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Megkezdte működését Vácon a járási hivatal
A Váci Járási Hivatal illetékességi területe az alábbi
településekre terjed ki:

A járási hivatal törzshivatalának főbb hatósági feladatai:

Acsa, Csővár, Csörög, Galgagyörk, Kisnémedi, Kosd,
Őrbottyán, Penc, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád,
Sződ, Sződliget, Vác, Vácduka, Váchartyán, Váckisújfalu,
Vácrátót.

1.) Okmányirodai feladatok
teljes köre (lakcímnyilvántartás, útlevél igazgatás, gépjármű nyilvántartás, vállalkozói
engedély)

A járási hivatal székhelye:
2600. Vác, Március 15 tér 11.
A hivatalvezető által közvetlenül vezetett törzshivatalhoz tartozik a Hatósági Osztály, valamint az Okmányiroda. (2600. Vác, Dr. Csányi L.
krt. 47.)
A Váci Járási Hivatal
szakigazgatási szervei:
Járási Gyámhivatal (2600 Vác,
Március 15 tér. 11.)
Járási Népegészségügyi Intézet (2600 Vác, Dr. Csányi L.
krt. 47.)
Járási Földhivatal (2600 Vác,
Káptalan u. 1-3.)
Járási Munkaügyi kirendeltség
(2600 Vác, Dr. Csányi L. krt.
45.)
Járási Építésügyi Hivatal (2600
Vác, Március 15 tér 11.)
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Járási Állategészségügyi és
Élelmiszerellenőrző Hivatal
(2600 Vác, Nárcisz u. 8.)

2.) Szociális igazgatási feladatok közül (megállapítás, felülvizsgálat, megszűntetés):
» időskorúak járadéka,
» ápolási díj (alanyi-fokozott)
» egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság,
» közgyógyellátás (alanyi-normatív)
» hadigondozás.
3.) Kommunális igazgatási feladatok :
» temető fenntartásával és
üzemeltetésével kapcsolatos
ellenőrzés,
» temetkezési tevékenységgel
kapcsolatos engedélyezés.

6.) Földügyi igazgatással kapcsolatos feladatok közül:
» részarány- földtulajdonosok
közgyűlésének összehívása.
7.) Állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatok
közül:
» állatotthon, állatpanzió, állatmenhely létesítésének engedélyezése.
8.) Honvédelemmel kapcsolatos feladatok közül:
» az illetékességi területen
lakó tartalékosok, potenciális hadkötelesek lakcímanyakönyv adatainak pontosítása.
9.) Ipari igazgatással kapcsolatos feladatok közül:
» TÁVHŐ- villamos energiaFöldgáz kötelezettség megállapítása.

4.) Menekültekkel kapcsolatos
feladatok:
» ellátásokról döntés.

10.) Vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok közül:
» kötelezés vízközmű rendszerbe való bekötésre,
» fogyasztó-tulajdonos kötelezése telepítésre.

5.) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatok közül:
» a személyi adat és lakcím
nyilvántartás vezetése az illetékességi területen lakcímmel rendelkezőkről.

11.) Oktatással kapcsolatos
feladatok közül:
» tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a jogszabályba meghatározott
feladatok ellátása,
» közreműködés az érettségi
vizsgák lebonyolításában.

» tanköteles korúak nyilvántartása
12.) Gyámhivatal hatáskörébe
tartozó hatósági feladatok:
» a városi gyámhivatal hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok teljes köre,
» a jegyző hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok közül:
» Gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése,
» Védelembe vételi eljárás,
» Családi pótlék természetbeni nyújtásáról döntés,
» Iskoláztatási támogatás
szüneteltetéssel kapcsolatos ügyintézés.
13.) Szabálysértési eljárások lefolytatása
Dr. Bojtayné B. Gabriella
jegyző

