
HÍRADÓJAHÍRADÓJAHÍRADÓJASZSZSZHÍRADÓJAHÍRADÓJAHÍRADÓJA
ŐDIEKŐDIEKŐDIEKŐDIEKŐDIEKŐDIEKŐDIEKŐDIEKŐDIEKŐDIEKŐDIEKŐDIEKŐDIEKŐDIEKŐDIEKŐDIEKŐDIEKŐDIEKŐDIEKŐDIEKŐDIEKŐDIEKŐDIEKŐDIEK

ajOdarIh KeidQS

A LAP INGYENES!                   KIADJA: SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA         ALAPÍTVA: 1991     2022. TÉL

HÍRADÓJAHÍRADÓJAHÍRADÓJAHÍRADÓJAHÍRADÓJAHÍRADÓJAHÍRADÓJAHÍRADÓJAHÍRADÓJA

Minden o lva sónknak Áldot t  Karác sony t  k ívánunk !



2 Sződiek Híradója – 2022. tél Önkormányzat 

Mérlegen a 2022-es esztendő
A Képviselő-testület módosította a 2022. évi költségvetés ter-

vezetét 896 788 386 forintról 1 021 735 245 forintra. Az erede-
ti összeg jelentős növekedése a pályázatokon elnyert támogatások-
ból, valamint az év folyamán állami normatívákból eredő több-
letbevételeknek a következménye. Ebben az évben is jelentős fej-
lesztéseket tudtunk végrehajtani, ami elsősorban az elnyert pályá-
zatoknak, valamint az önkormányzat eredményes gazdálkodásá-
nak köszönhető. Az önkormányzatunk idén sem szorult hitelfel-
vételre, működése stabil és kiegyensúlyozott. 2022. évben jelen-
tős többletbevételre tudtunk szert tenni az ipari park hasznosítá-
sából. Szerencsére a járványhelyzet ebben az évben már jelentő-
sen enyhült, aminek eredményeképpen megtudtuk tartani az ön-
kormányzati rendezvényeinket. Többek között a Magyar Kultúra 
napját, Hősök napi ünnepséget, Gyermeknapot, Augusztus 20-i 
ünnepséget, a Falunapot, az Idősek napját és reményeink szerint 
a Falukarácsony is megrendezésre kerül. Ezeken felül a Faluház-
ban is több rendezvényt sikerült megtartani. Ez év november 11-
én került sor a közmeghallgatásra. Sajnos ez az év sem volt prob-
lémamentes, hiszen az Ukrajnában kitört háború miatt kialakult 
helyzet nemcsak a lakosság anyagi terheit, hanem az önkormány-
zat kiadásait is jelentősen megnövelte. Az energiaárak drasztikus 
emelkedése (pl.: gáz, elektromos áram, élelmiszerárak növekedé-
se) az önkormányzat intézményeinek kiadásait is jelentősen nö-
velte. Az önkormányzatunk a kiadások csökkentése érdekében az 
alábbi intézkedéseket volt kénytelen bevezetni. Az óvoda- iskola- 
szociális étkeztetésnél bekövetkezett élelmiszeralapanyag növeke-
dése végett, az étkeztetés hozzájárulási díját a Képviselő-testület 
kénytelen volt megemelni. Az iskolai, óvodai és bölcsődei szüne-
teket összhangba hoztuk és egymáshoz igazítottuk. Az iskolához 
igazodva őszi szünet nem volt, helyette az összes intézményben jó-
val hosszabb téli szünet lesz. A konyha szintén zárva tart decem-
ber 22-től január 8-ig terjedő időszakban. Az önkormányzat át-
tért a négy napos munkahétre, a pénteket, a hétfőtől csütörtö-
kig meghosszabbított nyitvatartással váltottuk ki. A fűtést mun-
kaidőben 22 celsius fokra, valamint munkaidőn kívül 18 celsi-
us fokra állítottuk. A Faluház nyitvatartását is ehhez igazítottuk. 
A Faluház előre betervezett novemberi rendezvényeit megtartot-
ta. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Faluház által szerve-
zett előadásokat továbbra is megtarthatja. Ebben az esetben a fű-
tés arra az időre bekapcsolásra kerül. Az iskola működtetése nem 
az önkormányzat hatáskörébe tartozik, az intézmény fűtéséért a 
Váci Tankerület a felelős. A bölcsőde és óvoda fűtése oktatási idő-

ben minimum 22 celsius fok.  
Hosszú előkészületi munkát követően ebben az évben jogerőre 

emelkedett az önkormányzat Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ), 
valamint Rendezési Terve. A Rendezési Terv készítése során a ter-
vező pár helyen nem hozta összhangba a terveket, ezért újabb el-
járást kellett kezdeményezni. Az eljárás csak az összhangba nem 
hozott részekre vonatkozik, a többi rész változatlan marad. Mivel 
új eljárást kellett kezdeményezni, ezért pár helyen további változ-
tatás mellett döntött a Képviselő-testület. Ezeket a módosításokat 
az önkormányzat különböző fórumokon a lakossággal ismertette. 
Az eljárás folyamán a Képviselő-testület � gyelembe vette a lakos-
sági észrevételeket, és az így elkészült terveket terjesztette be a no-
vember 11-i közmeghallgatásra. 

2022-ben a műszaki csoport a közmunkásokkal kiegészülve 
látta el a község közfeladatait. Közreműködésükkel tisztasági fes-
tést hajtottunk végre az óvoda, valamint az önkormányzat épület-
ében. Karácsonyi ünnepek és az új év közötti időszakban a falu-
ház díszkivilágítása bekapcsolásra került. Az energiamegtakarítá-
si okok végett, a díszkivilágítás sajnos ebben az évben nem lesz be-
kapcsolva, viszont az ünnepi hangulatot szeretnénk megteremtet-
ni, azért a betlehemet és a fenyőfát idén is felállítjuk, a faluházat 
és parkban lévő fákat égősorral díszítjük. 

A Képviselő-testület döntött a 2023. évi adókról
A Képviselő-testület az önkormányzat megnövekedett kiadásai 

miatt a 2022. november 30-án megtartott testületi ülésen dön-
tött a 2023. évben bevezetendő adók mértékéről. Új adónem be-
vezetésére nem került sor. A testület az adók emelésénél � gyelem-
be vette a lakosság megnövekedett in� ációból eredő anyagi ter-
heit is. A 2023. évi adórendeletet a jegyző írásában megtalálható.

14 pályázatot nyújtottunk be,
melyből 7 pályázat nyert

Önkormányzat ebben az évben 14 pályázatot nyújtott be, mely-
ből 7 pályázat nyert, 3 pályázat tartaléklistára került, 2 pályázat 
jelenleg is elbírálás alatt van, 2 pályázaton nem sikerült nyernünk.

Az önkormányzatunk összesen 131 000 000 forint értékű be-
ruházást valósított meg 2022-ben. Ebből az összegből pályázaton 
106 000 000 forintot nyertünk, a maradék 25 000 000 forint ösz-
szeget önerőből biztosítottuk. 

Tartaléklistára került a Határ utca felújítása című pályázat
27 000 000 forint értékben, a Tabán utca felújítása 45 000 000 
forint értékben, az Óvoda energetikai korszerűsítése 55 000 000 
forint értékben.

Elbírálás alatt van a TOP PLUSZ pályázat keretében a Sződ 
Község Turisztikai Fejlesztése című pályázat 285 000 000 forint 
értékben, illetve a Pető�  szobor című pályázat 2 500 000 forint 
értékben.

Ebben az évben 2 pályázaton nem sikerült nyernünk a Teqboll 
asztal pályázaton, valamint Közterületek karbantartása eszköz pá-
lyázaton melyek összértéke 4 900 000 forint. A községben nagy 
igény van gyalogosjárda építése iránt. Ebben az évben két járda 
pályázaton sikerült nyernünk, melyhez jelentős önerőt biztosítot-
tunk. Amennyiben újabb járdák építésére vonatkozó pályázat ki-
írás jelenik meg, természetesen élnénk a pályázati lehetőséggel. 
Nyilvánvaló minden járdát így nem fogunk tudni felújítani. Az 
önkormányzat az ingatlantulajdonosok részére, a járdaépítéshez 
az anyagköltséget évek óta biztosítja. Ennek ellenére kevesen él-
nek ezzel a lehetőséggel. A járda karbantartása is nagyon fontos, 
minden tulajdonos kötelessége az, hogy a gyalogos, balesetveszély 
nélkül tudja a járdát használni. Az önkormányzat, a lehetőségéhez 
mérten, 2023-ban is biztosítja a járdaépítés anyagköltségét.  Az 
anyagköltség igényléséhez a falugazdával (Juhász Istvánnal) kell 

A polgármester negyedéves beszámolója
Sződ Község fejlesztése érdekében 2022-ben 14 pályáza-

tot nyújtottunk be, összesen 552 500 000 Ft, értékben.
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felvenni a kapcsolatot. Továbbra is � gyelemmel kísérjük a pályá-
zati kiírásokat és minden olyan pályázaton részt kívánunk venni, 
ami a község folyamatos fejlesztését eredményezi. 

136 560 100 forint önerős beruházással
parkoló és KRESZ-park épül

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy 136 560 100 forintos 
önerős beruházással tovább bővíti Sződön lévő parkolóhelyek szá-
mát. A parkolót a labdarugópálya mögötti (Mártírok útja és Ady 
Endre utca sarkán) önkormányzati területen építi meg. Ennek a 
parkolónak a megépítése további parkolási helyet biztosít az ön-
kormányzati-, a sport-, valamint az iskolai rendezvényeken meg-
jelenő gépjárművek számára. Mivel ezek a rendezvények csak idő-
szakosak, ezért a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a parkoló 
jobb kihasználtsága érdekében a parkolóban gyermekek számára 
KRESZ-parkot létesít.  A kivitelezőt a testület közbeszerző közre-
működésével, közbeszerzési eljárás keretén belül választotta ki. A 
közbeszerzési eljárás befejeződött, a kivitelezést az Otys Úttechni-
ka Kft. nyerte el. A munkálatok még ebben az évben megkezdőd-
nek és jövő év tavaszára be is fejeződnek. A parkoló 93 gépjármű, 
és 4 busz parkolására nyújt lehetőséget. A parkoló a II. János Pál 
pápa tér parkolójához hasonlóan fog megépülni, azaz a parkoló-
ban lévő utak aszfaltburkolatot kapnak, a parkolóhelyek viacolor-
ral lesznek kialakítva. Az árnyékot új fák ültetése fogja biztosíta-
ni. A gyerekek számára megépülő KRESZ-park, a parkoló terüle-
tén lesz kialakítva, kiegészülve közlekedési táblákkal. A világítást 
négy darab napelemes lámpa fogja biztosítani. 

Megkezdődött a Falumúzeum új helyének 
felújítása

Megkezdődött a Falumúzeum új helységeinek kialakítása. Az 
önkormányzat 20 000 0000 forintos önerőt biztosít a régi irattár 
épület belső felújítására. A felújítás a pályázati kiírásban szereplő 
terveknek megfelelően készül, ami annyit jelent, hogy ha a TOP-
os Turisztikai pályázaton nyerünk, abban az esetben az addig fel-
használt önkormányzati önerő a pályázaton belül elszámolható. 

A Falumúzeum felújítására azért van minél előbb szükség, mi-
vel nem tudjuk, hogy a pályá-
zat mikor kerül elbíráslásra és 
azon sikerül-e nyernünk. A Fa-
lumúzeum berendezési tárgyai 
nem a legmegfelelőbb körül-
mények között vannak tárol-
va, és félő, hogyha sokáig így 
tároljuk, azok állaga jelentő-
sen romlani fog. Ezért döntött 
a Képviselő-testület úgy, hogy 
úgy újíttatja fel az épület bel-
ső terét, hogy a nyertes pályá-
zat esetén se kelljen újra kipa-
kolni a Falumúzeumot.   

Szociális támogatások
Az önkormányzat Képvise-

lő-testülete az eddigi évekhez 
hasonlóan a szociális keretösz-
szeget a költségvetésében hatá-
rozta meg. Ennek elosztását a 
Képviselő-testület Szociális és 
Egészségügyi Bizottsága végzi. 

Különösen méltánylást érdemlő esetben a Polgármester is nyújt-
hat szociális támogatást, amivel ebben az évben is élt. A szociá-
lis ügyekre önkormányzatunk ebben az évben 9 125 000 forin-
tot fordított. 

2022. évben a Szociális és Egészségügyi Bizottság a nyári gyer-
mekjóléti tábor költségeinek fedezésére 80 000 forintot, a Falu-
nap keretén belül az egészségnapi szűrővizsgálatok � nanszírozá-
sára 500 000 forintot ítélt meg.  

Mint minden év elején idén is megszavazásra került a babake-
lengye támogatás, melyet 22 család 320 000 forint összegben vett 
igénybe. 

Idén 21 temetési támogatási kérelem érkezett, aminek 630 
000 forint összegben eleget tudtunk tenni.

1 924 500 forintot � zettünk a Sződi Hunyadi Általános Is-
kola tanulói beiskolázási támogatására, valamint pályázatott 
lehetett benyújtani a közép- és felsőfokú oktatási intézmény-
ben tanulók támogatására. Ezzel a lehetőséggel 6 tanuló élt, 
140 000 forint értékben. 

Ebben az évben is tüzelőtámogatás megállapítására irányuló 
pályázatot írtunk ki, amely során 77 családon tudtunk segíte-
ni 2 695 000 forint összegben. 

Mikuláscsomagot ajándékozott az önkormányzat a helyi 
bölcsődés, óvodás és iskolás gyerekek részére, melyet a Sződi 
Polgármesteri Hivatal dolgozói csomagoltak be. 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális keret fenn-
maradó részét az idősek és szociálisan rászorulók támogatására 
használta fel, melynek összege 1 930 000 Ft.

Válasz lakossági kérdésekre
1. Mártírok utcai lakos azzal a kérdéssel fordult hozzám, hogy a 

Mártírok útja és Ady Endre utca sarkán (futballpálya mellett) lévő 
területen milyen megoldást lehetne találni arra vonatkozólag, hogy 
szilárdburkolatú járdán lehessen rajta keresztül menni?

Ezen a területen áthaladó járdát nem fogunk építeni, mivel az 
egész területen szilárdburkolatú parkoló kerül megépítésre, ami 
természetesen nem zárja ki azt, hogy ezen gyalogosan lehessen 
közlekedni. 

2. Váci Mihály utcai lakos kérdezte, hogy mikor kerül sor útjavítá-
sokra, mivel a Váci Mihály utcában több kátyú keletkezett?

Minden év tavaszán és őszén felmérjük az önkormányzati bel-

A Szociális Bizottság tagjai: Juhász Sándor a bizottság elnöke, aki a fotót készítette, Juhász István, 
Mikes László - képviselők, Czinege Vincéné, Kelemen János - külsős tagok Goga Erika  - jegyző-

könyvvezető. A szociális bizottság munkáját segítő meghívottak: Márgus Tünde, Puporka Hajnalka, 
Volentics Piroska
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területi utak állapotát. Ilyenkor a falugazda és a kivitelező bejár-
ják a belterületi utakat és a kátyúkat feltérképezik. A javításokat 
megpróbáljuk összhangba hozni az egyéb aszfaltozási munkákkal 
(pl.: útépítés, parkolóépítés), hogy melegaszfalttal történjen meg a 
javítás. Többször próbálkoztunk már más javítási anyaggal (pl.: 
martaszfalttal, zúzottkő) kátyúzni, de ez a módszer sajnos nagyon 
rövid ideig nyújtott megoldást. Ebben az évben is az őszi kátyú-
zási munkákat a parkoló aszfaltozási munkáihoz próbáltuk iga-
zítani. Sajnos a parkoló munkálatai a közbeszerzési eljárás miatt 
nagymértékben elhúzódtak és kicsúsztunk az időből. A kivitele-
zővel megpróbálunk még ebben az évben egyeztetni az útjavítá-
sokról. Amennyiben az idő engedi és lesz melegaszfaltjuk a javítá-
sokat elvégeztetjük.

   
3. Kisgyerekes szülők kérték, hogy a Sződi Hősök terén megépült 

játszótér kapujára biztonsági zárat helyezzünk fel, amit a kisgyere-
kek nem érnek el.                                                                              

A zár felszerelésre került!

4. A Sződi Ringató Mini Bölcsődébe járó kisgyerek szülője azzal 
a kéréssel fordult hozzám, hogy az intézmény előtti parkolóból ve-
szélyes gyalogosan megközelíteni a bejáratot. Azt javasolja, hogy a 
Pető�  utcában készítsünk parkolót és onnan gyalogos járdát az in-
tézmény bejáratáig. Valamint felhívja a � gyelmünket, hogy a meg-
lévő viacolorból kirakott járda széle leomlott.

Gépjárműből való kiszálláskor különösen � gyelni kell a gyer-
mekekre, még akkor is, ha gyalogos járda van. A meglévő intéz-
ményeink közül, talán a bölcsőde a legbiztonságosabban megkö-
zelíthető gyerekkel autóval való kiszállásnál, főleg a Pető�  utca 
felől, mivel ott a gépjárműforgalom elenyészőnek mondható. De 
nyilvánvaló, hogy itt is � gyelni kell. Jelen költségvetés nem tar-
talmaz új járda építését a bölcsőde megközelítésére, ami nem je-
lenti azt, hogy a későbbiek folyamán nem vizsgáljuk meg ezt a 
lehetőséget is. A viacolorból kialakított járda javítási munkála-
tait elvégeztük.

5. Többen tesznek fel nekem és a jegyző asszonynak kérdéseket a 
belterületen és külterületen épülő épületek engedélyeztetésével, vala-
mint telekmegosztások kapcsán.

Sződ Község Rendezési Tervét és Építési Szabályzatát a Kép-
viselőt-testület - � gyelembe véve OTÉK (Országos Építési Sza-
bályzat), a helyi adottságokat és különböző fórumokon a lakos-
sággal ismertetve - rendelet formájában alkotja meg. Mely ren-
delet a kihirdetéstől számított harminc napot követően hatályos. 
Sződnek (minden más településnek) van elfogadott helyi építé-
si szabályzata (HÉSZ) és rendezési terve (RT). Amennyiben az 
építési szabályzat módosításra kerül, annak jogerőre emelkedé-
séig, az érvényben lévő HÉSZ az irányadó. Az érvényben lévő 
Rendezési Terv és Építési Szabályzat megtalálható a Sződ Kö-
zség honapján. Ezen felül az önkormányzatnak van egy elfoga-
dott Településarculati kézikönyve, mely szintén megtalálható a 
honlapunkon. 

Minden belterületen és külterületen építendő épülettel kap-
csolatosan az építtetőnek bejelentési kötelezettsége van a Váci 
Építési Hatóság felé. A tervező a Váci Építési Hatóság felé be-
nyújtásra került terveket megküldi a polgármesternek. A polgár-
mester, a jegyző, valamint az önkormányzat főépítésze � gyelem-
be véve a települési arculati kézikönyvben meghatározottakat, 
járul hozzá, illetve javasol módosításokat az épület kivitelezésé-
vel kapcsolatosan. A tervező által készített építési terveket a Váci 
Építési Hatóság véleményezi a Sződi HÉSZ és RT-ban foglal-
tak szerint, ezt a továbbiakban sem a polgármester, sem a jegyző 
nem véleményezi. Ami annyit jelent, hogy az építkezéssel kap-
csolatos kérdésekkel a Váci Építési Hatósághoz, illetve az Épí-
tési felügyelethez kell fordulni. Mielőtt bárki építkezésbe kezd 
ajánljuk, hogy lépjen be Sződ község honlapjára, ahol megtalál-
hatóak az építéssel kapcsolatos szabályzatok, és azokat informá-
ció szerzés céljából tekintse át. 

Külterületen történő bármilyen épület elhelyezése előtt szintén 
ajánlatos áttekinteni a RT-t, ahol megtalálhatóak a külterületi be-
sorolások és a HÉSZ-ben pedig a besorolásoknak megfelelő épí-
tésügyi előírások. 

Telekmegosztásokkal kapcsolatban a Váci Járási Földhivatalt 
kell megkeresni, mely hivatal szintén a sződi HÉSZ és RT alap-
ján hoz határozatot.

Fontos még megjegyezni, hogy az építkezésekkel kapcsolatban 
a fent leírtakat tartsák be, mert ha ettől eltérnek, a hatóság az en-
gedély nélkül felépült épület tulajdonosát megbírságolja és az épü-
let elbontására kötelezi. 

Sződ legidősebb lakosainak köszöntése
Ebben az évben az idősek napi ünnepségen ünnepélyes kere-

tek között köszöntöttük Sződ Község legidősebb női és fér�  lakó-
ját. Községünk legidősebb női lakója Bujtás Jánosné (szül.: Her-
tel Anna, Sződ, 1925.01.29.) Sződ, Dózsa György út 190. szám 
alatti lakos, aki ebben az évben töltötte be a 97. életévét. A legidő-
sebb fér�  Nagy Frigyes (szül.: Budapest, 1934.04.18.) Sződ, Dó-
zsa György út 291. szám alatti lakos, aki ebben az évben töltöt-
te be a 88. életévét. 

Az ünnepeltek részére a továbbiakban is jó egészséget kíván 
Sződ Község Önkormányzata.

Sződ Község Képviselő-testületének tagjai, a Sződi Polgármes-
teri Hivatal dolgozói, valamint magam nevében Kellemes Kará-
csonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk minden sződi la-
kosnak! 

Hertel László
polgármester

Sződ legidősebb lakója, Bujtás Jánosné köszöntése



5Önkormányzat Sződiek Híradója – 2022. tél

Az előző újság megjelenése óta a képvi-
selő-testület 7 ülést tartott, melyből  1 ren-
des ülés,  5 rendkívüli ülés  1  közmeghall-

gatás volt.
A testület az üléseken 13  rendelet alkotott és  13  határozatot 

hozott.  
  
2022. szeptember 8-i rendkívüli testületi ülés két részből állt. 

A nyilvános ülésen négy napirendi pont került megtárgyalásra, a 
zárt ülés keretén belül egy napirendet tárgyaltak meg a jelen lévő 
képviselők.

Első napirendi pontban a labdarúgó pálya mögötti parkoló ki-
alakításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás szükségességéről tar-
tott tájékoztatót Hertel László polgármester. Az építési beruházás-
hoz meghívásos közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Eh-
hez kapcsolódóan a testületnek határozatot kell hozni a beruhá-
zás közbeszerzési bonyolítójának kiválasztására vonatkozóan és az 
építési beruházás műszaki ellenőrének kiválasztására vonatkozó-
an. A képviselők mindkét témában egyhangú szavazással döntöt-
tek.

Második napirendi pontban a 2022. szeptember 10.-én meg-
rendezett Falunap előkészítési munkálatairól és a programról kap-
tak tájékoztatást a jelenlévők. Puskás Szilveszter alpolgármester 
javaslatára a falunapi programok közé felvételre került a Sződi 
Hősök terén megépült játszótér ünnepélyes átadása, melyre 12.00 
órakor került sor.

Harmadik napirendi pontban a többször módosított 12/2014. 
(XI.06.) számú, A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
körzetek meghatározásáról szóló rendelet módosításának megtár-
gyalásra került sor. A rendelet ismételt módosítása azért vált szük-
ségessé, mert a védőnői körzetek meghatározását az ÁNTSZ fe-
lülvizsgálta a védőnő távozását követően. Szakmailag nem tart-
ják helyesnek, hogy a két körzet kialakítása során csak az egyik 
körzetbe kerüljön az iskolai védőnői ellátás. Az előterjesztésbe az 
ÁNTSZ szakmai javaslata alapján a két körzet között úgy került 
az iskolai ellátás megosztásra, hogy az egyik körzet védőnője a pá-
ratlan a másik körzet védőnője a páros osztályok ellátást végez-
ze el. A testület a rendelet módosítását egyhangúlag hagyta jóvá.

Negyedik napirendi pontban a Vagyon rendelet módosításáról 
született döntés.

