Önkormányzat, Közérdekű információk

Tisztelt sződi Paciensek!
Napjainkban az egészségüggyel számtalan újságcikk
és tévéműsor foglalkozik.
Sajnos ezen orgánumok
nem
minden
esetben
nyújtanak kellően pontos
információkat, ami félreértésekre adhat okot. Mindezek mellett a folyamatosan
változó szabályok is bonyolítják a helyzetet, amelyek
betartása kötelező minden
egészségügyi dolgozó számára. Mivel ezektől eltérni
nem lehet, igyekszünk
Önöket tájékoztatni róluk.
Rendkívül sok fontos téma
van, ezért igyekszünk sorba
szedni ezeket. Amennyiben
a leírtakkal kapcsolatban
kérdéseik merülnek fel,
azokra szívesen válaszolunk az újság következő
számában. Ez alkalommal
a gyógyszerekről lesz szó.

A gyógyszerek két
csoportja
Jelenleg Magyarországon több
mint 12 000 készítmény van
törzskönyvezve. Ezek alapvetően két nagy csoportra oszthatók: recept nélkül kapható, és
receptköteles gyógyszerekre.
A recept nélkül kapható orvosságot bárki megvásárolhat
a gyógyszertárakban. Ezek
azok a készítmények, amelyek
reklámját láthatják a televízi-

!

óban, hallhatják a rádióban,
olvashatják az újságokban.
A másik nagy csoport a
receptköteles szerek, amelyeket csak az orvos által felírt
receptre adhatják ki a gyógyszertárak. E szerek hirdetéseivel sohasem találkozhatnak a
mindenki által hozzáférhető
sajtóban. Ez a világ minden
országában egységes törvény
a betegek érdekében született,
megakadályozandó, hogy a
gyártók olyan készítményt
„beszéljenek rájuk”, amelyek
kárt okozhatnak, vagy amelyekre egyáltalán nincs szükségük.

A gyógyszerek ára
Ma Magyarországon a recept
nélkül kapható gyógyszereket
teljes áron kaphatjuk meg. A
receptköteles készítmények
döntő többsége esetén azonban a gyógyszer árának csak
bizonyos részét fizetik a betegek, a többit az Országos Egészség-biztosítási Pénztár (OEP)
állja. Ezt nevezzük gyógyszerár-támogatásnak. Az OEP
meghatározza, hogy mely készítményre, milyen feltételek
mellett, mennyi támogatást
nyújt. Szabályozza, hogy mely
orvosok, milyen feltételekkel rendelhetik a támogatott
gyógyszereket. E szabályok
kötelező érvényűek minden
OEP-pel szerződésben álló

orvosra. Betartásukat a biztosító rendszeresen ellenőrzi. A
szabálytalankodó orvosokat
bünteti, és végső esetben szerződést is bonthat velük.
A háziorvos által felírt készítményre a beteg az esetek
túlnyomó részében általános
támogatást kap. Ugyanazt a
gyógyszert azonban néhány
meghatározott
betegség
fennállása esetén a szakorvos
– vagy a szakorvos javaslata alapján, az általa javasolt
ideig a háziorvos – magasabb
támogatással is rendelheti. Más
szereket csak szakorvos írhat
fel, vagy adhat be. Bizonyos
készítményeket egyes betegek
teljesen ingyen megkaphatnak.
A rosszindulatú daganatokban
szenvedők pl. fájdalomcsillapítókat – és ide sorolhatók azon
alacsony jövedelmű betegek is,
akik közgyógyellátás keretében
kapják a szükséges készítményeket. Ezen gyógyszerek
felírására különösen szigorú
szabályok vonatkoznak. Az
előírásoktól, szabályoktól sem
a szakorvos, sem a háziorvos
nem térhet el.

Tájékoztatás
az „Összefogással
nyerjünk egy
négymillió forintos
játszóteret” felhívás
eredményéről

Végül egy igen fontos tudnivaló: minden gyógyszer erős
hatású vegyi anyag, amellyel
beavatkozunk a szervezet
természetes
folyamataiba.
A gyógyszerek veszélytelen
használata nagy gondosságot
igényel, ezért azokat csak az
orvos utasításának megfelelően szabad szedni.

Sajnálattal vettük tudomásul,
hogy a színvonalas, EU szabványoknak is megfelelő játszótér elnyerése öt kisgyermekes
szülő, a képviselő-testület, a
Népjóléti és Környezetvédelmi Bizottság tagjain kívül
másnak nem volt fontos. Ezt
a gyönyörű játszóteret az a község nyerte el, ahol a lakosság,
a gyermekes szülők, az ifjúság
összefogott és megtisztították
lakóhelyüket a parlagfűtől.
Bízunk benne, hogy a következő akciónkban másoknak is
fontos lesz környezete megtisztítása.