Sződiek Híradója – Negyedévenként megjelenő önkormányzati hírmagazin. Kiadja: Sződ Község Önkormányzata,
2134 Sződ, Dózsa György út 216. (tel.: 06 27 388 188, fax: 06 27 388 285, e-mail: szodiekhiradoja@invitel.hu, www.szod.hu).
Felelős kiadó: Hertel László polgármester. Felelős szerkesztő: Volentics Gyula. Szerkesztőbizottság: Boros Attiláné,
Erdélyi Balázs, Kemenczeiné Rácz Magdolna, Kolumbán Attila, Mészáros Ágnes, Papp István. Nyomdai előkészítés: Aletheia
Multimedia Kft. Nyomda: Multiszolg Bt., ISSN: 2063-6083
A szerkesztőbizottság a kéziratok rövidítésének jogát fenntartja! A szerkesztőség a magánjellegű közleményekért, tördelési,
nyomdai hibákért felelősséget nem vállal! A kézirat március 18-án került lezárásra.
Tájékoztatjuk tisztelt szerzőinket és hirdetőinket, hogy a Sződiek Híradója tavaszi számának lapzártája 2013. június 10-én
(hétfőn) lesz. A lapzárta után beérkező írásokat és hirdetéseket ezentúl csak a következő újságban áll módunkban megjelentetni.
Írásaikat Word (.doc), míg a képeket JPG formátumban a szodiekhiradoja@invitel.hu e-mail címre várjuk.
Felhívjuk hirdetőink figyelmét, hogy a megjelenés előtt szíveskedjenek a hirdetési díjat a polgármesteri hivatal pénztárába
befizetni.
Bruttó hirdetési díjaink 2012-ben: egy oldal fekete-fehér 20.000 Ft, fél oldal fekete-fehér 10.000 Ft, negyed oldal fekete-fehér
5.000 Ft. Színes hirdetés megjelentetésére nincs lehetőség.
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"Március melege patakokat ébreszt,
erdők vad homályát szoktatja a fényhez.
Szelíd ibolyákkal jelöli az ösvényt,
melyen víg tavaszunk elindulhat tüstént."
(Simon Emil: Hónapok)

Tisztelt Olvasók!
A 2013-as év nagy átalakításokat hozott és hoz az iskolák számára. A mi intézményünket a következő változások érintik:
» 2013. január 1-jétől az iskolák állami fenntartásba kerültek, működtetésükről az
állam vagy a helyi önkormányzat gondoskodik. A
mi iskolánk működtetője
Sződ Község Önkormányzata.
» Fenntartónk ezután a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK).
» Iskolánk a KLIK váci tankerületéhez tartozik, melynek vezetője Günther
Miklósné, iskolánk volt
igazgatónője, aki 12 éven
keresztül vezette intézményünket.
» 2013. szeptember 1-jétől az 1. és az 5. osztályosok az új Nemzeti Alaptanterv (NAT) szerint felmenő
rendszerben tanulnak. Ehhez új pedagógiai programot és helyi tantervet készítünk – erről a szülői
értekezleteken mindenkit
bővebben tájékoztatunk.
» 2013. szeptember 1-jétől az
iskolák kötelesek a tanulókat 16 óráig foglalkoztatni, és szülői kérésre 17 óráig felügyeletüket biztosítani.
Ez a felügyeleti rendszer
nálunk már ebben a tanévben is működik.
» A gyermek abban az évben
válik tankötelessé, amely-

