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Oktatás - nevelés
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

Kedves Támogatónk!
Ezúton szeretnénk megköszönni támogatását,
mellyel hozzájárult
a sződi óvodások hétköznapjainak szebbé tételéhez.

Te most is az vagy, áldott szent Karácsony,
Mi Betlehemben legelőször voltál:
Újjászülője a kerek világnak,
Hitünk napfénye, a szívünkben oltár.
Te most is az vagy, csak mi változánk meg,
Csak nekünk ócska minden ami régi.
Nem hallgatunk az angyalok szavára,
Nem kell nekünk a csillag se, ha égi.
Ó, szent karácsonyéj csillagvilága…
Ragyogj, ragyogj csak változatlan újra.
Az én lelkem csak téged vár, s tetőled
száz lidérc fény közt el nem tántorodna.
A gyermekhitnek hófehér palástját
Borítsd reám csak egy éjszakára,
És én megáldlak, síromig követlek
Ó, szent Karácsonyéj csillagvilága.
(B.M: Karácsony)
Minden kedves olvasónak magam és a munkatársaim nevében
Áldott Ünnepeket és Boldog Újévet kívánok
Puskás Szilveszterné
Intézményvezető

Boldog karácsonyi ünnepeket kíván a
Csupafül Közalapítvány kuratóriuma

Csupafül Közalapítvány számlaszáma: 64700117-10004744

VÉDŐNŐI- ÉS GYERMEKORVOSI RENDELÉS • Sződ, Dózsa György út 48.
Szöllősy Judit védőnő
dr. Bíró Emőke gyermekorvos
telefon: 06 30 467 6292
vedonoszod@gmail.com

Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
hétfő:
9.00-11.00
csütörtök:
9.00-11.00
Várandós tanácsadás:
szerda:
8.00.-10.00

Amennyiben a várandósként először jönne
tanácsadásra, feltétlen kérjen időpontot!

telefon: 06 30 222 0307

hétfő:			
kedd			
szerda (csak tanácsadás)
csütörtök			
péntek			

14.00–15.00
iskolai szűrések
11.30–12.30
14.00–15.00
11.30–12.30

CSUPAFÜL EGYSÉGES
ÓVODA-BÖLCSŐDE
Sződ, Dózsa György út 19.
telefon: 06 27 389 534
óvodatitkár: 06 27 898 278
konyha: 06 27 389 890
HUNYADI JÁNOS
ÁLTALÁNOS ISKOLA
Sződ, Ady Endre út 2.
telefon: 06 27 389 533

FOGORVOS – dr. Hevér László

VÁCI KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

telefon: 06 27 388 266

17.00-7.00 óra között, valamint hétvégén és ünnepnapokon,
telefon: 314 862

hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

13.00–19.00
iskolafogászat
13.00–19.00
9.00–15.00
13.00–19.00

KAMILLA PATIKA
Sződ, Dózsa György út 48.
telefon: 352 004
Nyitva tartás:
H-P.: 8.00-12.00, 14.00-18.00

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
8.00-12.00

A háziorvosok részére minden hónap harmadik szerdáján továbbképzés van amikor rendelés nincs!
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Könyvtári hírek, könyvtári programok, rendezvények
Könyvtári hírek, könyvtári programok
A látogatók körében a sződi könyvtár a digitális korban sem veszít vonzerejéből. Kellemes, kommunikatív, vonzó hely. Láthatóan
jól érzi magát benne mindenki, fiatalok, idősebbek egyaránt. Könyvtárunk munkára és pihenésre is alkalmas hely, a gépparkon kívül kényelmes kanapén, babzsákokon lehet tanulgatni, olvasgatni.
„ Az embereknek annál nagyobb az igénye találkozásokra minél többet ülnek magukban a számítógépek előtt.”
Petra Hanke