Burda Árpád 2134 Sződ, József Attila utcai lakos telekalakí-
tásához kapcsolódóan elkészíttette a telekalakítási vázrajzot és az 
ahhoz kapcsolódó munkarészeket. A telekalakítás földhivatalhoz 
történő benyújtásához szükséges az önkormányzati törzsvagyon 
módosítása. 

A testület rendelet módosítással döntött arról, hogy a Tece-pa-
tak 12 996 m2 területéből 159 m2 forgalomképessé nyilvánított és 
egyben kivonta a törzsvagyonból. Ezt követően határozattal dön-
tött, hogy az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy ez az önkor-
mányzati tulajdonú 159 m2 terület összevonásra kerüljön a 416/3 
újonnan kialakuló kivett beépítetlen területtel, melyben az Ön-
kormányzat osztatlan közös tulajdonosként szerepel.

Zárt ülés keretén belül: a  fejlesztő foglalkozást végző óvónők bér-
leti díjával kapcsolatos beadványának megtárgyalására került sor.

2022. szeptember 22-én  rendkívüli ülés összehívását kezde-
ményezte a Polgármester Úr. Az ülés összehívása azért vált szük-
ségessé, mert az előző ülésen meghozott közbeszerzési ügyekben 
lejártak a határidők. Két ügyben kellett kiválasztani a beérkezett 
pályázatok közül legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozókat.

Első napirendi pontban a „Parkoló kialakítása Sződ községben” 

beruházáshoz szükséges közbeszerzői feladatok ajánlattételi felhí-
vásra érkezett ajánlatokat tárgyalták meg a képviselők és egyhan-
gú határozattal a legkedvezőbb ajánlatot adó Petri Ingrid Berna-
dett került kiválasztásra Br.:1.300.000 Ft, vállalási árral. 

Második napirendi pontban a „Parkoló kialakítása Sződ község-
ben” beruházáshoz szükséges műszaki ellenőri feladatok ajánlatté-
teli felhívásra érkezett ajánlatok megtárgyalása, a műszaki ellen-
őr kiválasztására került sor. Három érvényes ajánlat közül a lega-
lacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó árajánlatot a DOMINO 
Nógrádi Építő Kft. (2660 Balassagyarmat, Hunyadi u. 4. 3/9.) ár-
ajánlattevő tette. A testület mindkét esetben egyhangú szavazással 
hagyta jóvá a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozók megbízását.

2022. október 13-án  a Polgármester Úr ismételten rendkívü-
li testületi ülést hívott össze, mely ülésen két napirendi pont ke-
rült megtárgyalásra. 

Az első napirendi pontban a közbeszerző által elkészített anyag 
alapján az építési beruházási eljárás lefolytatásáról kellett döntenie 
a testületnek. A közbeszerzés a „Mártírok útja melletti parkoló fel-
újítása” projekt elnevezést kapta. A kivitelezéshez kapcsolódó épí-
tési beruházás közbeszerzési eljárásának lefolytatásáról született 
döntés. A határozat öt gazdasági szereplő közbeszerzési meghívá-
sát is tartalmazza. Ezt követően a Közbeszerzési Bíráló Bizottsági 
tagok -közbeszerzési szakember által tett javaslata alapján- meg-
választásáról döntöttek egyhangú szavazással a képviselők. A ha-
tározatok teljes szövege a testületi jegyzőkönyvekben olvasható.

Második napirendi pontban a Sződi Csupafül Óvoda és Ringa-
tó Mini Bölcsőde, az iskolai téli szünet idejére történő bezárásáról 
szóló egyeztetés és határozat hozatala következett. A képviselők-
nek előzetesen megküldött anyag tartalmazta a javaslatot arra vo-
natkozóan, hogy a takarékosság miatt az Önkormányzati fenntar-
tású oktatási nevelési intézmények nyitvatartása is igazodjon az is-
kola nyitva tartásához, illetve a meghosszabbodott téli szünethez. 
A testület elé terjesztett javaslat a két intézményvezető, Köncse 
Antalné óvoda vezető és Bárány-Pozsonyi Melinda bölcsőde ve-
zető javaslata alapján készült el. Az intézményvezetők felmérték a 
meghosszabbított téli szünet idejére vonatkozóan a szülői igénye-
ket. Az intézményekben nincs lehetőség arra, hogy csak részeket 
fűtsünk, mivel nagyon kevés kisgyermek részére jelezték az igényt, 
ezért a testület egyhangúlag döntött az intézmények 2022.12.22.-
től, 2023.01.08.-ig történő bezárásáról és a fűtés 18 fokra történő 
visszavételéről. Az intézményekben dolgozók részére szünet idejé-
re szabadság kivétele került elrendelésre.

2022. november 4.-én rendkívüli kihelyezett testületi ülés 
megrendezésére került sor. Az ülésen nem született határozat. A 
képviselők az energiamegtakarítással kapcsolatos polgármesteri 
tájékoztatót hallgatták meg és egyeztetést folytattak arról, hogy 
az önkormányzat  milyen lépéseket tudna tenni az energia költ-
ségek csökkentése érdekében. A tájékoztató hiteles alátámasztá-
sát a pénzügyi csoport által szolgáltatott adatok adták. A gáz és 
áram órák éves leolvasása október hónapban megtörtént. Itt még 
nem volt jelentős növekedés, sőt a Faluházban a napelemes rend-
szernek köszönhetően még � zetési többlet is keletkezett, melyet a 
szolgáltató visszautalt. Az óvoda és bölcsőde energiafelhasználásá-
nak csökkentése érdekében a két önkormányzati fenntartású in-
tézmény az iskola téli szüneti nyitva tartásához igazodik. Az in-
tézményekben, abban a térben, ahol a kisgyermekek rendszere-
sen tartózkodnak 22 fok lehetséges, esti és hétvégi időszakban 18 
fokra kell visszavenni a fűtést. A konyha az intézményi szünet ide-
jére szintén zárva tart. Remélhetőleg ezen időszak alatti energia 

Önkormányzati hírek
Hírek a képviselő-testület üléseiről
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megtakarítás fedezi az előző fogyasztás emelt összegét. A Faluház-
ban a novemberi rendezvények megtartásra kerülnek, születésna-
pok, színházi előadás, idősek napja, közmeghallgatás. December-
ben csak a Falukarácsony kerül megrendezésre. Az önkormányzat 
célja, hogy a takarékosság mellett megfelelő munkakörülményt 
biztosítson minden önkormányzati dolgozó részére. A sződi in-
tézményekben nem fázhatnak a dolgozók. Nem lehet megenged-
ni azt a luxust, hogy bárki megfázzon és betegállományba menjen.

A közmunkások a normál munkarendben dolgoznak a további-
akban is. A műhelyben hétvégén és munkaidő végeztével 16 fok-
ra kerül visszaállításra a klíma, napközben a hőmérséklet 20 fok 
lehet. 

A megbeszélésen az a megállapodás született, hogy fenti intéz-
kedések megtétele után januárban ismét vissza kell térni és felül 
kell vizsgálni azt, hogy mennyire eredményesek az intézkedések. S 
ezt követően lehet további megszorításokon, változtatáson elgon-
dolkodni. Közben � gyelni kell a politikai helyzetet és a többi ön-
kormányzat lépéseit is, hiszen nem csak egyedül a Sződi Önkor-
mányzat került ebbe a helyzetbe. Nem szégyen kérdezni, tanulni 
mások által megtett változtatásokból és átvenni a jónak ítélt dön-
téseket.

2022. november 11-i közmeghallgatásra takarékossági okok 
miatt, -mivel már november 10-én 17.00 órától a fűtés vissza lett 
állítva a hét végi 18 fokra- a könyvtárban került sor. A lakossági 
érdeklődés ebben az évben is nagyon csekély volt, így nem jelen-
tett gondot, hogy lényegesen kisebb teremben került sor az ese-
ményre. Hertel László polgármester az Önkormányzat és intéz-
ményei 2022. évi működéséről szóló beszámolóját címszavakban 
tartotta meg, mivel a jelenlévők jól ismerik az Önkormányzat gaz-
dálkodását, a lakosság pedig a negyedévente megjelenő Sződiek 
Híradója kiadványból szinte naprakészen tájékozódhatnak az ön-
kormányzat gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről. Az önkor-
mányzat ebben az évben is jelentős számú pályázatot nyújtott be: 
14 db, melyből 7 pályázaton nyert is az önkormányzat

131 millió forint értékű összeget, melyhez 25 millió forint ön-
részt biztosított. További 2  pályázat van elbírálás alatt 3 pályázat 
pedig  tartaléklistán van.  Az intézmények gazdálkodása is a költ-
ségvetésben szereplő összegekhez mérten időarányosan került fel-
használásra. Az önkormányzat gazdálkodása stabil. Az áremelé-
sekkel járó költségnövekedéseket 2022-es évben Sződ Község Ön-
kormányzata kigazdálkodja.

Második napirendi pontban a HÉSZ és az RT 2022. évi módo-
sításának partnerségi egyeztetésére került sor. A Polgármester Úr 
ismertette a jelen lévőkkel, hogy a 3/2022.(III.22.) rendelettel ke-
rült elfogadásra egy hosszú előkészítő munka után Sződ Község 
új Rendezési Terve és Helyi Építési Szabályzata. Az elfogadást kö-
vetően azonban kiderült, hogy egy, két hiba becsúszott a terve-
zés során, ezért új eljárásban van csak lehetőség módosítani. Mi-
vel újabb igények is felmerültek, ezért ezeknek a � gyelembevéte-
lével történt a módosítás. Többek között egy olyan lakórész kiala-
kításra, ahol szolgálati lakások megépítése válik lehetővé. Tabán 
utca és a Rét utca végén lenne ez az új lakórész, ahol a konténer 
lakások is épülhetnének kisebb méretű telkeken. E mellett olyan 
hibák javításának átvezetése történik meg, amely az előző terve-
zés során az egyes térképszelvényeken nem került összhangba. A 
partnerségi egyeztetési anyag Sződ község honlapján megtalálha-
tó www.szod.hu/onkormanyazat/epitesugyiszabalyok/Rtegyezte-
tesianyag link alatt. 

Egyebek napirendi pontban egyetlen lakossági hozzászólás 
hangzott el, amelyre az érintettek a helyszínen válaszoltak.

2022. november 11-i közmeghallgatást követően a testület 
rendkívüli testületi ülést tartott. Az ülésen több fontos téma is 
megtárgyalásra került.

Első napirendi pontban a HÉSZ és RT partnerségi egyezteté-
sével kapcsolatos határozatok meghozatala következett. A testü-
let az eljárás egyszerű véleményezési szakaszát egyhangú szavazás-

sal lezárta és felkérte a Polgármestert a tervdokumentáció és a záró 
szakmai vélemény állami főépítész részére történő megküldésre.

Második napirendi pontban Czinege Balázs Kagami-ryú ok-
tató kérelmének megtárgyalása következett. A Faluházban tart 
évek óta minden héten egy alkalommal edzést gyermekek részére. 
Az emeleti nagyterem már szűkösnek bizonyul, ezért a földszinti 
nagyteremeben kerülnek az edzések megrendezésre. Kérelmében 
előadja, hogy szeretné, hogy a testület járuljon hozzá ahhoz, hogy 
terembérleti díj kedvezményesen kerüljön megállapításra. A testü-
let már hozott olyan határozatot, melyben a rendszeresen foglal-
kozásokat tartók 50 %-os kedvezményben részesülnek. A képvi-
selők egyhangúlag támogatták a bérleti díj 50%-os mérséklését.

Harmadik napirendi pontban Sződ község falumúzeumának 
felújítása és korszerűsítése építési beruházáshoz kapcsoló határo-
zathozatal következett. A régi irattár Falumúzeummá történő át-
alakítási munkálatainak kivitelezésére három árajánlat került be-
kérésre. A legkedvezőbb ajánlatot a COR-WIN CAR Kft adta a 
kiírásban szereplő építési feladatok elvégzésére bruttó 11.430.000 
Ft-os áron. A testület a vállalkozó ajánlatát egyhangúlag elfogadta.

  2022. november 30. napjára a polgármester képviselő testüle-
ti ülésre hívta össze a testületet.

Ezen az ülésen több rendelet módosítására került sor.
Első napirendi pontban az Önkormányzat és Intézményei I-III. 

negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót ismerhették meg 
a jelenlévők. A Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztatta képviselő 
társait arról, hogy Majer Kinga gazdasági vezető részt vett a  Bi-
zottsági ülésen és részletes szóbeli tájékoztatót tartott az írásban 
is megküldött beszámolóról. A Pénzügyi Bizottság  a beszámo-
lót megtárgyalta és a képviselő testület felé elfogadásra javasolta. 
A testület ezt követően egyhangú határozattal elfogadta a gazdál-
kodásról szóló beszámolót. A napirendi pont második részeként a 
költségvetési rendelet módosítása következett. Az év közbeni nor-
matíva módosítások miatt -többletnormatíva- szükséges a rendelet 
módosítása. A Pénzügyi Bizottság a gazdasági vezető részvételével 
bizottsági ülésen a rendelet módosítást is megtárgyalta és szintén 
elfogadásra javasolta. A képviselők egyhangú szavazással döntöt-
tek a költségvetési rendelet módosításáról.

Második napirendi pontban a Helyi adókról szóló rendelet mó-
dosítása következett. Hertel László tájékoztatta a képviselőket ar-
ról, hogy az utóbbi két évben a covid miatt a testület által már jó-
váhagyott módosításokat nem lehetett hatályba léptetni, ezen mó-
dosításokat kell ismételten jóvá hagyni.  Ezen felül javaslatot tett a 
kommunális adó és a külterületi ingatlanadó 18.000 Ft/év összeg-
ről 20.000 Ft/év összegre történő emelésére. Újabb adónem beve-
zetésére a polgármester nem tett javaslatot. A testület elfogadta a 
polgármester javaslatait és az építmény adó esetében döntött arról, 
hogy a belterületi lakóingatlanokat megvásárló cégek, jogi szemé-
lyek esetében az adó mértéke 850 Ft/m2/év mértékű megemelés-
re kerüljön. Ezzel a belterületi lakóingatlanokat megvásárló jogi 
személyek, cégek is egyező mértékű adót � zetnek 2023. január 01 
napjától, mint a gazdasági, kereskedelmi területeken adóköteles 
építmények után � zetendő adó összege. A döntés egyhangú volt.

Harmadik napirendi pontban a Temető rendelet módosításáról 
döntött a testület. A temető használati díjainak emelésére sem volt 
lehetőség a covid miatt az előző két év során. Ez év szeptemberétől 
a rezsi költségek emelkedése miatt a temető hűtő használati díjá-
nak megemeléséről azonban döntött a testület, ez az összeg 5.000 
Ft/éj. A rendeletmódosításokat is megtárgyalta a Pénzügyi Bizott-
ság és elfogadásra javasolta, továbbá javaslattal élt arra vonatkozó-
an, hogy a gránit urnafalba kerüljön 2 férőhelyes sírhely, mely ösz-
szege 20 évre 120.000 Ft-ba kerüljön. A képviselők a rendeletet 
egyhangúlag  jóváhagyták – a díjtételek külön cikkben-.

Negyedik napirendi pontban a 2023. évi szolgáltatási díjak, 
bérleti díjak meghatározása következett. A hivatali előterjesztést 
a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, az étkezési térítési díjak vo-
natkozásában további 10 %-os emelést javasolt. A képviselők ezt 
a javaslatot egyhangúlag támogatták. Szolgáltatási díjak vonatko-
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Képviselő-testületi e-mail címek
Puskás Szilveszter alpolgármester: alpolgarmester@szod.hu
Erdélyi Balázs: Kultúráért és oktatási ügyekért felelős tanácsnok: kulturalis_tanacsnok@szod.hu
Gazsó Tímea: Környezetvédelemért felelős tanácsnok:  kornyezetvedelmi_tanacsnok@szod.hu
Juhász István: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: penzugyibizottság@szod.hu
Juhász Sándor: Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: szocialisbizottsag@szod.hu
Mikes László: Közösségi rendezvényekért és kapcsolatokért felelős tanácsnok: kozossegi_tanacsnok@szod.hu

Sződiek Híradója – Negyedévenként megjelenő önkormányzati hírmagazin. Kiadja: Sződ Község Önkormányzata, 
2134 Sződ, Dózsa György út 100. (tel.: 06 30 157-1680, 06 30 157-1750, e-mail: szodiekhiradoja@szod.hu, www.szod.hu). 
Felelős kiadó: Hertel László polgármester. Felelős szerkesztő: Puskás Szilveszter alpolgármester Szerkeszti: A szerkesztőség. A 
szerkesztőség állandó résztvevői: faluház - Buzogány Márta, iskola - Gazsó Tímea, óvoda - Köncse Antalné óvodavezető, katolikus 
egyház - Lángné Szemcsák Nóra, baptista egyház - Blaskó Péter, sport - Tarkó Miklós, szociális és egészségügy - Juhász Sándor. 
Nyomdai előkészítés: Herczeg Csilla. ISSN: 2063-6083

A szerkesztőség a kéziratok rövidítésének jogát fenntartja! A szerkesztőség a magánjellegű közleményekért, tördelési, nyomdai hibákért 
felelősséget nem vállal! A kézirat december 1-jén került lezárásra. 

Tájékoztatjuk tisztelt szerzőinket és hirdetőinket, hogy a Sződiek Híradója tavaszi számának lapzártája 2023. március 9-én (csütörtökön) 
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@szod.hu e-mail címre várjuk.

Felhívjuk hirdetőink � gyelmét, hogy a megjelenés előtt szíveskedjenek a hirdetési díjat a polgármesteri hivatal pénztárába be� zetni.  
Bruttó hirdetési díjaink: egy oldal fekete-fehér 20.000 Ft, fél oldal fekete-fehér 10.000 Ft, negyed oldal fekete-fehér 5.000 Ft.

Anyakönyvi hírek
Születés:

1./ Ertsey Péter és Szabó Rita gyermeke Péter
2./ Fogarasi Máté György és Keller Réka Anna gyermeke Panna
3./ Tóbiás László és Mészáros Anita gyermeke Zétény

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

Házasságkötések:
1./ Dudás Alexandra és Vasvári Zoltán
2./ Králik Petra és Zachár Máté
3./ Siegl Ágnes és Válóczy Gyula

Sok boldogságot kívánunk!
 Halálesetek:
1./ Dobai Gáborné (1955) születési neve: Dancz Edit Mária
      anyja neve: Torma Borbála

2./ Garaba József (1953) születési neve: Garaba József
      anyja neve: Muka Magdolna
3./ Hegedűs Józsefné (1935) születési neve: Volentics Anna
      anyja neve: Varga Anna
4./ Hegyi István (1947) születési neve: Hegyi István
     anyja neve: Volentics Anna
5./ Juhász Vincéné (1935) születési neve: Bajkai Mária
      anyja neve: Erdélyi Katalin
6./ Kiss Miklós Zoltánné (1955) szül. n.: Szatmári Julianna
      anyja neve: Farkas Piroska
7./ Rózsavölgyi Gusztáv István (1952)
                                                   szül. n.: Rózsavölgyi Gusztáv István
      anyja neve: Fézler Julianna
8./ Serfőző László (1937) születési neve: Serfőző László
      anyja neve: Gyurina Katalin
9./ Tárnyik Pál János (1939) születési neve: Tárnyik Pál János
      anyja neve: Galgó Julianna
10./ Tóth Gézáné (1933) szül. n.: Mogyorósi Magdolna
       anyja neve: Balogh Mária

       Az elhunytak hozzátartozói fogadják őszinte részvétünket!

zásában is további emelésekről született döntés. A Műfüves pá-
lya bérleti díja 8.000 Ft/óra összegben került maghatározásra.  Az 
önkormányzati ingatlanok díjainak emeléséről is döntés született. 
Az italdiszkont bérleti díja 20 %-al került megemelésre, míg az 
fodrászüzlet és raktár bérleti díjáért 5.000 Ft-al kell többet � zet-
ni januártól. A vérvételi helység bérleti díja is megemelésre került 
1.000 Ft/alkalom. A Faluház bérleti díjai is emelésre kerültek -a 
díjtételek külön cikkben-.

Ötödik napirendi pontban a Polgármester Úr tájékoztatta a 
képviselőket az önkormányzatnál 2022-ben foglalkoztatott köz-
munkások munkavégzéséről és a községgazdálkodási feladatok-
ról. 

Hatodik napirendi pontban a Mártírok útja melletti parkoló 
felújítása  közbeszerzési eljárás keretén belüli határozatok megho-
zatalára került sor.

Egyebek napirendi pontban:
• 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadására került sor.  Követ-

kező évben két még eddig nem vizsgált témakör kerül belső ellen-
őrzésre -Humán erőforrás és létszámgazdálkodás az önkormány-
zati intézményekben- Áfa bevallás ellenőrzése.

