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Gyermeknap az óvodában
Ebben az évben is megrendezésre került május 30-án az óvodában a gyereknap. A Csupafül Közalapítvány nagy részt vállalt
abban, hogy minél, színesebb, élvezetesebb, gazdagabb legyen
ez a nap. Először a tűzoltó autó érkezett meg az óvoda udvará-

Színesített a rendezvényt a kakaóivó verseny, amely ismét a
Naszály Tej Zrt. támogatásával valósulhatott meg.
Ági néni és Klári néni arcot festettek, idén a lovacska volt a
legnépszerűbb arcra, kézre.

ba, a gyermek nagy ámulatára. Még azok is megnézték a tűzoltó
autó belsejét, akik egy kicsit féltek. A tűzoltó bácsi nagyon kedves, segítőkész volt. Így a gyermekek kezdeti tartózkodása, félelme hamar feloldódott és a kíváncsiságuk győzött. Mindent meg
akartak nézni és kipróbálni. Az óvoda belső udvarában agyagozásra volt lehetőség Tábori Kati néni keramikus segítségével. A
gyermek kezei alól sorra kerültek ki a kis remekművek. Köszönjük a Szlovák Önkormányzatnak, hogy ezzel a lehetőséggel támogatta a rendezvényt.

Kipróbálhatták magukat a gyerekek az ügyességi játékokba.
Kúsztak, másztak, ugrottak, célba dobtak, mire a pálya végére eljutottak.

Még egy nagy meglepetés várt a gyermekekre a Nyéki Lovasudvar egész délelőttös lovagoltatással állt a rendelkezésükre. Jani bácsi olyan
aranyos volt, hogy még arra is
gondolt a zsebe kockacukorral
legyen tele. Minden gyerek a
lovaglása után, cukorral jutalmazhatta a pónit. Volt olyan
gyerek, aki lovagolni nem
akart, de cukrot szeretett volna adni a lónak „így kötöttek
barátságot”.
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mogatását, akik a segítségükkel hozzájárultak, hogy a sződi ovi gyermeknapja ilyen jól
sikerült.
Köszöni az óvoda dolgozóinak áldozatos munkáját.
Támogatóink: Váci Tűzoltóság, Váci Naszály Tej zrt.,
Sződi Hagyományőrző Lovas Egyesület, Sződi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat,
Reményi Csomagolástechnika, Botond-Fűz Kft., XIXO
tea, Unicredit Bank.
Reméljük a támogatásukra a jövőben is számíthatunk.
Ezt előre is köszönjük a Csu-

A nagycsoportosoknak a
Nyuzó Andi néni által készített golyó labirintus nagy kihívást jelentett.
Hazamenetelkor boldogan
vihették haza a XIXO teát,
csokit, túró rudit, amelyeket
a támogatóink jóvoltából adhattunk a gyerekeknek.
Felnőtt és gyermek egyaránt jól elfáradt, sok élmén�nyel gazdagodott ezen a napon.
A Csupafül Közalapítvány
köszöni mindazoknak a tá-

pafül Egységes Óvoda-Bölcsőde és a Csupafül Közalapítvány nevében
Tisztelettel
Tomecskó Mihályné
Csupafül Közalapítvány
elnöke

Elbúcsúztunk társainktól és az óvoda dolgozóitól

Évzáró és ballagás az Óvodában – Méhecske Csoport
Eljött a várva várt évvége az óvodában, a vakáció kezdete, amikor el kell búcsúzni a kis csoporttársaktól. A Méhecske csoportosok egy része a nyári szünet után már az iskolát kezdi, a kisebbeket
pedig várja még egy új, igazán vidám, gondtalan utolsó óvodai év.
Az évzáró és a ballagás május 27-én került megrendezésre az
óvoda udvarán, nagyon szép tavaszi időben, amelyre felsorakozott
Sződ és az óvoda apraja-nagyja. A két nagycsoport színvonalas évzáró műsorokkal készült, majd a ballagó csapat egy szívhez szóló
összeállítással lépett színpadra. A sok próba, és az óvó nénik türelmes munkája megérte a fáradságot, mert egy nagyon színvonalas,
derűs hangulatú, tökéletesen szervezett műsort sikerült összeállíta-