Dr. Rull Csaba
Dr. Bonyhády Elemér

Népjóléti és Környezetvédelmi Bizottság

A sződi konyhaüzem telefonszáma megváltozott. Az új hívószám: 27 389 890

Köszönet a Képviselő-testületnek
Augusztus végén levelet kaptunk a polgármesteri hivatalból,
amelyben a polgármester úr arról
tájékozatott minket, hogy gyermekünk – ahogy a falu összes
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helyben tanuló gyereke is – tankönyveit ingyenesen kapja meg.
Az önkormányzati segítségben
annak ellenére részesültünk,
hogy a tízezer forint összegű

állami támogatásra nem voltunk
jogosultak, hiszen nem részesülünk rendszeres gyermekvédelmi ellátásban és nem vagyunk
nagycsaládban élők sem. Eddig
Sződön nem kértünk és nem
kaptunk semmiféle támogatást,
épp ezért meglepett minket ez

Sződiek Híradója

a gondoskodónak nevezhető
gesztus, mellyel az önkormányzat átvállalta 1. osztályos gyermekünk tankönyvcsomagjának
10.709,-Ft-os költségét.
Köszönjük:
Szülők
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Oktatás, nevelés

Becsengettünk!
Günther Erzsébet, igazgatónőnk a következő szavakkal
köszöntötte a 2008/2009-es
tanév ünnepélyes megnyitásán
a hunyadisokat:
Kedves Vendégeink!
Tisztelt Szülők
és Nagyszülők!
Kedves Kollégáim
és Munkatársaim!
Kedves volt, leendő
és jelenlegi Hunyadisok!
Az elmúlt napokban egyre
több ember azzal a mondattal
fordult hozzám, hogy „Na…
nemsokára vége a szabadságnak…”, és fürkészték az
arcomat, milyen képek vágok
hozzá. Gondolom, többen
meglepődtek a válaszomon,
mikor a sajnos kifejezés helyett azt mondtam, hogy nagyon jó.
Így is gondolom. Mert természetesen nagyon örültünk
júniusban, hogy elérkezett a
VAKÁCIÓ. Fáradtak voltunk,
mert egy egész tanévet becsületesen végigdolgoztunk,
így aztán pihenésre vágyott
diák, szülő és tanár egyaránt.
Búcsút intettünk nyolcadikos
diákjainknak június 13-án.
Kértem őket, hogy a választott középiskolákban úgy
viselkedjenek, hogy továbbra
is büszkék lehessünk rájuk.
Bízom benne, hogy emlékeznek szavaimra, és nem hoznak
szégyent iskolánkra, hanem
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tovább erősítik a hunyadisok
jó hírnevét! Mi pedig mindig
szeretettel visszavárjuk őket,
hogy beszámoljanak tapasztalataikról.
Ballagás után, a tanévzáró
ünnepélyen átvehette minden
hunyadis diák a bizonyítványát. A bizonyítványok eredményei tükrözték, hogy ki
hogyan teljesítette az elmúlt
tanév feladatait. Pár ember kivételével mindenki nagyon jól.
Kevesen pedig nyáron is szerettek volna tanulni. Ők voltak
a mostani pótvizsgások.
Remélem, most mindenki
elhatározza, hogy 2009 nyarát
nem tanulással tölti, én pedig
azt kívánom, hogy ez az elhatározás hozza meg a gyümölcsét! Ti elmentetek pihenni, de
a hunyadis falak között nem
állt ám le az élet.
Karbantartónknak, János
bácsinak köszönhetően újra

megszépült iskolánk. Ő fúrtfaragott, meszelt, festett, lambériázott, hogy titeket, kedves
diákjaink, most sok szépség
fogadhasson. Nekem nagyon
tetszik a tornatermi folyosó
lambériázott fala. Az öltözőkbe új csapokat, zuhanyfejeket
és egyéb szerelvényeket vettünk. Nemsokára felkerülnek
a zuhanyfüggönyök is. Új padokat, székeket, táblákat vásároltunk. A radiátorokat ízléses
farács védi majd.
Természetesen a felsorolt
dolgok sok pénzbe kerültek.
Itt hívom fel nyomatékosan
mindenki figyelmét, hogy
vagyontárgyainkra
nagyon
vigyázzon! Aki kárt tesz bármilyen dologban, anyagilag
is felel érte, szüleinek ki kell
fizetni az okozott kárt. Ezzel
nem mondtam újat, mert eddig is így volt. Annak pedig
kimondottan örülök, hogy