• Speciális étkezésre érkezett ajánlat elfogadása. Az önkormány-
zati intézményekbe járó gyermekek speciális étkezését külső vál-
lalkozó bevonásával a -Vác és Vidéke Vendéglátó Kft- látja el az 
önkormányzat. Erre vonatkozó 2023. évi ajánlatot fogadták el a 
képviselők. Ezen ételek előállítása jóval magasabb összegbe kerül, 
mint a rendes étkezés előállítása, a szülőknek azonban csak a alap-
költséget kell meg� zetni. A különbözetet ezen gyermekek eseté-
ben az önkormányzat átvállalja.

dr Bojtayné B Gabriella
jegyző
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Temető használati díjak 2023.január 01-napjától
1. Temető üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások díjai:   
 a) Temető fenntartási hozzájárulás     
  új síremlék készítése esetén:  Br.:  10.000 Ft 
  - Sződi lakosok által � zetendő díj:  Br.:   5.000 Ft
 b) Hűtőhasználat:  Br.:   5.000 Ft 
 c) Ravatalozó bérleti díja:  Br:  20.000 Ft
  - Sződi lakosok által � zetendő  díj:  10.000 Ft
      d) Temetőben végzett sírhely karbantartási díj  Br:  10.000 Ft
  - Sződi lakosok által � zetendő díj:  Br.:   5.000 Ft
 e) Temető fenntartási hozzájárulás temetésenként Br:  30.000 Ft 
  - Sződi lakosok által � zetendő  díj: 15.000 Ft

2. Sírhelymegváltás
 a) 1 férőhelyes sírhely 25 évre (210x120 cm) új sírhely esetén (200X100 cm): Br.:  20.000 Ft
 b) 2 férőhelyes sírhely 25 évre (210x200 cm) új sírhely esetén (200X200 cm): Br.:  40.000 Ft
 c) Műkő urnafalban 1 férőhelyes sírhely 20 évre  Br.:  12.000 Ft
 d) Gránit urnafalban 1 férőhelyes sírhely 20 évre  Br:   80.000 Ft
 e) Gránit urnafalban 2 férőhelyes sírhely 20 évre  Br: 120.000 Ft
 f) Urnasír, urna, kripta(urna földbe helyezése)4 férőhelyes (200X100 cm Br:   20.000 Ft
 g) Gyermeksírhely 1 férőhelyes 25 évre (130x100 cm): 15.000 Ft      
 h) Kripta, sírbolt négyzetmétere 60 évre:  Br: 500 Ft/60 év 

                                                                                           dr Bojtayné B Gabriella
                                                                                                        jegyző

Étkezési térítési díjak 2023. január 01-től 
Óvodai étkezés: Br:      770 Ft
Iskola 3X étkezés: Br:      825 Ft
Menza: Br:     462 Ft
Vendég étkezés: Br:     880 Ft
Óvodai, Bölcsődei dolgozók 
és konyhai dolgozók étkezési díja Br:      605 Ft
Ebéd házhozszállítási díj        Br: 200 Ft/adag
nem nyugdíjas esetén   Br: 300 Ft/adag    
Bölcsődei étkeztetés Br:       715 Ft

dr Bojtayné B Gabriella
jegyző

Önkormányzati intézmények nyitvatartása
A rezsi díjak emelkedése miatt az Önkormányzat az alábbi 
intézkedéseket hozta:
- A Sződi Csupafül Óvoda és a Sződi Ringató Mini Böl-
csőde az iskola téli szünetének idejére 2022. december 22-től 
2023. január 8-ig zárva tart.
- A Sződi Polgármesteri Hivatal áttért a 4 napos munkahétre:
       Hétfő: 7.30-tól-18.00-ig 
       Keddtől csütörtökig 7.30-tól- 17.00-ig tart a munkaidő.
       Ügyfélfogadás: Keddi és Csütörtöki napokon.
-  Faluház nyitvatartása igazodik a Hivatal munkarendjéhez.
- Könyvtári órák: Hétfő: 14.00-18.00, Kedd: 10.00-16.00
                               Csütörtök: 11.00-16.00.

dr Bojtayné B Gabriella, jegyző

Bérleti díjak 2023. január 1-től
A Műfüves labdarúgópálya alapdíja 8.000 Ft/óra

Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai:
- Dózsa György út 104. Italdiszkont 138.000 Ft
- II. János Pál pápa tér  Fodrász 50.000 Ft
                                   Raktár 50.000 Ft
- Dózsa György út 48. szám alatti rendelőben vérvétel
 1.000 Ft/alkalom
Faluház bérleti díjai:
Színházterem+kisegítő részek(előtér, folyosók, WC-k)
 Br: 6.715 Ft/ó
Színházterem+öltöző+kisegítő részek: Br: 7.350 Ft/ó
Színházterem+konyha+kisegítő részek: Br: 8.812 Ft/ó
Színházterem+öltöző+konyha+kisegítő részek: Br: 9.636 Ft/ó  
Technika: Nem bérelhető
Emeleti klubterem, csak fenti mosdókkal+WC-k:
 Br: 5.545 Ft/ó
Emeleti karzat terem+fenti mosdók: Br: 3.140 Ft/ó

Emeleti karzat+fenti mosdók+lenti kisegítő: Br: 3.260 Ft/ó
Sport öltözők hátsó bejárattal: Br: 2.632 Ft/ó
Sport öltöző (csak vendég) hátsó bejárattal: Br: 1.997 Ft/ó
Sport öltöző (csak hazai) hátsó bejárattal: Br: 1.997 Ft/ó
Bírói öltöző: Br: 1.997 Ft/ó
Sport öltözők főbejáraton: Br: 4.664 Ft/ó
Lenti folyosó+előtér+WC-k: Br: 2.886 Ft/ó
Egész napra Sződieknek a földszinti rész rendezvény:
 Br:   75.900 Ft +52.000 Ft kaució
Egész napra nem Sződieknek a földszinti rész rendezvény :                                       
 Br: 122.680 Ft +52.000 Ft kaució

Faluház épületében a  hangosítás áramvételi díja
               bruttó 500.- forint/alkalom

Téli hétvégi -hivatali időn kívüli- bérlet esetén amennyiben a 
fűtést is igénylik plusz díj felszámítása – 4 óra alatti bérlet ese-
tén:          Br: 10.000 Ft/alkalom

- 4 óra feltetti bérlet esetén:               Br: 20.000 Ft/alkalom

dr Bojtayné B Gabriella
jegyző
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Mesemondó verseny
Szeptember 30. Benedek Elek születésnapja. Ezen a napon 

ünnepeljük a magyar népmese napját, ezért erre a napra hirdet-
tük meg alsó tagozaton a mesemondó versenyünket.

A gyerekek lelkesen keresgéltek a legjobban elmondható, iz-
galmas mesék között. Az osztályokban elődöntőt tartottunk, 
és csak a legjobb három juthatott be a döntőbe. Osztályfőnök-
ként állíthatom, hogy nagyon nehéz volt a választás, mert min-
denki nagyon szeretett volna szerepelni. 

Végül elérkezett a nagy nap. Az első, másodikosok délelőtt 
kerültek sorra. Az izgalmakat fokozta, hogy a zsűriben Volen-
tics Piroska óvónénit, és Buzogány Márti nénit is felfedezhet-
ték a gyerekek, és több kedves óvónénijük is megtisztelte je-

lenlétével az előadásukat. Iz-
gatottan ültek be a mesemon-
dó székbe, és igyekeztek elva-
rázsolni a közönséget.

A legjobban a következőknek sikerült:
I. helyezett: Dávid Csaba 2.a
II. helyezett: Kalász-Kermjét Soma 2.b
III. helyezett: Nyiri Blanka 2.b

Délután a harmadikos és negyedikes tanulók kerültek sor-
ra. Őket a felsős magyartanárok, Timi néni, Anna néni és ál-
landó zsűritagként Orsi néni zsűrizte. Itt is nagy verseny volt, 
olyannyira, hogy egy különdíj is született.

I.helyezett: Varga Barnabás 4.b
II. helyezett: Várhelyi Marcell 4.a
III. helyezett: Tarkó Noémi 4.b
Különdíj: Boldog Sebestyén 3.a

Mivel ez volt az első mesemondó versenyünk egy extra juta-
lom is járt érte. Az összes döntős eljöhetett egy jutalomkirán-
dulásra Vácra, a Sajdik Ferenc Múzeumba, ahol közelebbről 
megismerkedhettünk Gom-
bóc Artúrral és társaival. Re-
mek múzeumpedagógiai fog-
lakozásokon vehettünk részt. 
Remélhetőleg sikerült ked-
vet csinálni egy legközeleb-
bi mesés versenyhez is. Mert 
Csukás István szavaival élve: 
„A mese örök. A mese pedig 
azért örök, mert a közönsége 
is örök. Amíg gyerekek van-
nak, addig mese is lesz, és a 
gyerekek sem változnak lé-
nyegesen.”

Gombai Erzsébet

HUNYADIS HÍREK
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Iskolánkban a hagyomá-
nyos ünnepek mellett fon-
tos szerepet kapnak a jeles na-
pok is, köztük az Állatok Vi-
lágnapja, amelyet Assisi Szent 
Ferenc, az állatok és a termé-
szet védőszentjének emlékére 
október 4-én tartanak. 

Már a nevezetes napot meg-
előző héten elkezdtünk foglal-
kozni a témával, és a délutáni 
foglalkozásokon játékos for-
mában gazdagítottuk tanu-

lóink ismeretét az állatok éle-
téről és az állatvédelem fon-
tosságáról. Ezen kívül kiállí-
tást szerveztünk. Arra kértük 
a gyerekeket, hogy kézműves 
foglalkozás keretein belül ké-
szítsék el kedvenc állatukat.  

Szebbnél szebb munkák 
születtek különböző anyagok-
ból, papírból, fából, gyurmá-
ból, fonalból, valamint újra-
hasznosított műanyag�akon-
ból is. A technikát a tanulók 

szabadon megválaszthatták, 
és egyénileg vagy kettesével, 
esetleg kis csoportban készí-
tettek egy-egy alkotást. 

A kiállításon sok ötletes, 
igényesen létrehozott mun-
kát csodálhattunk meg. A pa-
pírhajtogatástól és termés�gu-
ráktól kezdve a mókás akvári-
umig sokféle állat�gurát ké-

szítettek lelkes tanulóink. A 
legkisebbek állatrajzai plaká-
tokra kerültek, amelyekkel a 
folyosót díszítettük.

A kiállítás jól sikerült, ki-
csik és nagyok egy héten át 
örömmel nézegethették a mű-
veket.

Kiss Zsuzsanna

Állatok Világnapja

2022. október 15-én iskolánkban őszi tematikus napot tartot-
tunk az alsó tagozaton. 

A program célja volt, hogy tanítványaink tevékenykedtető, já-
tékos és élményszerű foglalkozásokon vegyenek részt, emellett 
bővítsük az évszakról való ismereteiket. 

Előzetes feladatként a diákok gyűjtőmunkát végeztek. Az 1. 
osztályosok az őszi munkákról készítettek plakátot, a 2. osztá-
lyosok őszi verseket gyűjtöttek csokorba, és színesítették évszak-
hoz kapcsolódó képekkel, a 3. osztályosok az őszi jeles napokról, 
a 4. osztályosok az őszi népszokásokról számoltak be. A diákok 
gyűjtőmunkái folyosóinkat színesítettek az őszi hónapokban.

A prokjektek elkészítése mellett az osztályok tanítóik segítsé-
gével ízletes és egészséges gyümölcssalátát is készítettek, melyet 
aztán természetesen együtt fogyasztottak el.

Kézműves foglalkozás keretében termésképek készültek, va-
lamint préselt levelekből gyönyörű alkotások születtek a szor-
gos kis kezek által. Tematikus délelőttünket közös táncházzal 
zártuk a tornateremben, ahol énekelve és táncolva vidáman zár-
tuk a napot.

Gazsó Tímea

Őszi tematikus nap az alsó tagozaton
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Pályaorientációs nap az alsó 
tagozaton

Az előző tanévekhez hasonlóan idén ősszel is szerveztünk pá-
lyaorientációs napot iskolánkban. Célunk, hogy tanulóink kor-
osztályuknak megfelelően minél több foglalkozást, szakmát is-
merjenek meg, betekintést nyerjenek a munka világába. Mindezt 
színes programokkal, feladatokkal üzemlátogatásokkal tarkítva. 
Így néhány év múlva lehet, hogy könnyebben tudnak majd vála-

Az idei évben a Sződi Hunyadi János Általános Iskola 7.a osztá-
lya kapta feladatul, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc-
ról méltón megemlékezzen.

A Himnusz eléneklése után az osztály bemutatta ünnepi műso-
rát, melynek mottója Márai Sándor szavai voltak:„…lényeges dol-
gokat emberek között soha nem a szavak, mindig csak a magatar-
tás és a cselekedetek intéznek el.” 

Az ünnepély alatt a gyerekek végigvették a történelmi esemény 
főbb momentumait, melyhez korabeli képeket és rádióbeszédeket 
is láthattak, hallhattak iskolánk tanulói, pedagógusai.

Majd bemutattuk a szabadságharc leverése utáni hangulatot, 
érzelmeket. Ezt mutatta be a lenti vers is:

“Uram! Bár fáj nagyon 
de mégis elmegyek. 
I�úságom itt hagyom 
de viszek erdőt és hegyet,
levegőt, lelket, szabadot, madárdalt,
a föld szagát, szót, mit mondani szabadott 
és lukas zászlót, tépett glóriát. 
Ha KINT összehajolunk majd 
tépett lelkű árva magyarok

a visszatérés halk reménye hajt 
de most még – bár fáj – kint maradok! 
(Makray R. László: Az elmenők imája)
Szeretném megköszönni a Faluház vezetőjének segítségét a pró-

bákhoz és a gyerekek hozzáállását, szorgalmát és fegyelmezettsé-
gét, hogy egy méltó ünnepséget tudtunk bemutatni.

Abay-Nemes Anna
osztályfőnök

Október 23.

Megemlékezés az aradi vértanúkról
Az idei tanévben iskolánk 6. évfolyama, illetve 2 fő 5. osz-

tályos tanulónk közreműködésével tartottuk meg a nemze-
ti gyásznap keretében a tizenhárom aradi vértanúra emlékező 
ünnepélyünket. A próbák megvalósítása, összehangolása sok 
szervezést igényelt, hogy elképzeléseinket megvalósíthassuk. A 

sok közös munkának meglett a gyümölcse, hiszen végül egy 
komoly, a megemlékezés hangulatához illő műsort adtak elő a 
diákok. Az előadást igyekeztünk úgy összeállítani, hogy min-
denki szerephez jusson, és aki nem szívesen van rivaldafény-
ben, ő inkább olyan szerepet kapjon, ami még vállalható szá-

mára. A versek és összekötő szövegek mellett zenei aláfestéssel, 
és mécseseink meggyújtásával vált gazdagabbá és emlékezete-
sebbé az előadás. Az előkészületek alatt pedig tanulóink jó ré-
sze szoros barátságot kötött egymással, mely szívet melengető 
volt osztályfőnökeik számára. 

Juhász Gyula: Vértanúink - részlet  1918. október 6.

„A föld alól, a magyar föld alól
 A vértanúk szent lelke földalol:
E nagy napon, hol emlék s béke leng,
A bús bitókra hittel nézzetek!”

Nyuzó Andrea, Sztrehárszkiné Gyetvai Mária
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szolni a most alsó tagozatosok 
arra a kérdésre, hogy: „Mi le-
szel, ha nagy leszel?”

Az 1. osztályosok játékos 
feladatok keretében mutattak 
be különböző foglalkozáso-
kat, mesterségeket. Eljátszot-
ták, lerajzolták, plakátokat ké-
szítettek az általuk legnépsze-
rűbbeknek tartottakról.

A 2. osztályosokat egy he-
lyi vállalkozó, Hertel Zoltán 
szikvízkészítő fogadta és mu-
tatta be, hogyan készül mind-

annyiunk kedvence, a szóda.
A harmadikosok üzemlátogatáson vettek részt a Reményi 

Csomagolástechnika Kft.-nél, ahol Volentics Tibor üzemvezető 
kalauzolta a tanulókat, bemutatva a csomagolóanyagok előállí-
tásának fázisait. Az alapanyagtól kezdve a fólia előállítását, dara-
bolását, csomagolását is megismerhették a gyerekek.

A negyedikesek ebben a tanévben korcsolyázni járnak a Va-
sas jégpályára. A pályaorientációs nap keretében megismerked-

tek a pálya működésével, gépészetével, megtudták, hogyan állít-
ják elő a jeget. Bejutottak egyébként nem látogatható helyekre, 
mint például a VIP-szektor.

Köszönjük minden vállalkozásnak, üzemnek, hogy fogadták 
alsósainknak, akik sok hasznos ismeretet szereztek ezen a napon 
különböző foglalkozásokról, az üzemek működéséről.

Prekopa Józsefné

Iskolánkban az idei tanévben új hagyományt teremtettünk. 
November 11-e Szent Márton nap ünnepe, s mivel ez vasárnapra 
esett, az azt megelőző pénteken tartottuk meg rendezvényünket.

Az előterünkben autentikus díszeket helyeztünk el, hogy ez-
által is közelebb kerüljenek tanulóink a néphagyományokhoz. 
Emellett Szent Márton életéről plakátok kerültek kihelyezésre 
annak érdekében, hogy minél többet megtudhassanak róla di-
ákjaink.

Egy római tribunus �aként született, aki katonai neveltetést 
kapott. 18 éves korában katonai felvonulás alkalmával köpenyé-
ből levágott egy darabot, amit egy koldus testére borított. Nem 
sokkal később megkeresztelkedett és misszionárius lett. Majd 
371-ben püspökké választották, a nagy megtiszteltetés elől el-
bújt a libák között, de azok hangos gágogásukkal elárulták. Úgy 
tudni, meggyőző és hiteles püspök volt, aki az imádságot és a 
lelkészséget össze tudta egyeztetni a jótékonysággal. Ő az első 
Szent, aki nem mártírként emelkedett az oltárokra.

Az első Márton napi liba lakomáról szóló írásos beszámoló 
1171-ből származik. 

Ez alkalomból lámpás versenyt hirdettünk intézményünkben, 
melyre a gyerekek szép számmal szebbnél szebb lámpásokat ké-
szítettek el. Tanulóink a bejáratnál szavazhattak a nekik legin-
kább tetsző lámpásra. Szavazataik alapján nyertesek is születtek, 
mint minden versenyen: 

1. helyezett: Vámos Ivett 2.b osztályos tanuló
2. helyezett: Hévizi Dániel 3.a osztályos tanuló
3. Szilas Boglárka 2.a osztályos tanuló

Szent Márton nap
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Ezúton köszönjük a szülőknek a megvalósításban, az alkotás 
elkészültében nyújtott segítséget, támogatását!

A csodálatos lámpásokkal felvonultunk iskolánkban bejárva 
annak folyosóit, tantermeit.

Az első osztályos tanulók a „Száz liba egy sorba…”kezdetű 
dalt énekelték, a második, harmadik és negyedik osztályosok pe-
dig az alábbi dallal vonultak fel elkészített lámpásaik kíséret-
ében.

1.„Szent Márton nap ünnepén,
égő lámpást viszek én,
világítson mindig minékünk,
ahol járunk ahova megyünk!

2. Pogány volt ő s katona,
így lett Isten bajnoka,
Ketté vágta díszes köpenyét
betakarta a koldus testét.   

3. Osszuk szét a köpenyét,
Öröksége a miénk.
Pannon földnek drága szent 
�a, vezess minket vigy a jóra.

Mezősiné Illés Zsuzsa
tanító

Hosszú kihagyás után végre 
ismét alkalom nyílt arra, hogy 
a szülők betekintést nyerhesse-
nek egy-egy tanórába. Az idei 
tanévben az alsó tagozaton no-
vember 15-én került erre sor. 

Igazán nagy volt az érdek-

lődés. A nebulók is izgatottan 
várták, hogy végre megmu-
tathassák szüleiknek, mit tud-
nak. Remek hangulatban telt 
ez a két óra.

Mind szülő, mind pedagó-
gus részéről nagyon hasznos-

nak tartom ezt a programot. 
Szülőként azért, mert látja, 
hogy gyermeke mennyit fejlő-
dött és hol tart tanulmánya-
iban. Tanítóként viszont egy 
új helyzetben �gyelhetjük meg 
tanítványainkat, hiszen anyu-

nak és apunak is meg akarnak 
felelni tanulóink ebben a nem 
megszokott szituációban.

Bízom abban, hogy ez a ha-
gyomány jövőre is megvalósul.

Fleischinger Beáta
tanító

Kolléganőmmel már múlt 
tanévben elhatároztuk, hogy 
megpróbáljuk ebben az év-
ben közösen megszervezni 
osztályainknak a korcsolya 
tanfolyamot. (Ők már tavaly 
kipróbálták, és nagyon jó ta-
pasztalatokat szereztek.)

Szerencsére a szülők vállal-
ták a költségeket, és az iskola 
vezetése is támogatta az ötle-

tet, így szeptember 28-án el-
kezdődhetett a korizás. Kö-
szönjük! 

Igazán nagy izgalommal 
indultunk útnak, hiszen so-
kan most húztak először kor-
csolyát a lábukra. De meglep-
tek minket tanulóink, mert 
nagyon ügyesen és többnyire 
önállóan megoldották a beöl-
tözést, és már indulhattunk 

is a jégre. Két nagyon kedves 
edző várt minket, akik az ala-
pok bemutatása és elmondása 
után kezdő és haladó csoport-
ba osztották a gyerekeket, így 
folytatták az oktatást. Min-
den héten egyre ügyesebben 
végezték a feladatokat negye-
dikeseink, és egyre gyorsab-
ban siklottak a fogó játékok-

ban. A két csoport közti nagy 
különbség mostanra eltűnt.

Már csak két alkalommal 
megyünk így együtt korcso-
lyázni, de érezzük mennyire 
fog hiányozni. Egyik tanít-
ványom szerint az iskolában 
az lenne a legjobb, ha min-
den héten lenne korcsolyázás, 
színház és erdei iskola. Való-

Nyílt nap a Sződi Hunyadi János Általános Iskolában

Korcsolyázás a Vasas Jégcentrumban
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2022. november 11-én a 
DÖK „fergeteges RETRO 
suli-bulit” szervezett a felső 
tagozatos diákoknak.

A lelkes csapat az előkészü-
letekből is bőven kivette a ré-
szét. A bulit megelőző napok-
ban  ötletes dekoráció elké-
szítésével igyekeztek hangu-
latosabbá tenni a helyszínt. A 
büféhez szendvicseket gyár-
tottak, üdítőket kevertek, és 
kiszolgálták a táncolásban 
megfáradt vendégeket.

A hangulat nagyon jó volt, 
mindenki nagyon jól érezte 

magát a vélemények szerint 
„fergetegesre” sikerült bulin.

Köszönjük az SZK támo-
gatását, melynek jóvoltából 
a gyerekek ingyen kaphatták 
meg, amit elfogyasztottak 
(üdítőt, szendvicseket)! 

Boros Attiláné

2022. október 3-án a 2.a és 2.b osztály a Harisnyás Pippi 
című színházi előadást tekintette meg a Pesti Magyar Színház-
ban. Betekintést nyerhettünk Harisnyás Pippi, az örökmozgó, 
mindig jókedvű kislány kalandjaiba. Bizton állíthatjuk, hogy 
Pippi bohókás kinézete ellenére a legerősebb kislányok közé 
tartozik a világon, aki bármit megtenne a barátaiért. Gyere-
kek és felnőttek nevetőizmait is jól megdolgoztatta ez a vidám 
hangulatú előadás. 

Gombai Erzsébet,
Gazsó Tímea

Decemberben a két 5. osztály nagy része megnézte az Időfu-
tár című darabot. A mű történelmi háttere a 18. század, Mo-
zart és a bécsi klasszikusok kora valamint jelen korunk kama-
szainak mobiltelefonos világa. Az előadás jó hangulatú volt, 
hiszen Mozart zenéjét rap változatban ritkán hallhatjuk.

2022. november 16-án két alsós osztályunk is színház-
ba ment. A hosszú kihagyás után a gyerekek nagyon várták a 
programot.

A Pesti Magyar Színházban tekintettük meg a Harisnyás 
Pippi című darabot, melyre a 3.a és a 3.b osztály tanulói jöt-
tek el. A darabról vegyes reakciókat hallottunk, de nekünk na-
gyon tetszett.

Ivanics Istvánné 3.a osztályfőnök
Prekopa Józsefné 3.b osztályfőnök

ban ezek a programok igazán 
közösségépítőek, ezekre fog-
nak később emlékezni. Az él-
ményen kívül nagyon örü-
lök annak, hogy megismer-
ték, megtanulták ezt a spor-
tot, összetett mozgássort.

Remélem, a hosszú téli szü-
netben is lesz kedvük jégre 
menni, együtt korcsolyázni a 
családdal, barátokkal! 

Farkasné Haraszti Ildikó

Suli-buli

Színházlátogatás 
Harisnyás Pippi

Időfutár a 
Pesti Magyar Színházban

Harisnyás Pippi Színházlátogatás
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2022. november 25-én végre alkalom nyílt a felsős osztályok 
részére, hogy a Covid bezárások után, színházba mehessenek.

A Pesti Magyar Színházban tekintettük meg a Madagaszkár 
című darabot, melyre a 6.a, 6.b és a 7.a osztály tanulói jöttek el.

Köszönetet szeretnénk mondani Szamosi Krisztinának a szer-
vezésért.

Nagy élmény volt!
Nyuzó Andrea 6.a osztályfőnök

Sztrehárszkiné Gyetvai Mária 6.b osztályfőnök
Abay-Nemes Anna 7.a osztályfőnök

2022. november 4-én a Sződi Hunyadi János Általános Isko-
la 8. osztályos tanulói tanulmányi kiránduláson vettek részt. Az 
úticél a Terror Háza Múzeum volt. Mivel a kirándulás hétköz-
napra esett, így a MÁV ingyenesen biztosította az utazást a gye-
rekeknek és a kísérő tanároknak.

A múzeumban történelemtanárunk, Abay-Nemes Anna tar-
tott egy érdekes beszámolót a kiállításról. A gyerekek nagyon ér-
deklődőek voltak, hiszen a tananyagban is itt tartanak.

Reméljük, hogy a kirándulást jövőre is megszervezhetjük 8. 
osztályainknak.

Boros Attiláné osztályfőnök
Abay-Nemes Anna történelemtanár

Madagaszkár – Színházlátogatás

Terror Háza
Tanulmányi kirándulás

TE TUDTAD?
Történelmi kirándulás Dunakeszin a római emlékek nyomában

Tudtad, hogy a volt Bar-
baricumban élünk? Az 5.a 
és 5.b osztályos tanulók már 
tudják. Szeptemberben rend-
hagyó történelemórán vet-
tünk részt a dunakeszi Duna 
soron. A kiállítóhely egy ma-
gánház kertjében és alagsorá-
ban található, ahol a ház tu-
lajdonosa a tárlatvezető. A 

Duna folyó a Római Biroda-
lom határfolyója volt, mely-
nek jobb partja Pannonia 
provincia, bal partja pedig 
a Barbaricum volt. Stratégi-
ai szempontból a bal parton 
is állt erőd, nem csak átel-
lenben, a birodalmi terüle-
ten. Ezt az erődmaradványt 
néztük meg a kiránduláson. 