Faluházi programok, rendezvények
Október 29-Színházlátogatás
A „színházas” csapat októberben a Víg Pesti Színházba
látogatott. Molnár Ferenc: A
testőr című előadást láttuk,
szerettük, Eszenyi Enikővel,
Stohl Andrással és Kern Andrással a főbb szerepekben.

meretlen pályakezdő, de kétségtelen, hogy A testőr sikere nagyban hozzájárult későbbi páratlan karrierjéhez.
S ez nem is csoda, mert ebben a darabban Molnár minden olyan erényét megcsil-

Molnár színház iránti rajongása sugárzik.
Az ünnepelt színész házaspár szalonjában vagyunk. A
férj, az országos hírű Színész
barátjának, a Kritikusnak arról panaszkodik, hogy félti a

Jó hangulatban a színház előterében két felvonás között

1910-ben a Vígszínházban
mutatták be ezt a bravúros
társalgási és félreértés-vígjátékot, a főszerepekben olyan
kiválóságokkal, mint Varsányi Irén, Csortos Gyula és
Szerémy Zoltán. Molnár ekkor már egyáltalán nem is-

lantja, amiért igazán szeretjük: frappáns cselekményszövés, pompás dialógusok, remek karakterek, összehasonlíthatatlan humor és emberismeret. A testőr mindezek fölött ízig-vérig „színházi darab” – minden mondatából

házasságát; fél év nász után
talán már meg is unta őt a felesége, a Színésznő – sőt, lehet, hogy az asszony már ki is
szeretett belőle. Ilyenkor egy
férfinek lépnie kell: vissza kell
hódítania a feleségét. A Színész erre egy kissé bizarr, de
hibátlannak tűnő ötletet talál
ki: testőrnek öltözik, s így, a
katonatiszt személyében kezd
el udvarolni a saját nejének,
illetve megpróbálja zavarba
hozni, hűtlenségen kapni. El
is kezdődik a nagy visszaszerző hadművelet, ám – ahogy
az Molnárnál lenni szokott –
nem egészen úgy alakulnak a
dolgok, ahogy a Színész és a
nézők sejtik...

December 1.
Kiállítás
Kosztolányi Dezső:
Zászló
Csak bot és vászon,
de nem bot és vászon,
hanem zászló.
Mindig beszél.
Mindig lobog.
Mindig lázas.
Mindig önkívületben
van
az utca fölött,
föllengő magasan
egész az égben,
s hirdet valamit
rajongva.
Ha már megszokták
és rá se figyelnek,
ha alszanak is,
éjjel és nappal,
úgy hogy egészen
lesoványodott,
s áll, mint egy vézna,
apostoli szónok
a háztető ormán,
egyedül,
birkózva a csönddel és
a viharral,
haszontalanul és egyre
föndégesebben,
lobog,
beszél.
Lelkem, te is, te isne bot és vászonlégy zászló.
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Fotók: Juhász István

A legkisebb zászlótartó

A kiállítás várja a látogatókat

„Magyar történelmi zászlók galériája” címet viseli az a kiállítás, ami december 1-én nyílt meg a Faluház nagy klub termében, és ami ez év december 28-ig lesz látogatható. A magyar történelem zászlóinak rekonstruált változatát az örkényi Magyartól
Magyarig Kulturális és Turisztikai egyesület készítette. Az egyesület elnöke Kollár Zsolt, Örkény város jegyzője. A sződi kiállítás megnyitó izgalmas, megható, fegyelmezett, ugyanakkor játékos és személyes hangulatú volt. A kiállítást sok tehetséges ember, művész fellépése tette felejthetetlenné: Farkas Katalin szerkesztő, riporter, műsor vezető, Puskás Szilveszter alpolgármester úr, Mudra Márton István és Neubrandt Balázs a Váci Bartók Béla zeneiskola trombita tanszakos hallgatói, Kápolnai Jenő
karnagy tanítványai, Pertis Szabolcs matematika-fizika és népzene szakos tanár, Heltai Zsófia, a szadai Czibere táncegyüttes
férfi táncosai. Köszönöm szépen mindenkinek aki zászlótartóként részt vett a rendezvényen. Többek között ettől a gesztustól
volt sajátunk, sződi vonatkozású ez a különleges program. Újra
együtt voltunk, kicsik-nagyok megtisztelve attól, hogy megérinthetjük majd magasba emelhetjük elődeink zászlait. Kívánom tiszta szívből, hogy a Faluház rendezvényeit mindig ilyen
emberi összetartás, együvé tartozás és az egymásra figyelés fényezze.

