Oktatás-nevelés – Iskola
Kedves Nyolcadikosok! Mindenkire nagyon figyelünk az év
folyamán, de az elsősökön és a
végzős diákjainkon különösen
rajta tartjuk a szemünket. Érdekes év következik számotokra is. Pályát választotok, és
annak megfelelően tanultok
majd tovább. Ti már tapasztalt hunyadisok vagytok, tudjátok jól, hogy ebben is sokat fogunk Nektek segíteni. Mindent
elkövetünk, hogy a számotokra legmegfelelőbb utat megtaláljátok, amin aztán becsülettel mehettek tovább, és vihetitek magatokkal a hunyadis falak között megtalált kincseket.
Kedves Szülők, Kedves Nagyszülők! Gyermekeik, unokáik
érdekében fogjunk össze! Kérem, segítsék továbbra is jó
szívvel, odaadással a mi munkánkat! A jó, szerető, gondoskodó családi háttér nélkül nem
találhatják meg a kincset, vagyis a tudást. Céljaink eléréséhez
kívánok mindnyájunknak sok
erőt, egészséget, kitartó türelmet és Isten kegyelmét!
A 2012/2013-as tanévet hivatalosan is megnyitom.
Günther Erzsébet
igazgatónő
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Új kollégák Színek Tanodája Kiállítás
bemutatkozása
Vravuska Veronika
Vas megyében születtem. Főiskolai diplomámat 1998-ban
szereztem Szegeden, a Juhász
Gyula Tanárképző Főiskolán.
Jelenleg Gödön élek fiaimmal
és férjemmel. Szabadidőmben szívesen kertészkedem és
sportolok.

Horváth Andrea
Horváth Andrea vagyok, testnevelés-gyógytestnevelés-angol szakos tanár és Gym and
Fun oktató. Az ELTE-n és a
TF-en végeztem. 15 éve tanítok, jelenleg angolt és testnevelést. Két gyermekem van.
Párbajtőröztem és röplabdáztam versenyszerűen, de
minden sportággal jóban vagyok! Mottóm: „A jó pap holtig tanul.” – igyekszem eszerint élni és dolgozni. Remélem, sok szép év vár rám itt,
Sződön.

Lovaskocsi-túra
a 4. osztályosokkal
A tavalyi papírgyűjtés nyerteseként a 4. osztályosok jutalma
egy fantasztikus lovaskocsi-túrával egybekötött bográcsozás
volt a Nyéki családnál. A gyönyörű időben rendhagyó környezetórát is tartottunk, ami

után a szülők által készített
paprikás krumpliból mindenki jóízűen falatozott.
Gombai Erzsébet
osztályfőnök
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Hétfő

7.00 – 7.45
12.45 – 13.30
13.40 – 14.25
15.00 – 16.00
16.00 – 16.45

Foci 4–8. osztályosoknak
Angolszakkör 1. osztály
Angolszakkör 2. osztály
Foci 1–4. osztály
Aerobic alsósoknak

Kolumbán Attila - T
Horváth Andrea – l.
Horváth Andrea – l.
Kolumbán Attila - T
Keszericze Kármen – T

Kedd

12.45 – 13.30
14.00 – 14.45
15.00 – 18.00

Matematika előkészítő 8. o.
Németszakkör
Gyógytestnevelés

Kalmárné V. Vera Gombai Erzsébet Beregi Tibor – T

Szerda

7.00 – 7.45
12.45 – 13.30
14.30 – 14.30
13.40 – 14.25
14.30 – 15.30
15.00 – 16.00
18.00 – 19.30

Foci 4–8. osztályosoknak
Bábszakkör
Rajz 1–2. osztályosoknak
Önismereti szakkör
Rajz 3–4. osztályosoknak
Foci 1–4. osztályosoknak
Kézilabda alsós lányoknak

Kolumbán Attila - T
Farkasné H. Ildikó – 4.
Pálinkás Piroska – 6.
Boros Attiláné – fejlesztő
Pálinkás Piroska – 6.
Kolumbán Attila - T
Horváth györgy – T.

Csütörtök

» Pályaválasztási fórum
Szeptember 28.
» Miénk a színpad!
November 9.
» Fogadóórák
November 21.
» Adventi koncert
December 2.

