A lap ingyenes!

Kiadja: Sződ Község Önkormányzata

XVIII. évf. 2. szám – 2007. nyár

Sikeresen pályázott önkormányzatunk
Átépítésre kerül a temető
ravatalozója
Sződ Község Önkormányzata jelentős összeget fordít a temető korsze-
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rűsítésére. A temető körüli kerítés
építése lassan befejeződik, és rövidesen elkészül az urnafal is.
Jelentős beruházás volt a temető
területének rendbetétele. A képvise-

Idén is volt gyermeknap
Fórum Egyesület Gyermeknapja.
(folytatás a 14. oldalon.)

Befejezéséhez közeledik
az óvodabővítés
(Részletek az óvoda cikkében, a 13. oldaltól.)

Élő csocsó

(folytatás a 2. oldalon.)
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Ravatalozó látványtervei

Június első vasárnapján immár
hagyományosan 17. alkalommal
került megrendezésre a Sződi

lő-testület a ravatalozó felújítását is
szükségesnek találta, ezért 2007.
áprilisában a Közép-Magyarországi
Régió által kiírt pályázaton, – ahol
maximum 60 %-os támogatást

lehetett elnyerni – önkormányzatunk részt vett.
A pályázatok 2007. június hónapban elbírálásra kerültek. Örömmel
tájékoztatom a lakosságot, hogy
önkormányzatunk sikeres pályázatot
nyújtott be, és a beruházási költség
60%-t sikerült elnyernie.

Épül a tornaszoba

Önkormányzat
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Elkészült a temető új kerítése

A temető ravatalozójának épülete
teljes átépítésre kerül. Új tetőszerkezetet kap, férfi és női mosdó
kerül kialakításra a ravatalozóhoz
tartozó előtér lebontásra kerül,
helyébe új előtér épül, az előtér
előtt egy fedett szín kerül kialakításra.
A lélekharang elhelyezése a
fedett szín tetőszerkezetében kap
helyet.
Reményeink szerint a ravatalozó átépítési munkálatai még ebben az évben megkezdődnek.

Óvodabővítés
Jó ütemben haladnak az óvodabővítés munkálatai. A képviselőtestület úgy döntött, hogy az energia megtakarítás érdekében, a
Sződ, Dózsa György úti óvoda
teljes épületére vonatkozóan figyelembe véve a régi épületet ishőszigetelési munkákat, valamint
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új színezést rendel meg.
Az óvoda épülettömbjének
külső megjelenése ezzel a beruházással egységes és esztétikus képet
fog mutatni. A képviselő-testület
döntését igazolja, hogy a régi
kőporozás több helyen elvált a
vakolattól, és rövid időn belül
javításra szorult volna. Az, hogy a
két épület külső munkálatait
egyidőben rendeljük meg, jóval
költségtakarékosabb, mintha két
ütemben valósítanánk meg a
beruházást. A pótmunkák vonatkoznak az elöregedett csatornák
lecserélésére, és riasztórendszer
kibővítésére is. A megrendelt
pótmunkák teljes költsége meghaladja az 5 millió forintot. A várható átadási határidő 2007. augusztus vége.
A Tabán úti óvodában az óvodai nevelés egyelőre megszűnik, a
képviselő-testület a későbbiekben
dönt az épület további hasznosítá-
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Készül a régi óvodaépület külső hőszigetelése

sáról. Az épület mindenféleképpen felújításra szorul, és amennyiben a Dózsa György úti óvoda, ahol szeptembertől öt csoportban
folyik majd az oktatás – befogadóképessége alacsonynak bizonyul, abban az esetben nem elképzelhetetlen, hogy az óvodai okta-

Sződiek Híradója
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tás a későbbiekben a Tabán úti
épületben újraindul.

Iskola
A képviselő-testület úgy látja,
hogy a Dózsa György úti öregiskolában az iskolai oktatás a továb-

Készül a régi óvodaépület külső hőszigetelése
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Önkormányzat
biakban nem tartható fenn, és azt
tervezi, hogy az iskolai oktatás
szeptembertől csak az Ady Endre
úti iskolában folytatódjék. Ennek
érdekében a sződi és a csörögi
önkormányzat a Dunakanyar
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás bevonásával keresi a
megoldást.
A képviselő-testület döntött
arról, hogy az iskolai étkeztetést az
öregiskolában megszünteti, és
szeptembertől az időközben megüresedett Dózsa György úti orvosi lakásban biztosítja a gyermekek
részére az ellátást.
A képviselő-testület vizsgálja
továbbá az Ady Endre úti iskola
udvarának és az önkormányzati
tulajdonban lévő Ady Endre utca
mögötti rét területének összekapcsolásának lehetőségét, melynek
eredményeképpen az udvar területe jelentősen növekedne.
Ezzel kapcsolatban rövidesen
megkezdjük a tárgyalásokat az
érintettekkel.

