Önkormányzat
eddig nem végzett, a sikeres
tárgyalások után azonban elvállalták a feladatot.
A hulladékgyűjtés időpontja
változatlan marad: minden hónap
utolsó csütörtöki napja. A szelektív gyűjtéshez szükséges
zsákot továbbra is térítésmentesen biztosítja a szolgáltató.
A zsákok lakossághoz való
eljuttatásáról először a polgármesteri hivatal gondoskodik,
a továbbiakban pedig a hivatalban, a falugazdától lehet
majd beszerezni. Kérjük a
lakosságot, hogy a zsákokban
a mellékelt tájékoztatóban
foglalt hulladékot helyezzék
el, valamint szíveskedjenek a
gyűjtéssel kapcsolatos előírásokat betartani!
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Viacolor burkolatot kaptak a szelektív hulladékgyűjtő-szigetek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁRVEZETŐI
ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE

ÉLELMEZÉSVEZETŐI
ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE

Pályázatot meghirdető szerv:
Sződ Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2134. Sződ, Dózsa György út 216.

Pályázatot meghirdető szerv:
Sződ Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2134. Sződ, Dózsa György út 216.

Meghirdetett munkahely:
» Művelődési Ház-és Könyvtár – 2134. Sződ, Dózsa
György út 139.
» művelődési ház és könyvtárvezető 4 órás részmunkaidőben.

Meghirdetett munkahely:
» Központi Konyha – 2134 Sződ, Dózsa György út 19.
» Élelmezésvezető, közalkalmazotti jogviszony, napi 8
órában

Képesítési és egyéb feltételek:
» Szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség vagy
» nem szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség és
felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga.
» Szakmai gyakorlat előnyt jelent.
Juttatás, egyéb információk:
» Az állás elfoglalásának ideje: 2009.12. 9.
» A vezetői kinevezés időtartama: határozott időre,
2009. december 9-től 2011. december 8-ig
» Pályázatnak tartalmaznia kell:
– végzettséget igazoló bizonyítvány hiteles másolata,
– szakmai gyakorlatot igazoló okmány,
– szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– vezetői program.
» Díjazás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. valamint a 150/1992. Korm. rendelet szerint.
» A pályázatot két példányban, zárt borítékban a polgármesteri hivatal címére kell megküldeni. A borítékon
Művelődési Ház-és Könyvtárvezetői pályázat szerepeljen.
» A pályázat beadási határideje: a megjelenéstől számított
30. nap 16.00. óra
» A pályázat elbírálásának határideje: a beadási határidőt
követő képviselő-testületi ülés.
» A képviselő-testület a pályázat érvénytelenítésének jogát fenntartja.
» Pályázattal kapcsolatos információk Hertel László polgármestertől kérhetők a 27/388-188, vagy a 30/50-80881 telefonszámon, vagy a polgarmester@szod.hu e-mail
címen.

Képesítési és egyéb feltételek:
» Élelmezésvezetői szakirányú végzettség
» Szakmai gyakorlat, tapasztalat előnyt jelent.
Juttatás, egyéb információk:
» Az állás elfoglalásának ideje: 2010. május 1. napjától
» 2010. január 1. napjától 2010. április 30. napjáig megbízási díjjal, munkavállalóként történő foglalkoztatás,
napi 8 órában.
» Pályázatnak tartalmaznia kell:
– végzettséget igazoló bizonyítvány hiteles másolata,
– szakmai gyakorlatot igazoló okmány,
– önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
» Díjazás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. valamint a 150/1992. Korm. rendelet szerint.
» A pályázatot két példányban, zárt borítékban a polgármesteri hivatal címére kell megküldeni. A borítékon Élelmezésvezetői pályázat szerepeljen.
» A pályázat beadási határideje: a megjelenéstől számított
30. nap 16.00 óra
» A pályázat elbírálásának határideje: a beadási határidőt
követő képviselő-testületi ülés.
» A képviselő-testület a pályázat érvénytelenítésének jogát fenntartja.
» Pályázattal kapcsolatos információk Hertel László polgármestertől kérhetők a 27/388-188, vagy a 30/50-80881 telefonszámon, vagy a polgarmester@szod.hu e-mail
címen.
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Sződi piac

Egyelőre üresek a szombati sződi piaci asztalok. A képviselő-testület nem befolyásolhatja a
kereslet-kínálat alakulását. A lehetőség adott, az őstermelők élhetnek vele...

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Sződ képviselőtestülete – lakossági kezdeményezésre – lehetőséget biztosít
a községben gazdálkodó őstermelők részére mezőgazdasági
termékeik értékesítésére.
A testület az Ady Endre
utca, játszótér (emlékpark)
mögötti részt biztosítja az értékesítés helyszíneként, ahol
árusító asztalok kerülnek elhelyezésre.
Az árusításra 2009. szeptember
12. napjától, heti rendszerességgel,
szombati napokon, 6.00–12.00
óra közötti időpontban kerül sor.
A fenti helyszínen, és időpontban a község őstermelői
előzetes bejelentés nélkül
értékesíthetik mezőgazdasági
termékeiket.
Hertel László
polgármester

Az ember nem
létezhet kultúra nélkül, a
kultúra pedig
ember nélkül
Honnan indult a képviselő
asszony életútja?
Egy csodálatos, hegyek koszorúzta kis faluban, Csőváron
születtem. A természet iránti
szeretetem innen fakad. Itt jártam iskolába.
Már kisgyermekként is mindig
közösségben éreztem jól magam. Édesapám és édesanyám
reggeltől estig dolgoztak, mi az
öcsémmel a nagymama gondjaira voltunk bízva. Nagyon sokat
mesélt, és egy nagy kincset adományozott még nekem: elődeink
megbecsülését, a hagyományok,
szokások megőrzését hagyta
örökül.
A családomnál szigorú munkamegosztás volt, a mezőgazdasági munkákból, málnaszedésből