nek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti. Az a
gyermek, akinek esetében
szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig
óvodába járhat.
» 2013-tól felmenő rendszerben a kötelező tanórai foglalkozások része lesz az állami általános iskolában az
erkölcstan vagy az ehelyett
választható hit- és erkölcstan óra.
Miután Günther Miklósné a
váci tankerület vezetője lett,
az igazgatói állásra pályázatot
írnak ki. Amíg az új igazgató
be nem tölti ezt a posztot, addig megbízott igazgatóként én
irányítom az iskola munkáját.
Huszonkét éve tanítok Sződön biológia-kémia szakos tanárként. Tíz évig voltam igazgatóhelyettes. Legfőbb feladatom a gyermekvédelem és a
pályaválasztás, valamint az országos mérések lebonyolítása
volt. A 10 év igazgatóhelyettesi munka Günther Miklósné mellett sokat segít abban,
hogy most el tudjam látni a vezetői megbízást.
Gyermekeink a változásokat
nem érzékelik. A tanítás zavartalanul folyik a továbbiakban
is. Legfontosabb feladataink
ebben az időszakban továbbra is a 8. osztályosok beiskolázása, és a leendő 1. osztályosok fogadásának előkészítése.
A háttérben szintén nagy
munka folyik. Minden iskolának át kell alakítania a saját
szabályzóit (pedagógiai program, szmsz, házirend), mi is
ezt tesszük.
Ha kérdések merülnek fel
Önökben az iskolában folyó
munkákkal kapcsolatban, kérjük forduljanak hozzánk bizalommal.
Kívánok mindenkinek szép tavaszt és kellemes húsvéti ünnepeket!
Márgusné Czinege Tünde
megbízott igazgató

Oktatás-nevelés – Iskola

Általános iskolába
történő beíratás
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre
történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2013. április 8-9. (hétfő, kedd)
8.00 – 18.00 óráig.
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt és az
iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás
esetén fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:
Körzeti általános iskola:

Hunyadi János Általános Iskola
2134 Sződ, Ady Endre utca 2.
Felvételi körzet: Sződ község közigazgatási területe.

„Az iskolában
áll a bál...!”
Elő a maszkokkal, készüljünk a bálra,
Sürögjünk-forogjunk mindannyian máma!
Édesanyák, nagymamák süssetek finomat,
Hogy jóllakjon a gyerekpocak!
Február 1-jén nagy örömmel
vártuk, hogy délután elkezdődjön végre a farsangi mulatság. Izgatottak voltunk már
egész nap, s végre magunkra
ölthettük vidám jelmezeinket.

Szokás szerint felvonulással
kezdtük a délutánt, s a zsűri,
akiket felsős diákjaink is képviseltek, a legérdekesebb, legkreatívabb, legszínesebb, legaprólékosabban kidolgozott
maskarákat értékelte.
A bemutatót követően játékos vetélkedők sora kezdődött, ahol mindenki felszabadultan érezte magát. Idén sem
maradt el a táncoslábúak produkciója: Mikó Szandi vezetésével újra kezdetét vette a néptáncház.
Az eredményhirdetést mindenki izgatottan várta, s a
meghirdetett kategóriában a
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Oktatás-nevelés – Iskola
tortanyeremények nagy sikert
arattak. A tombola után a jelenlévők az iskola aerobic-csoportjának „Fény-játék” produkcióját láthatták.
Minden gyermeknek és szülőnek fergeteges maszkabálban lehetett része.
Keszericze Kármen
tanító néni

Versenyeredmények
Diákjaink az I. Géza Király
Közgazdasági Szakközépiskola
levelező matematikaversenyén
vettek részt. A döntő 2013.
február 6-án volt. Az első
helyezést iskolánk tanulója,
Garad Ágoston nyerte el.
1. helyezés:
Garad Ágoston
8. osztályos tanuló
11. helyezés:
Menyhárt Csenge
7. osztályos tanuló
12. helyezés:
Blaskó Nóra
8. osztályos tanuló

Alapítványi
bál
2013. február 9-én került megrendezésre iskolánkban a már
hagyományosnak számító alapítványi bál, mely magyaros
hangulatban telt. A rendezvény meglepetéssel kezdődött,
mely az 5. osztályosok palotás
nyitótánca volt. Betanító tanár: Mikó Alexandra, néptáncoktató.
Ezt követte a 8. osztályosok keringője, melyet az idén
Keszericze Kármen, a gyerekek alsós osztályfőnöke tanított be.
Köszönjük minden kedves
vendégünknek, támogatónknak, a szülőknek, hogy jelenlétükkel hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez!
Sztrehárszkiné
Gyetvai Mária
rendezvényszervező
(Az alapítványi bál színes képeit megtekinthetik a 28. oldalon!)