Kedvezmény a sződi
telekvásárlóknak
A képviselő-testület úgy döntött,
hogy a József Attila út végén, a
Sződliget felé eső településrészen
található, önkormányzati tulajdonú építési telkek vételárából, az itt
letelepedni és építkezni kívánó
sződi lakosoknak 700.000.- forint
kedvezményt biztosít. Az értékesítésre kerülő telkekkel kapcsolatosan érdeklődni lehet a 27/388-020
telefonszámon.

Felhívás az ingatlantulajdonosok felé
Tájékoztatni kívánjuk a sződi
ingatlantulajdonosokat, hogy az
önkormányzatnak nincs kapacitása arra, hogy az ingatlanok kaszálását elvégezze. Amennyiben a
jegyző felszólítja az ingatlantulajdonost az ingatlanának kaszálására, és ennek Ő a határidőn belül
nem tesz eleget, abban az esetben
az önkormányzat kényszerkaszálást rendel el, és ennek költségét
kiszámlázza, amely bírság kiszabá-
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sát is maga után vonja. A kényszerkaszálást az önkormányzat az
alkalmazott közmunkásokkal,
vagy pedig vállalkozó bevonásával
végezteti el. Amennyiben valaki
nem tudja megoldani a kaszálást,
az önkormányzattól kérhet segítséget. Az önkormányzat úgy tud
segíteni, hogy a vállalkozó címét
vagy telefonszámát megadja az
érdeklődőnek.
Az önkormányzatnak jelentős
mértékben megnőttek azon területei, amelyeket folyamatosan
rendben kell tartania. Régen a
kaszálás nem jelentett ilyen problémát, mivel jóval több volt az
állattartó, akinek szüksége volt
szénára, és ezek az emberek annak idején örültek annak, hogy
ezeket a területeket ingyen lekaszálhatták. Ma már ez a helyzet
jelentősen megváltozott.

Gyermekorvosi rendelés
Gyermekes szülők azzal a kéréssel
fordultak hozzám, hogy a gyermekorvosi rendelési idő az igényeknek nem felel meg, ezért
tegyek lépéseket annak érdekében,
hogy ebben pozitív változás történjen. Úgy tűnt, hogy ezt a problémát rövid időn belül meg tudjuk
oldani.
Mivel Sződ Községben a 18
éven aluli gyermekek létszáma
nem éri el a 600 főt (jelenleg 530
a 18 éven aluli gyermekek száma),
így önálló gyermekorvosi körzet
nem alakítható ki. Ezért megkértem a sződligeti képviselőtestületet, hogy a probléma megoldása érdekében járuljon hozzá a sződi gyermekorvosi ellátás
biztosítása érdekében-, hogy társközséget hozzunk létre. A
sződligeti képviselő-testület ehhez
hozzájárult, mivel dr. Bíró Emőke
vállalta volna a két község gyermekorvosi ellátását.
Sződ Községben az orvosi
ellátás két körzetben valósul meg.
Mivel dr. Jakus Anikó és dr.
Bonyhádi Elemér háziorvosok a
feladatukat vegyes praxisban látják
el, ami annyit jelent, hogy a felnőttek és a gyermekek ellátását egy-

aránt biztosítaniuk kell, így nekik a
vegyes praxist módosítani kellett
volna felnőtt praxisra. Ez annyit
jelentett volna, hogy a 18 éven
aluli gyermekeket nem láthatták
volna el, és továbbiakban a gyermekeknek dr. Bíró Emőkéhez
kellett volna fordulniuk.
A gyermekorvosi feladatellátásra vonatkozó szerződést előkészítettem, és megkértem a három
érintett orvost, hogy próbáljanak a
feladatellátással kapcsolatban
egyezségre jutni.
Több hónapos egyeztetés után
sem sikerült megegyezniük. A két
háziorvos - mivel a vegyes praxis
megszűnése esetén a 18 éven aluli
gyermekek orvosi ellátása feladatukon kívül esne -, nem látták
biztosítottnak dr. Bíró Emőke
által megadott rendelési időben a
18 éven aluli gyermekek ellátását,
valamint a doktornő helyettesítését sem látták megnyugtatónak.
A képviselő-testület egyetért a
kisgyermekes szülők azon kérésével, hogy a gyermekorvos rendelési ideje meghosszabbodjék, hiszen
az új gyermekorvosi rendelő erre
lehetőséget biztosít.
Felkértem az érintett orvosokat, hogy szeptemberig találjanak
megoldást a gyermekorvosi ellátás
rendezésére.