Mudra Márton István és
Neubrandt Balázs

Sződi fiatalok a kiállítás megnyitón

Kollár Zsolt és Hertel László
Pertis Szabolcs

Farkas Katalin

A zászlók otthonra lelnek

Zászlótartók
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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
E-mail: faluhaz@szod.hu

Könyvtári nyitva tartás:

kedd:

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

Szolgáltatások:

Nagy
költőnk
1800-1855

Gárda

Cowboy
verseny

Karol

Feleségéhez írt
verse

Antonov
gépe

Zavaros
rag

Négysoros
verse

Személyemet

A ről párja

Az elején
Eljut
zám

Török
férfinév

hoz-

Írországi tó

Konyhakerti
növény
Fodrász
Ismert
Icuka küldte mesejátéka

Élesen
kiáltó

Indulatszó

Ipso
Ilyen rigó is
van

Elzász ...

Dal
Európai
nép

...
Eastwood
színész

Egyik eposza

Dühít
Tova

Későre

Német ő

Ismert
verse

Késői verse

Nyírő
bencéje

Koponyatartalom

Bagolyféle

Angyalrang

Dohány
termék

Verdi opera

Vásznat
készít
Pipázik

Természetes

Vezérkari főnök 1914Sír
A három
nővér
egyike
(Csehov)

Ramazuri

Filmesztéta
(Lajos)

Elme
Orosz béke

Páros mozi

Fementum

Szavazóláda

Latin kettősb.

Első nagy
sikere

Bálvány
Megrázkódtatás
Latin polgár

Le
... Hari
(Kémnő)

Spanyol
folyó
Egyik
eposza

Hamvasztja

Angol és

Téli sport

Kettőzve
zselatin

Puccini hős

Mano
Vargas...

Férfi sorsa

Olasz

Irat

Varróeszköz

Fonóeszköz

Vaj jelzője
lehet

Európai
főváros
Egy
németűl
Új jelentésű
előtag

Amely
személyt
Társa
röviden

ÉK

Spanyol ex
királynő

Barnás
vörös
Szelíd vad

Ittrium

Előd
Hazafias
költeménye

Személye
fölé
Keresztül
Latyakos

Francia Rt.

Megfejtések: Vörösmarty Mihály; Fóti dal; A rom; Szózat; A merengőhöz; Etele; Csongor és Tünde; Eger; A vén cigány; Zalán futása

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 Mártaszívesen áll rendelkezésükre.
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Szeretettel hívunk és várunk Mindenkit advent minden
szombatján, este 18 órakor a templomunk előtt található
szabadtéri koszorúhoz közös gyertyagyújtásra!
Minden gyertya meggyújtásában meghívott vendégeink
lesznek segítségünkre.
Nowak György
plébános

Bátorságpróba a Plébánia szervezésében - a résztvevők szerint

Szeptember második péntekén került
sor az immár „hagyományos” bátorságpróbára a falunk körüli „vadonban”. A résztvevők egy-egy gondolatban írták le a számunkra legkedvesebb, vagy épp legijesztőbb pillanatokat:
Az első állomás a pataknál volt, egy pallón kellett átmenni és nem tudhattuk, mi
vár ránk a túloldalon.
János bácsi még azzal is ijesztgetett,
hogy ott várnak a siklók. (G. V.)