Gratulálunk!

Közelgő események
Március 15.
Megemlékezés és hagyományos emléktúra
Március 21.
Bemutató óra a leendő 1.
osztályosok szüleinek
Március 27.
A színházi világnap alkalmából a felső tagozatosok számára A Pál utcai
fiúk című előadás megtekintése a Faluházban
Április 5.
Az ovisok látogatása az
iskolában
Április 8–9.
8–18 óráig a leendő 1.
osztályosok beiratkozása

Április 11.
Költészet-napi
szavalóverseny a Faluház
rendezésében
Április:
Föld-napi verseny
Április 19.
Auschwitz Album című
tárlat megtekintése Vácon
a 8. osztályosokkal
Május 10.
Tánctalálkozó
Május 29.
Országos
kompetenciamérés
6–8. osztályosoknak

1% az iskolának
Kérjük, ajánlja föl adója 1 százalékát
a sződi általános iskola alapítványának!

SZŐD KÖZSÉG ISKOLAI
OKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

18684072-1-13

Blaskó Nóra, Garad Ágoston és Menyhárt Csenge
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Oktatás-nevelés – Óvoda

a szőnyegen játszottunk és ismerkedtünk más gyerekekkel
is, persze közben folyamatosan
kattintottuk a fényképezőgépünket is, hogy megörökítsük
ezeket a boldog pillanatokat.
Külön örültem annak, hogy
2 lányom csoportja között
nyugodtan jöhettem-mehettem a lányokkal együtt, így
együtt voltunk és nem kellett otthagynom egyik kislányomat sem a csoportszobájában. A nyílt nap egy közös énekkel és tánccal zárult,
ami a másnapi farsanghoz
már megadta a jó hangulatot.

Nyílt nap
Január 25-én pénteken tartotta az óvoda a farsangi nyílt napját, amelyre izgatottan készültünk, hiszen kisebb lányunknak, aki decemberben lett Csiga csoportos,
ez volt az első farsangi bálja.
Ezen a napon az óvoda hagyománya értelmében a szülők, esetleg nagyszülők bemehetnek az óvodába, ahol a
gyerekekkel együtt készíthetnek egy a farsanghoz kapcsolódó figurát.
A csiga csoportosok egy
mozgó papírbohócot, míg a
Süni csoportosok fakanálból

készült bohócot készítettek. A
nagyobb csoportok pedig igazi kis remekműveket készítettek, amelyet aztán persze mindenki boldogan hazavihetett.
A gyerekek nagyon boldogok és elégedettek voltak, hiszen szüleik segítségével ragaszthattak, festhettek és a na-

gyobbak már az ollót is ügyesen használhatták.
A bohócok elkészítése közben beszélgettünk más szülőkkel és az óvónénikkel is, a gyerekek pedig nemcsak játszhattak, hanem a nekik vitt apró
sütikből csemegézhettek is. A
bohócok elkészítése után már

Zenei
délelőtt

Február utolsó napjaiban, mikor már a napsugarakat is egyre többször látjuk, sűrűbben
hangzanak el óvodánkban tavaszváró mondókák, hóvirágos versek. Ilyenkor Heinczinger Miklós zenei délelőttjén igazán nem meglepő, ha
párválasztós énekekkel várjuk
a tavaszt. Minden fiú és lány
párra talált, és a Láttál-e már
valaha kezdetű dalt saját-és választott társa nevével énekelhette.
Ki tudja? Lehet, hogy új barátságok köttettek?

Bujtásné Bajkai Csilla
Kinga és Laura anyukája

Farsang
Nyulász Péter

A farsang

Láttál-e már valaha
Csipkebokor rózsát,
Csipkebokor rózsa közt
Két szál majoránnát.
Egyik szál majoránna
Virág Erzsi lenne,
Másik szál majoránna
Váci Gábor lenne.

Köszönjük, hogy eltölthettünk 2 felejthetetlen órát ezen
a nyílt napon, és bízunk benne, hogy a jövőben is folytatódik ez a szép hagyomány.