Nevelek Településrész
Ígéretemhez híven a neveleki
közvilágítás 10 lámpatest felszerelésével történő bővítése megvalósult, valamint anyagi lehetőségeinkhez mérten a Településrészi
Bizottság javaslata alapján a legszükségesebb útjavítási munkákat
is elvégeztük.
Nevelek további fejlesztése az
ingatlanértékesítésből származó
bevétel függvénye, melyet a bizottság javaslatai alapján fogunk
elvégezni.
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A szennyvízcsatorna Nevelek
Településrészen való megvalósítását illetően felvettem a kapcsolatot
a DMRV Rt illetékeseivel, mivel a
szennyvízbefogadására - a dunakeszi szennyvíztisztító túlterheltsége miatt- csak a váci szennyvíztisztító-telep, vagy a sződi szennyvíztisztító-telep jöhet számításba.
Előzetes tájékoztatás alapján
úgy értesültem, hogy a szennyvíz
befogadásának feltétele jelentős
fejlesztési hozzájárulás megfizetését jelentené, amely jelentősen
megdrágítaná a beruházás megvalósulását.
Ezzel kapcsolatban kértem
tájékoztatást a DMRV Rt vezérigazgatójától, aki levelében arról
tájékoztatott, hogy jelenleg folyamatban van a tanulmányterv
készítése, mely terv magában
foglalja a gödi szennyvízcsatorna
hiányzó részeinek megvalósítását
is. Ezen tanulmánytervek elkészítése után tudnak bővebb felvilágosítást adni.
A sződi szennyvíztisztítóra
történő neveleki rácsatlakozás
csak abban az esetben jöhetne
számításba, amennyiben Nevelek
Településrész továbbra is Sződ
Községnél maradna.
A neveleki gyermekek óvodai és
iskolai elhelyezésével kapcsolatban
2006. november 30-án megkereséssel fordultam Markó József
gödi polgármester úrhoz, hogy a
két önkormányzat az oktatással
kapcsolatban kössön társulási
megállapodást, ugyanis a társulási
megállapodás Göd város részére
jelentős többletbevételt biztosítana. Ezzel kapcsolatban Bognár
György, Göd város alpolgármestere megkeresett, hogy készítsek
szerződéstervezetet részükre.
A kérésének megfelelően a
szerződéstervezetet elkészítettem
és rendelkezdésükre bocsátottam.
Bognár György tájékoztatott,
hogy bizottságuk a tervezetet
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Göd képviselő-testületének.
Ez a tájékoztatás már több
hónapja megtörtént, azóta visszajelzés nem érkezett.
(Folytatás az 4. oldalon)
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(Folytatás a 3. oldalról)

Nevelek leválásával kapcsolatban Sződ képviselő-testülete több
javaslatot terjesztett elő Göd
képviselő-testülete felé, melyet ők
nem tudtak elfogadni. Sződ Község Önkormányzata az eddigiekhez képest új javaslatot nem kíván
tenni, így azok, akik Nevelek leválását annak idején kezdeményezték, az ügy mielőbbi megoldása
érdekében Göd
képviselőtestületéhez fordulhatnak.

csos közszolgálati jogviszonya
2007. július 18. napjával megszűnt
a sződi Polgármesteri Hivatalban.
Az építésügyi feladatokat a
továbbiakban heti két alkalommal
– kedden és szerdán – Kovácsné
Hidasnémeti Enikő látja el.
Ügyfélfogadási idő az építésügyi
osztályon: Szerda: 8–12 és 12.30–
16.00 óra.

Anyakönyvi hírek
2007. március 16. napjától
2007. június 15. napjáig
Sződ községben az alábbi
anyakönyvi események történtek:

Minden kedves sződi lakosnak
kellemes nyári pihenést kívánok!

Személyi változás az
Építéshatóságon

Hertel László
polgármester

Értesítjük a T. lakosságot, hogy
Simon György építésügyi főtaná-

Születések száma:

11

Házasságkötések száma:

7

Halálesetek száma:

7

Újra itt a nyár és újra itt a parlagfű szezon!
lással, kaszálással, gyomir(Hegel) tással!

Ha változást akarunk, valamin változtatni kell.

