Oktatás - nevelés
Tanulóink viselkedése nagyon megváltozott, ezt önök,
szülők is tapasztalják:
– a jó minta, türelem, szeretet kioltja a negatív reakciókat;
– a siker érvényesítése megerősíti mindenben őket, de
hangsúlyozni szeretném, nem
feltételnélküliekként.
A gyerekek, diákok jóindulatán és intelligenciáján múlik, hogy fegyelem van-e a
foglalkozásokon, az órákon.
Függ attól is, mennyire becsülik meg a tanáraikat. Megjegyzem, követendő példa erre a
szülő. Az ő mintáját követi a
gyermeke.
Az iskolánkban a két első
osztálynyi diákot sok élmény,
új barátok várják, ugyanakkor
elkezdődik a folytonos és kötelességszerű felelősség: a mindennapi elkötelezettség, a
rendszeres és kitartó tanulás.
Kedves Szülők!
Külön köszöntöm azokat,
akik először vesznek részt az
évnyitó ünnepségünkön, mert
gyermekük most kezdi az iskolát. Szeretném, ha nagyon
jól együtt tudnánk működni a gyermekeink érdekében.
Segítsük közösen az ő boldogulásukat, és örüljünk együtt
fejlődésüknek. Ha majd elhagyják iskolánkat, akkor is
szívesen gondoljanak vissza
ezekre a napokra. Bízom benne, hogy a szülők és az iskola
egyet akarva, egymást segítve
valósítja meg az elképzeléseit.
Kedves Elsős Diákok!
A mai nappal elkezdődik
számotokra a 10-12 évig tartó főállású munkátok: a tanulás. Ez egy nagy kaland lesz az
óvoda mesevilága után, következik a számok és a betűk kusza birodalma. A tanító nénik
feladata lesz, hogy segítsenek
nektek ebben a kuszaságban
rendet tenni.
1.aa osztályban: Gombai Erzsébet;
1.b-ben: Kalácskáné Pálinkás
Piroska tanító nénik fognak
tanítani.
Kedves szülők, a tanító nénik mellett nagyon
g
fontos az
Önök otthoni szerepe is. Az
iskolai kezdő szakasznak meghatározó jelentősége van a sikeres felnőtté válás folyamatában, mert ekkor dől el, hogy a
gyermek elveszti, vagy fejlesz-

Szodiek_Hiradoja_2013_osz_10_21.indd 9

Sződiek Híradója – 2013. ősz
ti természetes kíváncsiságát,
rögzülnek-e a sikeres, önálló
tanulási technikák, szokások.
Kérem, hogy beszélgessenek
esténként legalább egy félórát
a gyerekekkel az iskolai eseményekről! Ezzel is segíthetjük a
beilleszkedést az óvoda szabadabb világából az iskola kötöttebb rendjébe.
Kedves Idősebb Diákok!
Szeretettel köszöntelek benneteket, akik a nyári vakáció
elteltével újra visszatértetek az
iskolába, hogy folytassátok tanulmányaitokat.
A hosszú nyári pihenés után
készen álltok az új feladatokra. Legyen ez az év abban is
új, hogy az eddiginél még nagyobb odaadással, még nagyobb szorgalommal fogjátok
teljesíteni a rátok váró feladatokat. Kívánok nektek soksok energiát, kitartást, szorgalmat, hogy a tudásotok legjavát tudjátok adni.
Az új osztályfőnökök nevét
szeretném még elmondani:
5.o.: Horváth Andrea; 8.o.:
Kalmárné Vravuska Veronika.
Tisztelt Ünneplő Közönség!
Ebben a tanévben is több
olyan rendezvényre készülünk, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk a szülőket, a község lakosságát is.
Mindegy, melyik korosztály
nevelését vállaljuk; munkánkhoz – azt hiszem – mélységes
emberszeretetre, bizalomra és
tehetségre van szükség ahhoz,
hogy minden nap és minden
helyzetben igazán meg tudjunk felelni annak a feladatnak, amit úgy hívunk: pedagógusi hivatás.
Mindennapi munkánkhoz
sok örömet, jó egészséget, a
gyermekekben a lehetőségek
birodalmának felfedezését, a
szülőkben igaz segítőtársakat,
velük együtt elért és megélt sikereket, optimizmust, a pedagógustársakkal együtt pedig jó
csapatmunkát kívánok!
A 2013/2014-es tanévet
Gabriel Garcia Márquez szavaival nyitom meg:
”Senki sem fog emlékezni rád
a titkos gondolataidért.
Kérj az Úrtól erőt és bölcsességet,
hogy kifejezhesd őket!”
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VÁLASZTHATÓ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK
A 2013/2014. TANÉVRE
Foglalkozás:
Tömegsport -3-4. o.
7-8. o
Énekkar (felső)
Énekkar (alsó)
Történelem szakkör
Báb szakkör
Német szakkör – kezdő
Német szakkör – haladó
Angol szakkör – 1. oszt.
Angol szakkör – 2. oszt.
Angol szakkör – F. tag.
Angol előkészítő
Matematika szakkör
5-6. o.
Matematika előkészítő
7-8. o.
Magyar előkészítő
Magyar szakkör
Rajz szakkör
Felsős tanulószoba