ni és előadni, aminek a legnagyobb értéke talán az volt, hogy maguk az előadó gyerekek is nagyon élvezték.
A Méhecske csoport évzáró műsora nyitotta a sort. Népi játékot
adtak elő: a Pünkösdi királyválasztás történetét. A Pünkösdi király
kifejezést mindenki ismeri, de a mögötte álló történetet és néphagyományt talán már nem annyira, így nagyon jó ötlet volt műsorra tűzni ezt a vidám népszokást. A történetet rendkívül bájosan adták elő a gyerekek.
A Katica csoport is derekasan kitett magáért: Ludas Matyi története elevenedett meg a szemünk előtt.
A Ballagási ünnepségen a gyerekek versek, versrészletek segítsé-
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gével elevenítették fel az itt töltött szép éveket. Felelevenedtek az
első hetek, amikor az óvó nénik vigasztalták, bátorították a kicsi új
óvodásokat, és szó esett arról is, milyen sok közös élmény köti ös�sze a gyerekeket egymással és az óvó nénikkel.

– Katica csoport
Az óvoda többi csoportja kedves versekkel búcsúzott a ballagóktól. A ballagók átadták a köszönet virágait az óvoda minden dolgozójának, majd maguk is kaptak egy szép szál napraforgó virágot a
ballagó tarisznya mellé.

Köszönjük az óvó néniknek, Köncse Antalné Móni néninek és
Hőgye Tímea Timi néninek ezt a nagyon szép műsort, remek szervezést, valamint az egész éves, illetve többéves munkájukat, amelyekkel egyengették gyermekeink útját, és megalapozták a sikeres
iskolakezdésüket! Az utolsó óvodai évet kezdőkkel jövőre ugyanitt
találkozunk, már a Katica csoportban, a ballagóknak pedig sikeres
évkezdést kívánunk az iskolában az 1. osztályban! Vidám nyarat!
Kovács Adrienn és Csapó Zoltán
Méhecske csoportos szülők

A hagyományokhoz híven a ballagás május végén, került megrendezésre. Ezen nagy esemény alkalmából az óvoda kívül- belül
ünneplőbe öltözött. A búcsúzás megható érzésekkel teli pillanatai ezek. A ballagók izgatottan elcsukló hangon mondták búcsúzó
verseiket, búcsút vettek az óvó néniktől és az óvodától. Bizonyítva
szorgalmukat az ovis évek alatt megmutatták, hogy talpra esett,
okos, bátor kisiskolások lesznek. Tarisznyájukat megtöltötték
sok-sok élménnyel, kirándulással, gyereknapokkal, közös programokkal. Magukkal vitték a vidámságot, a szorgalmat, a szófogadást és a szeretet, amiben itt éltek, de a játék mellett már egy
érdekesebb világ vár rájuk a számok birodalma és betűk országa.

Köszönet és hála Zsófi néninek, Éva néninek, Móni néninek,
Timi néninek az odaadó, lelkiismeretes munkájukért, emberségükért!
Balogh Szilvia
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Pedagógus nap
Köszönjük szépen az Önkormányzat
Képviselő-testületének, hogy minden évben köszönti az óvoda dolgozóit.
Pedagógus napi köszöntő keretén belül
elbúcsúztunk a 41 éve pályán lévő Hertel
Ernőné, Marika nénitől.

Hivatása ÓVÓNŐ
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A nevelési év végén nem
csak az elmúlt időszak történéseire gondoltunk vissza,
búcsúztunk ballagó nagycsoportosainktól, de május utolsó péntekén elköszöntünk
Hertel Ernőné munkatársunktól is.
Marika néni (ahogyan mindenki ismerte) 41 év óvodapedagógusi munka után döntött a jól megérdemelt nyugdíjba vonulás mellett. Hivatásszeretete, pedagógusi munkája és magatartása minden
mai pedagógus példaképéül
szolgál. Marika a gyermekeket nem csak szerette, nevelte, oktatta, hanem felfedezte a tehetségeket, felzárkóztatta a segítségre szorulókat.
Mindig felszabadultan, szívesen dolgozott a gyermekek

között, elfeledve a napi gondokat. Különösen fontos volt
számára a magyar nyelv szépségeinek bemutatása, az irodalom megszerettetése a szép
beszéd, a kérdéskultúra precíz
használata a pedagógusi munkában. Lelkes ápolója volt a
helyi és magyar néphagyományoknak.
Pedagógusi munkáját a felsőfokú képzésben résztvevő hallgatóknál is gyakorolta, hiszen
többen a munkatársak közül is
az ő segítségével szerették meg
az óvónői hivatást, tanulták
meg a szakmai fogásokat.
Marika elköszönt a gyermekektől, szülőktől, a munkatársaktól, de egyben biztosak lehetünk, hogy az óvodai
neveléstől sohasem fog elköszönni, mert lélekben mindig

Andók Veronika: Vakáció
Láttam a napot, súgta a szélnek:
Várnak a tavak, csónakok, stégek.
És tényleg a táblán virul egy szó,
Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ!
Két hónap napfény vár ránk a nyárban,
Kószálunk vígan viruló tájban,
Hűsítő tavakra, strandokra járunk,
Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk.