ti, hunyadis diákok nem a
rombolásról vagytok híresek.
Kérlek benneteket, továbbra
is vigyázzatok iskolátokra –
iskolánkra!
Miután János bácsi elvégezte a nyári karbantartási munkákat, Kati, Margit és Julika
néni kitakarított. Mindegyiktek
nevében most megköszönöm
munkájukat.
Ugye, most már ti sem értitek, hogy miért gondolják az
emberek azt, hogy szomorúak
vagyunk a vakáció elmúlásáért?! Dehogy vagyunk szomorúak! Örülünk egymásnak,
mert újra itt a nagy hunyadis
csapat. Azt meg már igazán
kell tudni mindenkinek, hogy
mi KINCSVADÁSZOK vagyunk. A keresett kincs nem
más: mint a tudás. Minden év
közelebb visz hozzá.

A tanévnyitó

Sződiek Híradója
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Elárulom nektek, hogy a
most következő év eseménynaptára legalább olyan gazdag,
mint az eddigieké. Csak egy
párat említek meg belőle.
Miután ma megörültünk
egymásnak, és üdvözölhettük
egymást, kétnapos kirándulással folytatjuk. Ott aztán bőven
kibeszélhetitek magatokból a
nyár eseményeit, örömeit.
Szeptember 3-tól folytatjuk
a munkát ismeretszerzésekkel,
de aztán 7-én, vasárnap falu-

„Aki tanul, halad,
Aki lusta, marad.”

„Semmilyen szél nem jó annak,
kinek nincs célul kiszemelt kikötője.”

Kedves Nyolcadik
Osztályosaink!

Időben szemeljétek ki a kikötőt és kívánom Nektek, hogy
érjétek is majd el!

A tanári kar szeme rajtatok.
Ti itt a hunyadis falak között
már csak egy éven át keresitek a kincset. Pályaválasztás,
középiskolák közötti választás előtt álltok. Nincs lazítás,
nincs lazsálás. Munkára fel!
Mérjétek fel eddigi eredmé-

Most hozzátok szólok leendő hunyadisok, kis elsősök!
Mikor meglátogattalak Benneteket az óvodában, azt tapasztaltam, hogy mindegyiktek
csuda ügyes teremtés. Bízom

lesz az, aki mindent elmond a
vadászat többi részéről. Holnaptól indul a játék.
Azt ne felejtsétek el, hogy
a kincsvadászat alatt az útról
letérni nem szabad! Ha fáradt
vagy, akkor lassíthatsz, de a tudáshoz vezető utat semmilyen
körülmények között nem lehet
elhagyni, mert eltévedsz. Jönnek a gonosz szellemek, akik
az szeretnék, hogy eltévedj.
Egyet megnevezek közülük,
úgy hívják, hogy lustaság. Szót

Az első osztályosok
napon vidulhatunk újra. Figyelitek? Munka és szórakozás
váltakozva van a tervek között.
Folytatjuk a reneszánsz év
programsorozatot is. Természetesen készülünk a „Miénk
a színpad”-ra, ahol az osztályok színvonalas előadásokkal
szórakoztatják a jelenlévőket.
Időközben elindítunk rengeteg versenyt, vetélkedőt, ami
végigkíséri majd a tanévet.
Természetesen soha nem
felejtjük el, hogy az első dolgunk a tanulás, úgy is mondhatnánk „hunyadisul”, hogy
kincsvadászat! Mondhatnék
itt óriási nagy elméleteket, bölcsességeket, de minek. Elég,
ha megszokott mondókámat
ismétlem:
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nyeiteket, képességeiteket, és
válasszatok majd számotokra
megfelelő középiskolát! A
csodák annyira jönnek létre,
amennyire az akaraterőtök, a
küzdeni tudásotok elég. Senki
nem tud helyettetek tanulni.
Az elkövetkező hónapokban
sok segítséget kaptok majd az
osztályfőnököktől, tanároktól
és Tünde néni pályaválasztási
felelősünktől. Segítséget nemcsak nektek, de szüleiteknek is
adunk.
Hamarosan pályaválasztási
börzére mentek újra.
Ez az év számotokra leginkább a továbbtanulásról szól.
Szívesen idézem évről évre
Montaigne szavait:

benne, hogy itt az iskolában is
legalább ilyen ügyesek, bátrak
és szorgalmasak lesztek! Most
már ti is a mi közösségünkbe
tartoztok. Meglátjátok, nagyon-nagyon jó iskolásnak
lenni. Itt mindenki várta már,
hogy jöjjetek.
Ha figyeltétek a beszédemet
eddig, akkor a kincsvadászatról
is sokat tudhattok már. 8 évig
itt Sződön, az iskolában keresitek a kincs egy részét, aztán
majd máshol folytatjátok. Azt
elfelejtettem eddig mondani,
hogy a kincsnek csak egy része
van nálunk, a többi rész szerte
a nagyvilágban. De először a
sződit kell megtalálni.
Legyetek szemfülesek! Figyeljetek oda osztályfőnökötökre, Tünde nénire, mert ő

