Pindroch Csaba
MISS TIPDALE – Steinkohl Erika
JANIE McMICHAEL – Borbás Erika/ Miklós Kriszta
HARRY McMICHAEL – Pál Tamás
MRS. FRENCHAM – Buzogány Márta
FRENCHAM FREGATTKAPITÁNY – Kiss Sándor
MAUDE BODLEY – Zorgel Enikő
SUE LAWSON – Molnár Szilvia
MR. LAWSON – Gerner Csaba
MISS WHITTINGTON – Asiama Evelyn
Rendező: Venyige Sándor
Buzogány Márta

Cím:
2134 Sződ, Dózsa György út 100.
Vezető: Buzogány Márta színművész, művelődésszervező
Telefon/fax:
06 27 388 392 • 06 30 530 3833
E-mail: faluhaz@szod.hu

Könyvtári nyitva tartás:
kedd: 12.00 – 18.00
szerda: 14.00 – 18.00
péntek: 12.00 – 16.00

Szolgáltatások
Faluházunk nemcsak programokkal várja a betérőket,
hanem egyéb szolgáltatásokkal is állunk rendelkezésükre:
Könyvtári időben ingyenes internetezési lehetőséget
biztosítunk vendégeink számára.
Terembérlet
A Faluház szép kialakítású, új termei bérelhetőek,
amelynek egyeztetésében Buzogány Márta
szívesen áll rendelkezésükre.