óvónő marad, hiszen az ő hivatása ÓVÓNŐ.
Kedves Marika!
Munkatársaim
nevében
hosszú, boldog nyugdíjas éveket kívánok!
Puskás Szilveszterné
intézményvezető

Ballagó gyermekeinknek
sikeres iskolakezdést, minden családnak és a gyermekeknek élményekkel teli,
vidám vakációt kívánok!
Puskás Szilveszterné
Intézményvezető

Sződiek Híradója – Negyedévenként megjelenő önkormányzati hírmagazin. Kiadja: Sződ Község Önkormányzata,
2134 Sződ, Dózsa György út 100. (tel.: 06 27 388 188, fax: 06 27 388 285, e-mail: szodiekhiradoja@szod.hu, www.szod.hu).
Felelős kiadó: Hertel László polgármester. Felelős szerkesztő: Puskás Szilveszter alpolgármester Szerkeszti: Sződ Község
képviselő Testülete és a Szerkesztőség. A szerkesztőség állandó résztvevői: faluház - Buzogány Márta, iskola - Molnárné Csala
Mária, óvoda - Kemenczeiné Rácz Magdolna, katolikus egyház - Lángné Szemcsák Nóra, iskolai sport - Kulumbán Attila,
tördelő - Herczeg Csilla. Nyomdai előkészítés: NetOffice Plusz 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 június 13-án került lezárásra.
Tájékoztatjuk tisztelt szerzőinket és hirdetőinket, hogy a Sződiek Híradója nyári számának lapzártája 2016. szeptember
8-án (csütörtökön) 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@szod.hu e-mail címre várjuk.
Felhívjuk hirdetőink figyelmét, hogy a megjelenés előtt szíveskedjenek a hirdetési díjat a polgármesteri hivatal pénztárába
befizetni. Bruttó hirdetési díjaink 2015-ben: egy oldal fekete-fehér 20.000 Ft, fél oldal fekete-fehér 10.000 Ft, negyed oldal
fekete-fehér 5.000 Ft.

www.szod.hu
http://www.facebook.com/szod.
kozseg.1

Csupafül Közalapítvány
számlaszáma:

64700117-10004744
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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

dog vagyok,hogy a Sződi As�szonyok Társasága aktív, kedves, okos, jó humorú és társaság kedvelő asszonyainak
igényük van az időnkénti találkozásokra és arra is, hogy
ezeken a találkozókon mindig valamilyen fontos, emberi üzenetet fogalmazódik
meg .Kívánom, hogy még
sok ilyen felszabadult rendezvényünk legyen.
A társaság egyik kedves
tagja verset is írt Hajdan Vali
vendégünknek, kifejezve ezzel háláját a sok kellemes pillanatért:
Szerző-Olvasó

Április 28.
SZŐDI ASSZONYOK TÁRSASÁGA
Ezen a derűs, csütörtökön
többen összegyűltünk a Társaság egy kedves rendezvényén. Az Asszonyok Társasága ezúton vendéget fogadott,
Hajdan Vali költő-előadót.
Vali egy nagyon kedves, vidám, szórakoztató, ugyanakkor mélyen emberi témájú

Asszonycsapat

„Kedves kis Valika
Örömet hoztál a faluba
Verseltél egy keveset
Nekünk ez élvezet
Vidámságod feldobott
Még Márti is kacagott
Reméljük eljön még az idő
Majdan Vali ismét Sződre jő.”

