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Agyagozás a faluházban

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat lehetőséget nyújtott, hogy nagycsoportos óvodásaink részt vegyenek Tábori
Kata keramikus által vezetett
kézműves foglalkozáson.
Örültünk, hogy a gyerekek
megismerkedhetik és gyakorolhatják az agyagozás technikáját.

A faluházban Tábori Kata
fogadott minket. Kedves, barátságos fogadtatás hatására a
gyermekek oldott hangulatban kezdtek tevékenykedni.
Gondosan előkészített hos�szú asztalokon már kinyújtott
agyag lapok látványa a gyermekeket kíváncsivá tette. Kata
elmagyarázta az agyagozás me-
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netét, az eszközök használatát. Az agyaglapokból karácsonyi figurákat nyomhattak ki, a
megmaradt agyagból szabadon
választott figurát készíthettek.
Aki elkészült a figurákkal, kipróbálhatta a korongozást is.
A kicsi kezek finom mozdulatai által szép tálkák is készül-

karácsonyi díszekkel együtt.
Köszönjük a lehetőséget a
Szlovák Kisebbségi Önkormányzatnak, Tábori Katának
és Buzogány Mártának, hogy
a méhecske és a katica csoportosok ilyen sok élménnyel
gazdagodva térhettek vissza az
óvodába.

tek, melyet Kata majd kiéget,
és a gyermekek hazavihetik a

Mikó Gáborné
óvónő

Környezetvédelem az óvodában
gyűjtőinkre is. Szerencsére a mi falunkban lehetőség
van erre, ezért soha nem feledjük el megbeszélni a gyerekekkel, ahányszor elmegyünk előttük, melyik kukába mit lehet tenni.
A nagyobbak már aktívan vesznek részt a gyakorlatban: levelet gereblyéznek, amit nem égetünk el,

Óvodánk fontosnak tartja
a környezettudatos nevelést,
a környezetvédelmet. Tudjuk, hogy a gyermek személyiségének kialakulásában
nagyon fontos szerepe van a
3–6 éves korban átélt élményeknek, tapasztalatoknak.
Ezekben az években alapozzuk mega gyermekek fejlődésének irányait, ezért a játékokban már a kiscsoporttól igyekszünk a helyes ma-

gatartás felé terelni a kisgyermekeket. Ebben a korban játékosan ismerkednek
meg a szelektív szemétgyűjtéssel, növények és állatok
védelmével, azzal, hogy csak
rajtunk múlik, milyen környezetben élünk.
Sétáink során rácsodálkoztatjuk a gyerekeket egyegy szép kertre, rendezett
utcáinkra és felhívjuk a figyelmüket szelektív szemét-

hanem komposztáljuk az
avart, így tavasszal virágok
ültetésnél trágyaként használhatjuk fel a belőle képződött humuszt.
Az udvar hátsó részében
levélkupacot gyűjtünk és
megnézzük a gyerekekkel,
milyen bogarak bújnak el a
levelek alá a hideg elől. Szelektív kukába gyűjtjük az
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Decemberi várakozás:
Nyílt nap

elemeket, mert már gyermekeink is tudják, hogy nem
dobható bármilyen szemétgyűjtőbe az ártalmas kémiai
anyagokat tartalmazó elem.
Az általunk használt papírhulladékot külön gyűjtjük, így a gyermekek látják,
mennyi papírt küldünk újrahasznosításra. Ezzel védjük erdeinket.
Tudják, hogy a műanyag
flakonokat külön zsákba
kell tenni. A joghurtos dobozt ki kell mosni, mielőtt a
zsákba tesszük.
Örömmel tapasztaltuk,
hogy ilyen mondatok hangzanak el: „Én mondtam
anyukámnak, hogy otthon
is gyűjtsük [külön] a hulladékot. Már nekünk is van
szelektíves zsákunk”. Ezért
érdemes dolgozni.
Köszönjük a szülőknek,
hogy partnereink a nevelésben és a környezet megóvásában.
Tomecskó Mihályné
óvónő