Nap

12.45 – 13.30
13.00 – 14.00
14.00 – 15.30
16.00 – 16.45

Énekkar
Rajz 1. osztályosoknak
Rajz felsősöknek
Aerobic – alsósoknak

Ivanics Istvánné – 7.
Pálinkás Piroska – 6.
Pálinkás Piroska – 6.
Keszericze Kármen – T

Péntek

Szakköreink
Programjaink 2012-ben

Oktatás-nevelés | Köszönetnyilvánítás | Hirdetés

7.00 – 7.45
12.45 – 13.30
12.45 – 13.30
13.40 – 14.25
15.00 – 17.00

Foci 4–8. osztályosoknak
Kosárszakkör alsósoknak
Magyar felvételi előkész. 8.o
Történelem szakkör
Foci 1–4. osztályosoknak

Kolumbán Attila – T
Kollár Zalán – T
Boros Attiláné – 6.
Kollár Zalán – 6.
Kolumbán Attila – T

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak
az embereknek, akik hozzájárultak munkájukkal, felajánlásukkal ahhoz, hogy a
Falunapot szebbé, színesebbé, érdekesebbé tehettük.
A mentési bemutatóban
segítséget nyújtottak:
» Kardos Ádám
» Dinka József
» Gyetvai István
» Mogsza Autóbontó
» Viktória Mentőszolgálat:
Dávid Róbert, Jarábik Csaba
» Vác Mentőszolgálat: Déri
Balázs, Kovács László,
Kocsis Tamás
» Vác Tűzoltóság

Egészségnapon
közreműködött:
» Ivanics Anita
» Dinka Ágnes
» Kiss Hajnalka
» Baloghné Nagy Katalin
» Semmelweis Ignác Humán
Szakképző Iskola diákjai
» Hunyadi János Általános
Iskola munkatársai, akik fogadták és irányították az érdeklődőket.
És a köszönetnyilvánító soroknak még itt nincs vége, hiszen a lelkes, elszánt sződi véradók ismét rekordot állítottak
be, mert 2 óra alatt 37 fő adta
vérét, hogy így segíthessenek
másoknak, másokon.
Remélem a jövőben is sikeresen együtt tudunk dolgozni,
hiszen a közös munka meghozza gyümölcsét. Kívánok
mindenkinek jó egészséget!
Dávid Tamás képviselő

Szakkör

Szakkörvezető – terem

HIRDETÉS
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Tanévnyitó
„Kezedbe teszem a könyvet,
hogy vezessen sűrű ködben.
Kezedbe teszem az átlátszó kristályt,
hogy lásd a szépet, keresd a tisztát!
Kezedbe teszem a gyertyalángot,
világíts annak, aki bántott!
Kezedbe teszem a szőtt takarót,
takard be az árván fázót!
Kezedbe teszem a fénylő kulcsot,
hogy meleg legyen és várjon az otthon.
Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket,
hogy kezükbe tehesd a szeretetet!”
Puskás Szilveszterné Róth Márta
gondolatával nyitotta meg a
2012/13 nevelési évet, mely a
változások éve lesz.
Várható változás, hogy a
Váci Kistérségi Társulás keretein belül az eddigi együttműködésünk a keszegi önkormányzattal előreláthatóan január elsejével megszűnik.
Keszeg községe az évnyitó
ünnepséggel egy időben tartotta új óvodájának megnyitóját.
Személyi változások óvodánkban: Farsangné Pongó

Mariann kolléganőnk munkaviszonyát megszüntette, helyette Volentics Piroska harmadéves főiskolai hallgató
segíti az óvodapedagógusok
munkáját. A dajkai munkakört Majerné Nagy Judit látja
el. Új hitoktatónk Tornay Gáborné Mónika Sződligetről érkezett. Logopédiai foglalkozásokat továbbra is Tóth-Patona Krisztina – a kistérségi feladatellátás keretében – látja el.
Fő nevelési célkitűzésünk a
testi nevelés és a mindennapos
testnevelés lehetőségeinek bővítése.
Amint az már több helyen
is hallható, intézményünket
is érinti az új köznevelési törvény bevezetése, ezért az év
során nem csak a pedagógiai
programjainkat, hanem a házirendünket és a szervezeti működési szabályzatunkat is átdolgoztuk.
A honlapon már látható az
óvoda elérhetőségének változása, de itt is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a szolgáltató változás miatt az óvoda telefonszáma:
» nevelői szoba: (27) 898 278,
» Puskás Szilveszterné
óvodavezető: (27) 389 534,
» konyha: (27) 898 281.
Minden óvodásunknak és szüleiknek vidám tanévet kívánunk!