Sződiek Híradója

ne fogadjatok neki!
Ti csak a szüleiteknek és
tanítóitoknak fogadjatok szót,
akkor nem tévedtek el soha!
Ha megértettétek a szavaimat,
csak bólogassatok!
Kedves Szülők
és Nagyszülők!
Szeretettel köszöntöm Önöket
úgy is mint munkatársaimat,
ugyanis gyermekeik megfelelő
nevelését-oktatását csak együtt
tudjuk elvégezni. A gyermekek
az otthonukból jönnek iskolába és oda is térnek vissza.
A családi háttér mindent
meghatároz. Mi, pedagógusok
csak megjelölni tudjuk az utat
gyermekeik számára.
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Az Önök felelőssége is,
hogy gyermekeik elvégezzék a
számukra kijelölt feladatokat.
Ha a családi háttér nincs összhangban az iskolával, megfelelő eredmény nem születhet.
Közös az érdekünk, közös
a célunk. Fogjunk össze és
segítsük egymást! Segítsék
munkánkat jó szóval és szívvel! Azt szoktam mondani, a
többi megy magától.
18. éve vagyok Sződön. Jók
a tapasztalataim, bízom Önökben továbbra is.
Hogy is van a diákok által szeretett mondás Viktor Emánuel
Franktól?
„Ahol az összes szó kevés lenne,
ott minden szó túl sok.”
Ezért aztán nem folytatom
tovább, megköszönöm a megtisztelő figyelmet!
Céljaink eléréséhez kívánok
mindnyájunknak sok erőt,
egészséget, kitartó türelmet és
Isten kegyelmét!
Ezennel a 2008/2009-es
tanévet ünnepélyesen megnyitom.

Ebben a tanévben
osztályfőnökök:
1.o.: Ivanics Istvánné
2.o.: Farkasné Haraszti Ildikó
3.o.: Vas Zsuzsanna
4.o.: Keszericze Kármen
5.o.: Bimba Imre
6.o.: Molnár Tímea
7.o.: Tóthné Barcs Ágnes
8.o.: Rodney Ágnes

Fontosabb események a 2008/2009.
tanév első felében
• Papírgyűjtés: szeptember
22–29.
• Mezei futóverseny: október 3.
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• Reneszánsz nap: október 10.
• Október 23-ai megemlékezés
• Pályaválasztási délután a
környékbeli középiskolák
igazgatóival 7–8. osztályos
tanulók és szüleik részére: október végétől november elejéig
• Őszi szünet: október
27–31. (első tanítási nap:
november 5.)
• Galagonya szavalóverseny:
november 12.
• Reneszánsz év zárónapja,
Miénk a színpad: november 21.
• Bibliaismereti délután: adventi időszakban
• Adventi koncert: december
7. (vasárnap)
• Téli szünet: december 22 –
január 3. (első tanítási nap:
január 5.)
• Alapítványi bál: február 7.
(szombat)

Szakköreink az idei
tanévben
• Népi tánc: szerda 15 óra
(Ónodi Attila)
• Énekkar: kedd, hatodik óra
(Tóthné Barcs Ágnes)
• „Mozdulj reggel” – reggeli sport: szerda, péntek 7.00
-7.45 – (Kolumbán Attila,
Kollár Zalán)
• Aerobic: hétfő, péntek
15–16 óra (Keszericze
Kármen)
• Kézilabda: hétfő, csütörtök 16–17 óra (Kolumbán
Attila)
• Angol dráma: hétfő 14-15
óra (Rodney Ágnes)
• Labdarúgás 1-4. osztály:
hétfő, csütörtök 15-16 óra
(Kolumbán Attila)
• Labdarúgás 5-6. osztály:
kedd, csütörtök 7.00–7.45
(Kolumbán Attila)
• Labdarúgás 8. osztály: hétfő 7.00–7.45 (Kolumbán
Attila)

• Kosárlabda: péntek 14–15
óra (Kollár Zalán)
• Matematika előkészítő 8.
osztály: szerda 7.00–7.45
(Bimba Imre)
• Magyar előkészítő 8. osztály: hétfő 7.00–7.45
(Tóthné Barcs Ágnes,
Molnár Tímea)