Önkormányzat | Képviselői névjegy

Vajon marad a hokedlis, kapu előtti árusítás,
vagy mindent egy helyen kínálnak majd?

mi, gyerekek is korán kivettük
a részünket. Tanítás, leckeírás
után délutánonként az állatokra
kellett vigyáznunk, legeltetni
jártunk.
Jó tanuló, szorgalmas kislány
voltam, versenyeken vettem
részt, minden ünnepélyen szerepeltem, nagyon szerettem
iskolába járni. A pályaválasztás
során a szüleim a kereskedelmi
iskola mellett döntöttek, a tanáraim viszont sokkal többre
tartottak érdemesnek, továbbtanulásra biztattak. Nagyszerű
pedagógusok tanítottak, olyan
személyiségek, akik hivatásom
alapjait rakták le. Hatásukra lett
élethivatásom a tanítás.
Mióta lakik Sződön? Hogyan
sikerült beilleszkednie?
Tizennyolc éves voltam, amikor
házasságot kötöttem, és Sződre
költöztem. Harmincegy éve élek
itt, már sződinek vallom magamat.
1979-ben született meg Zoltán nevű fiunk. A férjem katona
volt, nehéz anyagi körülmények
között éltünk. Gyermekem nevelése mellett bedolgozást vállaltam, és a Ludové Noviny című
nemzetiségi újságnál külsős
munkatársként dolgoztam.
Összefogtam a kismamákat,
társadalmi munkát szerveztem,

Klimász János
elnök

né

Sződi Szlovák Önk
ormányzat

pénzadományokat gyűjtöttünk az új óvoda építéséhez
építéséhez.
Ez volt az első lépés, hogy a
település közösségi munkájában
részt vettem, és teszem ezt a mai
napig.
Az Élelmiszer Kiskereskedelmi
Vállalatnál eladóként, részlegvezetőként, idővel a könyvelési
osztályon dolgoztam. Később
a Könnyűgépgyártó Vállalatnál külkereskedelmi (tolmácsolási), minőség-ellenőrzési és munkaügyi
feladatokat láttam el. Közben
munka mellett leérettségiztem.
Egy nagy célkitűzésem,
gyerekkori álmom vált valóra,
felvettek a Zsámbéki Tanítóképző
Főiskolára és párhuzamosan az
Esztergomi Főiskolán szlovák szakot is végeztem. Tanítás mellett
szereztem meg oklevelemet,
utána közép- majd felsőfokú
nyelvvizsgát tettem.
Egyre több szerepet vállaltam a község életében, A Sződi
Fórum Egyesület egyik alapító

tagja voltam
voltam, ki
kirándulásokat, egyéb kulturális
programokat szerveztem.
A Hunyadi János Általános
Iskolában 12 évig dolgoztam
osztálytanítóként, majd igazgató-helyettesként. Életem legszebb időszaka volt ez. Jó érzés,
hogy a volt tanítványaim a mai
napig szívesen emlegetik a nyári
táborokat, síutakat.
Kevés szabadidőmben olvasni, kirándulni, utazni és tűzzománc képeket készíteni szeretek, lehetőséget kaptam a váci
Madách Imre Művelődési Házban
egy kiállításra is.
Eredetileg
kereskedelmi,
vám- és pénzügyőri végzettséggel rendelkezem, így ésszerűnek
látszott, hogy a családi vállalkozásunkban a gazdasági és értékesítési feladatokat átvegyem.
Vonzott a lehetőség, hogy önálló
üzletasszonyként is bizonyítsak,
de az anyagias üzleti világban
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Képviselői névjegy
egyre kevésbé éreztem boldognak magam. Nagyon hiányoztak
a gyerekek és a közösség.
Közben informatikai, majd
könyvtárosi és felsőfokú kulturális menedzseri képesítést
szereztem.
2004 óta vagyok a művelődési ház és könyvtár vezetője.
Nagy jelentőséget tulajdonítok
az emberi kapcsolataimnak
és számomra nagyon fontos
a munkám. Mindig tudásom
legjavát nyújtva igyekszem elvégezni. A siker, a legjobb munkamódszerek azonban mit sem
érnek alázat, tisztelet, becsület
és emberség nélkül. Úgy érzem
sikerült beilleszkednem, szeretnék mindenkor és mindenhol
az adott közösség hasznos tagja
lenni.

értelme, és nagyon büszke vagyok rá.
Nagyon nehéz egyszerre jó
édesanyának, nagyszerű háziaszszonynak, vonzó nőnek lenni, a
munkában helytállni és előrelépni, a férjünk karrierjét segíteni.
Mindez összeegyeztethető, de
egy bölcs asszonynak mindig
tudnia kell, mikor kell fényben
tündökölnie és mikor árnyékban
lennie.
Mikor kezdte el a képviselői
munkát és milyen feladatokat
bíztak Önre?
Már két évtizede helyi önkormányzati képviselő vagyok.
Minden ciklusban megválasztottak. Hogy mi a titka? Talán

ami rengeteg feladattal járt. Az
intézmények fejlődését, működését támogattam, munkájukat
igyekeztem segíteni. Voltam az
Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság tagja is, ezek a
témák szintén közel állnak hozzám. Voltam Csörög és Nevelek
településrészi képviselő, jelenleg
a Kommunikációs Bizottság, és az
óvodai Csupafül Alapítvány Kuratóriumának munkájában is részt
veszek.
Ebben a választási ciklusban
a nemzetiségi érdekképviselet
került előtérbe, ami külön szívügyem. A Sződi Szlovák Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat
elnöke vagyok. Az országos választásokon a Pest Megyei Szlovák
Önkormányzat képviselőjeként