A falmaradvány magasabb, 
mint Aquincum falmaradvá-
nyai, és számos régészeti ér-
dekességet rejt. Sokat tud-
tunk az itteni római életmód-
ról és az ásatás körülménye-
iről. Nagyon izgalmas lehet, 
hogy valakinek a saját háza 
történelmi emlékhely és része 
a római limes útvonalának. 
A Dunakeszin feltárt kikö-
tőerőd I. Valentinianus csá-

szár határvédelmi rendszeré-
nek keretében épült a 370-es 
évek elején. Kirándulásunk a 
katonadombi játszótéren vég-
ződött, ezzel koronázva az iz-
galmas eseményt.

Kas Erika

forrás: https://www.sumi-
damagazin.com/2019/08/27/
rest_insert-125/ letöltés: 
2022.11.29.
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Matematika Házi Verseny 

Az iskola háziversenyei közül elsőként a matematikára került sor. 2022.09.25-én a 6. osztályos tanulók közül 12 fő mérte össze tu-
dását. A feladatok a logikus gondolkodás mellett pontos és alapos �gyelmet is igényeltek.

Helyezések:
1. Rutkay Márk              2. Bauer Kinga           3. Szügyi Botond
2022. november 21-én a Zrínyi Ilona Matematikaverseny iskolai fordulóján 25 tanuló vett részt.
A legtöbb jelentkezővel a 2. osztályok büszkélkedhetnek. Kíváncsian várjuk az eredményeket.

Kalmárné Vravuska Veronika

Internetes természettudományi háziverseny a Hunyadiban 

Iskolánkban az előző tanévben felszerelt korszerű informatika tanterem adottságai lehetővé tették számunkra, hogy a hetedik év-
folyamos diákok számára kiírt természettudományi versenyt - idén először - internetes környezetben bonyolítsuk le. Ennek a külön-
legességnek köszönhetően igen nagy volt az érdeklődés, mintegy 17 diák mérhette össze tudását a kémia, biológia és a földrajz tu-
dományok területén. A látványos, interaktív feladatokat és a verseny keretrendszerét a www.okosdoboz.hu alkalmazás biztosította. 

A verseny minden résztvevője számára hasznos tapasztalatokat és élményt nyújtott a program.
A versenyen legjobb eredményeket elért tanulók:
  I. helyezett: Fábián Flóra 7.b
 II. helyezett: Csurja Vince 7.a
III. helyezett: Hanzély Zsó�a 7.b 

Elért eredményükhöz gratulálunk!
Berty László

Tudásbajnokság 2022/2023 
A siker akkor jön, ha elkötelezed magad arra, hogy eljutsz a célba és 

van annyi kitartásod és küzdeni akarásod, hogy átlépd a célvonalat.
A verseny által megtanulja, hogy milyen fontos a kitartás és a szor-

galom.
Iskolán idén is részt vett a Bendegúz Gyermek-és I�úsági Aka-

démia Tudásbajnokság versenyén. Évről évre egyre több tanítvá-
nyunk vesz rész ezen a nívós versenyen. Örömmel tapasztaltam, 
hogy a felső tagozat számára is egyre nagyobb az érdeklődés. Iga-
zán büszkék lehetünk tanítványainkra, hiszen minden évben egy-
egy kupával és aranyéremmel leszünk gazdagabbak!

2021. Balogh Liza Országos döntő 1. helyezett környezetisme-
ret, 

2022. Lovas Ábel és Lovas András Országos döntő 1. helyezett 
matematika tantárgyból.

A gyerekek online küldik be a megoldásokat a többfordulós 
megmérettetésben.

Íme a versenyen résztvevők névsora: 

Strausz Mónika Szonja 7. b történelem
Püsök Johanna 7.b irodalom
Rutkay Márk Zoltán 6.b angol
Lerner Janka 5.b természetismeret
Strausz Alexa Hanna 5.b matematika, természetismeret
Strasser-Abay Adél 3.a matematika,környezetismeret
Stasser-Abay Örs 3.a matematika,környezetismeret
Czeglédi Milán 2.a matematika
Lerner Molli 2.a környezetismeret
Lovas András 2.a matematika,környezetismeret
Lovas Ábel 2. a matematika, környezetismeret

Sikeres felkészülést! Köszönet a támogató szülőknek! Hajrá Hu-
nyadisok!

Fleischinger Beáta

Versenyeink

Iskolánk Határtalanul pá-
lyázata újból nyert a 2022-es 
pályázati kiíráson. Nyertes pá-
lyázatunk elsősorban a 7. osz-
tályosoknak szóló tanulmá-
nyi kirándulás, és 2 millió 800 
ezer Forintos összeget jelent. 
Megvalósulása 2023-ban lesz 
a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. Határtalanul Programja 
keretében.

A tervezett program:
1.nap: Utazás Szlovéniába 

(501km)

Érkezés, a lendvai vár meg-
látogatása. Történeti kiállítás, 
a lendvai magyarság történe-
te a Trianoni békeszerződésig, 
és Zala György emlékkiállítás 
(Hősök tere szoborcsoport al-
kotója). Főhajtás a Szent István 
szobor előtt. A Makovecz Imre 
által tervezett kultúrpalotában 
megnézzük a képzőművésze-
ti kiállításokat. Dobronak: lá-
togatás a Kétnyelvű Általános 
Iskolában, ahol találkozunk 
a hetedikes diákokkal, átad-

juk az ajándékainkat és megis-
merjük egy száz fő alatti, két-
tannyelvű iskola életét a taná-
rok és a diákok szemszögéből. 
Elmegyünk a nagyszombati 
egyetem első rektoráról elne-
vezett Dobronki György ház-
hoz: rövid, interaktív előadást 
hallgatunk meg a magyar ok-
tatás múltjáról. Kapornak: táj-
ház, benne néprajzi és helytör-
téneti gyűjtemény. Bántornya: 
Szűz Mária-templom a Szent 
László-legendát ábrázoló fres-

kókkal, amelyet Aquila János 
a veleméri „fénytemplom” fes-
tője festett. Nagytótlak (Selo): 
szintén Árpád-kori Szent Mik-
lós körtemplom, csodás XIV. 
századi festményeivel. Szállás 
Lendván.

 2.nap: Szlovéniai emlékek 
(388 km)

Göntérháza: a 19. századi 
szoknyás fa harangláb. Mari-
bor: Pető� Sándorra emléke-
zünk, 1840-ben tüdőbeteg-
ségéből gyógyulva itt írta „A 

HATÁRTALANUL 2022
Magyar emlékek nyomában Szlovéniában és Horvátországban
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Dráván” című versét. Megné-
zünk egy fotókiállítást a váro-
si piac mellett lévő, városfalat 
védő, 1465 körül épült Zsidó-
toronyban. A közelben fekvő 
hajdani zsidónegyedben meg-
nézzük Európa egyik legrégeb-
bi, megmaradt középkori zsi-
nagóga épületét, már 1354-
ben említik írásos emlékek. 
Innen nem messze, az egyko-
ri minorita kolostor falára fel-
tekeredve találjuk a világ le-
göregebb, máig termő szőlő-
tőkéjét: a több mint 400 éves 
kovácsoltvas kerítéssel védett 
növényről minden szeptember 
utolsó vasárnapján, ünnepé-
lyesen le tudnak szüretelni 35-
55 kg vörös szőlőt. Ljubljana: 
megnézzük a vár pincéjében 
kialakított börtönmúzeumot, 
1849 májusa és júliusa között 
itt tartották fogva Batthyány 
Lajost. Az erről megemlékező 

táblánál főhajtással, koszorú-
zással tisztelgünk hazánk első 
felelős miniszterelnöke előtt. 
Érkezés Horvátországba, szál-
lás Omisaljban.

 3. nap: Horvátország: a ma-
gyar tenger (101 km)

Rijeka: séta a hullámtörő 
gáthoz, melyet Mária Teré-
zia utasítására a Magyar Kirá-
lyi Hivatal főmérnöke, Hajnal 
Antal tervezett, majd Batthy-
ány Lajos egykori nyaralójá-
hoz, mely Hauszmann Alajos 
tervei alapján készült, ma pe-
dig tengerészeti kiállításnak ad 
helyet. Abbázia: végigsétálunk 
a százéves, csodás a panorámá-
jú sétányon. Megállunk a Ho-
tel Palace Bellevue-nál, amely 
Markusovszky Lajos 1848-49-
es tábori főorvos, később aka-
démikus, az orvostovábbkép-
zés és közegészségügy meg-
reformálójának utolsó lakhe-

lye volt. A Belvedere Szálló 
Szegő Kálmán orvos emlékét 
őrzi, itt működtette gyermek-
szanatóriumát harminc évig, 
egész 1924-ig. A Minach-vil-
lánál gróf Andrássy Gyula em-
léktáblája jelzi, hogy ott töl-
tötte élete utolsó napjait a ki-
egyezés egyik létrehozója, Ma-
gyarország miniszterelnöke, a 
Monarchia külügyminisztere. 
Szállás Omisaljban.

 4. nap: Magyar emlékek a 
horvát fővárosban (634 km)

Zágráb: óvárosi séta, meg-
nézzük a Szent László által ala-
pított, II. András által befeje-
zett, eredetileg Szent István-
nak szentelt székesegyházat, 
amelynek a tatárjárás után ma-
radt romjain emelkedik a je-
lenlegi katedrális. Egykor itt 
őrizték első királyunk kopo-
nyaereklyéjét (ma a dubrovniki 
domonkos szerzetesek kolosto-

rában van), de Szent László pa-
lástja és kézcsontjának egy da-
rabja is idekerültek. Itt talál-
tak végső nyughelyre a Habs-
burg-ellenes Wesselényi-ösz-
szeesküvés miatt 1671-ben ki-
végzett Zrínyi Péter és Frange-
pán Ferenc. Tovább haladunk: 
zöldség és virágpiac, Kőkapu, 
Szent Márk-templom, az Or-
szággyűlés épülete és a Báni 
palota. Az alsóvárosi Jellasics 
téren, a szobor rég és közel-
múltjával kapcsolatban szót ej-
tünk az 1848-49-es szabadság-
harcról és a délszláv háborúról 
is. Az Akadémia előtti Zrínyi 
Miklós parkban megnézzük 
Jurisics Miklósnak, Kőszeg 
hős várkapitányának a mell-
szobrát, majd indulunk haza, 
Sződre.

Kas Erika

Az idei tanévben a 7. és 8. 
osztályosok számára helyben, 
kedvező áron nyelvvizsga elő-
készítő kurzust tart a Deutsh-
Haus Nyelviskola. Cél, hogy a 

tanév végén a tanfolyami részt-
vevők nyelvvizsgát és vizsgaru-
tint szerezzenek, ami a tovább-
tanulásukat is segíti.

„Örülök, hogy adódott egy 

ilyen jó lehetőség az iskolában, 
így nem kell messzire utaznom 
ahhoz, hogy külön fel tudjak 
készülni a jövőbeli vizsgákra. 
Az órákon rengeteg új szóval és 

kifejezéssel ismerkedünk meg. 
Remélem, hogy a felkészülés 
után sikeresen le tudom tenni 
majd a nyelvvizsgát!”

Johanna, 7.b

A 2022/23. tanév rendjéről 
szóló BM rendelet szerint az 
idei tanévtől kezdve a digitá-
lis országos kompetencia-
mérések két fő időszakban 
zajlanak. A bemeneti méré-
seket – melyek a 4., 5., 6., 8. 
évfolyamot érintik – szept-
ember 26. és november 30. 
között, a kimeneti mérése-
ket  - 4., 5., 6., 7., 8. évfo-
lyam  - március 6. és június 9. 
között kell elvégezni.

Intézményünkben a be-
meneti mérések október 10. 
- november 21. között rend-
ben lezajlottak, a mérési ad-
minisztrációt is lezártuk az 
OH felületén. Iskolánk jó 
helyzetben van, hiszen a ta-
valy átadott High Tech tan-
terem és a benne lévő korsze-
rű IKT eszközök lehetőséget 
biztosítanak, hogy tanulóink 
osztályszinten – csoportbon-

tások nélkül- kényelmes kö-
rülmények között tudják mé-
rési feladataikat teljesíteni.

A mérések – így csoport-
bontások nélkül is – 10 ta-
nítási napot vettek igénybe, 
illetve + 7 nap kellett még a 
mérési napokon hiányzó ta-
nulók pótméréseire.

A mérés területei:
 4-5. évfolyamon: matema-

tika és szövegértés 
6, 8. évfolyamon: mate-

matika, szövegértés, idegen 
nyelv és természettudomány

A negyedikes és ötödikes 
tanulók 1-1 napon 4x30 per-
cig, a felsőbb évfolyam tanu-
lói pedig 2-2 napon 4x45 per-
cig dolgoztak a feladatokon.

Tanulóink fegyelmezetten, 
a legjobb tudásuk szerint dol-
goztak!  Köszönjük a munká-
jukat!

Márgusné Czinege Tünde

2022. dec. 2.: Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára   
2023. jan. elején megnyílik a KIFIR felvételi lap kitöltő rend-
szere
2023. jan. 21. 10 óra: Központi írásbeli vizsga
2023. jan. 31. 14 óra: Központi írásbeli vizsga pótló alkalom 
(az előző vizsgán alapos indokkal hiányzó tanulók részére)
2023. febr. 10.: értékelő lapok megküldése
2023. febr. 22.: felvételi lapok megküldése- jelentkezési 
határidő 
2023. febr. 27 – márc. 14. : szóbeli vizsgák
2023. márc.17.: a középfokú iskolák nyilvánosságra hozzák a 
felvételi jegyzéküket (ideiglenes sorrend)
2023. márc. 21-22.: A jelentkezések módosításának lehe-
tősége 
2023. márc. 23: Módosító adatlapok megküldése a Felvételi 
Központ felé
2023. ápr. 21.: Egyeztetett felvételi jegyzék (végeredmény) 
megérkezése a Felvételi Központból a középiskolákba
2023. ápr. 28: a középfokú intézmények értesítik a jelent-
kezőket a felvételi eljárás eredményéről
2023. 05. 08.: rendkívüli felvételi eljárás kezdete

Külön angol az iskolában
A Deutsh-Haus Nyelviskola nyelvvizsga előkészítő kurzusa angol nyelvből

Digitális mérések A középfokú felvételi eljárás 
fontos időpontjai



18 Sződiek Híradója – 2022. tél Oktatás - nevelés 

A Sződi Hunyadi János Általános Iskola minden dolgozója, 
tanulója és a magam nevében áldott, békés ünnepeket kívánok! 
 
Sződ, 2022. december 15.   Kas Erika 
     Igazgató 

„Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 

A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 

Ilyenkor decemberben…” 
/Juhász Gyula/ 

Mikulás
a Hunyadiban
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Hagyományőrző és Zöld 
óvodaként a Süni, Pillan-
gó, Méhecske és Katica cso-
portos gyermekek rendhagyó 
módon megemlékeztek ok-
tóber 6.- án az Aradi vérta-
nukról a kopjafánál. Az óvo-
dások korosztályuknak meg-
felelő ismeretekkel rendel-
keznek erről a neves napról. 

Óvodánk, az Állatok Vi-
lágnapja alkalmából izgalmas 
rendezvénynek adott otthont: 
vendégeink érkeztek az Antal 
család jóvoltából. Elhozták 
hozzánk házi kedvenceiket. 
A gyermekeink így olyan kü-
lönleges állatokkal találkoz-
hattak, amikkel a hétköznapi 
élet során nem tudtak volna 
megismerkedni. A Zöld Óvo-
da program keretein belül le-
hetőséget teremtünk arra, 
hogy közel hozzuk a termé-
szetet és folyamatosan meg-
�gyeljük annak változásait. 
Rendszeres sétákat teszünk, 
melynek során megismerke-
dünk szűkebb és tágabb kör-
nyezetünk élővilágával. A nö-
vény és állatvilág tiszteletére, 
szeretetére neveljük óvodá-
sainkat. Erre legjobb lehető-
ség a személyes tapasztalat-
szerzés, az állatokkal való ta-
lálkozás során. Az érzelmi-
leg közel álló élőlényekre na-

gyobb �gyelmet fordítanak, 
vigyázzák, óvják őket. Ezen a 
jeles napon nemcsak házi ál-
latokat, hanem egzotikus ál-
latokat is láthattunk: fürj, 
papagáj, nyúl, kígyó, teknős 
és agáma érkezett hozzánk. A 
gyerekek eleinte tisztes távol-
ságból vették szemügyre az 
élő kedvenceket, aztán bízta-
tásra és szakszerű felügyelet 
mellett meg is simogathatták 
őket. Sok érdekes informáci-

ót hallhattunk az állatok szo-
kásairól, életmódjáról és köz-
ben megcsodálhattuk a ma-
darak énekét. Legközelebb a 
tavaszi jeles nap alkalmából, 
a Madarak és fák napján is-

mét várjuk vendégségbe szár-
nyas barátainkat!

Bunevácz Ildikó 
óvodapedagógus

A Csupafül Óvoda hírei
Állatok világnapja az óvodában

Fürj

Teknős simogatás

Házi kedvencekPapagájok

Megemlékező csoportok

A bátrabbak megsimogatták a kígyót

Október 6-ai megemlékezés óvodás szemmel



20 Sződiek Híradója – 2022. tél Oktatás - nevelés 

Minden gyermek ünnepé-
lyes, csinos ruhában érkezett 
az óvodába, sötét színű nad-
rág illetve szoknyába, megad-
va a méltó tiszteletet. Megbe-
csülésünk jeléül elhelyezték 
a koszorút, amelyet minden 
évben egy kedves nagyma-
ma készít. A mi dolgunk csak 
annyi volt, hogy nemzeti szí-
nű szalagot kötöttünk a szép 
koszorúra. Mit élnek át ezek 
a gyermekek az ünnep hatása 
alatt? Talán nem értik még a 

lényegét, de azt a nagyobbak 
már megfogalmazták, hogy 
voltak olyan bátor emberek, 
hősök, akik meghaltak a csa-
tába, életüket áldozták azért, 
hogy mi ebben a csodaszép 
hazában éljünk. 

 A gyermekek a megemlé-
kezés virágait elhelyezték és 
visszaindultunk az óvodába. 

Volentics Piroska
óvodavezető helyettes

Koszorúnk

Október közepén került sor a Mesebérlet első előadására ebben a 
nevelési névben. Kicsinyeink nagy lelkesedéssel készültek rá, mert 
ez volt az első előadás számukra a Faluházban, amióta óvodások 
lettek. Szép ruhát vettek fel a nagy napra és megilletődve foglaltál 
el helyüket a nézőtéren. Az aranyszóló pintyőke című előadást te-
kintettük meg.  Csillogó szemekkel �gyelték a színpadot, hogy mi-
kor kezdődik az előadás. Egyszer csak elsötétült a nézőtér, a fények 
a színpadra vetültek, előléptek a díszletek mögül a színészek és el-
kezdődött a varázslat. A bábok segítségével a mese világába repí-
tettek minket. Nekünk, felnőtteknek is nagy élményt jelentettek 
a különleges bábok, az ötletes megoldások a szereplők átváltozásá-

nak megjelenítésében. A két előadóművész nagy átéléssel jelenítet-
te meg a mese főhősének küzdelmekkel teli történetét. Az előadá-
sukban megcsodálhattuk a magyar nyelv sokszínű hangzásvilágát, 
a különféle nyelvjárásokat. 

A mese végén a legkisebb király� elnyerte Tündérszép Ilona sze-
relmét…Az előadás végére pedig gyermekeink szívébe beköltözött 
a színház szeretete. Napokig élt bennük az előadás élménye és soká-
ig emlegették a látottakat. 

Bunevácz Ildikó
Óvodapedagógus

Mesebérleti előadás sorozat a Faluházban

A májusi családi nap után újabb nagyszabású rendezvényre 
készültünk az óvodában. Bár alapítványi támogatásként, de a 
szülők és az óvoda dolgozóinak aktív szervezésével és közremű-
ködésével valósult meg a program.  Szeptember 24-e, Mihály 
napja, a néphagyomány szerint egy kiemelten jeles nap. Töb-
bek között ehhez a naphoz kapcsolódik: 
• az ősz beköszönte (fecskék, gólyák elköltözése, időjárási jóslások)
• a gazdasági munkák időszerűsége (kukoricatörés kezdete, szőlő-

szüret, gyümölcsszüret, őszi búza vetése)
• a pásztorok teendői (az állatok behajtása a legelőkről télire, 

„számadás”, új szerződéskötések)
• vásározás – őszi vásárok, vidám vásári forgatag, társasági élet
• a bálok: táncos mulatságok, vigasságok, lakodalmak, a pászto-

rok ünneplése

• bíróválasztás– a bíró előtti vetélkedés énekkel, tánccal, körjáték-
kal, ügyességi játékokkal

• a „Kisfarsang” kezdete: Mihály-naptól Katalin-napig – szept. 29. 
-étől nov. 25. -éig tart (Kisfarsang: a lakodalmak őszi időszaka)
Mi a vásári forgatagot próbáltuk óvodánkba varázsolni, mely 

a résztvevők visszajelzése alapján úgy gondoljuk sikeres volt. 
A gyönyörű őszi nap kedvezett ahhoz, hogy a családok közö-
sen szórakozzanak intézményünk udvarán. Szeretném meg-
köszönni a szülői közösségi tagok aktív munkáját, segítségét, 
mellyel hozzájárultak a sikeres programhoz. 

Köncse Antalné  
óvodavezető

A rendezvény fényképes összefoglalója a hátsó színes olda-
lon található

Őszi vásári kavalkád

A nézőközönség

Aranyszóló pintyőke
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„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azál-
tal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.”                                                                                
Sütő András

Évről évre szép hagyománnyá vált, hogy óvodánkban köszönt-
hetjük nyugdíjba vonult kollégáinkat.  E napon ünnepelünk, hi-
szen jól tudjuk, hogy mi mindent tanulhattunk tőlük, és ezért há-
lával és köszönettel tartozunk. A mi munkánk, szakmai tevékeny-
ségünk az ő példamutatásuk által teljesedett ki, példát mutattak, 
erőt, hitet, bátorságot kaptunk tőlük, megismertettek bennünket 
a hivatástudattal. A kedves kis műsor, mellyel megemlékezünk, 
Buzogány Márta, faluház vezető műsorával kezdődött. Megható 
volt látni és hallani, ahogyan vendégeink együtt énekelték Márti-
val Máté Péter: Most élsz, és a Hull az elsárgult levél című slágert. 
Ezt követően óvodásaink versekkel és tánccal köszöntötték az ün-
nepelteket.  Köszönjük, hogy idősek napja alkalmából együtt tölt-
hettünk egy kis időt, és újra felidézhettük közös emlékeinket. A 
találkozás rádöbbentett bennünket, hogy milyen gyorsan suhan-
nak az évek egymás után, és arra is, hogy a szerető szív ugyanaz 
marad �atalon és idősen is, és bár múlnak ez évek a tisztelet és sze-
retet, a megbecsülés és a hála örökre megmarad. További nyugdí-
jas éveikre jó pihenést kívánunk, hiszen megtették, amit várt tő-
lük a család, a nemzet s most már a pihenés éveit töltik.  Köszön-
jük a példamutatást. Köszönjük az emberi értékeket, melyeket be-
lénk csepegtettek. 