Keszeg község új óvodájának átadásán

Újra megtelt a Csiga csoport

Évkezdés a sződi
óvodában
2012. augusztus 21-én elérkezett az első nap az óvodában.
Kisfiammal együtt nagy izgalommal készültünk erre az alkalomra, mivel ez egy meghatározó pillanat volt a családunk életében. Félve gondoltam a sírós reggelekre, amikor
a nyakamba csimpaszkodva
kéri, hogy „Anya ne hagyj itt!”.
Szerencsére ez nem így történt. Az első napokat az udvaron töltöttük. Már a kapun belépve is kellemes és derűs légkör fogadott minket. A kertben jókedvű gyerekekkel és
mosolygós óvó nénikkel találkoztunk. Mónika néni és Piroska néni már az első látásra
rokonszenvesek voltak. Mónika néni körbevezetett minket az udvaron, és miközben
megmutatta a játékokat, barátságosan beszélt a gyermekemmel. Az első napon, hétfőn,
két órát töltöttünk az óvodában. A hét többi napján fokozatosan ismerkedtünk az
új környezettel, de ez könynyen ment, mivel a csoportszoba gyerekméretű bútorai és
az új játékok nagyon tetszettek
neki. Pénteken már az egész
délelőttöt egyedül töltötte kisfiam az óvodában.
Az óvónénik reggelente mosolyogva vártak ben-

nünket és kedvesen invitálták be a gyerekeket ezzel is segítve az elválást. Kisfiam már
az első napok, hetek alatt sok
új, izgalmas élménnyel gazdagodott. Örömmel mondogatja itthon az óvodában tanult
mondókákat és verseket. A
többi gyerekkel is hamar megtalálta a közös hangot. Örömmel tapasztaltam, hogy a csoporttársainak is viszonylag
zökkenőmentesen zajlott a beszoktatás. Kellemes meglepetés volt, hogy mind az óvodavezető Csura néni, mind a
dajka Judit néni a nevén köszöntötte a gyermekemet. Judit néni személyében egy nagyon kedves dadus nénit ismertem meg, akinek a segítsége nagyban hozzájárult a sikeres óvodakezdéshez. Kisfiam
olyan jól érezte magát, hogy a
harmadik héttől ő kérte, hogy
bent aludhasson. Alvás után
mindig nagy örömujjongással
fogad, és nem győzi mesélni
az aznapi élményeit.
Jó, hogy a beszoktatás enynyire könnyen és gördülékenyen zajlott, pedig nagy lépés
ez egy kisgyereknek, aki először lép ki az óvó és védő családi környezetből. Nehéz ez
nekünk anyukáknak is, hiszen
el kell válnunk az egyik legfontosabb személytől az életünkben és más gondjaira kell
bízni. Tudom, sok anyuka lép
ki könnyes szemmel, aggód-
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Évindító gyermeknap

va az óvoda kapuján, miután
otthagyta gyermekét, de szerintem Mónika néni, Piroska néni, Judit néni és az intézményben dolgozók mindent
megtesznek a gyerekek testilelki épségéért, fejlődéséért.

Harminckét
kicsi kincs

Lányom beszoktatása az óvodába nagyon gyorsan ment.
Az elején azt hittem, nagyon
nehéz lesz, mert első alkalommal, amikor ott kellett hagynom 1 órára, úgy kellett leszedni rólam, sírt. A második alkalommal, amikor 2 órára kellett otthagynom, az ajtóban puszit adott, integetett és
azt mondta: „Pá-pá, anya, majd
gyere értem!” Innentől fogva vígan ment minden nap. Az elején nem aludt, most már talán megy ez is. Számára sokat
jelentett az is, hogy a szomszéd kisfiúval, akivel gyakorlatilag együtt nőtt fel, és akit
nagyon szeret, egy csoportban van, egyszerre kezdhették
meg az óvodai életet. Örömmel megy gyermekem az óvodába. Hozzáteszem, nincs sok
ilyen szerető óvó néni és dadus néni! Nagyon szeretik a
gyerekeket, és ez nagyon fontos. Örülök, hogy ide jár a lányom, ahol ennyire szeretik,
és ölelik-vigasztalják, ha bánatos. Nagyon köszönöm az óvó
és dadus néninek a gondoskodást. Mindent köszönök!