Hogyan lehet a női szerepet
és munkát összeegyeztetni?
Nőként mindig fontosnak tartottam a személyi szabadságot,
az önállóságot, azonos jogokat,
egyenrangúságot, a folyamatos
önképzést. A mai kor elengedhetetlen követelménye az
életfogytig tartó tanulás. Sokszor pályamódosításra kényszerülhet, munkanélkülivé válhat
ma bárki. Én fiatal korom óta
mindig folyamatosan képeztem
magam, többféle végzettséget szereztem. Hogy mindez
megadatott nekem, ezért külön
hálával tartozom anyósomnak,
akit édesanyámként szeretek és
tisztelek. A család támogatása
nélkül sohasem valósulhattak
volna meg céljaim. Sok lemondással járt ez mindannyiunk részéről. Mindig lelkiismereti kérdést okozott számomra, hogy
helyesen cselekszem-e, amikor
a gyermekemtől veszem el az
időt és önmagamra fordítom ?
Éjszakánként sokszor vívódtam
ezen, és bizonyára sok nőtársamhoz hasonlóan én is önző
édesanyának éreztem magam.
Délután az elsős gyerekemmel
tanultam, estétől hajnalig én
folytattam tovább.
Azt hiszem, a szorgalom, a
küzdés jó példaként szolgált
fiam részére. Mindig jól tanult,
nem voltak vele gondjaim,
versenyszerűen sportolt, mindenhol nagyszerűen helytállt.
Először bölcsész, majd jogi diplomát szerzett. Nem sok olyan
fiatalt ismerek, aki egyszerre két
egyetemet is végez. Ő az életem

lesz jövője sem. Óriási felelősség hárul a jelen generációra.
Fontosak a gyökerek, a múlt
értékeinek átadása az utókor
számára.
Ismerem a sződi viseletet,
népszokásokat, rajzolom a népi
motívumokat, tudok szoknyát
ráncolni, de sajnos még nem
tudok kötényt glancolni, bár
szeretném megtanulni, és a kendő kikötését is el kellene sajátítanom. Az idő rövidsége sürget,
mert már csak 1-2 idős néni van
a tudás birtokában. A népdalok
és népi szokások lejegyzését
elkezdtem már. Mindezeket
szeretném egy csokorba kötni
és átadni a községnek, az utókornak. 1990 óta vagyok elnöke
a Sződi Hagyományőrző Klubnak
és az asszonykórusnak. A sződi
szlovák önkormányzat létrejöttével a működés alapfeltételei
megteremtődtek.
A tavalyi falunapon ételbemutatót és kóstolót, májusi zenés
ébresztőt tartottunk, az óvodai
szüreti felvonulást évente anyagilag is támogatjuk. A sződi
népviseletet bemutató babáink
2006 óta külföldi kiállításokon
vettek részt. Az asszonykórus
tagjaival ez évben népzenei
anyag átörökítését, és a halotti
szokások feldolgozását tervezzük. A község régi berendezési
tárgyait, ruhákat, eszközöket
gyűjtünk, ezáltal hozzájárulunk
a tárgyi és szellemi örökségünk
átmentéséhez. Van, amikor csak
segítség, szeretet és jó szándék
kell mindehhez. Tevékenységünkkel a helyi kulturális életét
színesítjük, és a község vagyonát
gyarapítjuk.
Milyennek látja a helyi közművelődési lehetőségeket?

az, hogy sohasem politizáltam,
mindig a magánérdekeim elé
helyeztem a faluközösség, a
választóim érdekeit. Ezúton is
szeretnék köszönetet mondani
nekik, hogy jóvoltukból mindig
a szavazati lista élén állhattam.
Remélem, továbbra is érdemes
leszek rá. A vállalt feladatokat
mindig igyekeztem legjobban,
becsülettel elvégezni, mindenkinek megfelelni. Hosszú éveken
át elláttam az Oktatási, Kulturális
és Sport Bizottság elnöki tisztét,

jutottam be, ahol az Oktatási és
Kulturális Bizottság elnöki tisztét
bízták rám, mely nagy elismerést jelent számomra. Mindez
sok-sok áldozattal, gonddal,
problémával, lemondással jár.
Hálásan köszönöm a családom
megértését.
Milyen hagyományőrző munkát folytatnak a településen?
A múltra épül a jelen, s arra a
jövő. Akinek nincs múltja, nem

Jelenleg a kisiskolában működik
a művelődési ház, nem éppen
21. századi körülmények között, de mégis nagyon örülök,
hogy biztosítva van a működés.
Vannak klubok, szakkörök, kézműves foglalkozások, női torna,
break és hip-hop tanfolyamok,
vásárok,
termékbemutatók.
Időnként egészségügyi előadások és vizsgálatok – és voltak
kiállítások, író-olvasó találkozó.
A könyvtárban működő internetezés jó lehetőség a közösségi
életre, videózásra stb., és a szociális szerepe is jelentős. Egy kis
falu életében nagy dolog ez, a
legnagyobb azonban az lesz, ha
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az új, korszerű faluház felépül.
Nagyon szeretném, ha otthont
adna időseknek és fiataloknak
egyaránt. Kis településeken a helyi közösségeknek és a közösségi élményeknek óriási szerepük
van. A közös cél, az összefogás
nagyon fontos. Ma a kultúra biztosításának felelőssége áthárul a
helyi önkormányzatokra. Márpedig ott, ahol nincs pénz a kultúrára, a község elveszíti múltját
és jövőbe vetett hitét. Az ember
nem létezhet kultúra nélkül, a
kultúra pedig ember nélkül.
A kultúra közvetítése más
tevékenységekkel összeegyeztethető, bárhol és bármilyen
formában megvalósítható – művelődési házban, sportpályán,