Néhány gondolattal szeretném köszönteni Sződ község nyugdí-
jasait is: Minden nyugdíjas, idős lakos számára egy képzeletbeli, 
nem mindennapi ünnepi jelvényt szeretnék átnyújtani.  Aranyból 
készülne az egyik része, amely jelképezné a szerető szíveket, hiszen 
a szeretet nem múlik el, nem halványul a sok gondtól, az élet meg-
próbáltatásaitól, megmarad örökké, ahogyan az arany csillogó fé-
nye. Az élet hol örömmel, boldogan, hol nehézségekkel, fáradtan 

zajlik, de a szeretet mindenen felülkerekedik. Az arany mellett a 
másik része ezüstből készülne, hiszen ezüst hajukban sok-sok tél 
ott felejtette fehérségét. Amint a természetben is van tavasz, nyár, 
ősz és tél, az ember életében is ez a folyamat megy végbe. Az idős 
kor az Élet rendje, az éretté válás korszaka, tele életbölcsességgel, 
gazdag tapasztalatokkal, melyek továbbításra kerülnek az i�abb 
nemzedék számára. Kívánunk minden nyugdíjas számára sok-sok 
lágy, simogató tavaszt! Kívánunk jó egészséget, nyugalmas, csalá-
di körben eltöltött, boldog nyugdíjas éveket. 

„ Elmúlt egy újabb esztendő, Történt jó is, rossz is, elegendő.
Idősebbek lettünk egy évvel, Ősz hajszálunk gyarapodott szé-

pen.
Gondoljunk az idősekre, kik előttünk járnak sok-sok évvel!
Gyengülnek és felejtenek, Éppen ezért óvjuk, védjük őket!
Tiszteljük a sok-sok munkát, törődést és fáradozást.
Tisztelettel, hálatelten köszönjük meg, amit értünk tettek.
Szép korúak, örök �atalok! Legyen sok szép, víg napotok!
Felejtsétek a bút, bánatot, Legyen még tengernyi boldog órá-

tok!”
M Legrand : Az idősek tisztelete .
                                                                                                                   

Köncse Antalné 
Óvodavezető

Idősek napja az óvodában

Óvodások köszöntő műsora

Nyugdíjasok köszöntése

Óvodások tánca

Vendégeink
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Intézményünk kiemelt cél-
ja és feladata az egészséges 
életmód alakítása, melynek 
kiemelten fontos feladata a 
mozgás megszerettetése.   A 
két nagycsoporttal az egész-
ség hét keretein belül két al-
kalommal lesétáltunk a foci-
pályához, hogy tegyünk az 
egészségükért. Erre a nap-
ra kértük a szülőket, hogy 
sportcipőben hozzák gyerme-
küket az óvodába. Fontos a 
megfelelő futócipő, ez bizto-

Balkányi András volt a ven-
dégünk. Délutáni előadásán 
megismertette velünk az inte-
raktív tábla használatának rej-
telmeit. Az előadáson látotta-
kat, hallottakat a gyakorlatban 
máris kipróbáltuk. Ezt az okos 

eszközt szívesen alkalmazzuk a 
foglalkozásainkon. Segítségé-
vel nemcsak természet�lme-
ket, rajz�lmeket, meséket mu-
tatunk a gyerekeknek, hanem 
játékos feladatokat is. Ezek 
összeállításához, kezeléséhez 

komoly szakmai tudás szüksé-
ges. A különféle interaktív fel-
adatok népszerűek a gyerme-
keink körében. Szívesen vesz-
nek részt ezeken a foglalko-
zásokon. Új ismeretekre tesz-
nek szert az internet világából 

és jártasságot szereznek az in-
teraktív tábla használatában. A 
technika fejlődésével nekünk, 
pedagógusoknak is lépést kell 
tartanunk. Folyamatosan bő-
vítjük ismereteinket ezen a te-
rületen is. 

Belső továbbképzés az óvodában

Belső tudásmegosztás

Gyakorlat teszi a mestert

Bemelegítés

Az egészség hét keretein be-
lül a két nagycsoporttal elláto-
gattunk a helyi Kamilla pati-
kába. A program keretén belül 
a gyerekek bepillantást nyer-
hettek a gyógyszertár kulisz-
szái mögé. Interaktív keretek 
között beszélgettünk a tiszta-
ság és a higiénia fontosságá-
ról. Megismerkedhettek Bet-
ti néni vezetésével a gyógysze-
részek munkájával, a gyógy-
szerkészítéshez szükséges esz-
közökkel. Betekinthettünk a 

laborba, ahol elkészítik a kü-
lönböző krémeket. Kiemelt �-
gyelmet kapott a gyógyszertá-
ri mérleg, melynek fontossá-
gát és működését a gyerekek 
saját szemükkel is megtekint-
hették. Az ovisok nagy érdek-
lődéssel fogadták a gyógyszer-
tár és a gyógyszerészi munka 
bemutatását.

Farsangné Pongó Marianna
óvodapedagógus

Egészséges életmódra nevelés, gyógyszertári látogatás

Mert futni bizony jó!

Vásárlás előtt Látogatás a gyógyszertárban



23Oktatás - nevelés Sződiek Híradója – 2022. tél

Óvodánk a 2022/2023-as 
nevelési évben ismét csatlako-
zott a Bozsik Intézményi Prog-
ramhoz, melynek fő célja to-
vábbra is a gyermeklabdarú-
gás népszerűsítése, egészséges 
életmódra nevelés, a gyerme-
kek mozgásának fejlesztése. 99 
regisztrált gyermekkel kezd-

tük meg a foglalkozásokat, me-
lyeken labdás ügyességi és ver-
senyjátékok, fogó és futójáté-

kok, akadálypályák, ovis foci 
kapják a legnagyobb szerepet. 
Nagy lelkesedéssel készültünk 
a november 28-i napra, ahol 
Kerim vezetésével az első – őszi 
- Bozsik tornán vehettek részt 
gyermekeink. Izgalmas terem-
foci mérkőzések zajlottak intéz-
ményünk tornatermében, ahol 

5 fős csapatokra osztva meg-
mutathatták tudásukat, ügyes-
ségüket, csapatjátékukat. Ezen 

a napon csak nyerni lehetett, 
mindenki egy győztes csapat 
tagja volt. Voltak, akik a mecs-
cset nyerték meg. Voltak, akik 
hasznos tapasztalatokkal let-
tek gazdagabbak ma. Egy do-
log azonban mindenkit megil-
letett: a közös játék és mozgás 
öröme. Köszönjük a lehetősé-
get és ígérjük, hogy a további-
akban is szorgalmasan gyako-
rolunk, hogy a tavaszi tornán 
ugyanilyen lelkesedéssel tud-
junk részt venni!

Mikó Gáborné és
Vásárhelyiné Meggyes Edina

Sportcsoportvezetők

Szeptember 13-án szerencsé-
sek voltunk az időjárással, mert 
gyönyörű, napsütéses időben 
került sor a mai rendezvényre 
óvodánk udvarán. A tízórai el-
fogyasztása után siettünk öltöz-
ködni. Közben arról beszélget-
tek gyermekeink, hogy milyen 
jó dolguk lesz, mert ugrálóvár is 
várja őket a játékok között! Ki-
fele menet csillogó szemekkel 
keresték és boldogan fedezték 
fel a napfényes udvaron. Ked-
venc játékuk hívogató látványt 
nyújtott a vidám színeivel az 
üde zöld fűvel körülvéve. Ne-
hezen állták meg, hogy azonnal 
birtokba ne vegyék, de türelme-
sen kivárták, míg sorra kerül 

mindenki. Várakozás közben 
jutott idő körbenézni és felfe-
dezni a lehetőségeket a különfé-
le tevékenységekre. A diófa ár-
nyékában mókás népi játékok-
kal lehetett ismerkedni és egy-
úttal próbára tenni az ügyessé-
güket:

 - A horgászat során kedves, 
színes, fából készült halacskák 
akadtak horogra. Büszkén mu-
tatták be mindegyik példányt, 
amit kifogtak a lavórból.

- A lépegető játékok több le-
hetőséget is kínáltak: volt, amit 
egyedül tudtak használni és 
volt, amihez társat kellett vá-
lasztaniuk. Ez utóbbinál ko-
moly összedolgozás, nagy össz-

hang szükségeltetett, hogy lépe-
getni tudjanak az óriási talpak-
kal. Jó volt hallani a vidám ka-
cagásukat a próbálkozásaik so-
rán.

-Gyakorolhatták a célba do-
bást is kötélből font karikákkal. 
A nagyobb gyermekek ügye-
sen megszervezték: körbeállták 
a fából készült szerkezetet és így 
mindenkinek jutott elég hely a 
játék használatához. 

-A gólyalábak használatá-
hoz nagy bátorság kellett! A fel-
nőttek segítségével azonban le-
győzték önmagukat és moso-
lyogva néztek társaikra a ma-
gasból, az óvatos lépegetés köz-
ben.

Régi ismerősként üdvö-
zölhettük azokat a zenésze-
ket, akik táncolni tanítottak 
bennünket. Kicsik és nagyok 
együtt rophatták a táncot. Pi-
henés képpen megismerked-
tünk azokkal a hangszerekkel, 
amelyek segítségével elhozták 
hozzánk a szüreti mulatságok 
hangulatát. 

A vidám táncház, a közös 
játszás élménye, a családias 
délelőtt emléke sokáig elkísér 
majd bennünket.    

Bunevácz Ildikó
 óvodapedagógus

Ha foci, akkor az oviban Bozsik…

Kölyökidő alapítvány rendezvénye óvodánkban

Kicsit fáradtan a verseny után

A szabályok ismeretetése

sítja ugyanis a láb és az ízü-
letek megfelelő védelmét. A 
gyerekek általában tele van-
nak energiával, ezért ezek 
a korai évek ideálisak arra, 
hogy megismertessük velük a 
sport fontosságát. A biztonsá-
gos futás a megfelelő techni-
ka elsajátításával kezdődik. A 
futás megkezdése előtt a gye-
rekekkel szemben állva be-
melegítettünk és gyakorol-
tuk a helyben futást. Miután 
ebbe már belejöttek átváltot-
tunk lassú kocogásba, meg-

felelő légzéstechnikával. Ez-
után közösen a gyerekekkel 
együtt kitűztük a célt, amely 
két kör volt a futókörön. Jó 
példát mutatva együtt tettük 
meg ezt a távot.

Varga Zoltánné
óvodapedagógus

Nekünk is sikerült

Bozsik torna az óvodában

Megvan a két kör
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A gyermeki beszéd fejlődése V. rész
Beszédfejlődés zavarának okai:
• lassúbb agyi érés
• születés előtti, szülés közbeni, utáni sérülés
• gőgicsélés hiánya vagy kései indulása,
• 2 éves kor után induló beszéd,
• feltűnően lassú beszédfejlődés,
• a beszédprodukció hibája,
• hallássérülés,
• hosszan tartó hurutos állapot.
• öröklött beszédgyengeség
• verbálisan ingerszegény környezet
Beszédfejlődés zavarának tünetei:
• elhúzódó artikulációs hibák (beszédhibák)
• pöszeség, amely nem élettani, jellemzője: nem javul
• ügyetlen beszédmotorika
• hosszú, torlódásos szavak pl. karalábé, paradicsom hibás 
ejtése
• rossz szájtéri tájékozódás
• nem tudja, hogy hol a nyelve a szájában, 
• nehezebben mennek a beszédgyakorlatok
• szűk aktív szókincs – dyslexia veszélyeztető!!!
• a szókincs nagysága döntő a későbbi olvasástanulás szem-
pontjából 
• kevés szót használ, ha ismeri is, nem használja a szót
• szegényes mondatalkotás
• szórend, toldalékok helyes használata nagyon jól begya-
korolható
• diszgrammatikus mondatokat alkotnak
• rossz kifejezőkészség
• összefügg a szegényes mondatalkotássalverbálisan és/
vagy írásban
• gyenge verbális memória – azonnali visszamondás
• korai időszaktól fejlesztendő!
• gyenge szövegemlékezet – gyenge szövegértés

Az óvodás gyermek viselkedésében megjelenő tünete: 
• érthetetlen, „halandzsa” beszéd 
• makacs, elhúzódó pöszeség 
• kérdésekre nem megfelelő válaszok adása 
• nem veszi észre, ha a nevét mondják, szólítják (auditív 
alak-háttér megkülönböztetés) 
• zavarja mások hangos beszéde (auditív inger felvételének 
zavara) 
• szereti, ha a TV hangosabban szól illetve a környezete 
hangosabb 
• figyelmetlennek, feledékenynek tűnik 
• gyakran megkérdezi: „mi van?”; „mit mondtál?” 
• a másik gyereket figyeli, ha szóban közölték, mit kell csi-
nálni 
• nem köti le a figyelmét a mesélés 
• nem tudja megismételni a hallottakat 
• nem képes megtanulni a verseket, dalokat 
• rosszul énekel, „botfülű” 
• hamar kifárad (a zajos környezetben) 
• beszédmegértése vizuális és mozgásos kíséret (segítség) 
mellett megfelelő 

hosszabb szavakban felcseréli a hangokat, szótagokat 
Megkésett és akadályozott beszédfejlődés (diszfázia)
Megkésett beszédfejlődésű az a gyermek, aki hároméves 
kora után kezd beszélni. A pontos diagnózis felállításához 
minden esetben szükséges ideggyógyászati és fülészeti ki-
vizsgálás is, valamint tisztázni kell a gyerek értelmi és mo-
toros fejlettségét, elemezni kell környezetét, mérlegelni kell 
általános állapotát.
Az akadályozott beszédfejlődés (diszfázia) egyik nagy terü-
lete a beszédészlelés és a beszédmegértés működési za-
varai (szenzoros diszfázia). 
Az ép hallásra épülő beszédészlelés a beszédhangok, hang-
kapcsolatok és hangsorok felismerése akkor, amikor a je-
lentés még nem vesz részt a hallottak feldolgozásában.
A beszédészlelés során azonosítjuk a különböző beszédhan-
gokat vagy szótagokat, azok kapcsolódásait, illetőleg soro-
zatát. 
Az akadályozott beszédfejlődés (diszfázia) másik típusa, a 
motoros beszédzavar (motoros diszfázia) nagyon hasonló 
a pöszeséghez. Az akadályozott beszédfejlődésen belül ez a 
leggyakrabban előforduló forma, gyakorisága mintegy 80 
%. Az gyerek beszéde számos hanghibával jár, a környezet 
számára alig érthető, így gyakran tévesztik össze a pösze-
séggel. Itt azonban a pöszeségnél sokkal összetettebb, sok-
kal súlyosabb beszédzavarról van szó. 
A gyermek jól érti a szituációtól független beszédet, de a 
mássalhangzókat nem képezi, nem ejti, elhagyja. A gyer-
mek nem érzékeli pontosan a hangok egymásutániságát 
a szóban, ezért gyakran fordulnak elő hangátvetések, pl. 
lakat=jatak. Gyakori az áthelyezés, pl. kocsi=csoki. Jellem-
ző hiba a kihagyás, pl. fésülködik=fésüdik, kötélen=kötén, 
de előfordul betoldás is, pl. lekefél=lekekefél. Hosszabb sza-
vaknál halmozódhatnak a hibák, ahol a hangzás nehezí-
ti az ejtést, ott a hasonló hang kimarad. A szóalak any-
nyiszor változhat meg, ahányszor ismételtetjük, pl. kara-
lábé= kabarálé, kalabáré, csigabiga=bibabiga,csibabiga, 
paradicsom=pacsajibom, pajacsidom stb.
A gyermek szókincse gyér, gyakran vokalizál. Sza-
vakban, szómondatokban, szókreációkban beszél. pl. 
lelövi=bumbum, birka=bee. A szavakat sokszor gesztu-
sokkal helyettesíti, ugyanakkora szavak tartalmát isme-
ri. A gyermek fogalmi rendszere di�erenciálatlan, sokszor 
alaki vagy funkcionális hasonlóság alapján nevez meg, pl. 
gólya=galamb, ribizli=szőlő. 
A gyermek nyelvi struktúrája hiányos, a ragozás vagy telje-
sen hiányzik, vagy hibás. 
Gyakori jelenség a mondatrészek felcserélése, pl. Nem 
fáj.=Fáj nem. Az analógiás ragozás hiánya szintén jellem-
ző, pl. A �ú iszik.= Isz �ú.

Mindezek ismeretében a szülő korai felismeréssel és szak-
emberhez való fordulással a nem beszélő gyermeke beszéd-
indítását megsegítheti és megelőzheti a súlyosabb beszéd-
hibák kialakulását.

Volentics Piroska
óvodavezető-helyettes
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Több éves hagyomány in-
tézményünkben, hogy kará-
csony előtt – a várakozás idő-
szakában – adventi nyílt dél-
után keretében közös bar-
kácsolásra, éneklésre össze-
gyűlnek a csoportok gyer-
mekei, családtagjai, és a cso-
portban dolgozó felnőttek. 
Minden évben izgatott ter-
vezgetés előzte meg ezt a na-
pot. Ez most sem történt más-
ként.  Sejtelmes várakozással, 
kíváncsisággal, örömteljesen 
készítették a gyerekek az ad-
venti vásárra szánt karácsonyi 
díszeket, az óvó nénik ötle-
teket gyűjtöttek a közös kéz-
műveskedéshez, a mintadara-
bokat az asszisztensek segít-
ségével előkészítették, a daj-
ka nénik pedig a behozott �-
nomságokból csinosan kosa-
rakba rakták a csemegéket, 
kancsókba töltötték az illatos 

és meleg teákat, amiket a dél-
után során együtt fogyasztot-
tak el gyerekek, szülők. Az 
ünnepekre közösen hango-
lódott gyermek, felnőtt, de 
most nem a csoportszobák-
ban, hanem a tornaterem-
ben kialakított helyszínen, 
ahol egy új kezdeményezés 
is megvalósult, adventi falut 
készítettünk, melyhez a szü-
lőktől is kaptunk apróbb, na-
gyobb kellékeket. A Mikulás 
is ezen a napon érkezett meg 
a csoportokba, eltérően az ed-
dig megszokott gyakorlattól. 
Izgatott és csillogó gyermek-
szemek kereszttüzében ülve 
hallgatta meg a róla szóló ver-

seket és énekeket. Természe-
tesen minden gyermek meg-
kapta a Mikulászsák rejtet-

Nyuszi csoportosokat is meglá-
togatta a jóságos Mikulás

Mikulás érkezése a csiga csoport adventi délutánján

A Mikulás és segítői - a mese szereplői -
megajándékozzák a gyermekeket

2021-ben az óvoda email 
címére érkezett megkeresés 
Traupertné Tizedes Eriká-
tól, melyben jelezte számunk-
ra, hogy utazása közben lát-
ta, milyen gyönyörű „tün-
dérkert” díszíti az óvoda elő-
kertjét. Tájékoztatott min-
ket, hogy 2022-ben megren-
dezésre kerül az első Magyar-
országi karácsonyi falu-készí-
tő verseny, Gödön a Duna-
parti Nyaraló házak terüle-
tén. Három óvodának, illetve 
három iskolának tudnak biz-

tosítani, ingyenes nevezési le-
hetőséget, és még két hely ki-
adó volt.  Természetesen kö-
szönettel elfogadtuk a felké-
rést. Mikó Gáborné, Ági néni 
pedig már ősszel tervezte és 
készítette a csodás falunkat, 
melynek alap feltétele volt, 
hogy 50x80 cm-nél nem lehet 
nagyobb, és 30%-ban kézzel 
készített munka legyen. Saj-
nos október 18-án érkezett 
egy újabb információ Eriká-
tól, melyben jelezte, hogy Gö-
dön nem tudják megvalósíta-

ni a tervezett versenyt, kiállí-
tást. Ekkor Buzogány Márta, 
faluház vezetővel egyeztetve 
új helyszín került kijelölésre, 
a versenyművek kiállításához, 
a sződi faluház. A plakát elké-
szült, az időpont és a helyszín 
is adott volt, de újra egy aka-
dály gördült a szervezők elé, a 
versenyre csak néhány jelent-
kezés érkezett, így törölték a 
rendezvényt. Ekkor úgy gon-
doltuk, ha a faluházban nem 
valósulhat meg ez a gyönyö-
rű esemény, akkor mi idevará-

zsoljuk az óvodába ezt a cso-
dát, gyermekeink számára. 
Néhány szülő partnerünk volt 
és szívesen hozott be hozzá 
apróbb, nagyobb kellékeket, 
melyekkel szívesebbé vará-
zsolhattuk az óvodai karácso-
nyi falut. Az adventi nyílt dél-
utánokat is ebben a varázsla-
tos, hangulatos közegben tar-
tották meg a csoportok, meg-
alapozva a hangulatot a kará-
csony meghitt ünnepéhez. 

Köncse Antalné
óvodavezető

Adventi falu az óvodában

Adventi nyílt délután, adventi vásár az óvodában…
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Farkas Anna:

Karácsony közeleg

Karácsonynak mindenki örül,
Szeretet, boldogság vesz körül.
Angyalok érkeznek csilingelve,
Varázspálcájukkal integetve.

Áldást, szeretetet hintenek,
Hálásak nekik az emberek.
Megbocsájtás van a lelkekben,
Új remény a szebb jövőben.

Csillogó fenyők, fényes égők,
Boldog, békés életet hirdetők.
Kis Jézus szívekbe költözik,
A világ boldogságba öltözik.

Csupafül Közalapítvány

64700117-10004744   
Takarék Bank Zrt.

A Mikulás kesztyűje című mese óvodapedagógusi előadásában szereplő Mikulás is megajándékozta a gyermekeket

te csomagot, melyet Sződ Kö-
zség Önkormányzata biztosí-
tott ezen az ünnepen. A gye-
rekek közül volt, akik bátor-

talanabbul, a legtöbben azon-
ban határozottan – jóságuk 
biztos tudatában – vettek át a 
barátságos „öregtől”. A jelen-

lévők arcát nézve elmondhat-
juk, hogy jól sikerült ez a rész-
ben hagyományos, részben új 
alapokat tartalmazó program.

    
Balog Ágnes, Mikó Gáborné,
Vásárhelyiné Meggyes Edina

óvodapedagógusok

Sződ Község minden lakójának
Áldott, Békés, Szeretetteljes Karácsonyi
ünnepeket  és Sikeres, Egészségben telt

Boldog Új Évet kíván:

a Sződi Csupafül Óvoda dolgozói közössége
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Októberben megnyitottuk bölcsődénk két újonnan létesített 
csoportját.

A jelentkezők közül 19 kisgyermek adaptációja sikeresen lezaj-
lott a szülők, kisgyermeknevelők, dajkák együttműködése nyo-
mán.

 A legfontosabb számunkra, hogy a gyermek jól érezze, biz-
tonságban tudja magát és a szülő is őt, így játéka önfeledté, el-
mélyülté válik. A gyermekek mosolya, az ölelésük, ragaszkodá-
suk, a szülők pozitív visszajelzése, hálás tekintete, az eredményes 
beszoktatások mind mind jó érzéssel töltenek el bennünket. Így 
vidáman hangolódunk mondókákkal, dalokkal a közelgő ünne-

pekre. Festettek a gyerekek piros csizmát, ragasztottak piros-, 
és tortapapírból Mikulás fejet A kézműves tevékenységek a böl-
csödében minden esetben életkoruk és fejlettségi szintjüknek 
megfelelő, önkéntes és időkorlátok nélküli. - A Mikulást zenés 
éneklős, mondókázós, mesélős délelőttel várjuk. - A folyosón 

felállított karácsonyfához délelőttönként kiülünk majd énekel-
ni, mondókázni, elmajszolni egy-egy szem szaloncukrot. Termé-
szetesen készülünk karácsonyra is kézműves tevékenységekkel.