Tavasz óta, még a nyár folyamán is, ahányszor csak eszembe jutott, hogy egyetlen csemeténk ősszel kezdi az óvodát,
szívem összeszorult, s a gyomrom görcsbe rándult. Nemrég
született és máris újabb mérföldkőhöz érkeztünk: el kell
válnunk, ha csak pár órára is.
Aztán jött a szülői értekezlet,
ismerkedés az óvó nénikkel és
a „tünetek enyhültek”.
Tudtam, tudtuk, hogy gyermekünk jó helyen lesz, és figyelő tekintetek kísérik majd
lépteit a mi jelenlétünk nélkül
is. Nagy szerencsénkre imád
gyermektársaságban lenni, és
sokkal könnyebben vette a
beszoktatás akadályait, mint
gondoltuk.
Nekünk, szülőknek fontos,
hogy gyermekünket jó szakemberekre bízzuk, hiszen fejlődésük múlik rajta és külön jó,
hogy az óvó nénikre partnerként tekinthetünk egy olyan
rögös úton, mint a szülővé válás, de mégis a legfontosabb
az, hogy látjuk: gyermekeink
szeretve vannak akkor is, amikor mi nem vagyunk mellettük, hisz ettől lesznek kiegyensúlyozott emberek.
Végszóként: titkon irigylem
az óvó néniket, meg a dadus
nénit, hisz nekik 32 kicsi „kincsük” van nap, mint nap – hálásak vagyunk szeretetükért.

Gálné Dúló Mónika

Horváthné Fekete Enikő

Hőgye Tímea

„Kis” Virág

A megunhatatlan ugrálóvár
Vidáman kezdődik az idei tanév is óvodánkban, hiszen hétfő reggel már akkumulátoros motorokkal roboghattak
gyermekeink a fészekhinta körül. Bár az arcfestésnél kígyózó sorok álltak, mégis mindenki türelmesen várakozott. Per-

sze megérte várni, mert szebbnél szebb tigrisek, hercegnők,
kobrák jöttek, és vették birtokba az ugrálóvárat. Kellemesen elfáradva, tele élménynyel jöttek be az udvarról.

Mezei futóverseny
Idén is megrendezték a focipályán a mezei futóversenyt.
Két héten keresztül edzettek
gyermekeink az óvoda udvarán, és pénteken közel nyolcvan gyermek feszült várakozással indult útnak. Kolumbán Attila tanár úr már a startnál várt minket, és a sípszóval
kezdetét is vette a verseny.

Lelkes anyukák, apukák,
nagyszülők, unokatestvérek,
és óvónénik biztatták futóikat.
A célnál mindenki érmet, harapnivalót és frissítő teát kapott. A hab a tortán a dobogón álló helyezettjeink mosolya volt, akik még egy kupával
és éremmel gazdagodtak.

(További képek a hátsó belső borítón találhatók, a 27. oldalon.)

Az óvodások 200 méteren indulhattak
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Szüreti készülődés az óvodában

Őszi
programjaink
Szeptember 2.
Keszeg óvoda átadás
Szeptember 8.
Falunap
Szeptember 17.
Évindító gyermeknap
Szeptember 20–27.
Karitász nap:
ingyenes ruhabörze

Egyre jobban közelgett intézményünk egyik legnagyobb
ősszel kapcsolatos hagyománya: a szüret, a szüreti felvonulás és az alapítványi bál.
Óvodánkban gyermekeink a
rendezvényt megelőző hét folyamán korosztálytól függően
hangolódtak erre az eseményre: őszi gyümölcsökkel ismerkedtek, a szőlőről, annak felhasználási lehetőségeiről, illetve az őszi munkákról beszélgettek az óvó nénikkel.
A legkisebbek, a Csiga csoportosok dugónyomattal gyümölcsöket (almát, körtét, szőlőt) készítettek festék segítségével, a Süni csoportosok kukoricát morzsoltak, almaformát vágtak papírból, a pillangósok különféle technikákkal
készítették az őszi gyümölcsö-