Időpontja:
H: 16.00-17.00
Sz, P: 6.45-7.45
Sz: 6. óra
H: 6. óra
Sz: 14.00-14.45
P: 13.35-14.20
Cs: 14.00-14.45
Cs: 14.45-15.30
H: 7. óra
H: 6. óra
kedd 7. óra
H: 7. óra

pedagógus:
Kolumbán Attila
Tóth Etelka
Tóth Etelka
Molnárné Csala Mária
Farkasné Haraszti Ildikó
Gombai Erzsébet
Gombai Erzsébet
Horváth Andrea
Horváth Andrea
Tóth Etelka
Tóth Etelka

P: 6. óra

Kalmárné V. Veronika

csüt. 7. óra
K: 14.00-14.45
K: 14.45 -15.30
P: 13.30-15.00
H-K:13.00-16.00
Sz: 13.00-16.00
Cs: 13.00-15.30
P: 13.00-15.30
16 óráig
16 óráig
16 óráig
16 óráig
16 óráig

Kalmárné V. Veronika
Boros Attiláné
Boros Attiláné
Kalácskáné Pálinkás Piroska
Molnárné Csala Mária
Boros Attiláné
Kolumbán Attila
Horváth Andrea
Napközi - 1.a
Bolyhos Szilvia
Mészáros Miklósné
1.b
2. o.
Prekopa Józsefné
3-4. o.
Kovács Gyula
Medgyesi Kálmán
Felső tag.
Korrepetálások
tanítók, szaktanárok
Fakultatív hittan órák: katolikus
Tornay Gáborné Mónika
református
Sipos-Vizaknai Gabriella
A választott foglalkozásokon egész évben részt kell venni a tanulóknak.

ÚJ KOLLÉGÁK BEMUTATKOZÁSA
MOLNÁRNÉ CSALA MÁRIA
8 év után tértem vissza GYES-ről a tanításhoz. Az egri főiskolán végeztem magyar-történelem szakos tanárként. Jelenleg történelmet tanítok, és fejlesztőpedagógusi munkát végzek az iskolában – fejlesztőpedagógiai tanulmányaimban utolsó féléves hallgató vagyok. Szabadidőmben szívesen kirándulok, de időm nagy részét két gyermekemmel töltöm a legszívesebben.
TÓTH ETELKA
Angol és ének szakos tanár vagyok. Az ének szakot az 1980-as
években a Zeneakadémia Karvezetés szakán, az angolt
g a 2000-es
évek elején az ELTE Tanárképző Karán végeztem. Életszemléletem
alakításában a legnagyobb szerepet egyrészt tanár szüleim, másrészt
a kecskeméti Kodály Iskolában tapasztalt humánus felfogás játszotta. Szerintem minden gyerek valamilyen tehetséggel jön a világra,
és a tanár feladata, hogy ezt a tehetséget észrevegye, és a gyerekkel
együttműködve igazi tudássá formálja. A zene pedig az egyik leghatalmasabb formáló erő. Az utóbbi időkben kezdenek ismertté válni olyan kutatások eredmények, amelyek bizonyítják, hogy azok a
tanulók, akik többet foglalkoznak a klasszikus zenével - különösen, ha aktívan művelik - jobban teljesítenek a többi tantárgyból is.
Három nagykorú, de még tanuló gyermek édesanyja vagyok.
Szabadidőmben felnőtt kórust vezetek, finn nyelvet tanulok, és
szeretek kirándulni, úszni, biciklizni, bár ez utóbbira sajnos egyre kevesebb időm jjut.
Új napközis kollégáink bemutatkozását az újság következő számában olvashatják.
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Elérkezett
az idő
Lányom három éves lett és
megkezdhette az óvodát, aminek sajnos nem igazán tudott
örülni. Megpróbáltuk minden
lehetséges módon felkészíteni, meghozni a kedvét ide illő
mesékkel, beszélgetésekkel, bábozással, de láttam a félelmet
a szemében és biztos voltam
benne, hogy nem lesz egyszerű.
Sokat voltunk együtt, kezdett az öccsével is ügyesen játszani, de értettem a problémá-

ját: miért is nem maradhat itthon velünk? Az első áttörést talán óvó nénink családlátogatása hozta meg. Nagyon jónak
tartom, hogy még az ovi megkezdése előtt, nekünk, szülőknek is lehetőségünk volt megismerkedni velük és a lányomban is kialakulhatott az első
benyomás, jelválasztás és az ezzel járó izgalmak. Ettől kezdve mindenkinek boldogan újságolta, hogy Nyuszi csoportos
lesz és milyen jelet választott,
de ekkor még nem tudta, milyen lesz egyedül – anya nélkül.
Az első napon még minden rendben volt. Körbenéztünk... Második nap bekövetkezett, amitől a legjobban tartottam. Reggeltől, amíg érte
nem mentem, sírdogált,
g
nem
vett részt semmiben. Úgy éreztem, hogy ez az állapot hetekig is el fog tartani, de más-
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nap
p már csak érkezéskor sírt –
igaz, akkor nagyon. Így ment
ez még pár napon át, de aztán
egyre vidámabban jött haza,
egyre többet mesélt az élményeiről. Esténként és reggelenként itthon nem lehetett hozzászólni, folyamatosan az óvodán járt az esze. Próbáltunk
sokat beszélgetni, de mivel ez
nem segített, kezdtünk rettegni, mikor jut eszébe, mert onnantól csak a szomorkodás és
pityergés ment. Féltem, hogy
ennek sosem lesz vége.
Egy hét után azonban boldogan mutatta az ajándékát,
amit az óvó nénitől kapott.
Egy gyönyörű, különleges kavics, virágdíszítéssel, aminek
jelentése van: azok a gyermekek kaphatják meg, akik igazi
beszokott kis ovisok. Alig tudtam kivenni a kezéből kézmosáskor és alváskor. Nagy becs-