Zeneiskola Sződön
Ezzel a címmel jelent meg egy
cikk a közelmúltban a Váci
Hírnök c. lapban.
Aki nem olvasta, annak itt,
az újságunkban is tudtára adjuk, hogy a hír igaz: tagintézménye lettünk a váci Bartók
Béla Zeneiskolának. Harminc
növendékünk kezdte meg idén
zenei tanulmányait. Bízom abban, hogy megérte a sok szervezési munka, mert diákjaink
életvitelének javára válik. Nem
mindegy, hogy helyben tanulhatnak szolfézst és hangszeres
képzést, nem kell utazni.
Zeneiskolából a következő
tanárok járnak ki tanítani:
Kurucz Györgyné Láng Ilona
szolfézstanár
Nagy Adrienn gitártanár
Strell Ildikó furulyatanár
Kívánok nekik eredményes
munkát, diákjainknak pedig
sok sikert és kitartást!
Szemünk rajtuk, fülünkkel
pedig majd szívesen hallgatjuk
őket.
Gondolataimat Babits Mihály szavaival fejezem be:
„Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
Az hallja a mások énekét is szépnek.”
Örüljünk együtt a fejlődés
lehetőségének, és gondoljunk
együtt azokra is hálás szívvel,
akik ezt Sződön lehetővé
tették! Gondolok itt Hertel
László polgármesterünkre és a
képviselőtestületre.

Sződiek Híradója

Diákjaink és szüleik nevében köszönöm a lehetőséget.
Günther Erzsébet
igazgatónő

Bemutatkozom
Kollár Zalán vagyok, 28 éves,
nőtlen. Gödön élek.
Az ELTE Természettudományi Karán földrajz-történelem szakon végeztem
2004-ben. Emellett a SOTE
Sporttudományi Karán kosárlabdaedzői diplomát is szereztem.
Tíz éve a Gödi SE kosárlabda szakosztályánál tevékenykedem mint utánpótlás szakmai
vezető, korosztályos edző.
Tizenegy évig versenyszerűen kosárlabdáztam, jelenleg
is aktívan sportolok: futok,
kerékpározom, fallabdázom,
nyaranta strandröplabdázom
és kenuzom.
A média világával is kapcsolatba kerültem: a gödi városi
kábeltelevíziónál hírszerkesztő- bemondó munkakörben
dolgozom. Aktív szerepet vállalok a város társadalmi civil és
sportéletében, 2004-től a Gödi
SE alelnöke, 2006-től a város
sportbizottságának
külsős
tagja vagyok. Szabadidőmet is
szeretem tartalmasan eltölteni:
színházba, moziba járni, olvasni, kirándulni.
Szeretném, ha ebben az
iskolában is jobban előtérbe
kerülne az egészséges életmód
és a sport, szeretnék túrákat,
kirándulásokat szervezni, aktív szereplője lenni a közösségi
életnek!
Kollár Zalán

Az iskolai alapítvány hírei
2008/2009-es új tanévünk
elején megköszönjük minden
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kedves eddigi támogatónknak
a segítségét.
Alapítványunk idén is segíti
az iskolai rendezvényeket. Támogatóinknak köszönhetően
emlékezetesen
kezdhettük
meg a Reneszánsz Év programsorozatát. Külön hajóval
utaztak a hunyadisok Mátyás
király visegrádi várába.
Kérjük Önöket, lehetőségeikhez mérten támogassanak
bennünket!

Gratulálunk!
Drága Karcsi Bácsi!
Meleg szeretettel gratulálunk
gyémántdiplomájához, itt az
újság hasábjain keresztül is!
Kívánjuk, hogy nyugdíjas
éveit békésen és nyugodtan
élhesse továbbra is!
Szeretettel gondolunk Önre.
A hunyadisok nevében:
Günther Erzsébet
igazgatónő

Számlaszámunk:
64700117-10004737

Nyugdíjaztunk

Adószámunk:
18684072-1-13
Mindenkit szeretettel várunk
rendezvényeinkre:
• Adventi koncert:
2008. december 7.
• Farsangi bál (ahol a zenét Ivanics Pál, Sződ
szülöttje szolgáltatja)
2009. február 7.
Kellemes nyárutót kívánunk
mindenkinek!
A Sződ Község Iskolai
Oktatásáért Közalapítvány
Kuratóriuma

Juhász Istvánné Terike idén
megkezdhette megérdemelt
pihenését, mivel nyugdíjba
ment. Iskolánkban 1997.
november 11-től dolgozott
mint gondnok, majd takarító
beosztásban tevékenykedett.
Munkáját mindig figyelmesen,
gondosan végezte el. Szerették
őt munkatársai és a gyermekek
egyaránt. Év végén fehér asztal
mellett, – úgy érzem, elmondhatom – méltón búcsúztattuk
el munkatársunkat. Kívántunk
és kívánunk neki nagyon boldog nyugdíjas éveket, valamint
azt is, hogy családja körében