Tudja-e Ön, kedves Olvasó,
hogy Magyarországon minden
ötödik ember allergiás? Ha
olyan szerencsés, hogy az immunrendszere még nem reagál
fokozottan a pázsitfűfélék és a
parlagfű pollenjére, akkor is
van a környezetében számos
ember, akinek az immunrendszere olyan gyenge, hogy különösen erős tünetekkel reagál a
levegőben szálló pollenekre.
Mit tehet az egészséget károsító
hatások kiküszöböléséért?
Irtani kell gyomlálással, kapá-

A földtulajdonosokra vonatkozó jogszabályok be nem tartásából adódó mulasztásos törvénysértés sok-sok ember
egészségét súlyosan veszélyezteti.
Ne várja meg, míg a Hivatal
felszólítja ingatlanának karbantartására! Ha mégis megkapja a
felszólítást, azonnal intézkedjen!
2007. évi XVI. tv 5.§ (3)
„A földhasználó köteles az
adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a
vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani.”
PARLAGFŰ
A parlagfüvet az I. világháború alatt hozták át ÉszakAmerikából. Hazánk mai
területén már a 20-as években
megtalálható volt a délsomogyi részeken. Ekkor
elsősorban nagy uradalmak-
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A mulasztás megállapítható,
ha a területen június 30-át követően nem észlelhető olyan
emberi beavatkozás, amely a
parlagfű fejlődésében kizárja a
bimbó kialakulását. A jogszabály hatálya bármely természetes személyre, szervezetre kiterjed, ha parlagfűvel szennyezett
ingatlannal rendelkezik, vagy
azt használ.
A jegyzőnek, mint növényvédelmi szervnek tudomására
juthat bejelentésre, más hatóság
megkeresésére, vagy hivatalból
észlelésre. A hatóságnak a tényállást fel kell derítenie –
bizonyítania-, majd dönt a növényvédelmi bírság elrendeléséről.
A növényvédelmi bírság
kiszabásának nem előfeltétele a
parlagfű mentesítésre kötelező
ban jelent meg, ahonnan az
áruszállítási útvonalak mentén
szétterjedt kezdetben csak a
déli részeken, majd tovább
észak felé.
Hamar megszokta az éghajlatot, és mára az egyik legigénytelenebb és legagresszívebb gyomnövényünk lett. A

Sződiek Híradója

határozat meghozatala, sőt
lehet a kötelezettségről rendelkezni magában a növényvédelmi bírságot kiszabó határozatban is. Ha közös tulajdonú az
ingatlan, az összes tulajdonosra
ki kell szabni a bírságot a tulajdoni hányaduk arányában. A
bírság-befizetési kötelezettség
az ügyfelet a határozat jogerőre
emelkedésétől számított 15
napon belül terheli.
A bírság mértéke -2007. május 15. napjától kezdődően20.000 Ft és 5.000.000 Ft között határozható meg, melynek
alapja a fertőzött terület nagysága.
A be nem fizetett összeget
kamat terheli, a behajtási feladatokat az APEH látja el.
Ne feledje, Ön is lehet bárikor
allergiás!
parlagfű leggyakoribb elszaporodási helye a megbolygatott talajú elhanyagolt parlagterületek, mint például a
nagyberuházások, ipartelepek,
utak, lakótelepek, kertek stb.
területei.
A parlagfű magról kelő
kétszikű növény. A magvak
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Önkormányzat – közérdekű információk
csírázása 10-20 C fokos hőmérsékleten indul meg. A
kikelő növények túlnyomó
többsége a felső 2,5-3 cm-es
talajrétegből kel ki, de nem
ritka a 6-7 cm-es mélységből
növekedő növény sem. A
mélyebb rétegekbe került,
leszántott magok a talajtakaró
védelmében akár 30-40 évig is
csíraképesek maradnak, és ha
egy újabb talajmozgatás a
felszín közelébe hozza őket,
akkor növekedésnek indul a
növény.
A szél gondoskodik a virágok beporzásáról. A virágpor
szóródásának zöme július

végén és augusztus hónapban
történik meg. A termés érése
október közepe táján kezdődik. Egy közepes növény
átlagban 3000-4000 db csíraképes magot érlel.