Ünnepi hangolódással telnek a gyerekek napjai. 🎅🌲
  
Januárban folytatódik a beszoktatási időszak. Várjuk szeretet-

tel az új gyermekeket és szüleiket! 
 Nagyné Nyéki Klára 

kisgyermeknevelő

Sződi Ringató Mini Bölcsőde híreiSződi Ringató Mini Bölcsőde híreiSződi Ringató Mini Bölcsőde hírei

Kibővült a bölcsőde – Ünnepi készülődés
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Hová lépsz most, gondold meg, oh tudós,
Az emberiségnek elhányt rongyain
Komor betűkkel, mint a téli éj,
Leírva áll a rettentő tanulság:
     „Hogy míg nyomorra milliók szü-
letnek,
Néhány ezernek jutna üdv a földön,
Ha istenésszel, angyal érzelemmel
Használni tudnák éltök napjait.”
     Miért e lom? hogy mint juh a gyepen
Legeljünk rajta? s léha tudománytól
Zabáltan elhenyéljük a napot?
Az isten napját! nemzet életét!
 Miért e lom? szagáról ismerem meg
Az állatember minden bűneit.
Erény van írva e lapon; de egykor
Zsivány ruhája volt. S amott?
Az ártatlanság boldog napjai
Egy eltépett szűz gyönge öltönyén,
Vagy egy dühös bujának pongyoláján.
És itt a törvény - véres lázadók
Hamis birák és zsarnokok mezéből
Fehérre mosdott könyvnek lapjain.
Emitt a gépek s számok titkai!
De akik a ruhát elszaggaták
Hogy majd belőle csínos könyv legyen,
Számon kivül maradtak: Ixion
Bőszült vihartól űzött kerekén
Örvény nyomorban, vég nélkül kerengők.
Az őrült ágyán bölcs fej álmodik;
A csillagászat egy vak koldus asszony
Condráin méri a világokat:
Világ és vakság egy hitvány lapon!
Könyv lett a rabnép s gyávák köntöséből
S most a szabadság és a hősi kor
Beszéli benne nagy történetét.
Hűség, barátság aljas hitszegők
Gunyáiból készült lapon regél.
Irtózatos hazudság mindenütt!
Az írt betűket a sápadt levél
Halotti képe kárhoztatja el.
     Országok rongya! könyvtár a neved,

De hát hol a könyv mely célhoz vezet?
Hol a nagyobb rész boldogsága? - Ment-e
A könyvek által a világ elébb?
Ment, hogy minél dicsőbbek népei,
Salakjok annál borzasztóbb legyen,
S a rongyos ember bőszült kebele
Dögvészt sohajtson a hír nemzetére.
     De hát ledöntsük, amit ezredek
Ész napvilága mellett dolgozának?
A bölcsek és a költők műveit,
S mit a tapasztalás arany
Bányáiból kifejtett az idő?
Hány fényes lélek tépte el magát,
Virrasztott a sziv égő romja mellett,
Hogy tévedt, sujtott embertársinak
Irányt adjon s erőt, vigasztalást.
Az el nem ismert érdem hősei,
Kiket - midőn már elhunytak s midőn
Ingyen tehette - csúfos háladattal
Kezdett imádni a galád világ,
Népboldogító eszmék vértanúi
Ők mind e többi rongykereskedővel,
Ez únt fejek - s e megkorhadt szivekkel,
Rosz szenvedélyek oktatóival
Ők mind együtt - a jók a rosz miatt -
Egy máglya üszkén elhamvadjanak?
     Oh nem, nem! amit mondtam, fáj-
dalom volt,
Hogy annyi elszánt lelkek fáradalma,
Oly fényes elmék a sár �ait
A sűlyedéstől meg nem mentheték!
Hogy még alig bír a föld egy zugot,
Egy kis virányt a puszta homokon
Hol legkelendőbb név az emberé,
Hol a teremtés ősi jogai
E névhez „ember!” advák örökűl -
Kivéve aki feketén született,
Mert azt baromnak tartják e dicsők
S az isten képét szíjjal ostorozzák.
     És mégis - mégis fáradozni kell.
Egy újabb szellem kezd felküzdeni,
Egy új irány tör át a lelkeken:

A nyers fajokba tisztább érzeményt
S gyümölcsözőbb eszméket oltani,
Hogy végre egymást szívben átkarolják,
S uralkodjék igazság, szeretet.
Hogy a legalsó pór is kunyhajában
Mondhassa bizton: nem vagyok ma-
gam!
Testvérim vannak, számos milliók;
Én védem őket, ők megvédnek engem.
Nem félek tőled, sors, bármit akarsz.
     Ez az, miért csüggedni nem szabad.
Rakjuk le, hangyaszorgalommal, amit
Agyunk az ihlett órákban teremt.
S ha összehordtunk minden kis követ,
Építsük egy újabb kor Bábelét,
Míg oly magas lesz, mint a csillagok.
S ha majd benéztünk a menny ajtaján,
Kihallhatók az angyalok zenéjét,
És földi vérünk minden csepjei
Magas gyönyörnek lángjától hevültek,
Menjünk szét mint a régi nemzetek,
És kezdjünk újra tűrni és tanulni.
     Ez hát a sors és nincs vég semmiben?
Nincs és nem is lesz, míg a föld ki nem hal
S meg nem kövűlnek élő �ai.
Mi dolgunk a világon? küzdeni,
És tápot adni lelki vágyainknak.
Ember vagyunk, a föld s az ég �a.
Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen,
S mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé,
Unatkozzunk s hitvány madár gyanánt
Posvány iszapját szopva éldegéljünk?
Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.
Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.
Ha azt kivíttuk a mély sülyedésből
S a szellemharcok tiszta sugaránál
Olyan magasra tettük, mint lehet,
Mondhatjuk, térvén őseink porához:
Köszönjük élet! áldomásidat,
Ez jó mulatság, fér� munka volt!
1844 vége

Könyvtári hírek, könyvtári programok, rendezvények

Könyvtári hírek, könyvtári programok
Vörösmarty Mihály: GONDOLATOK A KÖNYVTÁRBAN

A sződi könyvtárnak facebook oldala van, 
kérem tisztelettel, hogy csatlakozzanak.

A látogatók körében a sződi könyvtár a di-
gitális korban sem veszít vonzerejéből. Kel-
lemes, kommunikatív, vonzó hely. Látható-
an jól érzi magát benne mindenki, �atalok, 
idősebbek egyaránt. Munkára és pihenésre 
is alkalmas hely, kényelmes kanapén, bab-
zsákokon lehet tanulgatni, olvasgatni.
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Janka különleges kislány: 
néhány napos korában élet-
mentő szívműtéten esett át. 
Még a szemét sem nyitotta 
ki erre a világra, nem tudta, 
milyen hely, ahova érkezik, 
mégis megküzdött az életéért. 
Bábel Antónia meseíró má-
sodik gyermekének élete ak-
kora próbatételekkel indult, 

amilyenek még a mesékben 
sincsenek. Vagyis most már 
vannak, mert a kis hős tör-
ténetéből édesanyja különle-
ges mesekönyvet írt. Siker-
könyv lett. Ennek a csodála-
tos történetnek és csodálatos 
könyvbemutatónak adott he-
lyett a sződi könyvtár. A szer-
ző, Bábel Antónia volt a ven-

dégünk, sokat beszélgettünk 
gyermekről, szülőről, beteg-
ségről, hitről, életről. Néha 
elszorult torokkal, néha meg 
mosolygósan hallgattuk a 
történetet és ki-ki hazavit-
te magával azt, ami megérin-
tette. Csodás csendek adták 
az alaphangulatot. Köszön-
jük szépen Bábel Antónia, jó 
egészséget kívánunk az egész 
családnak!

Október 7.      18:30      író-olvasó találkozó Bábel Antóniával

Faluházi programok, rendezvények

Május 12-én megalakult 
egy facebook csoport azok 
számára, akik szívesen láto-
gatnak el együtt Budapest-
re színházba. A csoport neve 
„Sződi Színházjárók”. Sze-
rencsére sokan regisztráltak 
és nekivágtunk a főváros-
nak. Minden hónapban el-

utazunk és jót szórakozunk, 
kultúrálódunk. Még lehet je-
lentkezni a csoportba, várok 
mindenkit szeretettel. Leg-
utóbbi színházi élményünk 
a Valahol Euróbában című 
musicalhez kötődik. Szeret-
tük az előadást.

Október 21, péntek - Valahol Európában 
(Magyar Színház)
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Ezen a pénteken elindult a 
TársasSződ elnevezésű klub, 
ennek a face book felhívásnak 
köszönhetően.

Kedves Sződiek, 
arra gondoltam, elindíthat-

nánk egy TÁRSASJÁTÉK-
KLUBBOT, itt a Faluházban. 

Mindenki elhozhatja a saját 
kedvencét, itt pedig partner-
re találva játszhat. Amennyi-
ben 10-en összegyűlünk, elin-
dul útjára a klub:)

Legyetek kedvesek itt jelez-
ni, így könnyen kommunikál-
hatunk a részletekről.

A klub előnyei:
-elűzi a magányt
-ismerkedésre ad lehetősé-

get
-barátságok szövődhetnek
-szórakoztat
A jelentkezés nincs korha-

tárhoz kötve!!!

Indítsuk el!:)
Szeretettel: Buzogány Már-

ta
Éééééés, elindultunk, vá-

runk mindenkit szeretettel, 
aki még csatlakozna. Nagy-
szerű élmény!

Valahol Európában
– musical két részben –
Radványi Géza és Balázs Béla 

azonos című �lmje alapján.
Azt mondják, a remekmű-

vek időtlenek, és az üzene-
tük téren-időn képes átsugá-

rozni. A Valahol Európában, 
ez a csodálatos magyar musi-
cal ma döbbenetesen aktuá-
lis. Akkor, amikor a szomszé-
dunkban harcok dúlnak, ak-
kor egy háborús történet ha-
tása, ereje, mondanivalója 

megsokszorozódik a néző szá-
mára. Ki gondolta volna akár 
csak egy évvel ezelőtt, hogy 
az éppen zajló történelem eny-
nyire a színház, a művészet alá 
fog simulni?

A musicalben árva gyere-
kek egy csapata kószál a hábo-
rús front kellős közepén. Egy 
békés hajlékra vágynak, ahová 
behúzódhatnak éjszakára. És 
természetesen egy jó falatra. 
Ha nem kapnak ételt, akkor 
elcsenik maguk. De ugyan 
ki tudna haragudni rájuk? 
Csak túl akarják élni a hábo-
rút. Ma, amikor milliók kény-
szerültek elhagyni otthonu-
kat, ez is döbbenetesen isme-
rős üzenet.

Fiatal hőseink kóborlásuk 
során sok ellenséggel, de ba-
rátokkal, jóakarókkal is talál-
koznak – így például egy ne-
mes lelkű művésszel, aki meg-

tanítja őket a zene, az éneklés 
csodálatos hatalmára. És per-
sze arra, hogy a legnagyobb 
ínség idején sem szabad elfe-
lejtkezni az olyan örök érté-
kekről, mint a barátság, a hű-
ség és a bátorság. Vajon sok 
kaland árán sikerül-e a gye-
rekcsapatnak legyőzni az aka-
dályokat? Sikerül-e ember-
nek maradni az embertelen-
ségben?

Ezekre a kérdésekre is vá-
laszt kapunk az egyik az egyik 
legzseniálisabb magyar musi-
calből, amely Dés László ze-
néjével és fantasztikus gyerek-
szereplőkkel látható a Magyar 
Színház Színpadán!

Zeneszerző: Dés László   –   
Dalszöveg: Nemes István

Szövegkönyv: Böhm 
György – Korcsmáros György 
– Horváth Péter

10 éves kortól ajánljuk!

Október 28, péntek - TársasSződ klub

November 13 - Idősek napja
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„Ebben az apanevelő előadásban szó lesz a terhesség külön-
böző fázisairól, a magzattelepátiás kommunikációról, a ba-
bakocsivásárlás traumáiról, levakarhatatlan nőrokonokról, a 
szabadban szoptatás fér�akra gyakorolt hatásairól, a játszótér 

szellemeiről és a nagy mennyiségben hallgatott Gryllus Vil-
mos dalok mentálhigiénés következményeiről.

Válaszokat, persze, én sem tudok. De azért elmondom a fran-
kót. Vagy legalább, hogy velem hogy történt minden.

Addig is vigyázz! Az ellenség sohasem alszik. Se képletesen, 
se szó szerint.”

Köszönjük Lengyel Tamás bevezetőjét, végigkísértük a kis-
gyermeknevelés fázisait együttérzéssel és sok-sok nevetéssel. 
Köszönjük az előadást.

Kedves Sződiek! Szeretettel hívunk Min-
denkit a Sződi Falukarácsonyra, ünnepeljünk 
együtt! Áldott Karácsonyt! Kívánok Önöknek 
egészséget, örömöt, könnyű évet! 

Buzogány Márta, Faluház vezető

Aranyosi Ervin:
Gyerek voltam, gyerek leszek…

Gyerek voltam, de már elmúlt.
Én még most is játszom!
Nem érdekel, hogy mit szólnak,
hogy milyennek látszom.
Mindig kell a játékosság,
s vidámnak kell lennem!
Nem öregszik meg a lelkem,
míg játék él bennem.
Gyerek szeretnék maradni,
ameddig csak élek!
Megismerni árnyékomat,
amitől még félek.
Nem a ráncaim számolom,
nem éveim számát,
csak élem a szabad lelkek
üdítő világát.
Játszadozom a szavakkal,
sorba rakom őket,
s bátran merem követni

az álmokat szövőket.
Így hát amit elképzelek,
az valóra válik,
s ezt a játékot játszom majd,
egészen halálig.
De ne hidd, hogy ott már vége,
hiszem, tovább is van,
láttam már a folytatását
színes álmaimban.
Már pedig, ha van folytatás,
nincsen mitől félnem,
nincs más dolgom csak játszani
és álmaim élnem.
Hej, ha minden felnőtt ember
újra gyerek lenne,
úgy hiszem a világában
rögtön rendet tenne.
Mind-mind örülnénk a létnek,
tudva, hogy csak játszunk.
Elhitették, mindannyian
halandónak látszunk.
Ez az élet örökké tart,

s új játékot kezdhetsz,
ha félelmet és aggódás
mind szélnek eresztesz.
Gyermek voltam, öreg lettem?
Gyermek leszek újra!
Lelkem minden játékban
az életet tanulja!

Aranyosi Ervin verse köszön-
tötte a sződi időseket és a töb-
bi kedves vendéget. A víru-
soktól való félelem és óvatos-
ság ellenére, szépen megtöltöt-
tük a Faluház nézőterét. Her-
tel László polgármester úr kö-
szöntője után következett egy 
nagyon színvonalas műsor, 
amit Jenei Gábor színművész 
prezentált, mindenki örömére, 
ezt követően �nom vacsorával 
várta az önkormányzat a jelen-
levő időseket. Adja Isten, hogy 

jövőre is ilyen szép számban 
tudjunk megjelenni és örülni 
egymásnak.

November 19 - 19 óra - Kitolás
Lengyel Tamás Jászai Mari díjas
színművész önálló estje

December 17 - 17 óra Falukarácsony
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Cím:
2134 Sződ,  Dózsa György út 100.

Vezető: Buzogány Márta színművész, művelődésszervező,
könyvtáros

Telefon: 06 30 530 3833
E-mail: faluhaz@szod.hu
Könyvtári nyitva tartás: 

Hétfő: 14.00-18.00
Kedd: 10.00-16.00

Csütörtök: 11-00-16.000

 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.

A Faluház elérhetőségeiCsiha Kálmán – Advent

Adventben élek, ó szállj le hozzám,
Váltsd meg a csonka életem!
Hitem el-elhal, hiába hoznám,
Vissza szívembe: fájva érezem.
Keserű hangok fojtják a torkom,
Sötéten ölel ezernyi átok.
Jézus, Te tiszta, szent erő,
Ó, szállj le hozzám, hozzál világot!
Adventben élünk, ó, szállj le hozzánk,
Váltsd meg a csonka életünk!
Reményt nélküled hiába hoznánk,
Jutalmunk ez: adventben élhetünk.
Keserű hangok fojtják a torkunk,
Sötéten ölel ezernyi átok.
Jézus, Te tiszta, szent erő,
Ó, szállj le hozzánk, hozzál világot!

HÁZIORVOSOK RENDELÉSI IDEJE
Sződ, Dózsa György út 104.

dr. Rull Csaba (I. körzet) • telefon: 06 70 420 9978

hétfő:   8.00-11.00 szerda:   8.00-11.30
kedd:   8.00-11.30 csütörtök: 13.00-16.30
                           péntek:   8.00-10.00

 A háziorvosok részére minden hónap harmadik szerdáján 
továbbképzés van amikor rendelés nincs!

hétfő 14.00-16.00 szerda:          -
kedd: 13.00-14.00 csütörtök: 12.00-13.00
                           péntek:   8.00-10.00

dr. Bonyhádi Elemér (II. körzet) • telefon: 06 70 338 0634

hétfő: 13.00–19.00
kedd:  iskolafogászat
szerda: 13.00–19.00
csütörtök:   9.00–15.00
péntek: 13.00–19.00

telefon: 06 27 388 266

FOGORVOS – dr. Hevér László

Betegrendelés:
hétfő: 8.00–10.00
    tanácsadás:  10.00-11.00
kedd:
     asszisztensi rendelés 8.00–12.00
szerda: 9.00–11.00
    tanácsadás:  11.00-12.00
csütörtök: 12.00-14.00
péntek:
     asszisztensi rendelés 8.00-12.00

dr. Gál Katalin gyermekorvos
telefon: 06 30 414-6833
szodgyermek@gmail.com

KAMILLA PATIKA
Sződ, Dózsa György út 48.

Nyitva tartás:
H-P.: 8.00-12.00, 14.00-18.00

POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

Sződ, Dózsa György út 100.

telefon:
06 30 157-1680
06 30 157-1750

hétfő: 8.00-12.00 12.30-17.00
szerda: 8.00-12.00 12.30-16.00
péntek: ZÁRVA

VÉDŐNŐI- ÉS GYERMEKORVOSI RENDELÉS
Sződ, Dózsa György út 48.

1. Körzet 2022.09.01.-től helyettes védőnő
Fecser Judit 30/130-14-25

2. Körzet 2022.09.15.-től helyettes védőnő
Szabó Enikő 30/979-68-98
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Októberben régi-új kezdeményezés lelt otthonra a plébánián. A neve: Csibész klub. Ismerő-
sen hangzik? Ez bizony nem a véletlen műve! Volt már korábban is, azt lelkesen látogatták a régi 
csibészek és közülük néhányan felbukkantak már az új programokon is. Éppen ez lenne a célja 
is a klubnak: feléleszteni és egyszersmind új tartalommal is megtölteni ezeket a közös alkalma-
kat. Játszunk, kézműveskedünk, beszélgetünk, énekelgetünk együtt és szeretettel várunk min-
den régi csibészt és új csibészkét. 

Legyünk együtt csibészek!
u.i. 
A klubban aztán talán arra is fény derül, kellenek-e a csibészéshez - csibész léthez csibék? :D

2022. november 13-a esős 
őszi vasárnap volt. Az egész 
éjszakai esőzés után reggel 
még mindig lógott az eső 
lába. Sár is volt és hideg is. 
Hál’Istennek egyik körül-
mény se szegte kedvét a leg-
kisebbjeinknek és kicsit na-
gyobbjainknak se. Szép 
számmal összegyűltek az im-
már hagyományosnak szá-
mító Márton-napi libakere-
sésre. 

A szentmise után együtt 
sétáltunk át a plébániakert-
be, ahol mindenki rendkívül 
ügyesnek és eredményesnek 
bizonyult. Halomba gyűltek 
a gyorsan felkutatott papírlibuskák, amiket igazi � ncsi sütili-
bákra lehetett váltani. Több, mint száz darab sütiliba fogyott 

el az utolsó morzsáig. Igazi ludacskát is simogathattak a bátor 
érdeklődők, így a zord időjárás ellenére is rendkívül jó hangu-
latban és aktívan töltöttük a délelőttöt. 

Reméljük, jövőre folytathatjuk ezt az izgalmas és - nem mel-
lesleg - ínycsiklandó hagyományunkat. 

Azt hiszem, bátran mond-
hatjuk, hogy kevés olyan kö-
zsége van e kis hazának, ami 
oly szerencsés módon el len-
ne látva orgonistákkal, mint 
a mi falunk. Sok településen, 
ahogy pap, úgy helybéli kán-
tor sincs, csak „vendégzené-
szekként” teljesítenek szol-
gálatot a miséken. Minálunk 
meg nemhogy egy, de egye-
nesen három is akad. Ráadá-
sul ott a vasárnapi diákmisék 
i� úsági zenekara, akik hála 
Istennek szintén egyre na-
gyobb létszámban segítenek 
elmélyedni imáinkban. Most 
induló cikksorozatunkban 
őket szeretnénk kicsit részle-
tesebben bemutatni a falukö-

zösségnek.
Jelen írás felsorolva, mond-

hatni kedvcsináló gyanánt 
sorakoztatja őket egymás 
után, majd következő cik-
keinkben mindegyikőjükkel 
részletesebben is megismer-
kedhet a nyájas olvasó. Ám 
ha még az sem elégítené ki kí-
váncsiságát, bátran bíztatunk 
mindenkit, hogy keresse fel 
személyesen szentmisénket, 
ahol, ha nem is közben, de 
utána biztosan alaposabban 
is megismerkedhet velük.

Karoliny Anna 2006-ban 
költözött Sződre családjá-
val. A Heim Pál Gyermek-
kórház Gasztroenterológiai 
Osztályának főorvosa. És mi-

előtt még bárkit megijesztene 
e komoly hivatás, bizony ő is 
volt kisleány, méghozzá Ze-
begényben, ahol édesapja an-
tik zongoráját már 3 évesen 
sem kímélte. A Havas Bol-
dogasszony Templom kóru-
sának volt tagja édesanyja. És 
ha már kórus, valaki kellett, 
hogy orgonán kísérjen. Erre 
ott voltak ők a barátnőjével 
gyerekként. Vele kapcsolat-
ban a későbbiekben tán az is 
kiderül, hogy hogyan függ 
össze egy tragikus karácso-
nyi eset azzal, hogy Pankánk 
végül az orgona mögött talál-
ta magát. Arról viszont bizto-
san olvashatunk, hogy mire 
jó egy baba-mama klub a plé-

bánián és hogy mennyire tud 
hiányozni az embernek az or-
gonaszó, ha egyszer már éle-
tében kihúzott egy regisztert 
és lenyomott egy billentyűt a 
hangszerek királynőjén.

Szász István erdélyi, azon 
belül is dési származású kán-
torunk gyermekkorát szüle-
ivel és nővérével egy feren-
ces kolostor mellett töltöt-
te. Megtudhatjuk majd róla, 
hogyan gyakorolta a feren-
ces atyák segítségével orgo-
najátékát, majd hogy kötelez-
te el magát 18 évesen a kán-
tori hivatás mellett és ke-
rült Szegedre, hogyan szerez-
te meg Gyulafehérváron kán-
tori diplomáját, majd végez-

Legyünk Csibészek!

Libakeresés a plébánián 
Szent Márton ünnepén

Arcok a hangok mögött – Sződi kántorportrék
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A múlt század elején két 
hívő misszionárius egy ne-
velőotthonban tanított Jézus 
Krisztusról olyan gyerekek-
nek, akik előtte a vallásosság 
legalapvetőbb tanításait sem 
ismerték. Később ők mond-
ták el árvaházi élményüket: 

„Közeledett a karácsony-
este. Árváink életükben elő-
ször hallották a karácsonyi 
történetet! Elmeséltük nekik, 
hogy József és Mária elment 
Betlehembe, de már nem volt 
hely számukra a fogadókban. 
Aztán hogyan született meg 
Jézus egy istállóban, és hogy 
fektették szülei egy jászolba.

Amíg beszéltünk, a gyere-
kek és a nevelők lélegzet visz-
szafojtva hallgattak bennün-
ket. Némelyikük a szék leg-
szélére csúszott, nehogy egy 
szót is elmulasszon abból, 
amit mondunk.

Amikor véget ért a törté-
net, minden gyereknek ad-
tunk három kis darab kar-
tonpapírt, amiből egyszerű 
jászolt készíthettek. Kaptak 
egy kis sárga szalvétadarabot 
is, amit azután az útmutatá-
sunk szerint vékony csíkok-
ra téptek, és szalmaként a já-
szolba tették. Világosbarna 
�lcből babformákat vágtunk 
ki, egy régi hálóingből pedig 
négyszögű �anell darabokat, 
hogy a babáknak takarója is 
legyen.