éljen soká erőben és egészségben!
A hunyadisok nevében:
Günther Erzsébet
igazgatónő

Nyári táborok,
programok
Hajóút Visegrádra
Hét éve járok ebbe az iskolába, és nem gondoltam volna,
hogy egyszer részem lesz egy
olyan kirándulásban, ahol az
egész iskola jelen van. Tényleg
nagyon sokan voltunk, nem
vártam, hogy ennyien leszünk.
A program igen változatosan
alakult. Hajóval mentünk Visegrádra, ami már önmagában
egy élmény. Mikor megérkeztünk, Karkusz Marika néni
és Rodney Ági néni tartottak
ismertetőt: Ági néni a reneszánsz korról beszélt, Marika
néni pedig Visegrád történetéről és földrajzi értékeiről.
Ezután az alsó és felső tagozat
külön vált. Felváltva néztük
meg a várat és a Salamon-tornyot. Visegrád kedvelt kiránduló- és nyaralóhely. A község

Elbúcsúztatták Juhász Istvánné Terikét
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felett található a Várhegy. A
vár 1256-ban már állt, valószínűleg IV. Béla építtette a tatárjárás után. A királyi koronát is
itt őrizték. Az épület nagyon
érdekes volt, engem nagyon
érdekelt. Izgalmas volt elképzelni, hogyan élhettek itt a vár
lakói. Végigjártunk minden
termet, és rengeteg érdekes
dolgot láttunk: képeket, bútordarabokat és még sok mást
is. Ezután mentünk át a Salamon-toronyhoz, amely egy
Árpád-házi uralkodóról kapta
a nevét, akit a legenda szerint
I. László itt tartott fogva. Nem
volt annyira izgalmas, mint a
vár, de azért érdemes volt ezt
is megnézni. Ezzel véget is ért
a kirándulás, de a hajóutat hazafelé is nagyon élveztem. Úgy
érzem, mindnyájunk számára
felejthetetlen élmény marad az
együtt töltött izgalmas nap.
Simon Tamás
8. o.

Balatoni tábor-2008
A tanévzáró ünnepély után
korán le kellett feküdnünk,
hiszen másnap hajnalban
Balatonszárszóra
utaztunk
Rodney Ágnes tanárnő vezetésével. Negyvenkét tanuló és
öt felnőtt kísérő várta nagy
izgalommal a mielőbbi megérkezést a táborba. Miután elfoglaltuk a szobánkat, lementünk
a partra, és egyből ugrottunk
a Balaton hűsítő vizébe. Másnap Gyuri bácsi, a táborvezető
megengedte, hogy négyesötös csapatokban elmenjünk
vízibiciklizni. Ez csuda jó volt!
Este pedig eljött a mulatság
ideje: utcabálon szórakoztunk,
koncertet hallgattunk. Éjfél
körül fáradtan lepihentünk,
amikor is következett a „fekete leves”. A tanárok minden
diákot felkeltettek, és éjszakai
pancsolásra vezényeltek a hideg Balatonba. Ezt a „fagyasztó” élményt sem fogjuk soha
elfelejteni!
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were very long from eight in
the morning to four in the
afternoon. Every day we had
a lot of tasks, some were hard
some were funny. We played
English drama, we draw, we
sang, we talked a lot. My favourite part was the tipical English breakfast. On Wednesday
our teachers cooked for us:
bacon, tomato, sousages, egg
and English toast. After the
delicious breakfast we went
to Budapest. We visited the
Longman Publications. They
were very friendly, we even
got English books. Than we
went to McDonald’s where we
ordered food in English. My
mother’s favourite day was the
last day. In this afternoon we
performed all the English play
and drawings we have learned
during the five days, to our parents. It was a hard but happy
part of my summer.

Indulás hajóval

Summary by
László Nikolics
7th grade

A visegrádi kikötőben

Catholic summer English camp

A Herkules-kút
Sajnos, hamar elérkezett a
hazautazás napja is! Szomorúan, de sok-sok boldog emlékkel intettünk búcsút a „magyar
tenger” táborának.
Balogh Kitti és
Czinege Renáta 6. o.