Van egy vágyam: gomba lenni, nagyra nőni fél nap alatt,
lenne rajtam csipkegallér, és egy jó nagy pöttyös kalap.
Meggondoltam mégse gomba, inkább messze szálló lepke,
fejem búbján két kis csápom, hátamon meg szárnyam lenne.
Zenei délelőtt Heinczinger Miklóssal

Pille nem jó, hanem cica!
Elég lesz egy csíkos ruha,
cérna bajusz, hosszú farok,
láthatnák, hogy macska vagyok.
Talán mégis rendőr inkább, tányérsapkás,
é ká komoly,
k l délceg,
dél
esetleg egy kalóz vezér, vagy egy fehér lovas herceg.
Van még pár nap eldönteni, mi legyen a tuti jelmez
Az a fő, hogy nemsokára felvonulós jelmezbál lesz:
ágyú dördül, sípszó harsan: fület sértő-bántó fals hang.
Dudafújó, kerepelő, télkergető, zsongó farsang.

Farsang
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Téli teremfoci
A Bozsik-program keretében
téli teremlabdarúgást szervezett a Váci Labdarúgó Egyesület.
Szerencsénkre ennek az eseménynek kicsiny falunk biztosította a helyszínt, így bemelegítésként az óvodából elsétáltunk az iskola tornatermébe.
A rendszeres mozgás mellett meghozta gyümölcsét,

Kiszézés

Mentovics Éva:

Lángolj, kisze, vidd a ttelet!
elet!
Ahogyan a kisze ég,
úgy tűnjön el minden jég!
Csorduljon a jégcsap könnye,
éltet adjon minden csöppje!
Amikor a kisze lángol,
fusson a fagy hét határról!
Dőljön le az összes hófal,
tavasz jöjjön minden jóval:
gólyahírrel, napsugárral,
szárnyaljon a víg madárdal,
csattogjon a gólyakelep…
szaladj már tél, ott a helyed,
ahol hívnak, ahol várnak,
szíves szóval invitálnak.
Hadd fogadjuk a víg tavaszt,
mely orcánkra mosolyt fakaszt,
derűt ígér, víg kacagást –
felednénk már a havazást.
Csobbanjon a csermely fodra,
rügy pattanjon sombokorra!
Lila sáfrány, csillagvirág
hirdesse, hogy szép a világ.
Lángolj, kisze, vidd a telet,
bimbózz, tavasz, itt a helyed!
Kisze, kisze, szalmabáb,
égj el minél hamarább,
füsttel írd a kéklő égre:
Jöjj el, tavasz, jöjj már végre!

hogy az induló gyerekek
mindegyike Attila bácsi „növendéke”, így fegyelmezett támadásokkal, sportszerű cselekkel és magabiztos gólokkal
gyönyörködtettek bennünket
óvodásaink.
Első helyen végeztünk, névre szóló emléklappal gazdagodott mindenki.
Köszönjük a szervezőknek,
a szülőknek a lehetőséget, és a
gyermekeknek, hogy beleadtak apait-anyait.

Kiállításon
jártunk
Örömmel értesültünk róla,
hogy vitéz Nagy János László fafaragó művész kiállítása
számunkra is elérhető a Faluházban. Gyermekeinket szeretnénk több és változatosabb
ismerethez juttatni, melyre remek alkalmak nyílnak Buzogány Márta, a Faluház vezetője segítségével.
A kiállítás során segítségünkre voltak a munkák mellé készített szöveges leírások,
melyek felolvasásával még élvezetesebbé tehettük a látottakat.
Csodálatos alkotásokat láthattunk, köszönjük, hogy ennek mi is részesei lehettünk.