A parlagfű elleni
védekezés
A kézi gyomlálás előnye, hogy
teljes mértékben eltávolítja a
növényt, hátránya, hogy igen
munkaigényes. A kapálás
előnye, hogy nem kell közvetlenül érintkezni a növénnyel
és nagyobb területen is alkal-

Hogyan igényelhető
vissza a vizitdíj ?
A kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997.évi
LXXXIII. törvény rendelkezései szerint, amennyiben a
biztosított személy nyugtával
illetőleg számlával igazolja,
hogy az adott naptári évben
az általa igénybe vett háziorvosi ellátásért (ideértve a fogászati alapellátást is) illetve a
járóbeteg-szakellátásért vizitdíjat legalább 20-20 alkalommal fizetett, a 20 alkalom
feletti ellátások után a fizetett
vizitdíjak összegét a települési
jegyzőtől visszaigényelheti.
A vizitdíj visszatérítése iránti kérelem csak nem emelt
összegű vizitdíj fizetése esetén lehetséges!
A vizitdíj visszatérítése iránti
kérelmet a lakóhely, ennek
hiányában a tartózkodási hely
szerinti illetékes települési
jegyzőnél nyújthatja be személyesen vagy postai úton,
legkésőbb a tárgyévet követő
60 napon belül. Az eljárás
illeték- és költségmentes.
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A kérelemhez csatolni kell:
¬ az adott naptári évben
igénybe vett ellátásokért fizetett vizitdíjakról kiállított,
visszaigénylésre feljogosító 20
alkalmat igazoló nyugtát, illetve számlát,
¬ továbbá a visszaigényelt
vizitdíjak befizetését igazoló
(20 alkalom feletti) nyugtát,
számlát.
Az eljárás során az ügyintéző
a tényállás tisztázása érdekében ellenőrzi a biztosított
nevét, TAJ számát, az igénybe
vett egészségügyi szolgáltatás
jellegét, a kiállító aláírásának
meglétét.
A jegyző egyszerűsített határozattal 15 napon belül dönt.
Azonnali döntés esetén rendelkezik a kifizetésről, melynek feltétele az ügyfél fellebbezési jogáról való lemondása.
Bojtayné B. Gabriella
jegyző

mazható. A kaszálás nagyon
hatékony megelőző módszer
Az első kaszálást a virágbimbók megjelenése előtt 1-2
héttel kell végezni. Egyszeri
kezelés nem okozza a növény
pusztulását, mert alacsonyan
elhelyezkedő oldalrügyeiből
kihajt. Biztos eredményt csak
évi háromszori, 2 cm magasságban elvégzett kaszálás hoz.
A fertőzött területek túlnyomó részén a parlagfű gazdaságos irtása mechanikai és
kémiai védekezés együttes
alkalmazásával, gyomirtó
szerek felhasználásával oldható meg legkönnyebben. A

megfelelő vegyszer kiválasztását mindig az adott terület
adottságaihoz kell igazítani.
Elhanyagolt területeken,
gyomirtó szerek alkalmazásakor, a talajon keresztül ható
készítmények közül elsősorban a Casoron G (diklobenil)
javasolt 100-150 kg/ha-os
dózisban. A már kikelt gyomnövények ellen elsősorban a
glifozát, valamint a glifozinátammónium hatóanyagú
gyomirtó szerek alkalmazása
célszerű.
Bojtayné B. Gabriella
jegyző

Megváltozott
rendelési idők a nyári
hónapokban
Felnőtt orvosi rendelés

Gyermekorvosi rendelés

A nyári szabadság alatt
Sződön a rendelés mindkét
körzetben együttesen lesz:

2007. július 2. és
2007. augusztus 31. között

hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

7:30–10:00
12:00–14:30
11:00–14:30
12:00–14:30
7:30–10:00

A sződi rendelő
telefonszáma: 592-135

hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:

13:00-15:00
12:30-14:30
12:00-14:00
7:30-9:30

Tanácsadás a védőnővel
egyeztetett időben
péntek:

12:30-14:30

Csörögben a következő időpontokban fogadjuk a betegeket:
hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