ben tartja azóta is. Majd másfél hét után nem hittem a fülemnek, mikor azt mondta:
„Anya, nem jókor jöttél értem,
még nem megyek…” Következő reggel pedig: „Induljunk
már, induljunk már!”
Ettől a naptól kezdve vidáman járunk az óvodába és ha
előbb vásárolni mennék vele
– amit korábban nagyon szeretett – közli, hogy
gy őt előbb
vigyem el az óvodába... Úgy
gondolom, hogy ahova az én
lelkizős, nagyon ragaszkodó
gyermekem ilyen könnyedén
beszokott, ott valamit nagyon
jól csinálnak. Ahogy észrevettem, teljesen kinyílt az oviban,
minden óvodai dolgozóval szívesen beszélget. Jó érzés tudnom, hogy ilyen közösségben
és ilyen odaadó figyelemmel
gondoskodnak a gyermekemről nap mint nap az óvodában.

Itt van az ősz
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Évnyitó az
óvodában
Az elmúlt hónapokban már
többször hallhatták a kedves
szülők, a falu lakói, hogy változások várhatóak az óvoda életében. A tanévnyitó előtt elkezdődött az a láthatatlan munka,
amely a mostani változásokat
készítette elő. Elkészültek az
építési tervek, jóváhagyták az
új Alapító Okiratot és az óvoda átdolgozott dokumentumait. Melyek ezek a változások?
A legfeltűnőbb változás intézményünk nevének megváltozása:
Csupafül Egységes ÓvodaBölcsőde.
Évekkel ezelőtt alapítvány
nevet kellett választanunk és
akkor Fésüs Éva kedves nyúlfiggurájának
j
nevét választottuk. Úgy gondoltuk, hogy azóta már az óvodával azonosított nevet választjuk intézményünk névadójává. Az elmúlt
időszakban sokan kérdezték,
hogy mi is az a „ Csupafül”.
Választásunk azért esett Csupafülre, mert magyar mesehőst
szerettünk volna választani, aki
hasonlóan érdeklődő, vidám és
nyitott a világra, mint az óvodás gyermekek többsége. Vannak igazi (és nemcsak virtuális) barátai akiknek segítségével megoldja az élet problémáit. Sokan talán a feldolgozások

miatt jobban ismerik Rémusz
bácsi meséit, de a hasonlóság
miatt mindenkinek ajánlom
ismerkedjen meg Csupafüllel,
Tüskebökivel és a titkaikkal,
bizonyára kellemes élményben
lesz részük.
A névváltozáson túl további
változás, hogy intézményünkbe 3 éves kor előtt is el lehet
kezdeni az „óvodába járást”.
Létszámtól függően két és fél
éves korú gyermekeket is fogadunk.
Nyitvatartásunk is megváltozott a szülői kéréseknek megg
felelően. Óvodánk szeptember
1- től 6-18 óráig tart nyitva.
Amint azt a most megjelent
újság rovataiban olvashatják új

ganőink lehetőség szerint sződi lakosok lettek, hiszen célunk
volt a helyi lakosok számára a
munkahely teremtés és bevonásuk az intézmény életébe.

Megindult az óvodai építkezés
kolléganőkkel bővült testületünk. Az új Köznevelési Törvény nemcsak a gyermek létszámot csökkentette az óvodákban, hanem a gyermekekkel foglalkozó
g
felnőttek létszámát is meghatározta. Új kollé-

Folytatódik a
Bozsik Program
Nagy örömünkre idén is lelkes szülők, gyerekek osztják a véleményünket, miszerint futni, szaladni, labdázni, ugrani, kúszni,
mászni igenis jó.
A rendszeres testmozgás és az egészség szoros kapcsolatban állnak egymással. Napjainkban különösen nagy ennek a jelentősége, hiszen sokszor autóval közlekedünk és gyermekeink inkább a
tv előtt ülnek, mint fára másznak. A testedzés sok mindenre hat:
ízületek mozgékonysága, csontok erőssége, a kalcium szervezetbe épülésének segítése, csontritkulás megelőzése és még sok minden más.
Nem mindegy a mozgás formája, intenzitása, időtartama sem.
Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink edzésben legyenek és friss,
éber, tettre kész iskolásokká váljanak.
Kemenczeiné Rácz Magdolna
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További változás az óvoda
Pedagógiai Programjának átdolgozásából adódik.
Megszűnnek a „ fizetős”
foglalkozások. A felzárkóztató
és tehetséggondozó foglalkozásokat egyéni igényeknek meg-

felelően továbbra is jól képzett
munkatársaink végzik, óvodaidőben. Az eddig megszokott programjainkat, ünnepségeinket továbbra is megtartjuk, csak más- más helyszínen.
Színházbérletet faluház vezetőnknek köszönhetően már
helyben váltottunk, a karácsonyi köszöntőnk helyszíne is ebben az évben a faluház lesz.
Végül pedig az építkezésről.
Amint azt láthatják végre elkezdődtek a munkálatok. Az
építkezés során fokozott figyelmet fordítunk a gyermekek
udvari életére. Ezúton is szeretném megköszönni azoknak
a szülőknek a segítségét, akik
a csoportösszevonások miatt,
a zsúfoltság elkerülése végett
ebéd után hazaviszik a gyermeküket. Remélem, hogy a változások a nevelési év során nemcsak egy új épülettel, hanem
sok jó élménnyel gazdagítanak
bennünket.
Puskás Szilveszterné
intézményvezető