Képviselői néjegy | Nyugdíjas-búcsúztató | Oktatás-nevelés

iskolában vagy a templomban.
Történhet
könyvajánlással,
hagyományőrzéssel,
környezetvédelemmel.
Emberként,
pedagógusként, képviselőként
kiemelkedő feladatomnak tekintem mindezt átadni az utókornak. Dr. Barsi Ernő szavai
jutottak eszembe: „Szeretet nélkül
azonban nem lehet se muzsikálni, se
tanítani, se írni.”
Azt hiszem, elégedett, boldog
emberként éltem eddigi életemet. A munkám, a hivatásom,
a hobbim egy és ugyanaz. Úgy
érzem, mindig azt tettem, amit
mindenkor tennem kellett. A
hitem szerint éltem eddig, és el
tudok számolni önmagammal.

Nyugdíjas-búcsúztató
Idén vonult nyugállományba Juhász István
falugazda, aki 1994. január 4-én kezdte meg
munkáját Sződ Község
Polgármesteri Hivatalánál. Ezúton szeretnénk
megköszönni munkáját
és kívánunk kedves kollégánknak hosszú, boldog nyugdíjas éveket!
a polgármesteri
hivatal dolgozói

Becsengettünk
A 2009/2010-es tanév ünnepélyes megnyitóján iskolánk
igazgatónője, Günther Erzsébet
a következő szavakkal köszöntötte a hunyadisokat:
Tisztelt Vendégeink!
Kedves Kollégáim,
Munkatársaim!
Kedves Hunyadis Diákok!
Még a tanévzáró gondolataim
összegyűjtésén meg se száradt
a tinta, máris a jelenlegi tanévnyitó ünnepélyhez gyűjtögettem a gondolataimat. Egy
kedves ének sorai jutottak
eszembe: „Újra itt van, újra itt van, /
Újra itt van a nagy csapat...” És milyen
jó, hogy itt vagytok épen és
egészségesen!
Remélem, mindenki egy
nagyon szép és vidám nyarat
tudhat magáénak! Ilyenkor
öröm rátok nézni, mert a napbarnított bőrötöket, a sugárzó
arcotokat nagyon jó látni.
Ha jól kinyitom a szememet,

Diákok és vendégek
akkor nem csak azt látom,
hogy mindegyiktek több cm-t
nőtt, hanem látok én valami
vágyakozást is rajtatok. Azt
szeretném gondolni, hogy ez a
tudás utáni vágy. Azért is szeretném ezt gondolni, mert ha
ezt jól látom, akkor a legjobb
helyen vagyunk. Ugyanis iskolánkban minden évben újra és
újra indítjuk a kincsvadászatot.
A felsőbb évesek pontosan
tudják, hogy mit is értek alatta,
a leendő hunyadisok pedig hamarosan megtudják.
2009. június 15-én útjára bocsátottunk 31 fő hunyadist. Vállukra tettük tarisznyájukat, és
középiskoláikba bocsátottuk
őket.

Búcsúzó beszédemben arra
kértem diákjainkat, hogy tanuljanak továbbra is legjobb
tudásuk szerint. Kértem őket,
hogy a sződi hunyadisoknak jó
hírét keltsék, és törekedjenek
arra, hogy mindig és minden
körülmény között megállják a
helyüket.
De nézzük, mi várható a
2009/2010-es tanévben!
Eseménynaptárunk változatosságot és programbőséget
tartogat. Természetesen mi
tanárok ígérjük nektek, kedves
diákjaink, hogy a pedagógiai
mesterség legkorszerűbb tudása szerint fogunk benneteket
nevelni és oktatni.

Cserébe azt kérjük tőletek,
hogy naprakészen készüljetek! Készítsétek el pontosan
a házi feladatokat, és járjatok
a tanulás útján rendszeresen,
ami aztán a tudáshoz vezet
benneteket!
A korszellem azt kívánja,
hogy az ember több lábon
álljon, több mindenhez értsen.
Fontos lesz az életetekben a
változtatni tudás. Ehhez rugalmasságra és egy életen át
való tanulásra lesz szükség.
Ezért aztán az iskola feladata
egyre inkább az irányba tevődik, hogy ne csak ismereteket
nyújtson, hanem legfőképp
megtanítson titeket tanulni. Mi,
pedagógusok megmutatjuk az
irányt és a lehetőségeket, meg-
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ként a mai naptól mellettetek
állnak, és mindenben segítenek nektek.
Mit is lehet itt az iskolában
majd csinálni? Figyeljetek,
mert elárulom: nevetni, játszani, énekelni, rajzolni és táncolni, írni, olvasni és számolni,
mesét hallgatni és mondani,
verset tanulni és szavalni, számítógéppel ismerkedni, angol
nyelven beszélni és érteni
Csupa móka és kacagás lesz
itt annak az élete, aki szorgalmas és szófogadó kisdiák lesz.
A negyedikesek műsora
tanítunk arra, hogyan képezzétek magatokat. Rajtatok múlik,
hogy elindultok-e önként a
kincs vagyis a tudás útján, vagy
a butaság győz felettetek. Ha
hallgattok tanáraitokra és szüleitekre, akkor esélyetek nyílik
arra, hogy majd évek múlva jól
tudjatok elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Ha hanyagok és
buták lesztek, ez pár év múlva
nagyon megbosszulja önmagát. Aki lemarad, az később
nem tud bejutni a megfelelő
középiskolába, és nem talál
majd megfelelő, esetleg jó
fizető munkát sem. Most itt
kell eldöntenetek, hogy milyen irányba akartok haladni.
Sikeres emberek szeretnétek-e
lenni? Ha igen, akkor munkára
fel Henry Ford szavaival:
„Az akadály az a rémisztő dolog, amelyet
akkor látunk, ha levesszük szemünket a
célról.”
Mi, hunyadisok ezennel fogadjuk meg itt az ünnepélyes
évnyitón, hogy soha nem veszszük le szemünket a célról!
Küzdeni fogunk egy éven
át, hogy 2010. június 15-én
picit sápadtabban ugyan, mint
most, de mosolyogva, cinkosan kacsinthassunk össze: ezt
az évet is jól csináltuk, közelebb értünk a kincshez.
Megkülönböztetett szeretettel köszöntelek benneteket,
kedves Első Osztályosok!
Meghívtatok engem is májusban az óvodás ballagásotokra.
Már ott láttam, hogy öröm
lesz együtt lenni veletek szeptembertől. Így aztán nagyon-