A víz is mélynek tűnt, az első ember dolga volt a legnehezebb, de nagyon élveztük.
( R. + E. + R. )

Külön kiemelném a második állomást:
szembekötősdit kellett játszanunk és ve-

zetni egymást, aztán átbújni egy pókhálós
karikán. Jó móka volt, utána még György
Atya is jól megijesztett minket a sötétben.
(B. L.)

Nekem két állomás tetszett legjobban:
amikor taligában kellett tolnom Marcit
és jól beleestünk a sárba; és amikor kötelet kellett másznunk. Én a feléig jutottam
el, tovább nem bírtam. (F. T.)
A bátorságpróbán az volt a legviccesebb,
amikor eltévedtünk a susnyás - labirintusban. Nem vettük észre a nyilakat, így mire
kiverekedtük magunkat a bozótból, csurom vizesek is lettünk. Szerencsére a felnőttek segítettek kijutni. (H. Sz.)
A szárazföldi lépegető nagyon izgalmas volt, megbotlottam, elestem és mit találtam a földön? Egy cukorkát! Kiderült,
hogy János bácsi hagyta el! Nekem legjobban mégis a Tökfej tetszett, aki a sötétből
kiugorva ijesztgetett minket. Jól meg is rémültünk, pedig aztán még integetett is ne-

künk. Remélem, máskor is lesz ilyen akadályverseny. (G. T.)

Amikor visszaértünk a Plébániára, a felnőttek avval vártak minket, hogy az egész
falu hallhatta a sikítozásunkat, úgyhogy
biztosan jól éreztük magunkat. De azért
kaptunk enni és meleg teát is, közben mindent elmeséltünk. Tavaly is voltam bátorságpróbán és biztos, hogy jövőre is ott leszek! (B. E.)
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Tábor az őszi
szünetben
Hétfőn a Börzsönybe utaztunk,
Kedden libáztunk, kavicsoztunk.
Közben meg sokat vigyorogtunk,
Szerdán játszóházban mulattunk,
Csúszkáltunk meg persze bandáztunk.
Csütörtökön a lovon ültünk,
Pénteken ezt-azt készítettünk.
A hajóinkat leúsztattuk
És mindeközben vitatkoztunk,
De azután jól kibékültünk.
Jóistennel is beszélgettünk,
A lába elé lecsücsültünk.
A táborozók
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Bemutatkozik a karitász
A sződi Mária Karitász Csoport az Egyház égisze alatt,
György atya plébános lelkivezetővel és 18 fős létszámmal működik. A tagok által
megválasztott vezetője Czinege Vincéné Anna. A karitász
nonprofit szervezet, adományok működtetik, melyet a rászorulók részére oszt szét anyagi segítség formájában. A csoport havonta egyszer jön össze,
minden második hétfőn. Megbeszéljük a tennivalókat, lehetőségeket, beszámolunk tapasztalatainkról. A lelki erősödésünket a havonta mondatott
szentmise és Fatimai engesztelő óra nyújtja, valamint a rendszeres szentmiséken való részvétel. A Karitász szellemisége az evangéliumi tanítás, Jézus örömhírén alapszik, a sze-

keres működtetéshez. Nyitottak vagyunk az emberek felé,
nem minden esetben anyagi
segítséget nyújtunk, a lelki segítségnyújtás is fontos: egy jó
szó, egy mosoly formájában.
Tevékenységünk sokrétű:
• havonta első szombaton
8-tól 10-ig ingyenes ruhaosztást tartunk, gyermekruháktól
kezdve a felnőttig lehet válogatni. Sok ember szégyelli rászorultságát, ezért tagjaink válogatnak számukra és házhoz
viszik a kért ruhaneműket. Ez
idő alatt fogadjuk a felajánlott
jóminőségű ruhacsomagokat.
• az évfolyamán lehetőség
volt a nagycsaládosok megsegítésére is: pelenkát, élelmiszert,
bútort, háztartási kisgépeket,
kiságyat, ágyat és iskolakezdési utalványt is osztottunk. Saj-