Idén is volt futóverseny
Nagycsoportos óvodásaink emlékezetében még mindig élénken él a tavalyi futóverseny. Gyermekeink válaszai, melyeket egy
közös emlékidéző beszélgetés során adtak, tanúskodnak arról,
milyen gazdag és felejthetetlen élményekben volt részük:
– A dobogón állhattam – válaszolta Dávid.
– Nagyon
gy jjó volt ffutni!! – kiáltotta Andris.
– Én két érmet és egy
gy kupát
p is nyertem
y
– szólt közbe Rebeka.
– Életem első érmét nyertem, és a többiek is láttákk – mondta Csanád.
– Anyuci futott mellettem, hogy én is időben odaérjekk – mesélte Milán.
Idén is lázasan készültünk, edzettünk a megmérettetésre, és
ha valami miatt egy-egy edzés elmaradt, a gyerekek azonnal reklamálva kérdezték, hogy „Ma nem lesz futóverseny?”, vagy „Óvó
néni, mikor futunk?”
Idén is hasonló élményekkel, kalandokkal gazdagodhattak
gyermekeink!
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A népmese napja
2005 tavaszán a Magyar
Olvasástársaság
felhívással fordult mindazokhoz,
akiknek fontos a népmesék
fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez, amely szerint
szeptember 30. – Benedek
Elek születésnapja – legyen
a népmese napja.
A népmese napját első ízben
2005. szeptember 30-án rendezték meg. A nap célja, hogy
a könyvtárosok, az óvónők, a
pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint
a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind
más népek meséi felé.

Új dolgozók

Czinege Izabella vagyok,
bár itt sokan a leánykori nevemen, Prótár Izabellaként ismernek – hiszen Sződ a szülőfalum. Itt élek férjemmel, Czinege Zsolttal, és három gyermekünkkel.
Eliza lányom tizenöt és fél
éves, Emília tizennégy lesz hamarosan, Marcell fiam pedig
négy éves. Az elmúlt éveket
otthon töltöttem három gyermekemmel, főállású anyaként.
Most óvodai dajkaként dolgozom. Bár pályakezdőnek számítok, de a három gyermekem
körüli teendők során gyűjtöttem némi tapasztalatot e téren.
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E jeles napra óvodánk minden csoportja meghívást kapott
Márti nénitől, Faluházunk vezetőjétől. Mindannyian izgatottan számláltuk a napokat,
mennyit kell még aludni, hogy
végre személyesen találkozhassunk Kassovitz Lászlóval, aki
Pamacsról mesél majd nekünk.
Végre elérkezett 2013. szeptember 23-a, a várva várt nap. Kicsi és nagy szaporán szedte a lábát, hogy le ne maradjon a mese
nyújtotta élményről. Laci bácsi
nem csigázta sokáig érdeklődésünket, hanem szépen belekezdett Pamacs történetébe: „Egy
szép nyári reggelen Ferike arra
ébredt, hogy
gy régi
g kívánsága
g teljesült. Álmából egy kiskutya ébresztgette, akit a szüleitől kapott
ajándékba. Lelógó fülű, élénk szemű, apró kutyus volt, hosszú farkát dús szőrzet díszítette, mintha
egy pamacs lett volna. Ezért nevezte el őt Pamacsnak…”
Egyszerű történet Pamacsé.
Mindhárom kötet – Pamacs,

Oktatás - nevelés
Pamacs elszökik, Pamacs hazatalál – a barátságról és a hűségről szól, meg arról, hogy barátunkért felelősséggel tartozunk
jóban is, bajban is. Ha a barátságot nem becsüljük meg, akkor oly hirtelen foszlik szerte,
mint amilyen gyorsan nyoma
veszett Pamacsnak is. A történetek végén minden jóra fordul. Győz a barátság és a hűség, de nincs legyőzött gonosz.
A gyerekek is megértették a
mondanivalót és lelkesen tapsolták meg Laci bácsit a mese
végén. Jó volt együtt lenni és
mesét hallgatni.
g
Óvodavezetőnket, Csura nénit már foglalkoztatja egy ideje a gondolat, hogy milyen jó
lenne, ha egy-egy meseelőadás
miatt nem kellene beutazniuk a gyerekeknek Vácra. Sajnos az ilyen előadások helyben
történő megvalósításához eddig
nem állt rendelkezésre megfelelő helyszín. Faluházunk megépülésével ez a gond egy csa-

pásra megszűnt. Márti néni is
nyitott volt erre a kezdeményezésre, így Csura néni régi vágya
valóra válhatott. Ettől az óvodai
évtől kezdve mesebérleti előadások keretei között középsőés nagycsoportosaink – az óvó
nénik kíséretében – saját falujukban juthatnak maradandó
élményekhez.
A mese az egyetlen hatékony
etikai oktatás a kisgyerekek számára, mert abban van jó és rossz,
a legkisebb királyﬁ megküzd
a sárkánnyal, vagyis felveszi a
harcot a rossz ellen. Van benne
élet és halál, igazmondás és hazugság, vagyis minden, ami egy
etikai világképhez tartozik.
(Vekerdy Tamás)
Köszönet mindazoknak, akik
hittel és szeretettel tesznek is
azért, hogy mindehhez a lelki táplálékhoz a kisgyermekek
hozzájussanak!
Vásárhelyiné Meggyes Edina
óvodapedagógus

Szép
p és megtisztelő
g
feladat
számomra az Önök gyermekeinek gondozása és ezt nagy türelemmel, szeretettel végzem.
Nyitott, kedves, türelmes embernek tartom magam. Szeretem a zenét, a természetet, szívesen tanulok és ismerek meg
új dolgokat.