nagyon vártunk benneteket.
A hunyadis kaput nagyra
tártuk előttetek, és perceken
belül hunyadisokká avatunk
benneteket. Tagjai lesztek a
mi közösségünknek. Ebben
a közösségben, meglátjátok,
csupa-csupa jó dolgok várnak
rátok. Már csak ebben az évben 100 csodát ismerhettek
meg, higgyétek el, ebből a két
legcsodálatosabb még mindig
a betűvetés és számismeret.
Szalai Borbála szavaival kívánom nektek, hogy legyen
öröm a tanulás!
„Hangosabbak ma az utcák,
Gyerekektől népesek,
Valahogyan még a nap is
Szebben ragyog, fényesebb.
Izgatottan várt e napra
Minden kezdő kisdiák:
Az iskola előttük is
Kitárja ma kapuját.
Megtanulnak betűt vetni
A tétova kis kezek:
Csengő-bongó szép szavakkal
Telnek majd a füzetek.
Ma, amikor útnak indul
A sok kicsi iskolás,
Kívánjuk, hogy öröm legyen
Számukra a tanulás!”
A kincsvadászat, amit már említettem, 8 évig fog tartani. Ettől a pillanattól nyitott szemmel és füllel közlekedjetek az
iskolában, az utcán, otthon
és mindenhol, amerre jártok!
Gyűjtsétek a kincseket, hogy
a 8. év végén nagyon gazdag
tarisznyát akaszthassunk vállatokra!
A részleteket elmondja nektek Dreiszigné Gombai Erzsike
néni és Keszericze Kármen néni.
Ne féljetek, mert ők segítő-

Mit nem szabad itt az iskolában
cselekedni? Ezt is elárulom:
nem szabad rongálni a dolgokat; nem szabad szemetelni és
csúnyán beszélni; kérlek, ne
bántsd meg társaidat, hiszen
neked sem esne jól, ha téged
bántanának; és csak ahhoz
nyúlj, ami a tiéd, ne bántsd a
másét!
Természetesen, bízom bennetek már most az első perctől, hogy csak olyan dolgokat
visztek végbe, amit szabad, és
a tiltott dolgokkal nem éltek.
Ha ez így lesz, ígérem, nagyon
jóban leszünk egymással.
Mi örömmel vártunk titeket,
legyen hát az örömök háza
számotokra ez az iskola!
Kedves Nyolcadikos
Hunyadisok!
Most kiemelten hozzátok
szólok. A tavalyi nyolcadikosok átadták nektek iskolánk
zászlaját, jelképezve azt, hogy
most ebben az évben ti feleltek legjobban az iskolában

történtekért, mert ti vagytok a
rangidősek.
Mutassatok példát a tőletek
fiatalabb diáktársaitoknak! Vigyázzatok társaitokra, vigyázzatok iskolánkra!
2010. június 15-én titeket
fogunk búcsúztatni. Addig
még van idő, hogy megfelelően felkészüljetek a középiskolai felvételikre.
Mi titeket is csak segíteni
tudunk, nem fogunk és nem
tudunk tanulni helyettetek.
Sajnos minden évben vannak,
akik viccre veszik a felkészülést, és helyette léhűtő életet
élnek.
Már most mondom, hogy a
szorgalomnak is és a hanyagságnak is meg lesz a következménye.
„Aki tanul halad,
Aki lusta marad.”
Nincs idő léhaságra. Felelős
döntésetek 24. órájába léptetek. Biztatlak benneteket
nagyon szorgalmas munkára.
Ne az utolsó pillanatban kapkodjatok! Pályaválasztásotokat
természetesen segíteni fogjuk,
mint tettük eddig is. Mentek
majd pályaválasztási börzére,
ellátogattok a középiskolákba.
Ági néni és Tünde néni segít
majd nektek és szüleiteknek,
hogy mindegyiktek a neki
legmegfelelőbb középiskolába
juthasson el. Felvételi előkészítőt indítunk magyarból,
matematikából és angolból.
Használjátok ki a lehetőségeket ügyesen!
2009. június 15-én Czinege
Mariann személyében Hunyadidíjas diákot avathattunk. Izgu-

Az elsősök esküje
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lok értetek, hogy 2010. június
10-én is avathassunk Hunyadidíjast. Rajtatok múlik csak.
Nektek is azt mondom, bízom bennetek és munkára fel!

Közérdekű
információk

Kedves Szülők!
Kedves Nagyszülők!