In the English Camp
This summer we had an English camp in our school. It was
very challenging because all
we talked was in English. We
had two tutors Emőke Soós
and Agnes Rodney. Our days

I was in the Wanse of Sződ in
an English camp in summer.
There were three Polish people. They talked with us in English for seven days. We learnt
a lot of songs and dances. We
had lots of objects and we
needed to complete them in
English. Everybody liked that.
One day we corrected some
tasks about the Continents.
We ate rice with cane in Asia.
We were cowboys in South
America. We were pingvins in
Antarktica. We felt a fish in lot
of ice cube. We were kangaroos in Australia. We bounced
on the pillow. This day was
very good and very funny.
We nedded to make Sződ’s
map on the first day. We dan-

ced every day. One other day
there was chocolate strip race.
We cooked cake in the last
day. The cake was very fine.
There was campfire in the last
day, and we played Activity.
So that was the English
camp in Sződ.
By Mariann Czinege
8th grade

Egy szokatlan nyári tábor
2008 nyarán egy szokatlan
nyári táborba indultunk: görkoris táborba.
Egy hétig tartott, minden
nap két órát edzettünk. Sokan
voltunk: Blaskó Nóra, Deszpod Kitti, Surmann Nikoletta,
Farkas Dániel, Farkas Gergő,
Czinege Emília, Czinege Gréta, Ferenczi Ivett (a barátnőnk
Egerből) és mi ketten, Czinege
Petra és Czinege Eliza.
A tábort Soós Emőke néni
tartotta, aki nagyon sok érdekes dolgot tanított nekünk.
Például megtanultunk úgy
elesni, hogy ne legyen semmi
bajunk, ügyesen megállni, akadályokat kerülgetni. Ha rossz
idő volt, az iskola tornatermében, ha szép idő volt, akkor az
udvaron dolgoztunk. Minden
foglalkozás végén görkorival
fogócskáztunk. A csoport azt
tervezte, hogy pénteken Budapestre megy a Görzenálba,
hogy tudását alaposan kipróbálja, de a rossz idő miatt ez
elmaradt.
Az egyik nap apró darabokra szedtük a görkorit, és
megismerkedtünk a részeivel,
valamint számos fajtájával is.
Nagyon érdekes dolgokkal
foglalkoztunk, és hipp-hopp,
el is repült az egy hét.
Czinege Petra és
Czinege Eliza
5.o.

Főiskolás, levelező tagozatos diáklány gyermekfelügyeletet vállal.
Érdeklődni a 06 20 486 1882 telefonszámon lehet.
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A tanító, aki hatvan éve
szerzett diplomát

Bíró Károly
gyémántoklevele
Bíró Károly 1926-ban Kárpátalján (ma
Ukrajna), Fertőalmáson született. Elemi
iskolai tanulmányait szülőfaluja református iskolájában végezte, majd a polgárit
1941-ben fejezte be Tiszaújlakon. Ezt
követően 1943-ig a Kökényesdi Körjegyzőség írnoka volt. 1943–1948 között a
Debreceni Református Kollégium Tanítóképző Intézetének tanulójaként tanítói
és református orgonista-kántor oklevelet
szerzett, majd zenei ismereteit a Debrecen
Városi Zeneiskolában zongora tanszakon
egészítette ki. 1948–1949 között vasúti
pályamunkásként, fizikai állományú dolgozóként kereste kenyerét. 1949–1951
között helyettes-tanító volt Csökmőn,
1951–1954 között már tanító Tépen. Ezt
követően 1956-ig művelődési ház igazgató a Derecskei járásban. 1960-ig magyar
nyelv és irodalmat, valamint ének-zenét
tanított a Nagyoroszi Általános Iskolában. Énekkarával a megyei kulturális
szemlén első helyezést ért el. A tanítás
után nyolc évig a Rétsági Járási Tanácsnál
népműveléssel foglalkozott. 1966-ban
miniszteri kitüntetésben részesült, majd
ismét a katedra következett: 1968–1969
között Borsosberényben tanít. 1969-től
1987-ig volt a sződi általános iskola igazgató-helyettese. Tizennyolc éven át az
ének-zene oktatásán kívül az alsó tagozat
pedagógiai munkájának segítésével, és az
intézmény ügyviteli feladataival is megbízták. 1975-ben „Miniszteri Dicséretet”,
1985-ben „Kiváló Munkáért” kitüntetést,
1987-ben „Pedagógiai Szolgálati Emlékérmet” kapott. Társadalmi tevékenységét
– elsősorban a Röpülj Páva Népdalkör és
a Sződi Férfi Kamarakórus alapítását és
vezetését – a községi vezetés 1987-ben
emléklappal köszönte meg. 1988-ban vette át aranyoklevelét (ötvenéves pedagógiai
munkájáért). Amíg egészségi állapota
megengedte, nyugdíjasként zeneszerzéssel, zenei műsorok előadásával is foglalkozott. Nyugdíjazásáig felesége is Sződön
volt tanító.
Volentics Gyula
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Bíró Károly a Sződi Férfi Kamarakórussal