Advent első vasárnapja előtt
a Cica és a Nyuszi csoportban
nyílt napon készíthettünk ünnepi díszeket együtt a gyerekekkel.
Izgatottan vártuk a péntek
délutánt, ez alkalomból még lányom is örömmel töltötte első
alvását az óvodában. Három
órakor körbeültek a teremben
a gyerekek – a szülők ölében.
Az óvó nénik és a dadus nénik

kedves ünnepi versekkel és dallal kívántak nekünk áldott karácsonyi ünnepeket, megteErdős Anna:
Adventi várakozás
Kézen fogom az unokámat
Megyek a templomba vele
Advent első vasárnapja
Gyertya gyújtás ideje
Kisded Jézus együtt várunk
Advent napján gyertyát gyújtunk
Mire elég :egy-kettő-három-négy
Kis Jézus velünk légy
Ég a gyertya,lángja lobban
Meghitt csend van a templomban
Mert a Megváltó eljön közénk
Hisz várjuk eljövetelét
Szívünket kitárjuk
Szeretetet tőle várjuk
Ő egy kedves ajándék
Nekünk hozza szeretetét
Eljön a béke szívünkbe
Melegséget áraszt a lelkünkbe
Minden évben Őt várjuk
Advent csendjében

remtve ezzel a meghitt hangulatot. Majd az asztalokhoz ültünk, ahol előkészítve vártak

ránk a különböző színes szalagok, dekorációk, aszalt gyümölcskarikák, termések. Előkészített minták segítettek ötleteket meríteni. Így vágtunk
neki a közös alkotásnak, és még
a legmozgékonyabb gyerkőc is
leült segíteni a díszek összeválogatásában és felragasztásában.
A program végén a szülők számára beszélgetésre nyílt lehetőség az óvónőkkel a gyerekek viselt dolgairól, benti életéről.
Nagyon szép adventi díszekkel és óvodai élményekkel tértünk haza. Köszönjük az óvó
néniknek és dadus néniknek a
szervezést, a kedves köszöntőt
és a közös élményt!
Mentsik Anita
anyuka

MIKULÁS VÁRÁS
Czeglédi Gabriella: Jön a Mikulás
Jön már, itt a Mikulás!
Fehérprémes, hósapkás.
Hétmérföldes csizmája,
a világot bejárja.

A hatalmas puttonya,
ajándékkal megrakva.
Jó gyermekek megkapják,
megtelnek a kiscsizmák.

Sződiek Híradója – 2013. tél 11

Oktatás-nevelés

Nagyon jó ütemben halad az óvoda bővítése
A képek magukért beszélnek

Csupafül Közalapítvány
18684728-1-13
Homok Noémi: Szenteste
Elérkezett végre a Szenteste napja,
Mindenhol harsog a karácsony hangja.
Édes illat száll, s kint hull a hó,
Az ünnep gyönyörére nincsen szó.
Elvarázsol mindenkit az ünnepi élet,
Az utcákban díszelegnek a színes fények.
A házakban a fenyő is áll már a helyén.
Az emberek szívébe szökik a remény.
Elérkezett végre a Szenteste napja,
Mindenhol harsog a karácsony hangja.
Adj hálát Istennek, hogy szeret a családod,
S melletted állnak az igaz barátok.

Minden kedves támogatónknak, lakótársunknak, áldott karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag új évet kívánok az óvoda dolgozói nevében.

Puskás Szilveszterné
óvoda vezető
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Könyvtári hírek,
könyvtári programok
A sződi könyvtár 2013-ban is
sok kellemes rendezvénynek
adott otthont. Ez nem csodálnivaló, hiszen, sződiek, máshonnan ide látogatók kortól függetlenül egyöntetűen
igen jó véleménnyel vannak a
könyvtár külleméről és szol-

gáltatásairól. Kívánom, hogy
a 2014-es évben, még többen
gyűljünk, beszéljünk, énekeljünk, és nem utolsó sorban olvassunk ebben a kényelmes, állományában igényes, olvasó
csalogató szép könyvtárban.

November 8-Regejáró klub
November 12-Grafológiai előadás

Tanulunk

Bevezetés a grafológiába

Betűformálásunk jelentése
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Faluházi programok,
rendezvények
November 19

jük professzor úrnak, hogy értékes tanácsaival segített nekünk életünk minőségén változtatni.

„Test-lélek-szellem
harmóniájának
megőrzése a nehéz
időkben”

December 6

Dr. Papp Lajos szívsebész
professzor előadása.
Sokunknak okozott testilelki felüdülést dr. Papp lajos előadása. A kitűnő előadás, dedikálással egybekötött
könyvvásárral zárult. Köszön-

Mikulás napján a színházteremben a Túlpart együttes.
A második bérletes előadás
címe: „ Három király útra
kel”. Reményeink szerint a
sződi gyerekek egy újabb kellemes előadás részesei lesznek
a Faluházban.