Nyáron történt

Mióta a pedagógus pályára léptem, de különösen vezetőként,
hangsúlyozom a következőt:
az iskola a jó családi háttér
nélkül tehetetlen intézmény
csak. Diákjaink élete a családi
otthonból indul, ott alapozódik meg. Kiből milyen ember
lesz, azért főleg a szülők a
felelősek. Az iskola partner a
segítésben. Ha össze tudunk
fogni a szülőkkel, akkor van
csak esélye legféltettebb kincsünknek, gyermekünknek.
Önök nélkül, Nélkületek nem
megy.
Kérem ezért Önöket, kérlek
Titeket, nyitott szívvel, barátsággal, szeretettel fogjunk mi
össze, segítsük egymást a felelősségteljes munkában!
Mindig szeretettel és nyitottsággal várjuk a szülőket intézményünkbe. Nem győzöm
hangsúlyozni, bármerre járok,
hogy iskolánknak a legnagyobb erénye a családiasság.
Sződ község rohamosan
fejlődik. Mi is hozzájárulunk
ehhez akkor, ha karöltve szülő,
diák és tanár együtt szerez a
sződi iskolának nagyon jó hírnevet a jövőben is.
Ezért kívánok mindenkinek,
aki részt vesz iskolai munkában jó egészséget és kitartó,
hatékony munkálkodást, egymás iránti türelmet, sok erőt
és mindehhez szokásomhoz
híven, kérem erre a tanévre is
Isten kegyelmét!

» Iskola elektromos hálózatának felújítása
» Új táblák, padok beszerzése
» Szőnyegpadlók helyett laminált padló
» Minden terem fertőtlenítő
meszelése
Délutáni foglalkozásokat 15
óráról 16 óráig bővítjük – szülők kívánsága

Szakkörök
Fakultáció
» 1-2 népi tánc
» angol
Órarendben:
informatika
(játékos ismerkedés a számítógéppel)
Időszakosan: Varázskezek kézműves szakkör.

Szakkörök:
»
»
»
»
»
»

énekkar
rajz
angol
aerobic
kosárlabda
kézilabda

Előkészítő 8. osztályban:
» magyar
» angol
» matematika

A népi táncot órarendbe állítottuk – ne sorvadjon el a
hagyomány! Ennek ellenére
nem táncol mindenki, de aki
nem táncol, az más fejlesztő
foglalkozáson fog ugyanebben
az időben részt venni.

» Napközis foglalkozásra járás igényt is írásban kell jelezni.
» Térítést kérnénk pontosan
befizetni, mert ennek hiányában kizárják gyermeküket az étkezésből.

Nagy, környezetvédelmi témájú
projektünk

Tanárok,
osztályfőnökök

Az 5 programot magában
foglaló projekt címét pályáztatjuk.
Kérnénk jelentkezőket a
szülők és hozzátartozók közül,
aki segíteni szeretné projektünket (pl. előadást tartana, illetve
előadót hívna)!
Minden érdekel, ami a
környezetünk megóvásával,
védelmével, ápolásával kapcsolatos.
Szeretnénk a szülőket is
minél jobban bevonni a programba!

További tudnivalók
» Továbbra is várjuk a kedves
szülőket, hozzátartozókat
a felnőtteknek szervezett
énekkarba (heti 1 óra elfoglaltságot jelentene) Funkciója: Időközönként együtt
énekelnének a diákok és
felnőttek
» Igény esetén diákjaink szüleinek is tartanánk népi táncot. Ha van ilyen igény,
kérem, jelezzék a szülői értekezleteken ezt is. Mi szívesen szervezzük.
» Szakkörökre írásban kell jelentkezni, és felelősséggel
végig kell járni.

Köszönöm, hogy meghallgattak, hogy meghallgattatok,
és már csak a zárómondatom
van hátra:

Új tanárként üdvözöljük Triebné
Szalai Katalin egyetemi végzettségű angoltanárt.
Tatai Zoltánné Andi néniék átmenetileg Pécsre költöztek.

További tanárok
Az alsós napközi vezetője:
Mészáros Miklósné Marika néni
Fejlesztőpedagógus:
Sztrehárszkiné Gyetvai Mária
Testnevelő:
Kolumbán Attila tanár úr
Felsős napközi vezetője:
» Kolumbán Attila (2 nap)
» Kollár Zalán (1 nap)
» Molnár Tímea (1 nap)
» Tóthné Barcs Ágnes (1 nap)
Rajzszakkör:
Kalácskáné Pálinkás Piroska
rajztanár és dekoratőr
Angol:
Triebné Szalai Katalin
Néptánc:
Priskin Éva néptánc tanár

Ezennel a 2009/2010-es tanévet hivatalosan megnyitom.

Bemutatkoznak új
kollégáink

Hirdetés
Tantestületi döntés alapján a
2008/2009-es tanévben az
Év diákja címet Farkas Dániel
kapja.

1. osztály: Dreiszigné Gombai Erzsébet of., Keszericze Kármen tanító
2. osztály: Ivanics Istvánné Tünde
of., Beáné Vas Anita tanító
3. osztály: Farkasné Haraszti
Ildikó of.
4. osztály: Vas Zsuzsanna of.
5. osztály: Kollár Zalán of.
6. osztály: Bimba Imre of.
7. osztály: Molnár Tímea of.
8. osztály: Tóthné Barcs Ágnes of.