Falatok-Jók

Hajdan Valit szeretjük

Nagy beszélgetések
műsort hozott nekünk. Előadásában rengeteg vers, dal
és élettörténet volt.Mindezeket természetesen, a tőle
már megszokott rímekben
hallhattuk . A rendezvényről
készült képek önmagukért
beszélnek,remek volt a hangulat. Jómagam pedig bol-

Sződ Községért
Közalapítvány:
Az alapítvány adószáma:
Jól élünk

18700327-1-13
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Május 24. 18:00 óra
EGÉSZSÉG- KLUB

Ajándék az előadónak
„Idegsebészet és hétköznapi misztika” címmel tartott előadást, a nemzetközileg is elismert Dr. Csókay András idegsebész, agykutató. A különleges hangulatú, nagy sikerű rendezvény az egészség klub keretén belül történt megrendezés-

Dedikálás
re. Csókay doktor számos új műtéti módszert dolgozott ki,
közöttük leghíresebb, az éralagút műtéti módszer. Az előadás
anyagát könyvben is megírta és sokunk örömére eladásra kínálta előadása végén. A sződi Karitász csoport a könyvtárban
egy kedves vendégfogadással fejezte ki háláját, megtisztelve a
doktor úrat és kedves feleségét saját keszítésű finomságokkal,
ajándékokkal.

Fotók: Plájás Levente

Nagy az érdeklődés
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Május 28,11:00 óra
GYERMEKNAP
Jó idővel, jó kedvvel, jó gyerekekkel és jó felnőttekkel telt
a sződi gyermeknap. Gyermekszínházi előadást tartottunk a
szabadtéri színpadon, vendégeink voltak a budapesti NAPRAFORGÓ SZÍNHÁZ művészei: Plásztán Anett, Várkonyi
Andrea és Czakó Ádám. Előadás után lufi csodák, arcfestés
és természetesen rengeteg finomság várt a gyerekekre, felnőttekre. Köszönet mindazoknak akik komolyan gondolják azt,
hogy fontos odafigyelnünk a gyerekekre, fontos néha különleges érezékenységgel is kényeztetnünk őket. Köszönet tehát a
támogatóknak:

Levegővirág

Kifestős

A FALUHÁZ rovat cikkeit írta: Buzzogány Márta

A Faluház elérhetőségei

Készülnek az arcocskák és a lufi nyuszik
• Sződ Község Önkormányzata
• Kizsu-hús kft.
• Karitász csoport
• Hunnia pékség-Bánáti Attila
• Sződi Coop abc
• Hertel Zoltán szikvíz készítő
• Sződi Szülők Tánca
• Csupafül Egységes Óvoda-bölcsőde

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
Faluházunk nemcsak programokkal várja a betérőket,
hanem egyéb szolgáltatásokkal is állunk rendelkezésükre:
Könyvtári időben ingyenes internetezési lehetőséget
biztosítunk vendégeink számára.

Gyermeknap körben

Terembérlet
A Faluház szép kialakítású, új termei bérelhetőek,
amelynek egyeztetésében Buzogány Márta
szívesen áll rendelkezésükre.
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Egy sződi regős
Sződ mindig is büszke volt azokra, akik tehetségükkel, tevékenységükkel öregbítették hírnevét. Ebben a sorban az előadóművészek lélekgondozó szerepüknél fogva különös, különleges helyet foglalnak el. Bizonyos szempontból a művészetük
szelektív tetszést is eredményezhet. Az önmagáért való művészetet a művészt körülvevő közösség nem minden esetben fogadja homogén módon. Más a megítélés, ha az előadóművész
aktívan szerepet vállal a közösségi életben, tehetségével, tudásával közvetlenül szolgálja a közjót. Ilyen embernek ismertem meg a Sződön élő és alkotó zenészt, Heinczinger Miklóst,
Mikát, a Misztrál együttes (www.misztral.hu) tagját. Különböző közösségi rendezvényeken színvonalas zenei produkciókkal rukkol elő. Kezdeményezője volt a rovásírásos beköszönő
tábla kihelyezésének és a Mária Út Gyümölcsoltó Boldogas�szony nevet viselő erdei pihenőhely létrehozásának. Rendszeresen tart az óvodában zenei órákat a lelkes gyerekeknek. Az általa szervezett Regejáró Művészeti Klub híres vendégei és tartalmas programjai messziről ide vonzzák az érdeklődőket, így
is öregbítve Sződ hírnevét. A Regejáró helyszínéül a Faluházon
kívül gyakran a saját portáját választja. A katolikus ünnepeken
a templomban rendszeresen vállal zenei feladatokat. Úgy érzem, a felsoroltak ellenére keveset tudunk róla, ezért felkerestem kérdéseimmel a természet-közeli otthonában.
Kedves Miklós! Vagy inkább szólítsam Mikának?
Ma már aki ismer, Mikának szólít.
Honnan ez a név?
Győrffy Ákos volt gimnáziumi osztálytársam, költő barátom nevezett így az iskolai évek alatt és a sok más megszólítás közül ez
maradt rajtam. Ez a név olyan mint én, tömör, velős.
A zene szeretet honnan eredeztethető?
Nagymarosi zeneszerető családból származom. Édesapám a mai
napig zenél bálokban, lakodalmakban, dédapám, nagyapám és
több közeli rokonom a nagymarosi kórusban énekelt. Van a családban hangszer készítő és kántor is. Én ebbe nőttem bele.
A Misztrál együttes hogyan alakult meg?
Dévai Nagy Kamilla Krónikás Zenedéjében találkoztunk
1997-ben, Török Máté, Tóbisz Tinelli Tamás és jómagam és akkor úgy gondoltuk, hogy együtt kellene zenélni. 1997 októberében
volt az első koncertünk és az óta így vagyunk. Tizenkét éve csatlakozott hozzánk Guszti (Pusztai Gábor) a dobosunk, az új bőgősünk pedig két éve.
Hogyan választottátok Sződöt lakhelyül?
Ez a terület ahol most lakunk, szegény apósomé volt, aki a magyar túzok megmentését tűzte ki célul és a nyolcvanas évek végén
itt kezdte el a mesterséges szaporítást. Később anyagi gondok miatt a tevékenység abbamaradt. Itt először a kilencvenes évek végén
jártam, mikor még csak udvaroltam a feleségemnek. Akkor jöttem
először végig Sződön és megtetszett a falu szerkezete, házai és az,
ahogyan a házak elé kirakták a zöldségeket a kapu elé. . A józan
paraszti ész szerinti döntések lehetősége, a parasztok természet közeli élete mindig vonzott engem. A mai napig tetszik az idős as�szonyok helyi hagyományos viselete. Akkor még viszont nem gon-