11:00-13:00
15:00-17:00
8:00-10:00
9:00-11:00
11:00-13:00

A csörögi rendelő
telefonszáma: 388-445

Sződiek Híradója
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HUNYADIS HÍREK
Ez a nap rólatok szól. Titeket
ünnepelünk, akik itt összejöttünk.
Günther Erzsébet, iskolánk
igazgatónője 2007. június 15én az alábbi szavakkal köszöntötte a Hunyaditól búcsúzókat.
„Szeretettel köszöntök
mindenkit, aki ballagási
ünnepélyünkön megjelent!
A ballagó hunyadisok, szüleik
és magam nevében köszönöm Hertel László polgármester úrnak és György atyának, hogy elfogadták meghívásunkat.
Megkülönböztetett szeretettel köszöntelek benneteket ballagó hunyadisok!
Kedves
Andrásik Márk
Balázs Elemér
Barát Etele
Bollók Eszter
Bubb Miklós
Csira Áron
Debnár Vivien
Erdélyi Dominika
Farkas Enikő
Gazsó Tímea
Helembai Bernadett
Hevesi Kitti
Ivanics Orsolya
Kiss Ádám
Lakatos Nikoletta
Lednyiczki Zsanett
Limpek Dániel
Márgus Dávid
Mészáros Szimóna
Mikó Alexandra
Molnár János
Ojtozi Zsolt
Szente Kata
Szíjgyártó Tamás
Weigl Szonja
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Ünnepeljünk és
emlékezzünk!
Emlékezzünk 1999. szeptember elsejére. Először léptétek
át iskolánk kapuját. Akkor
még pici kezetek talán kicsit
reszketve, talán az izgalomtól
nedvesen ott lapult Anyukátok vagy Apukátok kezében.
Kicsi szívetek jobban kalimpált a megszokottól. Egyszerűen szólva bármilyen nagyok
és bátrak voltatok már nagycsoportos óvodásként, az
iskola az ismeretlen, a kíváncsiságot és izgalmat váltotta ki
belőletek. Aztán megláttátok
Ildi néni és Marika néni kedves, mosolygós arcát. A szülői
kezet a tanítói kéz váltotta fel.
Ők is nagy-nagy szeretettel
fogadtak titeket. A meleg
fogadtatás után kicsit megnyugodva már meghallgattátok igazgatótok szavait az
évnyitón. Így kezdődött hunyadis pályafutásotok.

Ballagás

Nézzük, hogyan
folytatódott!

gatta osztályfőnökként. Aztán
jött még egy csomó tanárnő
és tanár. Alig győztétek követni, hogy melyikőjük mit
akar. Furcsa volt felsőssé
válni, de azért Nektek is sikerült.

Ildi néni és Marika néni
megtanított benneteket írni és
olvasni. A matematika csodás
világába is elkalauzoltak titeket. Egymás után tanultátok a
verseket, mondókákat. Tel- Kölcsey Ferenc szavait idétek-múltak az alsós évek. Ti zem:
egyre okosabbak lettetek.
Tanítóitok rányitotNincsen szebb kora az
ták szemeteket a
Emberiségnek, mint az elsős ifjúság évei.
világra. MegtanítotAzon láncok, melyek akkor köttetnek,
tak benneteket tanem szakadnak el örökké, mert
nulni. Tanulás a
nem a világban kerestünk még
megismerés útja.
akkor barátokat, hanem a
Tanultatok sokat, barátjainkban leltük fel az egész világot.
ezért sok mindent
megismertetek. Már alsós Barátságok köttettek köztetek
korotokban is látszott, hogy is.
nagyon szorgalmas, összetarPár hete egy kérdőívben
tó és kitartó osztályközösség faggattalak benneteket errőlvagytok. Szóval teltek, múltak arról.
a játékos és nagyszerű gyerVálaszaitok feldolgozása
mekévek. Egy pillanat alatt utáni érzésemet Lengyel
elszaladt az alsó tagozat.
József szavaival fejezném ki.

Konok vagyok és kissé nyugtalan tán,
Természetesen,
de a mindenség suhog lelkem álmán,
hogy küzdések sos ha lázadozva tépem is a partot,
rozata is kísérte.
mindig
tudom,
hogy honnan merre tartok.
Mennyi gyakorlás
kellett, amíg azok a
fránya betűk kiegyenesedtek, Öszegezve annyit mondanék
meg aztán a betűkből szavak el véleményeitekből, hogy
álltak össze.
többnyire nagyon szerettetek
Erőfeszítés nélkül, nincs ebbe az iskolába járni, amit
eredmény.
szépnek és tisztának érezteA sok-sok gyakorlás után tek.
azt vettétek észre, hogy kezeSzerettétek a tanulást, a
tek csúszik a papíron és folya- versenyeket, a rendezvényeimatosan tudtok írni, a szeme- teket. Kimondottan szerettétek pillanatok alatt felismerte tek a suli-bulikat és a tanítási
a szavakat az agyatokban szüneteket. Jó osztályközöspedig létrejött az értelem.
ségnek éreztétek magatokat.
Ezért aztán felsősök letteÁltalában soknak tartottátek. Valami véget ért és vala- tok a tanulást, elégnek a dolmi elkezdődött.
gozatokat és házi feladatokat
Már iskolai életeteket innen és kevésnek a bulikat, szüneCsala Mária tanárnő és teket. Rendben is van ez így.
Demján Csaba tanár úr igaz-
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nos iskolás korotokat segítette:
¬ szüleiteknek
¬ nagyszüleiteknek
¬ a hunyadis tanári karnak
¬ Vera néninek
¬ a takarító néniknek
¬ János bácsinak
¬ polgármestereinknek
¬ a képviselő-testületeknek
¬ papjainknak, és mindenkinek, aki azon fáradozott,
hogy az előttünk ülő 25 fiatalnak élmény legyen a tanulás.