Milyen a
gyermeki
kíváncsiság?
Meghívást kaptunk vitéz Nagy
János László fafaragó művész
kiállítására a Faluházba. A Pillangó, Méhecske és a Katica
csoportosokkal a péntek délelőttöt a kultúra egy ritkán elérhető ágának kívántunk szentelni. Miközben néhány óvodásunk már a Faluház épülete
előtt észre vette a polgármester úr autóját... Ezért nem volt
nehéz témát találniuk, amíg a
kabátjaikat akasztottuk a fogasokra, hiszen néhány óvo-

dásunk már otthon is hallotta, hogy „ide költözött a hivatal...” A suttogásra Márti néni
is felfigyelt, és lehívta Hertel
László polgármester urat,
aki természetesen megígérte, hogy a kiállítás megtekintése után az ő irodáját, és a többi hivatali helyiséget is megtekinthetjük. Közel ötven gyermekkel nézhettünk szét a már
szépen berendezett irodákban,
és azt hiszem minden kérdésükre választ kaptak óvodásaink.
Így ez a péntek délelőtt öszszekapcsolódott a kultúra
megismerésén túl, községünk
változtatásainak megismertetésével.
Köszönjük ezt a nyitottságot, rugalmasságot és a kedves
fogadtatást.

(A kiállítás képei a 27. oldalon
tekinthetők meg!)

Március 8.,
nőnap
Nőnap alkalmával nektek, virágot hozok,
még versemet elmondom, kérlek ne mosolyogjatok.
Oly természetes, hogy vagytok nekünk,
nélkületek üres lenne az életünk!

1% az óvodának
Kérjük, ajánlja föl adója 1 százalékát
a sződi óvoda alapítványának!

CSUPAFÜL ALAPÍTVÁNY

18684728-1-13
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Szurdopedagógus segíti
munkánkat
Szeptember óta Pásztor Éva
szurdopedagógus az óvodánkba járó hallássérült gyermekekkel foglalkozik. Gyógypedagógiai
munkásságával
nem csak a gyermekek szüleinek, hanem a mi kérdéseink-

„Aki tanul,
halad, aki
lusta, marad.”
Mai világunk mindenkitől
megköveteli, hogy folyamatosan képezze, fejlessze magát. Megállni nem lehet. Soha
nem szabad elpuhulni, állandóan edzeni kell az agyunkat.
Csak így maradhatunk szellemileg frissek. Tanulni, lépést
tartani a világ fejlődésével tehát folyamatosan kell. Felnőttként se engedheti meg magának senki sem, hogy leálljon,
elégedetten hátradőljön. Ez
különösen igaz a pedagógusokra, akik hosszú éveken át

Fontosabb
eseményeink
Március 22.
Víz világnapja
Április 11.
A költészet napja
Április 13.
Tánctalálkozó
Erdőkertesen
Április 22.
Föld napja
Április 25–26.
Anyák napja
Május 16.17.
Évzárók, ballagás
Május 7–8.
Óvodai beíratás
Gyermeknap

re is gyakran ad választ, segít a
problémák megoldásában.
Februári szülői értekezleteinken személyesen hívta fel a
szülők figyelmét azokra a jelekre, amelyek a gyermek fejlődésének eltérő ütemét jelzik.
Gyakorlati példákkal segítette a szülők mindennapi otthoni nevelését. A szülői értekezlet végén fogadó órákat
tartott egyéni kérdések megbeszélésére.
Köszönjük szépen a segítséget.
nevelik-oktatják a felnövekvő
nemzedéket.
Szerencsére az önképzéshez
már sokféle módszer a rendelkezésünkre áll. Óvodánkban
az óvodapedagógusok rendszeresen részt vesznek továbbképzéseken. Itt olyan új
ismeretekkel, módszerekkel
találkozunk, melyek segítik további munkánkat, új lendületet adnak óvodásaink sokoldalú fejlesztéséhez. Sajnos azonban minden továbbképzésen
nem vehet rész minden kolléga. Erre dolgozott ki a nevelőtestület egy évek óta jól bevált
és működő rendszert: a házi
hospitálást. Itt az adott képzésen megszerzett elméleti és
gyakorlati tudást adják át egymásnak munkatársaink.
Mi is hisszük, amit már a
régi görögök is tudtak, hogy
a test és a lélek nem választható el egymástól. Ép testben
ép lélek, hirdették, és ma sincs
ez másként. Számtalan tudományos kísérlet, vizsgálat alátámasztotta már, hogy a lelki egészség egyik feltétele az