doltam arra, hogy valamikor itt fogunk lakni. Összeházasodtunk,
megszületett az első gyermekünk Flóra. Erre az időre tehető, mikor apósom felajánlotta, hogy lakjunk itt, ebben a „laboratóriumban”. Ez a ház az életünk laboratóriuma, ahol az életünket
akarjuk tökéletesíteni. Először visszautasítottuk az ajánlatot, azután az élet úgy hozta, hogy a kétezres évek elején ide költöztünk.
Sok háziállatot látok itt a birtokon, ezek hogyan kerültek
ide?
Nekünk is voltak a szülői házban állataink, de én otthonról
úgy jöttem el, hogy állatot soha nem akarok látni. Azután jött a
felem, Éva, aki agrármérnök, akinek ez fontos és ő megszerettette
velem ezt az állapotot.
A sződi közösségbe hogyan sikerült beilleszkedni, mi segítette a beilleszkedését?
Első helyszín a templom, az egyházközség, ami a falunak a lelke, minden egyes falunak a lelke, ami tradicionálisan tovább viszi azt a hitet, amiben mi fölnőttünk. Ez egy nagyon erős lehetőség arra, hogy egyes emberek segítségével megismerjék, elfogadják
az embert és ő is megismerje a falut. Azután az óvodai rendszeres
zenélés, a gyerekekkel való foglalkozás hónapról, hónapra hozta,
hogy a gyerekeken keresztül a szülők is megismertek. A saját gyerekeim is sok kapcsolatot hoztak haza az óvodából, iskolából. Ha
itt élnék kinn gyerekek nélkül, akkor nem ismernének és én is csak
kevés embert ismernék, úgy élnék itt, mint egy remete.
Mik a tervei a közeljövőben?
Azt szokták mondani, ember tervez, Isten végez. De sok minden van az ember agyában és lelkében, amit szeretne megvalósítani. Még a Boldogasszony pihenőhely nem úgy áll, ahogyan én
véglegesen szeretném, terveim szerint lesz még sok tennivaló vele.
Szükség lenne egy művészeti iskolára a faluban. Örülök, hogy
van egy kihelyezett zenei tagozat, látom, hogy mennyi tehetséges gyerek van. Ha az ember elkezd zenélni, egy másik világ tárul ki előtte. A dallam harmóniába hoz, így emberibb lesz a társadalom tagja.
Három gyönyörű gyermeke van. Közülük lesz, aki folytatja az apja hivatását?
A legkisebb Nimród őróla még nem tudok beszélni, mert csak
két éves, de már szereti a fúvós hangszereket. A két nagyobb gyerek Flóra és Botond tanul zenét, de nem valószínű, hogy zenész
lesz belőlük. Igazából ez nem is fontos, a fontos az, hogy boldog
emberek legyenek.
Köszönöm a beszélgetést!
(PSz)