retet törvényén. Megpróbáljuk
megélni, tettekre váltani Jézus
tanítását. Egyszóval a karitász
szeretet szolgálat Isten dicsőségére, az emberek javára. A karitászt csapatmunka jellemzi,
mindenki legjobb tudása, tehetsége szerint járul hozzá a si-

nos szállítóeszközzel nem rendelkezünk, itt köszönöm meg
az ingyenes szállításokat. Köszönet illeti Hertel László polgármester urat, aki tárolóhelyiséget biztosított számunkra.
• szorosan részt veszünk községünk életében: falunapi fő-

Karácsonyra
Mindnyájunknak mást jelent a karácsony, mégis mindenki
hasonló érzéseket társít az év legnagyobb és legfontosabb ünnepéhez. Szeretet, meghittség, fények, illatok, készülődés, várakozás, titkok és öröm éppúgy része ilyenkor az életünknek, mint a
fáradtság, rohanás, tömeg és aggodalom. Ha az ünnepre gondolunk, mégsem ezek jutnak eszünkbe.
A karácsony a téli napfordulóhoz köthető, a világon szinte
mindenhol és minden vallásban megjelenő ünnep. A napforduló tulajdonképpen a Fény megszületésének ünnepe, az egész világot bevilágító és felmelegítő fényé. Ennek egyik fontos szimbóluma a karácsonyfa, ami világfaként köti össze az eget és a földet. Akár egy égig érő létra. A csillag alakú csúcsdísz a karácsonyi csillag, vagy a sarkcsillag – kinek-kinek kedve szerint - minden esetben az állandóság, az öröklét, a feltétlen szeretet és a remény újjászületésének kifejeződése.
De ezek csak a külső jegyei. Ha azt játszanánk, hogy meséljünk el egy karácsonyi élményünket, biztosan főként szép emlé-

zés, fellépés, különböző megemlékezéseken való részvétel,
idősek napját tesszük széppé.
• aktív szervezői és működtetői vagyunk a hittantáboroknak a gyakorlati rész vállalásával. Idén a nyári tábor sikerén
felbuzdulva, őszi tábort is indítottunk, György atya és csapata szervezésében, tartalmas
programokkal, szeretetteljes
foglalkozásokkal várták a gyerekeket. Ez a kezdeményezés
egyedülálló volt a környéken.
• feladataink közé tartozik
a plébánia előkertjének és a
templom mögötti Orbán kertnek a rendben tartása és gondozása.
• templom nagytakarításaiban is részt veszünk
• Húsvétkor és karácsonykor
a rászorulóknak élelmiszer csomagokat készítünk és osztunk
szét.
Nem csak munkát és feladatokat ad a karitász, idén
György atya jóvoltából a Szentkúti Mária kegyhelyre látogattunk. Máriabesnyőn szentségimádáson vettünk részt. Faluház vezetőnknek, Mártikának

köszönhetően kulturális élményekkel gazdagodhattunk a
színházi előadásain. November 7-én, az éves lelki napon
kitűnő előadókkal tartott előadásokat hallgathattunk meg.
December 13-án jótékonysági eseményt tartottunk, Hajdan volt lakodalmak címmel,
az adományokból befolyt ös�szeggel a helyi rászorulókat
támogatjuk. Ha valaki indítást érez, hogy csoportunkhoz
csatlakozzon, nagy szeretettel
várjuk!
Visszatekintve az évre, mozgalmas, sikeres évet zárunk. A
továbbiakra is kérjük Isten segítségét és áldását, hogy az Ő
dicsőségére dolgozhassunk és
az emberek megelégedésére.
Minden család felett őrködjön az Isten szeretete, a Kisjézus békéje és öröme.
Áldott karácsonyt és kegyelmekben gazdag, boldog új évet
kívánok a karitász csoport nevében!
Czinege Vicéné Anna
karitász csoport vezető