Oktatás-nevelés – Óvoda
egészséges életmód, azon belül is a rendszeres testmozgás.
Az új köznevelési törvény
is kiemelt figyelmet szentel a rendszeres testmozgásnak. Ehhez kapcsolódóan
óvodánkban is kiemelt szerepet kap a mozgás. Kemenczeiné Rácz Magdolna kolléganő tartott legutóbb házi hospitálást, melyet testnevelési játékokból állított össze. A Katica csoportos gyermekek segítségével olyan eszköz nélküli és eszközzel végezhető játékokat mutatott be nekünk, melyekből minden korcsoport óvónői kedvükre válogathatnak, akár a mindennapos testnevelés, akár a tornaszobai mozgás, sőt az udvari tevékenységek megszervezése során is. Az egyszerű,
világos szabályok és a kivitelezéshez szükséges szervezési feladatok átláthatósága, nem
utolsó sorban pedig az óvoda
kitűnő adottságai (mozgáshoz
szükséges eszközök, megfelelő hely) mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a hozzánk
járó gyermekek számára biztosítsuk a fejlődésükhöz szükséges, változatos mozgáslehetőségeket.
Vásárhelyiné
Meggyes Edina

Iskolába
készülünk
Február hónapban lezajlottak
az iskolaérettségi vizsgálatok.
Ezeken a vizsgálatokon egyénileg mértük fel a gyermekek
» kommunikációs és verbális
készségét
» szem-kéz koordinációját
» matematikai műveletekkel
kapcsolatos ismereteit
» környezetükről való tájékozottságát
» térbeli tájékozottságát
» irányok, emberi test ismeretét
» hasonlóság-különbözőség
fogalmát
» időrendi sorrend kialakítását
» memóriáját
» érzékszervek ismeretét
» rajzkészségét.
A felmért gyerekek eredményének átlaga 83.6 % volt.
Várhatóan 48 gyermek kezdi el szeptemberben az első
osztályt. Az iskolaérettségi
mérési eredményükről a szülőket fogadóórán tájékoztattuk.
Puskás Szilveszterné
óvodavezető

Óvodai beiratkozás
Május 7-én (kedden) 9.00 – 15.00-ig,
Május 8-án (szerdán) 9.00 – 12.00-ig
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Könyvtári
hírek,
könyvtári
programok
A sződi könyvtárba a 2013-es
évben is sok gyermek és felnőtt iratkozott be.
A sződi könyvtárnak a tavaszi ébredésben egy különleges vendége lesz: április 5-én
pénteken, 18 órakor dr. Kiss
Gergely háromszoros olimpiai
bajnok vízilabdázót hallgatjuk,
kérdezzük.

országon a kultúra még fontosabb szerepet kapjon, mint
az eddigi esztendőkben, hogy
a művelődési tevékenységek
a társadalom összes rétegét
megérintsék, hogy a kultúra
által az emberek jobbak legyenek és érezzék jól magukat ott
ahol élnek. Legyen a hagyományőrzés éppen annyira fontos, mint a hagyományteremtés. Boldogan idéztem L. Simon Lászlót, a Nemzeti Kulturális Alap bizottságának elnökét, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma kultúráért felelős államtitkárát: „Egyetlen település sem maradhat közművelődési lehetőség nélkül.”
A nap díszvendége Udvaros
Béla, a Kulturális Örökség
Díjjal kitüntetett Evangélium Színház vezetője és az or-

szág egyik legismertebb Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznőjének édesapja volt,
aki különösképpen értékelte
a sződi kultúra házát, és természetesen azt, hogy telt háznak idéztünk a magyar kultúra
gyöngyszemeiből. E gyöngyszemek álljanak itt felsorolva
(ld. a plakátot)!
A színes program egy fennkölt pillanata Volentics Gyula
köszöntése volt, aki ezen a napon kapta meg a Magyar Kultúra Lovagja címet Budapesten a XVI. Magyar Kultúra
Napja Gálán. Gratulálunk!
A tartalmas ünnepséget Urbanik György plébános úr zárta, szívmelengetően megáldotta a magyar kultúrát. Isten áldja meg érte!
Buzogány Márta