Dedikálás

Egy nagyszerű előadás záróakkordja a köszönet

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: 12.00 – 18.00
szerda: 14.00 – 18.00
péntek: 12.00 – 16.00

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.
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Képek a sződi sport (h)őskorából III. rész
A sződi csapat 1949 pünkösdjén

Álló sor: 1. ismeretlen, 2. ismeretlen, Tóni bácsi („fodrász”), Mikes József („Kvócskár”), Zachár Mihály („Kifli”), 6. ismeretlen,
Mikes István, Dinka István („Szalkan”), ülő sor: 1. ismeretlen, Zachár István („Púhli”), 3. ismeretlen, Kovács István, Dinka Pál.

Álló sor: Zachár János („Koser”), 2. ismeretlen, Dinka Ferenc („Julcsi”), Tóni bácsi („fodrász”), Papp Ferenc („Porjani”), 6. ismeretlen, 7.
ismeretlen, 8. ismeretlen, ülő sor: 1. ismeretlen, Mikó Károly, Garaba Ferenc, 4. ismeretlen, Dinka András („Magyar”, ács).
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Álló sor: Kovács László („Fakics”), Mészáros József („Baló”), Erdélyi János („Petorbátyó”, vagy „Cigány”), Gyurina Mihály, Juhász István
(„Lyukas”), Szerencsés István („Tyika”), 7. ismeretlen (községházán dolgozott), 8. ? Jóska, ülő sor: Kelemen Ferenc, Zelinka Ferenc
(„Hambúr”), Kovács András („Fakics”), Kelemen János, Hertel László.
Köszönetet mondunk a fotókért Juhász István képviselőnek, valamint a személyek beazonosításában nyújtott segítségéért id. Hertel Lászlónak!

HÁZIORVOSOK RENDELÉSI IDEJE
Sződ, Dózsa György út 104.
dr. Rull Csaba (I. körzet)
telefon: 06 70 413 6854

hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

8.00-11.30
8.00-11.30
8.00-11.30
13.00-16.00
10.00-12.30

dr. Bonyhádi Elemér (II. körzet)
telefon: 06 70 338 0634

hétfő
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

14.00-16.00
13.00-14.00
12.00-13.00
8.00-10.00

VÉDŐNŐI- ÉS GYERMEKORVOSI RENDELÉS
Sződ, Dózsa György út 48.
telefon: 06 30 467 6292
Baloghné Nagy Katalin védőnő
telefon: 06 30 540 6937

Csecsemő tanácsadás:
szerda:
9.00-10.30
Terhes tanácsadás:
szerda:
10.30.-12.00

dr. Bíró Emőke gyermekorvos
telefon: 06 30 222 0307

hétfő:
csütörtök:

14.00-15.30
14.00-15.30

VÁCI KÖZPONTI
ORVOSI ÜGYELET
17.00-7.00 óra között,
valamint hétvégén és ünnepnapokon,
telefon: 314 862
KAMILLA PATIKA
Sződ, Dózsa György út 48.
telefon: 352 004
Nyitva tartás:
H-P.: 8.00-12.00, 14.00-18.00
POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
Sződ, Dózsa György út 100.
telefon: 388 188, 388 020
fax: 388 285
hétfő:		8.00-12.00
		12.30-17.00
szerda:		8.00-12.00
		12.30-16.00
péntek:
8.00-12.00
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Tomecskóéknál fél évszázada valóban Szűz Mária jelent meg?