A gyerekek serényen dol-
goztak, hogy összeállítsák 
apró jászlaikat, én pedig kör-
bejártam közöttük, hogy se-
gítsek, ha valamelyiküknek 

szüksége lenne rá. Minden 
rendben ment. Aztán ahhoz 
az asztalhoz értem, amelyik-
nél a hat év körüli kis Misa 
ült. Éppen elkészült a mun-
kájával. Amikor szemügy-
re vettem a jászlát, elképed-
tem, mert nem egy, hanem 
két baba feküdt benne. Gyor-
san hívtam a tolmácsot, hogy 
megkérdezzem a kis�útól, 
miért így készítette a jászolt.

A �úcska széttárta a karja-
it, elgondolkozva nézte a pici 
jászolt. Aztán nagy komolyan 
belefogott a karácsonyi törté-
net elmesélésébe. Életében 
először hallotta ezt a történe-
tet, úgyhogy meglepett, mi-
lyen pontosan emlékszik rá. 
Mikor ahhoz a részhez ért, 
hogy Mária a kis Jézust a já-
szolba fektette, innen egészen 
sajátos módon folytatta:

„Amikor Mária a babát a já-
szolba tette, Jézus rám nézett, 
és megkérdezte, hogy hol la-
kom. Elmondtam neki, hogy 
nekem se mamám, se papám, 
se otthonom nincs. Akkor Jé-
zus azt mondta, hogy lakhat-
nék nála. Azt feleltem, hogy 
ez nem megy, mert én nem 
tudok neki ajándékot adni, 
mint mások. De annyira sze-
rettem volna Jézusnál lak-
ni! Gondolkodtam, nincs-
e valamim, amit odaajándé-
kozhatnék neki. Eszembe ju-
tott, hogy melegíthetném őt. 
Úgyhogy megkérdeztem Jé-
zust: Ha melegen tartalak, az 
olyan lenne, mint egy aján-
dék? Jézus erre azt felelte: Ha 
melegen tartanál, az volna a 

legszebb ajándék, amit va-
laha is kaptam. Akkor befe-
küdtem mellé a jászolba, Jé-
zus rám nézett, és azt mond-
ta, hogy most már vele ma-
radhatok - mindig.”

Mire Misa befejezte a tör-
ténetét, elöntötték szemét a 
könnyek, és megállíthatatla-
nul patakzottak végig az ar-
cán. Arcát kezébe temette, 
és fejét az asztallapra hajtot-
ta. Két kis válla csak úgy ráz-
kódott a keserves zokogástól.

Ez az árva kis�ú talált va-
lakit, aki sohasem hagyná el 
vagy bántaná őt. Valakit, aki 
mindig vele lesz.”

A történetben megelevene-
dik a karácsony valódi üze-
nete: nem az számít, hogy mi 
mindenünk van az életünk-
ben, vagy mi hiányzik abból, 
hanem az, hogy ki van je-
len az életünkben, ki az, aki 
mindig mellettünk áll, fog-
ja a kezünket, és nem hagy 
el sohasem. Jézus üzenete ne-
künk is szól: „Én veletek va-
gyok minden nap a világ vé-
géig” (Mt 28,20)

- Betty Southard kaliforniai 
szerző nyomán -

Millei Lajos
Karácsonyi köszöntő

Feldíszített fa előtt
Egy közösség ünnepel,

Feldíszített fa előtt
A szeretetről énekel.

Feldíszített fa körül
Ragyognak a fények,
Feldíszített fa köré

Gyűlnek a remények.

Feldíszített fa alatt
Sok doboz, ajándék,
Feldíszített fa mögött
Tornyosul a szándék.

Feldíszített fa elé
Fénylő szemmel állunk,

Feldíszített fa köré
Hívjuk a családunk.

Feldíszített fa előtt
Egymás kezét fogva,

Nehézséggel nem törődve,
Törekszünk a jobbra.

Feldíszített fa nélkül
Nem lenne ma ünnep,

S nem késztetne semmi rá,
Hogy tárjuk ki szívünket.

Hogy feledjünk bút és bajt,
S hogy szeretetben éljünk,
Hogy nem féljünk egy-

mástól,
Csak bízzunk és reméljünk.

S ha lelkünkben béke van,
S a szívünkben szeretet,

Méltóképpen köszöntjük,
A karácsonyi ünnepet.

te el a Harmat Artúr kántor-
képző iskolát Budapesten és 
lett a kolozsvári Szent Mi-
hály templom karnagya. Az-
után hogy következett Széke-
lyudvarhely, Arad. Végül azt 
is, hogyan ismerkedett meg 
székelyudvarhelyi feleségével 
és került az ő révén Magyar-
országra és Csörögre, ahol 
György atyával történt talál-
kozásuknak köszönhetően 
immár Sződön is hallgathat-
juk orgonajátékát és autenti-
kus énekét.

Végül olvashatunk majd 
e sorok írójáról, Erdélyi Ba-

lázsról, aki kis falunk szülöt-
te (bár szülőszobája Budapes-
ten volt valójában). Arról, ho-
gyan gubbasztotta végig gye-
rekként az esti miséket, ho-
gyan vette szárnyai alá Ge-
deon József, akkori sződi plé-
bános és kapott tőle abban 
az időben komoly apanázst 
„pennára és téntára”, hogy a 
templom 250. születésnap-
jára megírjon egy sződi mi-
sét (azaz csak annak állandó 
miserészeit orgonakísérettel). 
Hogyan kezdték el játszani 
barátaival, az akkori „Legye-
tek jók, ha tudtok” közösség-

gel a nagymarosi i�úsági ta-
lálkozókon hallott Sillye Jenő 
és Borka Zsolt dalokat. Végül 
messzi földön (Piliscsabán) 
töltött peregrinus évei után 
hogyan kötött ki újfent a sző-
di orgona klaviatúrája mö-
gött immár a jó lengyel atyák 
bíztatására.

És bár tudjuk, hogy kán-
tort hallgatni a misén na-
gyobb gyönyörűség talán (fő-
képp, ha épp nem nyúl mel-
lé az orgonán), mint olvasni 
róla, remélhetőleg, kicsinyke 
kedve telik majd a nyájas ol-
vasónak e történetekben is.

A legszebb ajándék
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Ismét elérkezett az ideje a várakozásnak. Bár az utóbbi évek-
ben fokozottan érezhettük úgy, hogy folyvást várunk valamire: 
enyhülésre, békére, találkozásokra, esetleg fogyasztási cikkekre, 
oltásokra, vagy éppen a csodára. S most épp ennek jött el me-
gint az ideje. 

A rendszeres látogatók, vagy alkalmankénti érdeklődők az 
utóbbi 6-7 évben fel�gyelhettek arra is, hogy nagy egyházi ün-
nepeink előtt – advent és nagyböjt idején – kissé megváltozik 
gyönyörű templomunk enteriőre. Na, nem nagyon, éppen csak 
olyan �nomat �gyelemfelkeltő módon. Rendszerint valami jól 
látható helyen észlelhetjük a változást. 

Idén sincs ez másképpen: templomunk főhajójának kellős kö-
zepén egy égigérő lajtorját találunk. Megpróbálhatnánk elindul-
ni rajta felfelé, de amint felnézünk a cél felé, észre kell vennünk, 
hogy bizony elkéstünk. Máris vendég érkezik rajta lefelé hoz-
zánk, otthonunkba, szíveinkbe. A karácsony Angyala közeleg 
hétről-hétre lejjebb a létrán, hogy hírül hozza a Megváltó szü-
letését és szállást vegyen nálunk. Csak rajtunk múlik, hogyan 
várjuk és mivel fogadjuk Őt. Ebben van segítségünkre az idei 
adventben a hetente változó egy-egy feladat. A gyerekek és fel-
nőttek különböző – gyakran nem is oly könnyű – feladatot, célt 
tűzhetnek ki maguk elé és próbálhatják élni a várakozás miszté-
riumát ezek segítségével.

Kívánunk mindenkinek szép készületet és áldott, boldog ka-
rácsonyt!
 Nowak György plébános

és a Mária Magdolna Plébánia segítői

A Messiás-várás misztériuma

Nem is olyan távoli emlékem, amikor 
egy nagy baptista gyülekezetben jártam, 
ahol szem- és fültanúja voltam  a követke-
ző eseménynek: a lelkipásztor a gyülekezet 
előtt állva kérdezte az egyik padban ülő �-
atalembert: „Te miért vagy hálás?” Rö-
vid gondolkodás után hangzott a válasz: 
„Mindenért!” A gyülekezet nevetett ezen 
az egyszerűségen és szűkszavúságon. A �-
atalember frappáns szava igei volt, mert a 
Bibliában az egyik, Pál apostol által írt le-
vélben ez áll:

„Mindenkor örüljetek, szüntelen imád-
kozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez 
az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti ja-
vatokra …” (�esszalonikabeliekhez írt le-
vél 5.rész, 16. vers)   

Október 9-én ünnepre virradtunk, a há-
laadás napjára. Gondolatainkban és szí-
vünkben összegyűjtöttük azokat az esemé-
nyeket, tapasztalásokat, amiért hálásak va-
gyunk és azokról a közösségben beszámol-

tunk. A díszes hálaadó napi oltár is azt jel-
képezte: hálánk áldozatát hozzuk Isten elé 
ezen a napon. Elsoroltuk, mi- mindenért 
vagyunk hálásak: Jézus Krisztusban nyert 
békességért, gyógyulásért, családi problé-
mák megoldásáért, anyagi javakért. 

A hálaadó nap is olyan ünnep, amikor a 
múltba tekintünk: mi történt az előző hé-
ten, hónapban, évben. Ha csak ez év elejé-
re tekintünk vissza, el kell mondani, hogy 
nagy változások mentek végbe a világban 
és országunkban is. Kitört az orosz-ukrán 
háború. Mi a köze ennek a Sződi Baptis-
ta Gyülekezet hálaadó napjához? Sok. Az 
elmúlt hónapokban közösség házunkat fel 
tudtuk ajánlani az Ukrajnából menekülők 
számára és Jézus Krisztus szeretetével tud-
tunk valamit tenni értük egyénileg, csalá-
dilag, közösségileg. Ez már konkrét ok a 
hálára!

Ünnepünkön dr Szilágyi Béla, a Bap-
tista Szeretetszolgálat elnöke volt a vendé-
günk. Délutáni igehirdetéséből hadd em-
lítsek meg egy gondolatot: „a hála élet-
forma, szüntelenül ez az érzés kell, hogy 
bennünk legyen. Ez kell, hogy cselekvés-
re buzdítson és bátorítson. A hálás élet Is-
tenről beszél, a hála és a szeretet egyszerre 
vannak ott a hívő emberben…”

Blaskó Péter vezetőségi tag
Sződi Baptista Gyülekezet                                                                                                

 honlap: https://www.szodi.baptist.hu

Hálaadó közösségi nap a baptista gyülekezetben

Hálaadó napi igehirdetésHálaadó napi szeretetvendégség
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„Hiszem, ha látom!” – hangzik a mindnyájunk által ismert ma-
gyar szólás. Azt fejezi ki, hogy csak az  létezik, az a valóságos, ami 
látható, tapintható, hallható, azaz érzékszerveinkkel felfogható. 
A tapasztalat viszont már egyre gyakrabban mutat mást. Valami 
megfordult: már az sem valós és igazi, ami látható. Látjuk a �l-
meket: repülő embereket, autókat felforgató szuperhősöket. Tud-
juk: ez csak �lm, trükk, látjuk, de mégsem kell elhinnünk. Lát-
juk- halljuk a televízió híradásait és már tudjuk: el kell osztani ket-
tővel, de inkább hárommal, mert a fele sem igaz. Ha látom, ak-
kor sem hiszem el.

Mi a hit? A Biblia így fogalmaz: „a hit a reménylett dolgok való-
sága és a nem látható dolgok felől való meggyőződés…” (Zsidók-
hoz írt levél 11.rész 1.vers) Ez volt a témája november 6-án alkal-
mainknak.

Zsúfolásig megtelt imaházunkban vendégként Révész Lajos, a 
Baptista Szeretetszolgálat egyik vezetője  beszélt a hitről Mózes-
nek, a nagy népvezérnek az életpéldáján keresztül. Mózes drámai 
fordulatokban bővelkedő életében végig ott volt az Isten szavába 
vetett szilárd hit. Így válhatott népvezérré, így élhetett át és tett 
csodákat.   

Hit szükséges a legtöbb dologhoz a földi életben. Egy iskola 
megválasztásához, egy szakma kitanulásának elkezdéséhez, egy 
vállalkozás elindításához, a párválasztáshoz, a gyermekvállalás-
hoz, az otthonteremtéshez, és sokáig lenne sorolható, mi minden-
hez még. 

Tizenéves koromban énekeltük gyakran az alábbi szövegű, a 
hitről szóló éneket:  

„Hittel, magas hegyet mozdítsz el
A pusztaság is zöldell
S a nagy tenger hulláma falként félreáll.
Hittel a gyenge újra fölkel
A lankadó erőt nyer
A hit hatalma történelmet átformál…” 
Ha nem látom, mégis teszek valamit azért, hogy valamikor 

majd meglássam, megtapasztaljam. Ilyenkor hitben kell lépni, hit-
tel kell megtenni valamit, ez pedig nem könnyű. Ilyenkor Isten se-
gítségét kell kérni! Merjük ezt megtenni!

Blaskó Péter vezetőségi tag
Sződi Baptista Gyülekezet                                                                                                

 honlap: https://www.szodi.baptist.hu

A hitről

Hitmélyítő napi igehirdetés

A zsúfolásig megtelt imaház
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2015 októberében nyitott meg Sződön az állatorvosi rende-
lő, melynek tulajdonosa Dr. Buránszki Barbara. Az évek során 
a Doktornő folyamatosan bővítette és fejlesztette a praxisát. Így 
jutott el 2022. év elejére odáig, hogy kinőtte a régi épületet, és a 
Dózsa György út 114. szám alatt található nagyobb ingatlanba 
költözött át. Ezután megkezdődtek az átalakítások, hogy az új 
hely megfeleljen egy állatorvosi rendelő előírásainak. A nagyobb 
tér nyújtotta lehetőségekkel élve külön helységet alakítottunk ki 
állatmegőrzőnek, kozmetikának, �zioterápiának, illetve így már 
két teljes értékű kezelővel várjuk pácienseinket.  A felújítás után 
szeptember 26.-án nyitotta meg kapuit a régi-új rendelő.

A rendelőben továbbra is teljes körű betegellátás folyik. A �-

zikális betegvizsgálaton felül lehetőség van labordiagnosztikai 
vizsgálatokra saját laborunkban, gyorstesztekre, mikroszkópos 
vizsgálatokra (parazitológia, citológia), képalkotó diagnoszti-
kára (saját digitális röntgennel rendelkezünk, ultrahang). A ki-
vizsgáláson, valamint betegel-
látáson kívül lágyszöveti mű-
téteket is végeznek orvosaink 
(pl.: ivartalanítás, traumás sé-
rülések ellátása, daganateltá-
volítás, hólyagkő eltávolítása, 
bélmetszés stb.), amelyek kü-
lön műtőhelységben történ-
nek, ahol van mód a betegek 
monitorizálására (EKG, vér-
nyomásmérő, pulzoximéter), 
valamint altatógéppel történő 
altatására. 

A mindennapi munkában 
mára négy állatorvos vesz 
részt.

Dr. Buránszki Barbara tulajdonos, klinikus állatorvos – fő 
szakterülete a bőrgyógyászat. A budapesti Állatorvostudományi 
Egyetemen végzett 2009-ben.  Az elmúlt években kisállatokat 
és haszonállatokat gyógykezelt. 2021-ben Praxisvezetői specia-
lista diplomát szerzett. 2011 óta a Pest megyei Állatorvosi ka-
mara alelnöke, tagja az országos küldöttségnek és a Magyar Bőr-
gyógyász Egyesületnek. Magyar és külföldi konferenciákon fo-
lyamatosan képezi magát. Rendszeresen továbbképzést tart ku-
tyakiképzőknek, kutyakozmetikusoknak, állattartóknak. Fon-
tosnak tartja az edukációt kicsiknek és nagyoknak, hogy a fe-
lelős állattartást megértesse mindenkivel.  Arra törekszik, hogy 
minden állatot a lehető legjobb tudása szerint kezeljen. A legna-
gyobb örömet az Ő hálájuk jelenti számára. 

Dr. Vertetics Mónika állatorvos, fő érdeklődési köre a szemé-
szet. Általános belgyógyászati és sebészeti ellátás mellett gyulla-
dásos szembetegségekkel, szemsérülések kivizsgálásával és keze-

lésével, sebészeti ellátásával, valamint daganatos betegekkel fog-
lalkozik. 

Dr. Torda Orsolya állatorvos, egzotikus szakállatorvos, �-
zioterapeuta. Egyetemi tanulmányait az ELTE biológus szakán 
kezdte, majd a Szent István Egyetem Állatorvostudományi kará-
nak állatorvos-doktor szakán folytatta Egyetemi évei során gya-
korlatot szerezett több külföldi egyetemen, ahol a kisállatok mel-
lett az egzotikus állatok gyógyászatával is foglalkozott. Egy évet 
a Padovai Egyetem Állatorvos karának viselkedés laboratóriu-
mában töltött. 2018 óta egzotikus állatok szakállatorvosa. 

Dr. Jenei-Machay Domonkos állatorvos, 2022-ben szer-
zett állatorvosi diplomát. Egyetem alatt az érdeklődését első sor-

ban a klinikai mikrobioló-
gia és a belgyógyászat keltette 
fel. 2018 óta dolgozik egy di-
agnosztikai mikrobiológia la-
borban és 2022 októbere óta 
tagja a Pille-Vet Állatorvosi 
Rendelő csapatának. Fő kül-
detésének tartja a felelős an-
tibiotikumhasználat népsze-
rűsítését.

Az orvosaink munkáját 
szakképzett asszisztens csapat 
segíti, melynek vezetője Stri-
hovanecz- Guba Viktória.  
2015-ben végezte el az állat-
orvosi asszisztens képzést, az-
óta ebben a szakmában dolgo-

zik és oktat. Kezei alatt még a legvadabb macska is kezelhető-
vé válik.

Új kiegészítő terápiára is lehetőség nyílt, �zioterápiával (masz-
szírozás, torna, izomépítés, általános állapot megőrzés) segítjük 
betegeink mihamarabbi felépülését.  Rendelőnkben továbbra is 
működik kisállat (kutya, macska, nyúl) kozmetika, ahol fürde-
tés, szőrnyírás, trimmelés, karomvágás, szépítkezés zajlik.

Az állateledel boltban minőségi tápok, gyógytápok kaphatók 
folyamatosan bővülő válasz-
tékban. Mindemellett kiegé-
szítő termékeket is megtalál-
nak: fésűk, pórázok, nyakör-
vek, fekhelyek. Széles válasz-
tékban kaphatók külső élős-
ködők elleni spot-onok, tab-
letták, nyakörvek, parazita 
elleni készítmény, valamint 
többféle táplálékkiegészítő, 
vitaminok, csont- és porcerő-
sítők.

A rendelői betegellátás mel-
lett a háznál történő betegel-
látásra, oltásra, gazdasági ha-
szonállatok ellátására továbbra is van lehetőség. 

Háztól házig szolgáltatásunk is működik. Abban az esetben, 
ha nem tudnák behozni kezelésre kedvencüket, úgy lehetőség 
van a kisállat taxi igénybevételére. 

Célunk, hogy a rendelőt továbbra is fejlesszük és hogy a fa-
lunkban európai színvonalú betegellátás történjen. 

Sok szeretettel várunk mindenkit!
Címünk: 2134 Sződ Dózsa György út 114.
Időpontfoglalás, bejelentkezés:  
• online: https://pillevet.booked4.us
• telefonon: 06 20 598 9669 ; 06 30 014 8177
Kellemes Karácsonyi ünnepeket és Boldog új évet kívánunk!
     Pille Vet csapata

Bemutatkozik a megújult Sződi Állatorvosi Rendelő!
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A szüreti mulatságok zárásaként este megrendezésre került 
az Utcabál. A rendezvényt Mezősiné Illés Zsuzsanna gyermek-
táncháza indította, amely a gyerekek körében népszerűre sike-
redett. Hallhattunk egy rövid alapítványi beszámolót és a ter-
vekről is beszélt Bárdos Tamás a Sződ Község Iskolai Oktatá-
sért Közalapítvány felügyelőbizottságának tagja. A továbbiak-
ban DJ szolgáltatta a zenét a résztvevők kérései alapján. Több-
ségében retro dallamok és mulatós slágerek keveredtek, a ma 
is divatos magyar zenékkel. A szülők összefogása idén is nagy-
szerű vendéglátást eredményezett, így az italok széles választé-
kán felül világitó játék, szendvics és óriáspalacsinta is vásárol-
ható volt.

Nagy várakozás övezte a felvonuláson megállót alakító csa-
patok versenyének eredményhirdetését. A vándorkupákat Nyé-
kiné Tomecskó Miryam adta át a győzteseknek. A „Legjobb 

vendéglátók” címet az „Aranykalász közösség”, míg a „Leg-
szebb megálló” vándorkupát a „Dózsa György úti felkelők” 
csapata vehette át. Gratulálunk minden csapatnak a színvona-
las megállóhelyek létrehozásához!

A hangulatos utcabál révén közel 200.00.-Ft-tal gyarapodott 
az alapítvány vagyona. Ezúton szeretnénk megköszönni a tá-
mogatói jegy vásárlásokat, a megjelent vendégeknek, hogy jele-
netükkel támogatták az alapítvány célkitűzéseit, valamint a se-
gítők szülőknek és támogatóknak, hogy általuk színvonalas ut-
cabál kerekedett.

Üveges Péterné
Sződ Község Iskolai Oktatásért Közalapítvány

kuratóriumi tag

Idén a 23. Szüreti felvonulás megrendezésére került sor kö-
zségünkben. Ezen a napon a környék lovasai, és fogatosai már 
korán reggel felkelnek, ellátják legjobb barátaikat, a lovaikat, 
majd előkerülnek a szekrényből a gyönyörű népviseletek, a csi-
kós ruhák.

Számomra mindig egy nagyszerű élmény a szüreti felvonu-
lás, ahol hasonló lelkületű emberekkel lehetek, persze ide tar-
toznak a környékbeli hagyományőrzők, a kedves helyi asszo-
nyok, akik büszkén viselik elődeik öltözetét.

Egy láthatatlan erő köt össze minket, talán a haza szeretet, 
talán az őseink iránti tisztelet. Ki tudja?

Talán nem is számít, a lényeg az, hogy gyermekeinknek, a jövő 
generációjának megmaradnak ezek a gyönyörű népszokások.

Köszönjük a támogatást Sződ Község Önkormányzatának, 
külön köszönjük, Hertel László Polgármester Úrnak, a Hu-
nyadi János Általános Iskolának, valamint Mezősiné Illés Zsu-
zsanna tánctanárnőnek, a színvonalas néptánc bemutatót.

A Sződ Község Iskolai Oktatásáért Közalapítványnak a tá-
mogatást és az esti bál szervezését. 

 A Sződi Hagyományőrző Lovas Egyesület minden tagjának 
és szüleiknek, hogy időt és energiát nem sajnálva, segítettek a 
szervezésben és a lebonyolításban.

Végül, de nem utolsó sorban a helyi lakosságnak, akik idén 
5  helyszínen, a néphagyományunknak megfelelően feldíszített 
megállókban, ízletes, házi süteményekkel és �nom házi pálin-
kával fogadták a felvonulókat. A vendégeink megkóstolhatták 
a „ Sződi kapusznyikát”, amit hagyományos recept alapján, ko-
rán reggel dagasztottak, kelesztettek, hogy melegen frissen kí-
nálhassák az egybegyűlteknek.

Szívet melengető, az a tapasztalat, hogy idén a falu apraja, 
nagyja együtt, lelkesen elevenítették fel a Szüreti néphagyo-
mányt.

Jövőre megismételjük!
Köszönjük!