Sződiek Híradója

15

Oktatás, nevelés

Változások az
óvoda életében
Az új tanévben két kolléganőtől búcsúztunk. Czinege
Istvánné, Marika néni, megérdemelt nyugdíjas éveit kezdte
meg. Köszönjük neki az óvodában végzett sokéves, szorgalmas munkáját. Jó pihenést
kívánunk, és reméljük, hogy
szép emlékeket őriz óvodánkról! Vásárhelyiné Meggyes
Edina óvónéni sikeresen pályázott a vácdukai óvodavezetői állásra. A búcsúzás ellenére
jó szakmai kapcsolatban maradunk vele, sok sikert kívánunk
az új munkaköréhez! Petriné
Nagy Marianna kolléganőnk
még egy évig kisgyermekeit
neveli otthon, ezért helyettesítését Richter Edina, vácrátóti
kolléganő látja el. Vásárhelyiné Meggyes Edina óvónéni
helyére főállásban Nábelek
Anita, rádi kolléganő került
az óvónői testületbe. Czinege
Marika néni megüresedett
helyét Varga Zoltánné foglalta
el.
Régi dolgozóinktól búcsúzunk, új dolgozóinknak pedig
sikeres munkába állást kívánunk!

150 gyermeket vettünk fel.
Szeretettel köszöntjük az új
kiscsoportosokat, és minden
óvodásnak
élményekben
gazdag napokat kívánunk!
Köszönjük a szülők kedves
bizalmát, igyekszünk jó partnerek lenni, és segíteni a kicsik
családi nevelését. Reméljük, az
eddigi jó kapcsolatok megtartása mellett bizalommal fordulnak hozzánk, és szívesen
látogatják rendezvényeinket!

A Csupafül Közalapítvány hírei
A Csupafül Közalapítvány
már tíz éve működik eredményesen. Évről-évre egyre
több 1%-os felajánlás érkezik
a számlánkra, melyet ezúton is
köszönünk az óvodás gyermekek nevében.
Lakhelyünkön és azon kívül
is leltünk már támogatókra,
akik hathatós anyagi segítséget
nyújtanak. Alapítványunk az
idén befolyt összeget – terveink szerint – az udvari játékok

korszerűsítésére és újak beszerzésére szeretné fordítani.
Ismételt köszönetnyilvánításunk mellett kérjük, hogy
felajánlásaikkal továbbra is
segítsék az óvoda munkáját,
fejlődését!
Tisztelettel:
A Csupafül Közalapítvány
kuratóriuma

Ovis tánc a
falunapon
Az idei falunap kánikulával
érkezett. Az ovisok már napok óta lelkesen készültek kis
műsorukkal. Marika néninek
és Ági néninek nehéz dolga
volt, hiszen öt nap alatt kellett betanítaniuk a táncot. A
Méhecske és Katica Csoport
tagjai vidám népi játékokat
mutattak be, melyet a csárdás
lépéseivel zártak. Remekül
sikerült a bemutatkozásuk,
nagy tapsot kaptak. Boldogan
szorongatták a szereplésért

Köszöntjük az új
óvodásokat!
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Bánfiné Takács Tímea

Kikiáltó
„Figyelem, figyelem!
Közhírré tétetik:
a falunapi mulatság elkezdődik!
Ide gyűljön falu apraja-nagyja,
ki műsorunkat látni akarja.
Aki itt van, haza ne menjen,
aki nincs itt, az is megjelenjen!”

Óvoda elérhetősége
Telefon: 06-27-592-140
címe: 2134, Sződ, Dózsa
György út 19.
e-mail: szodovoda@invitel.hu

Hajókázás
Megy a hajó a Dunán,
Lemaradt a kapitány.
Kiabál és trombitál,
De a hajó meg nem áll.

Néhány gondoltat
a beszoktatásról

Az óvoda dolgozói

Ebben a nevelési évben az
óvoda 125 férőhelyére az önkormányzat hozzájárulásával

járó ajándékokat. A gyerekek
folytatták a felkészülést szüreti
felvonulásra.

Ők már beszoktak az oviba
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Épp hogy a világra jövünk, és
máris azon töpreng a családi
tanács, hogy „milyen és melyik
óvodába kerüljön a gyerek”?
Esetleg válasszák a tagozatos
ovit, vagy valamilyen alternatív
pedagógia szemléletű óvodát?
Esetleg a hagyományos verziót? Netalán a magánovi az,
amely a legjobban kielégítené
a család és a gyermek igényét?
Válasszák bármelyiket, a gyermek szülőtől való elválása, leválása ugyanakkora fájdalmat
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