kek jutnának eszünkbe. Nagymama karácsonyi süteményei, egy
éjféli mise, egy fontos ajándék, vagy egy szerettünk csillogó szeme – mind-mind felejthetetlenné teszik az ünnepet, pedig értékük nem fejezhető ki pénzben, nem vásárolhatunk ilyen, de még
csak hasonló érzéseket sem. Milyen szép lenne, ha a karácsony
előtti készülődés, várakozás ideje alatt az lenne a legnagyobb szívügyünk, hogy örömet szerezzünk valakinek; esetleg meglássuk,
hol és miben tudnánk segíteni a környezetünkben? Szép és nehéz vállalás volna, de érdemes lenne kipróbálni és még pénzbe
sem kerülne.
„Hosszú téli éjszakán harangszóval érkezik,
Angyalszárnyon, csendben száll tovább.
Három napig jók vagyunk, sőt emberségesek,
Istenem, hadd legyen egész évben ilyen a világ!
Ha elmúlik karácsony,
A szeretet lángja halványabban ég,
De ha vigyázunk rá, nem alszik ki még.”
Legyen békés, boldog a karácsonyunk!
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TELIK AZ IDŐ - KÜLÖNÖS ÚJÉVI JÓKÍVÁNSÁG
A 2015-ös esztendő vége közeledik. Mire ez az újság megjelenik és kezedben tarthatod, talán már a Karácsony is elmúlt. Jön az új év, 2016. Az évforduló a nagy elhatározások ,
fogadkozások, az új- élet kezdések időszaka. Nem mindegy,
milyen vezérelvek mentén fogod 2016-ban megélni az életet,
meghozni apróbb-nagyobb döntéseidet. Talán azt határozod
el, hogy végre „kezedbe veszed sorsodat” mert eleged van abból, hogy mindenki irányítani akar , esetleg – úgy érzed megtéveszt és kihasznál. Ha ebben az értékvesztett, látszatcsillogással teli , és ál-boldogságokat kínáló világban igazi ,
maradandó értékekre vágysz és te is értékes emberként akarsz
élni, tudok jobbat: bízd Istenre sorsodat, tedd le az Ő kezébe az életed.
Kezembe akadt az alábbi vers. Elgondolkodtam a mondanivalóján és Neked is figyelmedbe ajánlom:
Attól függ…
(ismeretlen szerző verse)
Egy kosárlabda az én kezemben kb. 19 dollárt ér.
Egy kosárlabda Michael Jordan kezében
Kb. 19 milliót.
Attól függ, kinek a kezében van.
Egy teniszütő az én kezemben nem ér semmit.
Ha a teniszütőt Gabriella Sabatini fogja,
Akkor megnyeri a világkupát.
Attól függ, kinek a kezében van.
Egy bot az én kezemben arra jó,
hogy elkergessem a kutyákat.
Egy bot Mózes kezében kettéválasztja a hatalmas tengert.
Attól függ, kinek a kezében van.

Egy parittya az én kezemben: gyermekjáték.
Egy parittya az ifjú Dávid kezében
Hatalmas fegyver.
Attól függ, kinek a kezében van.
Két hal és öt kenyér az én kezemben egy halas szendvics,
a tízóraim.
Két hal és öt kenyér Jézus kezében: jóllakat ezreket.
Attól függ, kinek a kezében van.
Szögekkel a kezemben elkészíthetek egy madáretetőt.
A szögek Jézus kezében,
megváltást hoznak az egész világnak.
Attól függ, kinek a kezében van.
Tedd le törődöttségeidet, félelmeidet, aggodalmaidat,
reményeidet, álmaidat, családodat és kapcsolataidat
az Isten kezébe, hiszen tudod:
Attól függ, kinek a kezében van.