Az is rendben van és teljesen elfogadható, hogy az osztályközösség fele még szívesen maradna a hunyadis falak
között, fele szívesen elrepül,
újra vágyva.
Voltak kedvenc tanáraitok
beszámolótok szerint. Közülük talán Rodney Ági néni
nevét kiemelném, mert olyan
lelkesedéssel írtatok róla.
Nyomában viszont ott volt a
népszerűségi listán az egész
tanári kar. Legnagyobb meglepetésemre van, aki még
engem is jelölt. Nem is gondoltam, hogy emberszámba
vehető az igazgató is… Természetesen ezt egy kis humornak szántam.
Az elégedettségi vizsgálat
eredménye kitűnő. Ezek szerint jó volt hunyadisnak lenni.
Mi tanárok is örültünk,
hogy ilyen jó, kedves, szorgalmas tehetséges diákokkal
dolgozhattunk.
Mindig lehetett rátok számítani. Ez óriási dolog. Köszönöm szépen Nektek.

Szerenád

töredelmesen, hogy izgultam,
mi lesz.
Kár volt izgulni. Jó lett minden. A két jó közösség egy
nagyobb jó közösséggé alakult. Ezt az érzésemet a kérdőíves válaszaitokkal megerősítettétek.
Azt is megkérdeztem, hogy
mit kellene fejleszteni, változtatni iskolánkon.
Meghatott, hogy legtöbben
az alsósokra gondoltatok és
játszóteret javasoltatok. Reméljük, majd ezt is meg tudjuk valósítani!

Folytassuk az emlékezést!
Hetedikben Csala Marika
néninek kisfia született. Az ő
helyét Molnár Tímea tanárnő
töltötte be. Elfogadtátok és
szerettétek őt is. Nyolcadikban a helyzet úgy hozta, hogy
a két osztályt összevontuk.
Most vallom be Nektek

Lenne még mire emlékeznünk, de az idő szalad.
Valami véget ért ugyanis:
¬ Nem kell készülni a következő órára, mert nincs!
¬ Nem kell reggel titokban
másolni a házi feladatot, mert

Ballagási dalok felvétele közben

2007. nyár

Végezetül én is tarisznyátokaz sincs!
ba teszem a képzeletbeli po¬ Ne félj a becsöngetéstől, gácsámat, amelyet a tudásból,
mert mi már nem csöngetünk hitből és szeretetből gyúrtam.
neked többet!
Mark Twain szavaival bú¬ Ne szaladj, nem késel el az csúztatlak benneteket el:
iskolából,
Megtanultam, hogy néha nehéz embernek lenni,
már nem kell
de megpróbálom.
jönni!
Ember szeretnék lenni…..
EMBER
Ez a rész is
végéhez ért. Kincset kereste- Kérlek benneteket, álljátok
tek iskolánk falai között és meg helyeteket a középiskomegtaláltátok.
lákban, szerezzetek iskolánknak jó hírnevet.
És valami megint elkezdődik:
Ezzel a kéréssel búcsúzom.
Most tegyétek be ezt a kincset
tarisznyátokba, vessétek azt
vállatokra és induljatok tovább!
Ilyen a sors.
Azaz, milyen is?
Szimonidész szerint a következőket kell róla tudni.

ISTEN VELETEK!”