ket. A Katica csoportban papírból vágás és ragasztás technikájával szebbnél szebb őszi
gyümölcskosarakat készítettek
a gyermekek. Dekorációként
szőlővesszőre dugónyomattal
készített szőlőt fűztek az öltözőjükbe, majd közösen – felnőttek irányításával – gyümölcssalátát is készítettek, ez került az asztalra, amit a gyerekek élvezettel csemegéztek. A
két nagycsoport (Méhecske és
Katica) a szüreti rendezvénynyel kapcsolatosan a legfontosabb feladatra készült: az ünnepi fellépőműsort gyakorolták az óvónénikkel. A készülődésből nem maradhatott el a
szinte már hagyománnyá váló
esemény: a közös töklámpásfaragás az óvoda udvarán. A
kicsik érdeklődve figyelték a

készülő lámpásokat, a nagyok
már aktívan segédkeztek a készítésben. Az alvás előtti mesehallgatás során minden csoportban megnyújtottunk egyegy töklámpást, mely kellemes
hangulatot adott, és gyermekeink megismerkedhettek annak jellegzetes, egyedi illatával is. A hét utolsó munkanapján mindenki – felnőtt és gyermek – lázas izgalommal készült a szombati szüreti felvonulásra. A sok-sok élménydús,
örömteli tevékenység nem valósulhatott volna meg a szülők együttműködése nélkül,
hiszen nekik köszönhetjük a
gyümölcsöket, a terméseket
(kukorica, tök), melyeket a hét
folyamán felhasználtunk.

Szeptember 28.
Mezei futóverseny
Szeptember 29.
Szüret
Őszi kirándulások
Október 5.
Megemlékezés
a kopjafánál
Idősek világnapja,
nyugdíjasköszöntő
Mesebérleti előadások
Adventi vásár,
adventi előkészületek

A Csupafül
Alapítvány
hírei
A 2011-es évben az alapítványunk 407 ezer Ft támogatást
kapott az 1 %-os felajánlásokból. Az Önök által felajánlott
összeggel is az óvodás gyermekeink fejlődését segítettük. Fejlesztőjátékokat, barkács eszközöket vásároltunk.
Kirándulást és óvodai rendezvényeket támogattunk. Az erről készült beszámoló és közhasznúsági melléklet a helyben szokásos módon, az óvodában megtekinthető. Támogatásukat köszönjük, és a jövőben is számítunk rá.
A Csupafül Alapítvány
Kuratóriuma
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Könyvtári
hírek,
könyvtári
programok
A sződi könyvtárba 2012
szeptemberében 3 tanuló és 2
felnőtt iratkozott be.
A könyvtár, bensőséges
hangulatával, a könyvek különleges varázsával, illatával
ebben a negyedévben is meghitt otthont adott két nagyszerű rendezvénynek. A programok kronológiai sorrendben
álljanak most itt:

Szeptember 15.
Erdélyi Dominika Lélekének
című verses kötetének bemutatója, megfűszerezve Dr. Kalmár Kornélia és Dr. Kalmár
Géza festmény-, illetve képkiállításával. Zenélt a Salchi Papas zenekar: Zsuffa Aba, Fekete Barna és Kurucz Levente.
Sződ Község Faluháza ismét
csatlakozott egy országos kulturális felhíváshoz és rendezvényhez, nevezetesen a Kulturális Örökség Napjaihoz, amit a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Társadalmi Kapcsolatok Osztálya szervezett. Azt remélték
a szervezők, hogy „a közmű-

velődési szakemberek jó programot
szerveznek és a két napon (szeptember 15, 16) szerzett szép élmények nyomán idén is sokan válnak
majd az örökségvédelem ügyének
lelkes hívévé”. Állítom, hogy ennek a kötelességnek mi, sződiek, azon a csodálatos szombat
délelőttön a Faluház könyvtárában már eleget tettünk.

Október 6.
A Wattayak eredete, címerük, kastélyaik és szerepük az 1848-49-es
szabadságharcban – Bátonyi Pál
kiállítása

Faluházi
programok,
rendezvények
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Szeptember 8.
Falunap – Jól sikerült Falunapot zártunk 2012 szeptember
8-án éjfélkor. Ismét adódott
alkalom, lehetőség arra, hogy
emberi közösségek összefogva, szeretetben és várakozással
együtt ünnepelhessenek. Színes, változatos program várta
a különböző korosztályokat,
mindenki jókedvűen, önfeledten szórakozott. Ismét beigazolódott, hogy – Márai Sándor
szavaival élve – „az ünnep az élet
rangja, felsőbb értelme”.
Sződi Fonó – Táncház a Faluházban. Széki, mezőségi, szatmári, moldvai táncok. Táncoktatók: Meggyes Edina és
Onodi Attila a népművészet
ifjú mesterei.