A SZŐDI JÉGSZOBOR ÉGI CSODÁJA
Egy családi vonatkozású
adomával kell kezdenem e rövid írást. Apám, Volentics Mihály („Kakas”) 1963–64-ben
volt Vácott sorkatona. 1964
januárjában futótűzként terjedt el a laktanyában a hír:
– Sződön, a Rákóczi utcában, a „Percel-házban” megjelent a Szűzanya!
– Micsoda? – kérdezte apám,
ahogy tehették sokan mások
is. Ő ott, abban az utcában
nőtt fel, de ilyen nevű családot nem ismert. Persze, hiszen
Percelnek nevezték a házat –
talán a színésznő Zita után –,
de valójában a helyi Tomecskó
család ragadványnevét („Pralec”) ejtették az idegenek így,
helytelenül.
Annyi bizonyos, hogy egy
téli reggelen Tomecskóék Rákóczi utcai háza kamrájának
felső polcán megfagyott egy
üvegnyi, a szentkúti (Mátraverebély) búcsúból hozott szenteltvíz, amit a háziak a reumás lábú nagymamának szántak, hátha meggyógyítja. Télen – amikor a fájós térd borogatásához szükség lett volna
a gyógyírra – fedezték csak fel:
a vizet burokként körbezáró
üveg összetört és a helyén csak
egy üveg alakú jégdarab áll. A
szimpla ablakú, hideg kamrában jéggé fagyott víz igen furcsa módon nem volt áttetsző,
ezért erre hitte és mondta először a szomszédasszony:
– Ez tisztára a Szűzanya!
Az egyház nem hitelesítette
az eseményt, mondhatni bölcsen hallgatott erről a csak pár
napig, a melegebb idő beköszöntéig tartó „csodáról”. De
mit is mondhatott volna az
egyházi tanítóhivatal hivatalos álláspontként a híveknek
erről a véletlen természeti tüneményről? Még a helyi plébános, Delia Pista bácsi sem
tudott mit kezdeni a természet eme különös játékával, a
templomban a szószéken ki is
jelentette: nem látja a jégben
az idősebb asszonyok által felfedezni vélt figurát, az csupán
fizikai jelenség. A fáma szerint

a pap eme kijelentése miatt a
nénik egy része tüntetőleg kivonult a templomból.
Egy bizonyos: a hirtelen fellobbanó érdeklődés miatt a
futótűznél is sebesebben terjedt el és járt – telefon és internet híján – szájról-szájra a hír.
Először a szomszédok, majd a
szomszédok szomszédjai jöttek látni a csodát, de aztán
megindult a falu és a vonaton
munkába utazó sződiek híradása nyomán a távolabbi vidék kíváncsi lakóinak népvándorlása is. Sok helyről – mes�szebbről még különjáratú autóbuszokkal is – ezrek és ezrek
érkeztek Sződre. Jöttek a parasztház ablakába kitett csodát
hinni kívánó katolikusok, akik
előbb a Rákóczi utcai ház előtt
az utcán, később pedig már az
udvaron is imádkoztak a porcelántányérba helyezett „jeges”
Máriához, az üvegformájú jégtömbhöz. Mondják, egyes településeken még a templomok
is kiürültek a Sződre utazó hívek sokasága miatt. Sok fényképet készítettek a jégbörtönébe zárt glóriás alakról és régen
szinte minden sződi családnál
volt egy-egy fotó e különlegességről.
Petróczky Gusztáv elnök a
tanácsülésen és Levák, a Haladás Tsz elnökségi ülésén is felvetette az aktuális témák között a „jelenést”. Persze az ötven évvel ezelőtti politikai
környezetben a fejlécén a világ proletárjainak egyesülését
szorgalmazó Népszava cikkírója középkori babonaságnak
állította be az egész eseményt.
Lehet, hogy igaz, lehet, hogy
nem, de az újság szerint a tszelnök azt mondta:
– Bár a táblában jelent volna
meg, uborkaszedéskor!
A szobrot olvadásakor Sződön olyan betegekhez is elvitték, akik korábban nem tudták megnézni. Ilyenkor a betegekhez érintették a jégszobrot (ezt hívja a néprajz „érintőzésnek”), ezzel is felgyorsítva
megsemmisülését. A teljes olvadás bekövetkezésekor a vis�-

szamaradt szenteltvizet megitták, hátha meggyógyul valaki.
Az esemény pontos időpontját is sikerült véletlenül
megtudnom. Jó néhány éve
már, hogy megtaláltam nagyanyám egy régi imakönyve
utolsó lapjainak egyikén ceruzával bejegyezve a „jelenés”
pontos, közel ötven évvel ezelőtti, 1964. január 29-i dátumát.
A bemutatott képről pedig
döntse el az olvasó, mit is lát
a jégbe fagyva: optikai hatások
csalóka látszatát vagy Megváltónk édesanyját.

Források:
• Baktai Ferenc: A csoda elolvad (Népszava – napilap,
1964. február 29. száma),
• De hisz mit is mondjak, amikor a pap is…” (Új Ember
– katolikus hetilap, 1964.
március 15. száma),
• Horgas Béla: A sződi Szűz
Mária ürügyén (Alföld –
irodalmi és művészeti folyóirat, 1964. augusztus),
• A keresztény imádság (Váci
Egyházmegyei Kalendárium
2011).
Volentics Gyula
helytörténeti kutató
a magyar kultúra lovagja

A sződi jeges Szűzanya