ÁPRILIS

A Föld Napja

Egy tanítási napon osztályfőnökünk,
Ember vagy, ne találgasd
Demján Csaba
Mit hoz a holnap
tanár úr megS a dúslakodót se nevezd a szerencse fiának.
kérdezte
tőLáttad-e már, mint reszket a szitakötőszárny?
lünk,
szeretHidd meg, ilyesmin ülünk.
nénk-e részt
A kérdőívből az is kiderült, venni a „Föld Napja” kistérhogy van aki magányosnak ségi, iskolák közti vetélkedőn
érezte néha itt magát.
egy biciklitúra keretében. Az
Nekik Exupéry szavait osztályból nagyon sokan jemondanám:
lentkeztünk, ezért a tanároknak kellett kiválasztani
Egy magányos kődarab mindig
az indulókat. A versecsak kő marad. Ám ha kell,
nyen az iskolák tízfős,
a sok kis kő együtt templomot emel.
7-8. osztályos diákokból
Mondanivalóm végéhez köze- álló csapatokkal indulhattak.
ledve köszönetet mondok Április 20-án reggel 8 órakor
azért a segítségért, ami általá- találkoztunk az iskola torna-
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terme előtt, majd a kerékpárúton Vácig kerekeztünk. Hamarosan egy tópartra értünk,
ahol találkoztunk a szervezőkkel, majd ismertették az
első feladatot. Ezt az akadályt
sikeresen leküzdve még kilenc
állomáson vártak bennünket.
A környezetvédelmet alkotó
négy elem (tűz, víz, föld, levegő) témaköréből kaptuk a
kihívásokat. A próbatételek
végeztével Vác főterén gyülekezett az összes csapat. Bár
már nagyon fáradtak voltunk,
még meg kellett küzdeni az
utolsó feladattal: be kellett
öltözni Vác remetének. Ezt a
feladatot rám bízták a többiek. Furcsán éreztem magam a
papi csuhában.
Bár nem értünk el jó helyezést, a 12 csapat közül a 8.
helyet szereztük meg, az öszszes csapattag kapott egy-egy
pólót, valamint egy nagy tortát, amit helyben el is fogyasztottunk.
Ez a nap mindannyiunk
számára emlékezetes marad.
Csira Áron 8. o.

Költészet napi
versmondó verseny
EREDMÉNYEK
1. korcsoport (5-6. osztály)
1. helyezett
NIKOLICS LÁSZLÓ 5.
2. helyezett
VIRÁG ANDREA 5.
3. helyezett
KISS VIKTÓRIA 6.
4. helyezett
CZINEGE MARIANN 6.
2. korcsoport (7-8. osztály)
1. helyezett
WEIGL SZONJA 8.
2. helyezett
CZINEGE ÁDÁM 7.
3. helyezett
KRÁNICZ ÁKOS 7.
4. helyezett
NAGY KLAUDIA 7
5. helyezett
BÍRÓ BÁLINT 7.
GRATULÁLUNK!
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Költészet napi versmondó verseny

MÁJUS

Színjátszó szakkör –
Mókamanók
Kis Hunyadisok a dráma
Nagyszínpadán
2007. április 22-én megrendezésre került a XVI. Weöres
Sándor Gyemekszínjátszó
Fesztivál Fóton, melyre beneveztük 2.-os tanulóinkat. Benedek Elek meséje nyomán
színpadra vitte Molnár Tímea
magyar szakos pedagógusunk,
melynek címe: A rest többet
fárad. Heti egy alkalommal
próbálták a darabot a gyermekek, melyen mozgásos, dramaturgiai elemekkel gazdagon
fűszerezve élhették át a színpadi örömöket. Nagyon élvezték a régi ruhák varázsát,
miután belebújtak azokba.
Otthonról hozták és saját
maguk készítették színpadi
eszközeiket, melyeket a 8-as
térben elrendezve ügyesen ,
határozottan használtak.
Hihetetlen élvezetet nyújtott számukra a játék öröme.
Jutalmuk bronz minősítés
volt. Kívülről tekintve igazi
tűz lobogott szemükben,
rózsás arcukat látva tudtuk,
hogy remek mesét találtunk,
melyet átéléssel, szeretettel
adtak elő.

Játék az esélyek színpadán
2007. június első napján a
váci Madách Imre Művelődési Központban újra előadhatták iskolánk másodikos tanulói a drámafoglalkozáson
megtanult színdarabjukat.
Benedek Elek meséje nyomán
feldolgozta Molnár Tímea
magyar szakos pedagógusunk,
melyet először a XVI. Weöres
Sándor színjátszó találkozón
mutathattunk be. Bronz mi-
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nősítést kaptunk, melytől
lelkes buzgósággal folytattuk
a fellépések sorozatát, s így
jutottunk el Vácra az Esélyegyenlőség Napjára. Szomorú
volt látni, hogy nemcsak
egészséges gyermekekből áll a
világ. Diákjaink bebizonyították, hogy amire mi fájdalommal tekintünk, az elfogadható
és természetes velejárója az
életnek.
Felsegítették a színpadi
lépcsőre a sérült gyermekeket,
utat engedtek a nehezen közlekedő társaiknak.
Sokkal tartozunk ennek a
gyermeki belülről jövő őszinte megnyilvánulásnak, mert
felnőttként sem szabad elfelejteni, nem vagyunk tökéletesek, s nekünk is jól esik a
segítség.
Ezt az összetartást látva úgy
gondolom, esélyesek vagyunk
egy szebb „ jövőre”.
Keszericze Kármen

Tánctalálkozó
képekben

2007. nyár