Az év diákja

Priskin Éva vagyok. 1986-ban
születtem Veszprémben. Általános és középiskolai tanulmányaimat is itt végeztem. Jelenleg
Vácon tanulok az Apor Vilmos
Katolikus Főiskolán, tanító, va-
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Kalácskáné Pálinkás Piroska, iskolánk rajztanára érdekes arcokat varázsolt a falunapon
lamint tánc- és drámapedagógia szakon. A néptánccal már
általános iskolás koromban
elkezdtem ismerkedni. Már
első osztályban órarendi tárgy
volt a néptánc, és már ekkor
megszerettem a népi kultúrát.
Felső tagozatosként kerültem
a Kis Bakony Táncegyüttesbe,
mely a Honvéd Bakony Táncegyüttes utánpótlás csoportja. A
gyermek együttesben körülbelül 4 évig táncoltam. 2000-ben
felvételt nyertem a felnőttek
közé, a Honvéd Bakony Táncegyüttesbe. Itt közel 6 évig
táncoltam. 2006-tól a kisbéri
Bakony Táncegyüttes tagja vagyok. A néptánc lehetővé tette
számomra, hogy bejárjam Magyarországot, és sok külföldi
országba eljussak.
2009 januárjától tanítok a
Hunyadi János Általános Iskolában néptáncot. Célom, hogy
a gyerekek megismerkedjenek a népi kultúra értékeivel,
szépségeivel és megszeressék
ezeket.
Ennek érdekében a nyári
szünetben néptánc tábort
szerveztem, ahol a kismarosi
és berceli gyermek néptáncscsoportok tagjai is jelen voltak.
Kollégámmal, Nagy Izabellával
sárközi táncokat tanítottunk
a gyerekeknek. A tábor ideje
alatt mindennap délelőtt és
délután néptánc-foglalkozások
voltak, esténként pedig különböző programokkal gazdagítottuk a gyerekeket. Első este
egy játékos ismerkedési esttel
nyitottuk meg a tábort, ahol
a gyermekek először találkozhattak egymással, a második
este egy néprajzi előadást

tartottunk Sárköz kultúrájáról, szokásairól. Ezt követte
a táncház, melyhez a Timbura
Zenekar szolgáltatta a muzsikát. A gyerekek ekkor megismerkedhettek a népi hangszerekkel, megfoghatták ezeket,
és néhányat ki is próbálhattak.
Az utolsó este bábszínházzal
és a gyerekek bemutatójával
zártuk le a tábort.
Úgy érzem, és a pozitív
visszajelzések is arra utalnak,
hogy a tábor elérte célját, és
minden egyes résztvevő rengeteg élménnyel és sok-sok
értékkel gazdagodott.
Triebné Szalai Katalinnak hívnak. A Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen végeztem angol és
latin szakon. Verőcén nőttem
fel, és férjemmel most is ott
lakunk. Két egyetemi szakom
közül mindig az angol állt hozzám közelebb, ezért is döntöttem úgy, ha lehetőség adódik,
az angol nyelvet szeretném
tanítani. Nagyon örültem,
hogy itt, Sződön a tanári kar és
a diákok szeretettel és segítőkészen fogadtak, és remélem,
hogy a jövőben is sok sikerrel
és eredményesen tudunk majd
együtt dolgozni!

Az első félév
fontosabb eseményei
» Tanévnyitó ünnepély
(augusztus 31.)
» Papírgyűjtés
(szeptember vége)
» Mezei futóverseny
(október 2.)
» Október 6-ai megemlékezés

» Környezetvédelmi projekt
nyitónapja (október)
» Pályaválasztási kiállítás
(október 16.)
» Galagonya szavalóverseny
(október 20.)
» Október 23-ai megemlékezés
» Őszi szünet (okt. 26–30.)
» Miénk a színpad (nov. 20.)
» Projektnap (november)
» Adventi koncert (dec.)
» Téli szünet (dec. 23–31.)
» Félév zárása (január 15.)

Szakköreink
» 1. osztályos angol
Triebné Szalai Katalin
péntek 6. óra
» 2.osztályos angol
Triebné Szalai Katalin
hétfő 13.30–14.15
» 8.osztályos angol
Triebné Szalai Katalin
péntek 0. óra
» Aerobic
Keszericze Kármen
kedd, csüt. 15.15–16.15
» Kézilabda
Kolumbán Attila
szerda 17.15–18.15
» Kosárlabda
Kollár Zalán
péntek 14.15-től
» Énekkar
Tóthné Barcs Ágnes
kedd 6. óra
» Történelem
Kollár Zalán
péntek 7.óra
» Népi tánc 1–2. o.
Priskin Éva
szerda 14.30–16.00 óra
» Magyar felvételi előkészítő
Tóthné Barcs Ágnes
hétfő 0. óra
» Matematika felvételi előkészítő
Bimba Imre
kedd 0. óra

Zeneiskolai hírek
2009. szeptember 3-án volt a
hangszeres (gitár és furulya)
órabeosztás Sződön. A gyerekek újult lendülettel kezdték
meg zenei tanulmányaikat.
Kívánunk szép és emlékezetes
szerepléseket, hangversenyeket a lelkes és szorgalmas tanulóknak!
A kedves érdeklődők és a
hangversenyre látogatók figyelmét szeretnénk felhívni:
Strell Ildikó tanárnő furulyás
növendékhangversenye 2009.
november 9-én (hétfő) 17 órakor,
Nagy Adrienn tanárnő gitáros
növendékeinek hangversenye
pedig 2009. december 14-én
(hétfő) 18 órai kezdettel lesz
megrendezve a Hunyadi János
Általános Iskolában. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
Továbbá a váci Bartók Béla
Zeneiskola
(Vác Konstantin
tér 8.) hangversenysorozatot
rendez növendékeinek és a
kedves vendégeknek a zeneiskolában:
» 2009. november 8. vasárnap
17 óra: „Ősz”
» 2009. december 6. vasárnap
17 óra: „Tél”
» 2010. január 31. vasárnap
17 óra: „Tavasz-váró”
» 2010. február 28. vasárnap
17 óra: „Nyár-idéző”
Bérletek és jegyek a zeneiskola portáján (Vác, Konstantin
tér 8.) kaphatók. A bérlet ára:
2000 Ft, a jegy ára: 800 Ft.
Minden növendéknek sikeres és eredményes tanévet
kívánunk!
Kurucz Györgyné
szolfézs tanár

16 Sződiek Híradója – 2009. ősz

Oktatás-nevelés

bővítését szeretnénk biztosítani. Cupafül Közalapítvány
adószáma: 18684728-1-13.
Köszönet minden kedves
támogatónknak!