Csomár Renátaa vagyok,
32 éves. Tősgyökeres sződiként élek itt családommal –
férjemmel és két gyermekemmel.
2013 szeptembere óta dolggozom a Csupafül
p
Egységes
gy g
Óvoda-Bölcsöde Nyuszi csoportjának dajkájaként.
Nagy örömömre szolgál,
hogy gyerekek között dolgozhatok ebben az egységes kollektívában.

Dávidné Balázsi Hangaa vagyok, 26 éves. Férjemmel két
kisgyermeket nevelünk. Az
óvodában p
pedagógiai
g g asszisztensként dolgozom. Érettségi után több tanfolyamot is elvégeztem. Számos tapasztalatot szereztem bébiszitterként,
ez idő alatt alkalmam nyílt különböző korú gyerekekkel foglalkozni, fejlődésüket megismerni. Ismereteimet hasznosítani tudom közvetlenül az
óvodás gyerekekkel való foglalkozások során és az óvónők
munkájának segítésében is.
Feladataimat nagy odafigyeléssel és szeretettel végzem új
munkahelyemen.
Gáspárné Bedő Ildikónak
hívnak, 30 éves vagyok. Tanulmányaimat az Apor Vil-

mos Katolikus Főiskolán végeztem. Ötödik éve dolgozom
óvodában óvónőként. Hivatásomnak érzem a rám bízott
gyermekek szeretetteljes nevelését, a szülőkkel együttműg
ködve. Örömmel csatlakozom
a sződi óvoda minőségi munkát végző nevelőtestületéhez
és igyekszem legjobb tudásom
szerint közreműködni az óvodások nevelésében.
Hőgye Tímeának
k hívnak.
Békéscsabán születtem. 2009
óta lakom családommal SződNeveleken.
Az óvóképzőt
p
Szarvason,
a Brunszvik Teréz Óvóképző
Főiskolán végeztem. Jelenleg
az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán fejlesztőpedagógus képzésen veszek részt.
2013 szeptemberében csatlakoztam a sződi óvoda pedagógusi gárdájához. Nagyon örü-
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ber 1-jétől dolgozom, óvodatitkári munkakörben. Nagyon örülök, hogy helyben
sikerült elhelyezkednem, hiszen itt élek a családommal.
Mindkét gyermekem ebbe az
óvodába járt. Jó tapasztalataim miatt jelentkeztem erre a
munkakörre, és most én is ezt
a csapatot erősíthetem.
lök, hogy egy szakmailag nagyon jól felkészült és inspiráló csapat tagja lehetek. Jelenleg Köncse Antalné (Mónika
néni) mellett tevékenykedem a
Csiga csoportban. A gyerekek
iránti szeretet vezetett erre a
pályára. Mindig is csodálattal
töltött el az a sajátos szemléletmód, ahogyan ők a világot látják. Szeretnék a gyerekeknek
segíteni abban, hogy felfedezhessék saját képességeiket, tehetségüket. Meggyőződésem,
hogy a saját határain belül –
értő figyelemmel – minden
gyerek fejleszthető.
Kovácsné Dinka Krisztinának
k hívnak. 34 éves vagyok. A Csupafül
gy
p
Egységes
gy g
Óvoda-Bölcsődében szeptem-

Nagyné Nyéki Kláraa vagyok, 28 éve dolgozom
bölcsődei
gondozónőként,
amelyből öt évet otthon töltöttem GYED-en, illetve
GYES-en két gyermekemmel,
akik ma már 24 és 21 évesek. 2001-ben végeztem felső szintű kisgyermek-gondozói szakon. 16 éve élek családommal Sződön.
Örömmel hallottam, hogy
idén egységes óvoda-bölcsőde
indul itt a közelemben, ahol
tovább gyakorolhatom gondozónői hivatásomat és bepillantást nyerhetek az óvodások
nevelésébe, oktatásába – ami
mindig is nagyon érdekelt.
Nagyon örülök, hogy vidám és elhivatott kolléganők
körében dolgozhatom.

Gárdonyi Géza szavait kölcsönözve – „a gyerek az öröm, a reménység”. Valljuk be, örömök
közt dolgozni jó! A munka így
nem is igazán csak munka, hanem annál jóval több: csoda
minden nap.
A nevem Nyuzó Andrea.
Sződi lakos vagyok immár
5 éve. 2008-ban költöztünk
Sződre férjemmel és két gyermekemmel, azóta Sződ Község Önkormányzatánál dolgoztam pénzügyi területen.
Mivel a pénzügyi szakmát sosem éreztem igazán magaménak, ezért 2012-ben új célt
tűztem ki az életemben. Elhatározásom gyors változást hozott: az Apor Vilmos Katolikus Főiskola másodéves hallgatója vagyok óvodapedagógus szakon és óvodapedagógiai asszisztensként az óvoda
csapatát erősíthetem.