Nyékiné Tomecskó Miryam
Sződi Hagyományőrző Egyesület Elnöke

A szeptemberi óvodakezdést követőn, amikor gyermekeink 
újra visszatértek a megszokott óvodai hétköznapokhoz, a ha-
gyományok kerültek előtérbe. A szüreti időszak, a betakarítás, 
a hangulatos őszi dekorációk készítése megalapozta a vásári ka-
valkád rendezvényt. A szülők, az óvoda dolgozói közösen szer-
vezték ezt a szombati napot. Csodálatos, szép őszi napon került 
megrendezésre a meghirdetett program, melyben helyet kapott 
a népi játszóház, kosaras körhintával, ugráló vár, hangszeres 
bemutató, néptánc, aikidó bemutató, agyagozás. A program 
sorozatot a süni, pillangó, méhecske, katica csoportos gyerme-
kek rövid őszi műsora nyitotta meg. A műsorok résztvevői vol-
tak a szülők is, hiszen a gyermekekkel közösen körjátékozhat-
tak, táncolhattak.  Ezt követően kezdődhetett a kötetlen szó-
rakozás. A gyermekeket arcfestés, csillám tetoválás, lu� hajto-
gatás várta, és ha valaki csinos frizurát szeretett volna, hajfo-
násra is jelentkezhetett. Aki megéhezett, megszomjazott, lán-
gost, palacsintát, üdítőt, kávét fogyaszthatott. A vásári forga-
tagba, a gyermekek által készített tárgyakat a szülők megvásá-
rolhatták, mellyel óvodánk alapítványát támogatták. Az óvo-
dai alapítvány működése lehetőséget adott arra, hogy folyamo-
san szépüljön az intézmény külső környezete, hiszen a pályá-

zat által felújításra került az udvari tároló helyiség és a máju-
si családi nap rendezvény bevételéből pedig a hátsó udvari já-
ték tárolót is sikerült átalakítanunk. Az óvodai szülői közösség 
döntése alapján az októberi rendezvény bevételéből intézmé-
nyi szintű év végi kirándulást tervezünk gyermekeink számára, 
melynek szervezése folyamatban van. Köszönjük minden szü-
lőnek, támogatóinknak, hogy segítik alapítványunk működé-
sét. Továbbra is számítunk támogatásukra, hiszen ez által szeb-
bé tehetjük óvodás gyermekeink mindennapjait. 

Horváthné Dobos Judit
Csupafül Közalapítvány elnöke

Szüret Utcabál- 2022.09.24.

Sződi Szüreti Felvonulás

Őszi vásári kavalkád az óvodában
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2008-ban adta át Sződ Község Képviselő-testülete a felújított és 
bővített ravatalozót. A felújított ravatalozó tetőszerkezetének tor-
nyában került elhelyezésre az újonnan öntetett lélekharang. Az át-
adási ünnepségen elmondott beszédemben sort kerítettem arra, 
hogy szót ejtsek arról, hogy mikor és hogyan szólaltak meg Sző-
dön a harangok, ugyanis ezek az idők folyamán feledésbe merül-
tek. 1970-ig a faluban szinte mindenki tudta, hogyha a harangok 
megszólaltak, akkor azoknak milyen jelentése van. A technika a 
kommunikációban is jelentősen fejlődött és az emberek már más 
csatornákon és más forrásokból is jutnak fontos információkhoz. 

Ezáltal a kommunikáció ezen formája háttérbe szorult. Ezért egy 
olyan személytől kértem a harangozással kapcsolatban informáci-
ót, aki abban az időben a harangokat nap, mint nap megszólaltat-
ta. 2008-ban özvegy Klein Józsefné, Rozika néni látta el a sekres-
tyés és harangozói feladatokat a katolikus templomban. Ő mond-
ta el nekem, hogy mikor, miért, kiért, hogyan és hányszor kell 
megszólaltatni a harangokat. Amikor az egyház szolgálatába ke-
rült még kézi erővel, kötéllel kellett megszólaltatni a harangokat. 
A templom harangtoronyban három különböző méretű harang 
található, melyek mindegyikéről egy-egy kötél lógott le. Ezekkel a 
kötelekkel kellett a harangokat megszólaltatni. Az idők folyamán 
a technika fejlődött, így most elektromos szerkezet segítségével 
szólalnak meg a harangok, melynek időpontját előre lehet progra-
mozni. Napközben szeptember 29-től (Mihály naptól) április 24-
ig (György napig) reggel 6 órakor, déli 12 órakor és 19 órakor szól 
a nagyharang három percen keresztül. Április 24-től szeptember 
29-ig a reggeli harangozás 5 órakor, a déli változatlanul 12 órakor, 
az esti pedig 20 órakor szólal meg. Az esti harangszó után 1 per-
cig szól a lélekharang, vagyis a legkisebb harang. Amikor meghal 
valaki, akkor a lélekharang szól egy percig, majd követi a nagyha-
rang. Amennyiben az elhunyt fér�, a nagyharang szavát kis időre 
háromszor megszakítják, ha a nő hunyt el, kétszer. Ezt követően 
mind a három harang három percen keresztül szól az elhunyt lel-

ki üdvéért. Gyermek elhalálozása esetében csak a lélekharang szól. 
Régen sajnos jóval gyakoribb volt a gyermekhalálozás, ezért a lé-
lekharang is gyakrabban szólalt meg. Tudni kell, hogy csak abban 

az esetben szól a harang a halottért, ha azt megrendelik, és annyi-
szor szól, ahány verset rendelnek. Régebben a hozzátartozók köny-
nyebben ki tudták �zetni a harangozást. Akkoriban az volt a szo-
kás, hogy a temetés előtti napokon napi három alkalommal, 9,12 
és 15 órakor, a temetés napján pedig óránként szóltak a harangok 
az elhunytért. Manapság naponta egyszer, a temetés napján pedig 
három időpontban harangoznak. Közvetlen temetés előtt három 
percig mind a három harang szól. Szentmisére fél órával annak 
kezdete előtt szólal meg a hívó középső harang, mely �gyelmez-
teti a híveket, hogy készüljenek a szentmisére. A beharangozásnál 
egy percen keresztül mind a három harang szól. Rozika néni el-
mondása szerint ez nincs beprogramozva, hátha késik a pap… A 
harangozásnál egy versszak annyit jelent, hogy három percen ke-
resztül mind a három harang szól. A harang félreverésnek a régi 
időkben volt jelentősége. Ilyenkor a harangokat nem szokványo-
san szólaltatták meg, hanem többször rendszertelenül megszakí-
tották. A múltban nagy jelentőséggel bírt a híradásnak ez a módja. 
Az élet modernizálása a harangok félreverését szinte teljesen hát-
térbe szorította. A lélekharang megszólalásának hírközlő jelentő-
ségét pedig a kórházi halál gyakorisága szorította háttérbe. A te-
metőben található lélekharangnak az a feladata, hogy a ravatalo-
zótól a sírig kísérje hangjával az elhunytat utolsó földi útjára.

 A 38 kg súlyú, cisz hangzású sződi harang palástján a követke-
ző felirat olvasható:

„Készíttette Sződ Község Képviselő-testülete 2008.” 
Másik oldalán Sződ község és az ország címere található. A ha-

rang pártázatának felirata: 
„Öntötte Gombos Miklós harangöntő mester Őrbottyánban”

Hertel László

A koszmó a hajas fejbőrön esetlegesen arcon, szemöldök tájon 
jelentkező sárgásbarna, pikkelyes, zsíros vastag felrakódás.

A felrakódást főként elhalt hámsejtek, faggyú hozza létre.
Fontos tudni, hogy a koszmó nem fertőző és nem allergia okoz-

za. Az is tévhit, hogy a rossz higiénia miatt alakul ki, tehát nem a 
szülő hibája.

Előfordulhat újszülött kortól egészen kisded korig.
A koszmó ártalmatlan folyamat, nem fáj a babának és nem is 

viszket.
Általában egy-két hónap alatt megfelelő kezeléssel elmúlik. A 

kezelés történhet bármilyen növényi vagy ásványi olajjal, baba-

olajjal vagy para�nolajjal. A hajas fejbőrt le kell vele kenni fürdés 
előtt fél órával, súlyos esetben akár egész éjszaka maradhat az olaj 
a baba fején.

Az olaj segít fellazítani a felrakódást és ezt követően puha kefé-
vel vagy sűrű fogazatú fészkel el kell távolítani az elhalt hámsejtet. 
Ezután babasamponos hajlemosást kell alkalmazni.

A művelet elvégzése alatt �gyeljünk a gyermek komfortérzetére, 
erős dörzsölt ne alkalmazzunk.

Ha a koszmó nem javul, vagy hosszan tart érdemes a gyermek-
orvost vagy bőrgyógyász szakorvost felkeresni.

Puporka Hajnalka, Egészségügyi asszisztens

Mikor és hogyan szólalnak meg Sződön a harangok?

A koszmó kezelése csecsemőkorban
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2022. május 30-i területátadást követően, július közepén kezdte 
el a kivitelező a labdarúgópályán a tervezett munkálatokat.

A tervek szerint először meg kellett oldani az öntözőrendszer 
villamosenergia ellátását, amit a község Faluházának infrastruk-
túrájáról tudtunk kivitelezni.

A kézi erővel tervezett árokásást az idei év nagy szárazsága, és a 
föld keménysége miatt, csak géppel lehetett elkészíteni, ezért gyors 
hirtelenséggel egy vállalkozót kellett bevonnunk, a villamos há-
lózat és az öntözőrendszer nyomvonalainak kialakítására. A talaj 
száraz és kötött volt így a földmunkák 4 napig tartottak. 

A két kispad között került kialakításra az öntözőrendszer vezér-
lőszekrénye (lásd kép). Megérkeztek az öntözőrendszer alkatrészei, 
amelyek a következő napokban telepítésre kerültek.

Az öntözőrendszer 12 körre lett osztva, igazodva, a meglévő víz-
hozamhoz. A rendszer vízszükségletét a labdarúgópálya mögötti 
tóból oldottuk meg. Előzőekben méréseket végeztünk, így a kivi-
telező 225 l/perces vízhozammal tudott kalkulálni. Az egyes kö-
rök ennek megfelelően kerültek kialakításra, vízhozamuk nagyjá-
ból 150 l/percben lett megállapítva.

A pályán 24 szórófej került telepítésre, egyenletes távolságok-
ra. A vezérlő kiválasztásánál a kivitelező tapasztalatára bíztuk ma-
gunkat és egy Hunter XCore vezérlőt választottunk, amely eső-
érzékelővel ellátott, elkerülve a túlöntözést, ezáltal a pálya gyepé-
nek gombásodását.

Az elkészült rendszert üzemi nyomáson lepróbáltuk. Hibamen-
tesen üzemelt, ezért megkezdődhetett a nyomvonalak visszateme-
tése.

Az árkokat gépi és kézi erővel betemették, a kiszáradt gyomo-
kat, fűtöveket eltávolították és elszállították a pályáról. A terep-
rendezést követően a szórófejek beállításra kerültek, a pontos ön-
tözés érdekében.

 
Az egyik leghatékonyabb füvesítési megoldás az alávetés, ezért a 

hatékony gyepfelújítás érdekében, mi is ezt választottuk. A felül-
vetéshez ICL Regenrator Plus fűmagot alkalmaztunk a gyors csí-
rázási és magas stressztűrő képessége miatt.

A pálya szintezésére előzetesen 30 m3 termőföldet terveztünk, 
amely már az első nap kevésnek bizonyult, további 60 m3 földet 
kellett beszereznünk. Az önzetlen közösségnek köszönhetően, a 
hiányzó földmennyiség, felajánlások útján került hozzánk, melyet 
ezúton is szeretnénk megköszönni.

Összesen 90 m3 termőföldet terítettünk el a labdarúgó pályán. 
Ezután megtörtént a terep „felszíni” felülvetése. A végső fázis a pá-

lya műtrágyázása (ICL Renovator) volt, a megfelelő kelés és rege-
nerálódás érdekében.

A községben kihirdetésre került, hogy a labdarúgópálya innen-
től kezdve ideiglenesen nem használható. Az átmeneti korlátozás-
ra vonatkozó információkat, különböző közösségi felületeken osz-
tottuk meg a lakosság felé, valamint jeleztük az iskola és óvoda ve-
zetőségének is.

A pályát teljesen elkerítettük a lakosságtól, a sportolóktól, hogy 
a lehető legjobban meg tudjon eredni az új ültetés.

Az első hetekben kelesztő öntözés (napi többszöri) lett alkal-
mazva, mivel nagy területen szinte újra kellett vetni a pályát. Mi-
után megkezdődött a gyep növekedése, visszaálltunk a hőmérsék-
letnek megfelelő általános öntözésre. Négy hét elteltével ismétel-
ten felülvetésre kerültek azok a részek (foltok) ahol a gyep sűrűsé-
ge nem volt megfelelő. Ennek köszönhetően újabb négy hét eltel-
tével az összes folt összezárt.

 
Októbertől a pályát ismételten teljes üzemben lehet használni a 

falu lakosságának és a helyi labdarúgó csapatainknak.
 
Összeségében kijelenthető, hogy a labdarúgópályánk minősége 

a környék egyik legjobb pályája lett.
Természetesen mindent megteszünk azért, hogy hosszútávon 

megőrizzük labdarúgópályánk jó minőségét, ezért folyamatosan 
karbantartjuk a területet, szükség szerint elvégezzük a gyepszel-
lőztetést és műtrágyázást. A fenntartáshoz szükséges forrást rész-
ben önerőből fedezzük részben pedig az Önkormányzat biztosítja.

Tarkó Miklós 
FC Sződ SE, elnök

Idén Felújítottuk a sződi labdarúgó pályát
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Molnár László, a csapat edzője elmondta, hogy minden sze-
zonnak úgy vágnak neki, hogy ez egy nagyon jó baráti társa-
ság, és itt az eredmény másodlagos.

- A legfőbb cél az, hogyha egy játékos eljön egy mérkőzés-
re, akkor minimum 1 félidőt rúgja a labdát a pályán, mert mi 
igazán azért vagyunk, mert szeretünk játszani. Persze szeret-
nénk nyerni, minél jobb eredményt elérni, de igazán a közös-
ségépítő jellege miatt van ez a sződi csapat. 

-Tudni kell azt, hogy az öreg�úk játékosai munka után 
mennek edzésre és mérkőzésre.

Az őszi szezonban egyre korábbi időpontra kerültek a mér-
kőzések, és így annál nehezebb volt összejönni. Ezek a hul-
lámzó teljesítmények is abból fakadnak, hogy egyre nehezebb 
volt összeszedni a munkahelyi elfoglaltság miatt a csapatot, 
de igazából kettő olyan mérkőzést veszítettünk el ahol lett 
volna reális esélyünk a győzelemre. Az egyik a vácdukai ahol 
1-3 lett a vége, a másik meg a Penc elleni ahol 2-3-ra kap-
tunk ki. 

A többi mérkőzést papírforma szerint hozta a csapat, de a 
tabella első három helyén álló (Verőce SE, Vác VLSE,Rétság-
Bánk) csapatoknál a tisztes helytállás volt a cél.

 Az őszi szezon vége fele elkapta a csapat a ritmust és a „srá-
cok” is komolyabban vették ezt az egészet. Mindenki próbál-
ta úgy intézni a munkáját és a magánéletét hogy eltudjon jön-
ni, és az utolsó 4-5 mérkőzésen elég szép létszámban tudtak 
jelen lenni az Öreg�úk.

Molnár László megjegyezte, hogy 16-17 emberrel álltak 
ki majdnem minden mérkőzésre, ami igazán szép szám egy 

ilyen kis csapattól és így ezzel a létszámmal bárkivel fel tud-
ják venni a versenyt.

-Túlnyomó részt Sződiek vannak a csapatban, a felnőtt csa-
patból is majd 8-9 játékos van aki alapembernek számít, és 
akik onnan már kiöregedtek, mint például a Bene Zoltán, 
Pityi Máté, sokat számít ha valaki eléri ezt a 34 éves kort és 
csatlakozik az nagy lendületet tud adni az öreg�úknak, mert 
�atalnak számít. Idénre sikerült 2 játékost a felnőttből beöre-
gítenünk. Az egyik a Bácsi Tamás és a másik a Drozgyik Nor-
bert, akik tudták emelni a csapat színvonalát. Három má-
sik játékost is igazoltunk, Liszkai Józsefet, Kovács Miklóst és 
Gáspár Andrást, így 5 új igazolásunk lett, a csapat létszáma 
is megközelíti a 20 főt. Én is azért szeretek itt lenni a pálya 
szélén, mert egy nagyon jó baráti társaságot hoztunk össze, 
nemcsak a pályán, hanem azon kívül is. Sokkal jobb ered-
ményt tud elérni egy csapat egy jó társasággal mintha „sztá-
rokat” igazolnánk. 

-Nagyon bízom benne, hogy ezt a 4. pozíciót a tabellán 
meg tudjuk tartani és egy kis szerencsével akár a dobogót 
is megcélozhatjuk, de ahhoz tényleg úgy kellene alakulnia a 
csillagoknak és az első 3 csapat eredményeinek, valamint a mi 
mérkőzéseinket is győzelemre kellene hozni, hogy legyen esé-
lyünk. Bízom benne hogy lesz aki még beöregszik hozzánk és 
csatlakozik ehhez a kiváló közösséghez.

FC Sződ SE
Koncz Krisztián

Labdarúgó csapatunk idén a IV. osztályú felnőtt bajnok-
ság, Északi csoportjában áll a 4. helyen. Nem is egyszerű ám 
a pályán helyt állni, mivel sok a jó csapat. 

Nagy Róbert vezetőedzőt kérdeztük, aki elmondta, hogy 
mivel a pályánkat felújították, így az edzéseket is máshol kel-
lett megtartani, ezért Vácrátóton gyűltek össze mindig, heti 
egyszer. 

- Azért sikerült kicsit döcögősre a szezon eleje mert a felké-
szülésünk is eléggé döcögős volt, ezt az edzéslátogatottság hi-
ánya okozta. A felkészülési mérkőzéseken is létszám gondok-
kal küzdöttünk, sosem tudtunk két egymást követő mérkőzé-
sen ugyanúgy felállni a pályára, ahogy szerettem volna. Min-
dig voltak hiányzók, betegség gyötört egy-két játékost, én is 
beteg lettem tehát a felkészülés nem volt ideális. 

Az első fordulóban történt egy komolyabb sérülés 10. perc-
ben, az egyik játékosunk hosszabb távra kidőlt, és szezon köz-
ben is voltak akadályok, Csernák Róbert csapatkapitányt is 
elvesztettük egy két-három mérkőzésre, valamint a játékosok 
hozzáállása a szezonhoz se volt megfelelő. Ez idővel helyrerá-
zódott és én úgy érzem hogy nagyjából egyenesbe kerültünk.

Kettő mérkőzés volt bántó Nagy Róbert edző számára. Az 
egyik a Márianosztrai vereség, a másik pedig a Kóspallagi ha-
zai döntetlen. Véleménye szerint a Gödi Se-től ki lehet kap-
ni Gödön, mert az egy jól összeszedett csapat, a Vácduka is 
az élen áll és pont egy rossz pillanatunkban kaptak el min-
ket. Az hogy vereséget szenved a csapat annak egy oka van: az 
hogy nagyon sok helyzetet kihagyunk.

- A futball törvénykönyve szerint a kihagyott helyzeteken 
az ellenfél megbosszulja magát. 4-5 mérkőzésen a Gödöt ki-
véve sok olyan helyzetünk volt, ami ha betalál, akkor a vég-
eredmény máshogy alakult volna, de a futballban nincs ha….

Fejben is ott kell lenni a pályán, nemcsak testben.
Vácdukát tudná megemlíteni, ahol kettő olyan gólt is oda-

ajándékozott az ellenfélnek a csapat azért, mert nem oda �-
gyelünk és szórakozunk. Emlékezett vissza az edző.

- Minden mérkőzés előtt elmondom, hogy nem vagyunk 
együtt csak heti egyszer, és nem sok mindent tudunk gya-
korolni. Igazából kimegyünk a mérkőzésre, ki hogy áll hoz-
zá, kinek milyen napja van. Egyik héten jók vagyunk a másik 
héten rosszabbak, ezzel nem tudok mit csinálni. A helyzetki-
használáson kell fejleszteni a srácoknak, mert ha ezeket be-
rúgnánk akkor kb. 25 góllal több lenne a tabellán. 

A vezetőedző így folytatta: 
- A mezőny összetömörült a tabella elején. A tavaszi szezon 

egy nagy kérdőjel. Nem tudjuk jelen pillanatban, hogy ho-
gyan sikerül a felkészülés és van még 2 rangadó. A Vácduka 
és a Göd. Reméljük nem fogunk leszakadni az elejétől, mert a 
dobogó csak 3 pontra van. Az első két helyezett pedig 8 pont-
ra van tőlünk, ez így egy kicsit behozhatatlan, de a dobogó-
ra odatudunk érni, ha srácok is akarják, és egy kicsit jobban 
mint az előző hónapokban.

A sződi csapat átlagéletkora 30-35 év. Ráférne a csapatra a 
vérfrissítés. 

- Eléggé kevés a �atal játékos, próbáljuk valahogy csábíta-

A Sződ FC öreg�úk labdarúgó csapata sem tétlenkedett 
a 2022/23-as szezonban

FC Sződ, felnőtt labdarúgás
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ni a srácokat. Keressük a lehetőséget az elnök úrral, hogy ho-
gyan tudnánk � atalítani. Volt nálunk olyan 6-7 sződi kötő-
désű � atal, aki tavaly és azelőtt játszott nálunk, sajnos mind 
lemaradtak. Valaki sérülés miatt, valaki pedig a munkát vá-
lasztotta.

Nagyon nehéz manapság a � atalokat a pályára csábítani, és 
ez egy komoly probléma manapság. Várjuk a sződi � atalokat 
a csapatba, akik éreznek egy kis elszántságot, szívesen látunk 
mindenkit, nem csak a pálya szélén.  

Fc Sződ Se
Koncz Krisztián

VÉDŐNŐI- ÉS GYERMEKORVOSI RENDELÉS
Sződ, Dózsa György út 48.

1. Körzet
2022.09.01.-től helyettes védőnő

Fecser Judit 30/130-14-25

Csecsemő és kisgyermek tanácsadás: 
 kedd: 13.00-15.00 csütörtök: 9.00-11.00

Várandós és nővédelmi tanácsadás:
 csütörtök:  11.00.-13.00

Amennyiben a várandósként először jönne tanácsadásra,
feltétlen kérjen időpontot!

2. Körzet
2022.09.15.-től helyettes védőnő

Szabó Enikő 30/979-68-98

Csecsemő és kisgyermek tanácsadás: 
előre egyeztetett időponban

Várandós és nővédelmi tanácsadás:
előre egyeztetett időponban

 SZŐDI CSUPAFÜL ÓVODA

Sződ, Dózsa György út 19.
telefon: 06 27 389 534

szodovoda@szod.hu
óvodatitkár: 06 30 868 8964

ovodatitkar@szod.hu
konyha: 06 30 984 6036

KÖRZETI MEGBÍZOTT

A Váci Rendőrkapitányság
V. körzetének megbízotti feladatát

Bőcs Norbert rendőr főtörzsőrmester látja el.
 

A körzeti megbízott telefonszáma:
06 (20) 917-25-58, rendőrségi ügyelet: (27) 501-955

A SZŐDI HÍREK SZOD.HU WEBOLDALON
ÉS FACEBOOK-ON IS ELÉRHETŐEK

A községünket érintő hírek, hirdetmények, dokumentumok, kapcsolati csatornák interneten a szod.hu 
oldalon érhetők el.

A Sződiek Híradója lapszámai elektronikus formában a http://szod.hu/index.php/szod-media-menu/
szod-telepulesunk-kozsegunkrol-kiadvanyok-menu/szod-telepulesunk-kozsegunkrol-szodiek-hiradoja-

menu címen is olvasható.

Fontosabb, közérdeklődésre számot tartó híreket a www.facebook.com/szodionkormanyzat pro� lban is közzé tesszük. Látogas-
son el oldalainkra!