Erdélyi Dominika,
az ifjú sződi költőnő

A Falunap képeit az újság színes hátsó borítóján tekinthetik meg.

Augusztus 20.
Államalapító Szent István királyunk és az új kenyér tiszteletére tartandó községi ünnepség a sződi Mária Magdolna Római Katolikus Templomban. Az ünnepi műsorban közreműködtek: Sződi
Mária Magdolna Karitász csoport, Erdélyi Balázs, Buzogány Márta és Pelsőczy László színművészek.

Frappáns kötetcím

Dominika versei hangot kapnak

Büszke család
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Képek: Czinege Mariann

„Világok világa, Magyarország!”

„Ne haljanak a költők, mindig szóljon az ének!”

„Uram add, hogy nyugalom,
béke legyen ebben az
országban!”

Dr. Kalmár Géza és Dr. Kalmár Kornélia

„Az ember Isten segítségét
egy életre kérje!”

Dedikáció

A Kalmár család néhány
értéke

A Salchi Papas hangol
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Kossuth-díjasok a Faluházban
Elsősorban figyelemfelkeltésnek, buzdításnak szánom a soron következőket, hiszen híradásnak már késő lenne felemlegetni, hogy a magyar szellemi és művészélet mily kiválóságai látogattak el hozzánk új
faluházunk felavatása óta. Mivel a sor szerencsére túl hoszszú, szeretnék kiemelni olyan

neveket, emblematikus személyiségeket, akikre talán felkapja a fejét a nagyközönség – úgy
idecitálni a legnevesebb kulturális állami elismerésben részesülteket, a Kossuth-díjasokat,
ahogy a sztárokat szokás a filmek plakátjain. Figyelemfelkeltésnek, mert biztosan vannak,
akik nem hallottak róla, buzdí-

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

Könyvtári nyitva tartás:
kedd: 14.00 – 20.00
szerda: 14.00 – 18.00
péntek: 14.00 – 16.00
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tásnak, mert biztosan vannak,
akik nem merik elhinni, hogy
bizony Sződön is megfordulnak olyan hírességek, akiknek
manapság is híresebbnek kellene lenniük.

dolni sem mertem, hogy a kereszt mint motívum nem csupán a magyar és keresztény, de
a dél-amerikai indián törzsek
kultúrájában, és még az égbolt
csillagképeiben is felfedezhető.

Jankovics Marcell – Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar rajzfilmrendező, grafikus,
könyvillusztrátor, kultúrtörténész, író, 1998–2000-ig politikus, majd 2010. augusztus 1-től
2011. október 15-ig a Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának
elnöke, számos könyv szerzője, tanár és ki tudja mi minden
– márciusban, a ’48-as forradalom emlékének alkalmából járt
nálunk Buzogány Márta meghívásának köszönhetően és tartott előadást nemzeti jelképeink szerepéről és jelentőségéről. Aki jelen volt, tanúm lehet
rá, hogy az elhangzott előadás
nemcsak tudományosan magas színvonalú és érdekfeszítő,
de szórakoztató is volt. Csak
hogy egy példát említsek: gon-

Tolcsvay Béla énekes, zeneszerző és szövegíró Kossuth-díjasunk pedig Heinczinger Miklós meghívásából varázsolt a Faluházba énekes, beszédes, együttgondolkodós –
vagy méginkább együttálmodós – estet. Talán elég, ha anynyit mondok: aki ott volt, hallhatta, aki nem, bánhatja!
De hogy nem kelljen máskor is bánnia, javaslom, kövesse nyomon a faluház programjait Sződ község honlapján, az
épületen kifüggesztett plakátokon, vagy érdeklődjön bármilyen más módon, mert higygye el, nem bánja meg! Aki keres, szerencsére már itt is egyre
többet talál.
Erdélyi Balázs

Képzelet, valós világkép, üresség és teljesség. Kontrasztok, amik megszülettek és kontrasztok, amiket mindenki máshogy ért meg. Használd a fantáziád és hagyd, hogy
elragadjon ez a racionális álomvilág – érezhettük mindezt
szeptember 15-én a Faluházban, a tehetséges fiatal sződi alkotó könyvbemutatóján.

Erdélyi Dominika Lélekéneke

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