Pollákné Mikó Annaa vagyok. 2013 őszén kezdtem el az
óvodában dolgozni a Cica csoport dajkájaként. Régóta szerettem volna gyermekekkel foglalkozni, de az élet csak most
adott erre először lehetőséget –
ha eltekintünk felnőtt lányom
felnevelésétől. Hiszem, hogy –

Sólyom Júlia Eszterként
születtem Budapesten. Két
évvel később szüleimmel és
testvéremmel
elköltöztünk
édesapám szülőfalujába.
Már az óvodában is az „óvó
néni” választ adtam a gyakran
feltett kérdésre – „Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?”
Gimnázium után csecsemő- és kisgyermeknevelőgondozó felsőfokú szakképesítést szereztem, majd munka mellett, levelező tagozaton
végeztem el a soproni óvónőképzőt.
Vőlegényemmel idén nyáron költöztünk Gödre, így találtam a sződi ovira.
Már az eltelt néhány hét
alatt jó kapcsolatot sikerült
kialakítanom mind a gyerekekkel, mind munkatársaimmal. Nagyon örülök, hogy
egy ilyen összetartó, jó közösség tagja lehetek.

A Csupafül Alapítvány hírei
Az óvoda közalapítványa a 2012-ben kapott 1 százalékos adományokból az óvodás gyermekek anyanyelvi, irodalmi és zenei nevelését támogatta.
Ebben az évben az óvoda éves célkitűzése az egészséges életmódra nevelés, a testi nevelés és a mozgásfejlesztés.
Az alapítvány az óvodát a „sószoba” kialakításában szeretné segíteni. Bár még soha nem kaptunk ilyen kevés felajánlást, reméljük, hogy az óvodának így is sikerül megvalósítania a tervet. Ez nagy segítség lenne a légúti és allergiás megbetegedések visszaszorításában, ezért tartjuk mi is fontosnak támogatni ezt a törekvést.
Köszönjük
j eddigi
g felajánlásaikat
j
és kérjük,
j hogy
g a továbbiakban is segítsenek
g
minket hozzájárulni az óvodás gyermekek harmonikus, egészséges fejlődéséhez! Az Önök segítsége nélkül ezt nem tudjuk megtenni.

Alapítványunk adószáma: 18684728-1-13.
Minden támogatónknak köszönjük, hogy felajánlásaikkal segítették az óvodás gyermekek nevelését.
A Csupafül Alapítvány Kuratóriuma
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Csupafül – óvodánk új névadója
Fésűs Éva Csupafül 22 meséje című
mesekönyvéből
Bemutatkozom, és Tüskebökit is bemutatom
Ha Szürkeanyu mesél valamit, egyszer se fintorgatom az orromat, amíg hallgatom. A testvérkéim se fintorgatják.
A testvérkéim nagyon szép neveket kaptak az idei salátanaptárból, úgymint: Nyuszóka, Muszóka, Szuszóka, Puhaláb, Tapsika, Pufóka... de itt megakadtak Szürkeanyuék, mert nem volt tovább a naptár. A szomszéd néni egyszer kölcsönkérte, és megette
a végét. Nekem ezért nem jutott név, és egészen addig „csak egy
mezei kisnyuszi” voltam, amíg be nem toppant hozzánk Nyuszinagyanyó, hogy megnézzen minket.
A testvérkéimet sorba csókolgatta.
g
- Szakasztott az apja!... Ez is, meg ez is!... Ó, ó! Mintha csak az
én hajdani
j
kis Szürkémet látnám!
Én is lesütöttem a szememet és illedelmesen feléje tartottam a
pofikámat, de a cuppanás nem jött, hanem Nyuszinagyanyó ijedten felkiáltott:
– Végtelen búzaföld!... Hiszen ez a gyerek csupa fül! A testvéreim kuncogni kezdtek: mik-mak!... De Szürkeanyu hirtelen ölbe
kapott és úgy megölelt, hogy hallottam a szíve dobogását.
– Csupafül! Csupafül! Megvan a neved, édes kis nyuszifiam!
Azóta így
gy ismernek az egész
g Zab körúton, a Ritkabúza jjátszótéren, sőt még a mezei általános iskolában is. És ezen a néven mutatkoztam be Tüskebökinek, a süngyereknek, amikor először találkoztunk.
Hogy hol és mikor?... Hiszen éppen ezt akarom elmesélni!
Az volt a baj, hogy nyár elején elfogyott a zsebpénzem. Elköltöttem hónapos retekre. Amikor már mind megettem, akkor jutott eszembe, hogy két nap múlva itt van Szürkeanyu születésnapja, és én semmit sem tudok venni neki.
Majdnem sírtam, mert Szürkeanyut nagyon szeretem – és ráadásul pudvás volt a retek.
Búsan ballagtam hazafelé, amikor az Ezerjófű patika kirakatára tévedt a pillantásom. Volt ott mindenféle orvosság: téli álomhoz altató, ebharapásra kutyaszőr, hörcsögöknek vérnyomáscsökkentő, öreg nyulaknak hajtóvadászat esetére szíverősítő. De engem most csak az a cédula érdekelt, amelyen csupa piros nagybetű állt, mert a nagybetűket már ismertem, és ki tudtam böngészni a hirdetést:
A cédulát Torzon Borz bácsi írta, mert ő a mezei patikus, és
GYŰJTSD
J
A KAMILLAVIRÁGOT,
ORVOSSÁG LESZ BELŐLE!
MINDEN ZSÁKÉRT
EGY RÉTI TALLÉRT KAPHATSZ!