Újévi jókívánságom ez tehát mindenkinek: B. Ú. É. K.
Vagyis Kedves Olvasóm: Bízd Újra Életed Krisztusra!
Találkozzunk az Ökumenikus imahéten,
2016 januárjában!
Sződ, 2015. december 3.
Blaskó Péter gyülekezeti tag
Sződi Baptista Gyülekezet

Sződ Község Iskola Oktatásáért Közalapítvány hírei
December 1-én megtartotta soron következő ülését a kuratórium ahol értékeltük a legutóbbi ülés óta eltelt időszakot
valamint meghatároztuk azokat a feladatokat melyek a közeljövőben várnak megoldásra.
Egyik lényeges esemény, hogy
a 2014. évi személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásaiból
222.546 Ft-ot utalt át a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közalapítványunk számlájára. Ezúton
szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik adójuk 1%-ával
támogattak minket közös céljaink elérésében, bízunk benne, hogy jövőre is támogatóink
között tudhatjuk őket. Többek
között ez az összeg is lehetővé
teszi, hogy október 1-től kezdődően idén is támogatni tudjuk a néptánc oktatását az iskola alsó évfolyamaiban valamint
anyagi segítséget tudtunk nyújtani az iskola két új tantermében a függönyök és függöny-

karnisok beszerzéséhez.
Az iskola tornatermében egy
remek hangulatú tánctalálkozóval egybekötött táncházzal
zárult le a „Nemzeti értékeink
és hungarikumaink bemutatása a sződi általános iskolában”
című eseménysorozat, melynek
a megszervezéséhez a pénzügyi
forrást az a nyertes pályázat biztosította melyet a Sződ Községért Közalapítvány együttműködésével bonyolítottunk. Ezúton szeretnénk megköszönni a
Sződ Község Közalapítvány valamint a programot megszervező szülők, tanárok segítségét,
hogy ezeken a rendezvényeken
részt vehettek tanulóink, gyarapíthatták ismereteiket, szélesíthették látókörüket.
Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően a jövő évi farsangi szezonban is megrendezésre kerül az iskolai alapítványi bál, melynek tervezett időpontja 2016. február 6. Minden

kedves vendéget várunk egy jó
hangulatú, táncos mulatságra.
Az iskola és a szülők részéről
közösen érkezett annak a problémának a felvetése, melyre ezúton szeretnénk segítséget kérni
a lakosságtól. A tanév folyamán
több alkalommal is szervez az
iskola kerékpáros kirándulásokat. Sajnos vannak olyan tanulók, akik kerékpár hiányában
nem tudnak ezeken részt venni. Így ezúton kérnénk segítséget abban, hogy ha van olyan
kinőtt, megunt kerékpár, amit
már nem használnak, kérjük,
ajánlják fel a Közalapítvány számára adományként, hogy minden gyermek számára elérhetővé tegyük ezeket a programokat
is. Ezen jellegű felajánlásukat az
iskola titkárságán keresztül személyesen vagy az alapitvany@
hunyadisi.hu e-mail címen keresztül tehetik meg.
Szeretnénk
megköszönni
mindazoknak, akik munkájuk-

kal, támogatásukkal segítik alapítványunkat közös céljaink elérésében. Bízunk benne, hogy
továbbra is számíthatunk rájuk
illetve reméljük, hogy támogatóink köre tovább bővül. Egyúttal várnánk ötleteiket, javaslataikat személyesen, telefonon (iskola titkárságán) vagy emailben az alapitvany@hunyadisi.hu címre.
Ezúton szeretnénk a Sződ
Község Iskolai Oktatásáért
Közalapítvány nevében békés
karácsonyt és sikerekben gazdag boldog új évet kívánni.
Juhász Sándor
Sződ Község Iskola
Oktatásáért Közalapítvány
kuratóriumi elnök
Sződ Község Iskolai
Oktatásáért Közalapítvány

adószám: 18684072-1-13