Évnyitó

Köncse Antalné az óvoda minőségbiztosítási rendszeréről,
annak fejlesztéséről tartott
tájékoztatást.

Részlet Puskás Szilveszterné
vezető óvónő 2009. szeptember
7-ei tanévnyitó beszédéből:
„Köszöntöm Önöket és dolgozóinkat a 2009-2010-es
tanév kezdetén. Harmincnyolc
gyermekünktől búcsúztunk, és
kísértük őket iskolába szeptember 1-jén. Ebben a nevelési
évben intézményünk ismét
nagy létszámú csoportokkal
kezdte meg működését. Az
öt csoportban összesen 150
gyermeket fogunk nevelni,
dolgozóink létszáma nem
változott. Tizenegy óvónő,
öt dajka és egy karbantartó
viseli gondját gyermekeiknek.
Amint azt tegnap is láthatták,
nevelőtestületünk elismerést
kapott az önkormányzattól, és
a községtől – igyekszünk neki
megfelelni.
Ebben az évben sok program,
feladat vár ránk:
» A kicsi gyermekek szeretettel való együtt nevelése, a
családi nevelés kiegészítése.
» A nagycsoportosok felelősséggel való felkészítése az
iskolára.

Sződi szüret
» A mai kornak való megfelelés, tudásszint és környezeti
elvárások tekintetében.
» Nevelésünk során fő szempont a családi kötelékek
erősítése, az egyéni bánásmód.
A gyerekek becsomagolva
érkeznek hozzánk. Mindenkiben ott rejtőzik a tehetség,
és a jóság. A mi feladatunk a
kicsomagolás, a felfedezés és
a gyermeki tehetség kibontakoztatása egy új közösségben.
Fő nevelési célkitűzésünk
ebben az évben az anyanyelvi
nevelés, mely során szakmai teamek kidolgozzák az
egyéni nevelésben szükséges
szempontokat a gyermekek
számára. Kérjük, hogy a szülők mutassanak példát a szép
magyar nyelv használatára,
figyeljék gyermekük beszédét,

és ha kell, kérjenek szakmai
segítséget. Kádár Judit a Váci
Nevelési Tanácsadó vezetője, a
szülői klub rendezvényén a
gyermekek beszédfejlődéséről,
beszédhibáiról tart előadást és
Önök ekkor kérhetnek gyakorlati segítséget tőle. Egyéb
programjainkat az előző évekhez hasonlóan tervezzük. Az
eseményekre hagyományosan
meghívót készítünk, illetve
tájékozódhatnak az óvoda
honlapján (www.szod.hu >
Intézmények > Óvoda). Idén
is lesznek nyílt napok, nyitott
ünnepségek, versenyek, bábműsorok, és reméljük, hogy
Heinczinger Miklós újra zenél
gyermekeinknek. Az óvó nénik szívesen viszik el különböző programokra a csemetéket.
Sajnos ez csak anyagi hozzájárulással valósítható meg.
Kérem, hogy a csoportokban
őszintén beszéljenek a lehetőségekről, ne legyen a családok
számára egyenlőtlen teher, a
plusz tevékenység! Kérjenek
időpontot a fogadóórákra,
hogy tájékozódhassanak gyermekeik fejlődéséről! Kérjük
ebben a nevelési évben is
segítő együttműködő munkájukat!”
Tomecskó Mihályné beszámolt
a Csupafül Közalapítvány eddigi
tevékenységéről. Az óvoda
alapítványához megérkeztek
az adó 1%-ának felajánlásai,
melynek összegéből ebben
az évben is az udvari játékok

Az idei, 12. szüreti felvonulást – mint 1997. óta minden
évben – az óvónők és Nyékiné Tomecskó Miryam együtt
szervezték. A felvonulás a
szüreti néphagyomány része,
felelevenítése – és megőrzése
az utókor számára – fontos
és szép feladat. Nyéki János és
felesége a környező falvakból
is hívtak résztvevőket, nekik
köszönhetően idén is rengeteg
lovas, csikós és kocsis érkezett.
A bált és a vendéglátást Puskás
Szilveszterné Csura néni szervezte.
Az óvodában már hetekkel
korábban nagy izgalommal készülődtek: két csoport műsorral is készült az eseményre. A
Katica Csoportosok Tomecskó
Mihályné Ica néni és Kemenczeiné
Rácz Magdi néni, a Méhecske
Csoportosok Tenyák Györgyné
Éva néni és Petriné Nagy Mariann
néni segítségével tanulták meg
a táncot. Fellépésük fergeteges
sikert aratott!
Az óvodások egész szeptemberben
készültek
az
eseményre, ők készítették a
meghívókat a támogatóknak,
a díszeket a felvonulást követő
bálra, a szalagokat a kocsikra
és lovakra. A szülők támogató jegyeket vásároltak és
árultak, adományt gyűjtöttek,
süteményt sütöttek, beszerezték a díszeket. Csura néninek
Kolumbán Zsófi néni segített a
szervezésben. A dajka nénik és
az anyukák a hagyományőrző
viselethez a lányoknak blúzt, a
fiúknak mellényt varrtak. Segítségüket hálásan köszönjük!
Pénteken mindenki haza is
vihette fellépőruháját.