amikor betoppantam hozzá, rám mosolygott.
– Jól van, kisnyúl! Nesze, itt van három üres zsák. De úgy szedd
ám tele őket, hogy mindegyikben tiszta kamillavirág legyen!
– Igenis, Borz bácsi! – feleltem, és már szaladtam is a patika
mögötti rétre.
Mások is szedték ott a kamillát, kisebb-nagyobb nyuszi- meg
ürgegyerekek, sőt egy sünt is láttam. Figyeltem, hogyan csinálják,
aztán utánoztam őket, de nagyon lassan ment, mert a réten nem
csak kamilla nőtt, és hamarosan belefáradtam a válogatásba. Dél
lett, mire két zsákot teleszedtem.
Éppen kibontottam a harmadik zsák száját, amikor megszólalt
mögöttem Kajlatapsi, egy valamivel nagyobb nyuszi:
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– Hát te mit csinálsz itt ilyen
pompás játékidőben?
– Pénzt keresek! – mondtam
büszkén, de Kajlatapsi füle
meg se rebbent a komoly szóra, sőt a mancsát se vette ki a
nadrágzsebéből.
– Ugyan! Inkább hemperegjünk egyet a dombon! Jössz?
– Nem mehetek, amíg a harmadik zsákot is tele nem szedem - válaszoltam, de közben
a domb felé sandítottam, és
egyszeriben elment a kedvem a
kamillaszedéstől.
– Na, siess! – biztatott Kajlatapsi, és belehajított egy gazcsomót a zsákba.
– Vigyázz! Az nem kamilla!
– Ugyan, ki nézi meg az alját? – nevetett a nagy nyuszi. – Legyen tele a zsák és kész!
A domboldalon vidám nyuszigyerekek bukfenceztek. Odalátszott nadrágjuk fehér foltja.
A zsákot olyan
y hamar teleszedtem, hogy
gy az erdőszéli kakukk kilencet sem kiáltott. Sietve cipekedtem befelé a patikába. Úgy intéztem, hogy a harmadik zsák legyen legalul.
– No, megvan? – kérdezte Torzon Borz bácsi.
– Meg, meg! – mondtam gyorsan, csak az bosszantott, hogy
nem tudtam a két fülemet olyan szép egyenesen feltartani, mint
máskor. Szerettem volna minél előbb zsebre vágni a fizetséget, de
az öreg borz nem sietett.
– Lássuk azt a zsákot! – bökött rá pontosan a legalsóra.
A legtetején annak is kamilla volt, de amint mélyebben beletúrt a sok gizgazba, gyimgyomba, előbb elképedt, majd haragjában fújni kezdett. Az én két fülem pedig teljesen lekonyult.
Akkor is a vállamra lógott, amikor később szepegve, szégyenkezve üldögéltem a három zsák tetején, kint a réten.
Kajlatapsi eltűnt, mint a hajnali köd. Helyette óvatos kis hang
szólalt meg mellettem:
– Segíthetnék talán valamit?
Az a sün volt, akit már láttam. Most bemutatkozott:
– Tüskeböki vagyok.
– Mak-mak... én meg Csupafül.
– Látom! Nagyon
gy örülök!
– Én egy csöppet sem! – bőgtem el magam.
A süngyerek közelebb dugta nedves orrát, és részvéttel kérdezte:
– Valami baj történt, nyulacska?
Elmondtam neki mindent. Azt is, hogy Torzon Borz patikus
bácsi soha többé nem bízik meg bennem, mert az igazán kamillás
zsákokat sem vette át tőlem, hiába mondtam, hogy csak az utolsónál csaltam. Meg se nézte, úgy kikergetett!... Szürkeanyunak
pedig küszöbön a születésnapja. Tüskebökinek felcsillant a szeme:
– Tudod mit, kisnyuszi? Bízd rám az egészet! Majd én elintézem.
Azzal nekiállt és teleszedte kamillavirággal a harmadik zsákot. Amikor készen lett, ő maga vitte be mindegyiket a patikába,
mintha ő gyűjtötte volna, és vidáman tért vissza, markában a három fényes réti tallérral.
– Tessék!
– Köszönöm – makogtam –, de csak kettő az enyém, a harmadik a tiéd.
– Ugyan, dehogy! – szabadkozott. – Hiszen azért segítettem,
hogy ajándékot vehess az anyukádnak, mert én is nagyon szeretem ám az enyémet: Tüskemamit!...
Elhittem neki.
Ő meg azt, hogy igazán csak egyszer csaltam, bár egyszer sem
szabad.
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A sződi Csupafül
Óvoda-Bölcsőde
támogatói
Az év folyamán és a szüreti rendezvény során nyújtott
támogatásukért köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak:
Hertel László-polgármester
Képviselők:
Puskás Szilveszter-alpolgármester
Juhász István
Dávid Tamás
Erdélyi Balázs
Sződ Község Önkormányzata
Központi
p
Konyha
y Dolgozói
g
Hunyadi János Általános Iskola
Női Felnőtt Kézilabda Csapat
Sződi DSE
Fellépő csoportok:

Sződi Szita Táncegyüttes
gy
Hunyadi János Általános Iskola tánccsoportja
Vácrátóti Hagyományőrző és
Faluvédő Egyesület
Szülők Tánca
Sződi Óvodások szülei
Sződi Mária Magdolna
Karitasz csoport tagjai
Ani Virágbolt
g
Az Óvoda Dolgozói
Bortársaság Kft.
Botond-Fűz Kft.
Bugyi Zsolt-Zepter
Bukó Annamária-kozmetikus
Csepregi Cukrászda
Dévényi Gábor
Dita Kozmetika
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella
Dr. Hevér László
Fagyöngy Egyéni Cég
Felvonuló fogatosok, lovasok
Flabélos Alakformáló Stúdió
Floch Zoltán

Fortuna Virágbolt
Gáspár István-kőfaragó
Gáspár Tibor-kőfaragó
Gyros Kings-Göd
Gyümölcs Pálinka Gyártó –
Garaba János
Hlinka Andrea-fodrász
Horváth Mária
ifj. Puskás Szilveszter
Illés Györgyné
Industriál Mechanics Kft.
Intersumma Kft.
Ivanics István
Kamilla Patika
Kemencei Enikő-fodrász
Kemencei Gabriella-műkörmös
Kizsu - Hús Kft.
Kriszta Fodrász szalon
László pékség
Madarász Judit
Marton pékség
Mezei Coop ABC
Mikó Alexandra
Mikó Gábor

Mikó Mihály
NO-BE SWEET
Nyéki János-őstermelő
Nyuzó Alpin Kft.
Pál László
Path Gábor
Path Jánosné
Rákos Imre-őstermelő
Reni varroda
Retro-Car Autójavító Kft.
Robot-X Hungary Kft.
Sulák Szőnyeg
Szabadi Balázs gyógymasszőr
Sződi Fatelep
Sződi Hagyományőrző
Lovas Egyesület
Sződi Italdiszkont
Sződi Szikvíz
Szlovák Önkormányzat
Toti-Tech Kft.
VF Kft. Antikvitás
Volentics Tiborné
Volenticsné Baji Mária

Szüreti
felvonulás
Idén is megrendezésre került a sződi szüreti felvonulás,
amit az ovisok is nagyon vártak. Hetek óta nagy izgalommal és kitartással gyakorolták
táncműsorukat. Az égiek is velünk voltak, hiszen bár reggel
nagyon szomorkás időre ébredtünk, a Faluházhoz érő lovas kocsikat már csodálatos
napsütés köszöntötte. A gyönyörű egyenruhát viselő ovisoktól egy nagyon színvonalas hagyományőrző táncelőadást láthattunk. Ezután a felnőttek léptek színpadra és fergeteges hangulatú műsorral díszítették a napot. Az előadások
után a lovas kocsik a megszokott módon bejárták a falut és
nagyon jó hangulatban zárták
a felvonulást. Ezúton is szeretnénk megköszönni a közreműködést az óvoda összes dolgozójának.
Lángné Rozman Melinda
A szüreti felvonulás képei az
újság 27. oldalán tekinthetők
meg.
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A felvonulókat a falu lakossága is örömmel fogadta

Programjaink
Október 4.
Október 6.
Október 11.
November
December 6.
December 13.
December 16.
December 18.

Megemlékezés a kopjafánál
Mezei futóverseny
Bozsik-focifesztivál
Fabula Bábszínház
Adventi előkészületek
Mikulás napja
Luca nap
Mézeskalácssütés
Karácsonyi ünnepség
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Könyvtári
hírek,
könyvtári
programok
A sződi Könyvtárba, a 2013as évben is sok gy
gyermek és felnőtt iratkozott be. Újkeletű könyvtári hír, hogy könyvtárunkban három folyóírat
rendszeres megjelenéssel megtalálható, olvasható: CSODAZERUZA (irodalmi és művészeti folyóirat
y
gy
gyerekeknek),
CSALÁDI LAP (IPM társmagazin), RUBICON (történelmi magazin).

Faluház

Szeptember 24, 19.30
Színdinamika
A sződi könyvtár öszi programjainak első vendége Bíró
Ferencné Judit volt. Judit aki
többek között médiaszakos tanár SZÍNDINAMIKA előadását hozta el nekünk. Az interaktív együttlét témái a következők voltak:
• Hogyan fordítsuk javunkra a
színek hatását?
• Ki milyen szín hatására jött
a világra?
• Kire hogyan hatnak a színek?
Jókedvű, intelligens társaság,
finom sütemények, hasznos
információk és egy gyönyörű
könyvtár. Ez a négy összetevő
eredményezett egy nagyon kellemes estét.
Köszönjük szépen.

Csernik Szende mesél a gyerekeknek

Október 9
Csernik Szende
a könyvtárban
A Pest Megyei Könyvtárnak
köszönhetően Csernik Szende
láb-bábművész székely mesékkel kedveskedik az óvodásoknak a Faluház könyvtárában

„Na s akkoriban az én csóré lábacskámat
megcsípte a csihány, s azóta es vakarózik,
s addig-addig, míg mára felhúztam a
bábukat Mókára és Tréfára, hogy ne
viszkessenek annyira, hanem járják el a
székelynép jóízű mesécskéit. S ha nem es
pityókát mesélek, akkor murkot aprítok
lapítón, s ha nem es hiszitek el, a cseszle
csípjen meg benneteket!”
(Csernik Szende)

Színdinamika előadás a könyvtárban

Mi is az én színem
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