Udvaros Béla,
a nap díszvendége

Dr. Kiss Gergely

Faluházi
programok,
rendezvények

Gazsó Tímea
Dominikát idézi

Január 19.
A magyar kultúra
napja
Ezen a szép szombati napon a
sződi Faluházban méltón, annak rendje és módja szerint
ünnepeltük a magyar kultúra napját. A Faluház vezetőjeként bevezetőmben azt kívántam, hogy 2013-ban Magyar-

Urbanik György atya
áldást mond a kultúrára
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Február 2.
Nosztalgia buli
Ismét megrendeztük a Faluházban a már hagyománynak
számított Nosztalgia bulit. A
jó hangulatot a retromuzsika
és a mára már népesre duzzadt
bulizó társaság garantálta.
A következő táncpartit április 27-re tervezzük!

Február 8.
Kultúrházak
éjjel-nappal
A sződi Faluház ebben az évben is csatlakozott egy fontos

országos rendezvényhez, nevezetesen a Kultúrházak éjjel-nappal akcióhoz. Ez a közművelődési akció 2013-ban
a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult
meg, szervezője pedig a Magyar Népművelők Egyesülete.
Ez az ünnepi akció a felelősségről szól. A közművelődésben elhivatottan dolgozók, és
a fenntartók, támogatók, működtetők, valamint a szolgáltatásokat igénybe vevők közös
felelősségéről annak érdekében, hogy a közművelődés
házai továbbra is részesei legyenek a helyi társadalom fejlődésének, a helyi közösségek
megerősítésének. Sajó Attila,
a Magyar Népművelők Egyesülete elnökének leveléből idézek:
„A csatlakozó intézmények példát mutattak szolidaritásból, az
egymás iránti tiszteletből és a közművelődési szakma iránti elkötelezettségből is! Csak úgy lehet szakmánk erős, ha közösen, együtt és
sokan állunk ki közös ügyeinkért!

Faluház
Köszönöm, és maradandó élményt
kívánok mind a közönségnek,
mind a szervező kollégáknak, mindenkinek aki hozzájárul a programok sikeréhez, a frontemberektől a
háttérmunkásokig, a népművelőktől a technikai alkalmazottakig!
Sok sikert!”
A maradandó élményt Sződön a Faluház klubtermében
vitéz Nagy János László fafaragó művész kiállítása nyújtotta. A kiállítást méltatta és megnyitotta: Kardos Tibor, sződligeti képzőművész.
Nagy János László 1945.
október 4-én született. Még
két éves sem volt, mikor a családot a Benes-dekrétumok
alapján kitelepítették Magyarországra. Tíz éves koráig Móron élt. Szüleivel 1956-ban
emigráltak Kanadába, ahol hazatéréséig 48 évet töltött.
Torontóban végezte el a
képzőművészeti főiskolát, és
hosszú éveken át grafikusként
tevékenykedett. Munkája mellett tíz éven át karikatúrát tanított főiskolai szinten.

A Pál utcai fiúk
Mint művész sokféle médiumot kipróbált, végül a fafaragás mellett döntött, melyet
a legnagyobb élvezettel űz a
mai napig. Negyvennyolc év
kanadai élet után feleségével,
Sárival 2004 szeptemberében
költözött vissza Felvidékre,
Ógyallára.
Eddigi életét erősen befolyásolták a Benes-dekrétumok
igazságtalanságai, a kitelepítések, a deportálások, valamint

Fejeken maradtak az üvegek

Szigetközi polgári tánc

Írja a nevét csupa kisbetűvel!

Akik mindig kedvesek

