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lepetés volt a lovaskocsikázás,
melyet a Sződi Hagyományőrző Lovas Egyesület segítségével sikerült megvalósítani.

Gyorsan eltelt a délelőtt, de a
megmaradó játékok továbbra
is a gyermekek rendelkezésére állnak.
A Csupafül Közalapítvány
ezúton is megköszöni, hogy
idén is boldog gyermeknappal
ajándékozhatta meg az óvodás
gyermekeket.
A gyermeknap támogatói
voltak:
Dévényi Gábor, Dominika Foto, Dominó italbolt, Dr.
Buránszki Barbara állatorvos,
GYE-RE Szivárvány Kft.,
Hunnia Pékség, Kamilla Patika, Kemenczei Enikő fodrász,
Kemenczei Gabriella műkörmös, Kék elefánt butik, Naszálytej Zrt., Reményi Cso-

magolástechnikai Kft., ROBOTIX Kft., Sződi szikvíz,
Sződséges élelmiszerbolt, Sződi virág és ajándékbolt.

Tomecskó Mihályné
a Csupafül Közalapítvány
elnöke
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Szakmai látogatások az óvodában
Pedagógus-minősítések, vezetői tanfelügyelet
A 2016/2017-es tanév kiemelten fontos volt az intézményünk működésében.
Az Oktatási Hivatal vezetői
tanfelügyeleti látogatásra jelölte ki Puskás Szilveszternét, a Csupafül Egységes
Óvoda bölcsőde vezetőjét.
A tanfelügyeleti látogatást, a
központi előírásoknak megfelelően, az óvodán belüli
vezetői önértékelési folyamat
előzte meg, amely nem kis
feladatot jelentett az intézményben működő szakmai
csoportnak. E folyamat keretében az intézmény fenntartójának nevében dr. Bojtaimé Benedek Gabriella jegyzőasszony, az intézményben
dolgozó pedagógusok, a szülői közösség tagjai kérdőívek, interjúk keretében véleményt nyilvánítottak a vezetői munkáról. Az eredmények az Oktatási Hivatal informatikai felületére kerültek, és alapul szolgáltak a
tanfelügyeleti látogatásnak,
melynek időpontja: március
30.-a volt. Izgalommal vártuk a két szakértő kolléganő látogatását. A látogatás
folyamán Hertel László polgármester úrral, Puskás Szilveszterné intézményvezetővel illetve Köncse Antalné
intézményvezető-helyettessel történő szakmai beszélgetések, interjúk keretében
megismerték az óvodavezetői munkát. A szakértői értékelés 5 fő terület alapján történt, büszkén kijelenthetjük,
hogy mind az öt területen
kiemelkedő értékelést kapott a Csupafül Egységes
Óvoda Bölcsőde vezetője.

lósítás dokumentumaiban
szereplő adatokkal. Tervezőmunkája nyomon követhető, tudatos, tervezése
és megvalósítása koherens.
Biztosítja az óvodai tevékenységek személyi és tárgyi feltételeit. Hosszú távú
tervezésre törekszik.
2. A változások stratégiai
vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek
• Szereti, kedveli a változásokat, ezek elfogadására környezetét is ösztönzi. Képes aktivizálni a
változások érdekében az
alkalmazotti közösséget,
jó szervezési képességgel
bír, hatékonyan irányítja a változások folyamatát. Kollégái számára továbbképzési lehetőségeket
biztosít. Szorgalmazza a
képzés és önképzés megvalósítását. Nyomon követi a
hétéves, kötelező továbbképzési ciklusokat, ösztönzi kollégáit a továbbképzésen való részvételre. A továbbképzési tervet figyelemmel kíséri.

A szakértők által meg fogalmazott értékelés a következőképpen alakult:

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek
• Folyamatosan képezi, fejleszti önmagát, példaként
áll a dolgozók előtt. A tervezéshez és megvalósításhoz kikéri a vezetőtársak,
munkatársak véleményét.
Az esetleges véleménykülönbségeket meghallgatja, lehetőség szerint figyelembe veszi. Erős hivatástudattal rendelkezik. Magatartásában és kommunikációjában etikus és követendő példaként szolgál
kollégái számára.

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek
• Az intézmény tervezési
dokumentumaiban megjelenő célok koherens egységet mutatnak a megva-

4. Mások stratégiai vezetése
és operatív irányítása
Kiemelkedő területek
• Innovatív szemlélete, aktivitása lendülete példaként
áll a munkatársak előtt.
Jó kommunikációs képességével képes a környezetét

meggyőzni, aktivizálni.
Kialakította és működteti
intézményében a mentorálását, a belső tudásmegosztást, a jó gyakorlatok megosztását. Ezekben aktív
szerepet vállal, példát mutat. A munkaközösségek az
intézményen belül meghatározott feladatok szerint
aktívan működnek. Ezek
tapasztalatait és jól működő gyakorlatait beépíti a munkatervekbe. Tevékeny elősegítője, mozgatója az intézményi pályázatoknak. A pályázatok az
intézményi sajátosságokhoz kapcsolódnak, elősegítik a tanulási környezet
javítását.
5. Az intézmény stratégiai
vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek
• Kiváló kapcsolatrendszert alakított ki, melyet
jól hasznosít az intézményi célok elérése érdekében. Figyelemmel kíséri a
jogszabályi változásokat,
tisztában van ezek következményével. A tantestületet tájékoztatja a jogszabályi változásokkal, felhívja a pedagógusok figyelmét az őket érintő változásokra, ezekre hatékonyan reagál (pl.: továbbképzések, beiskolázások).
A tanfelügyeleti látogatáson résztvevő szakértők az elkövetkezendő évekre egyetlen egy területre sem jelöltek
ki fejlesztendő feladatot.
Örülünk és büszkék vagyunk, hogy külső szakértők, szakemberek kiemelkedőnek tartják az intézmény
vezetőjének szakmai munkáját. Célunk, hogy továbbra is megfeleljünk a központi és a helyi szintű elvárásoknak, nemcsak a vezetői tevékenység területén, hanem
az elkövetkezendő tanévben
várható intézményi tanfelügyeleti látogatás szempontjainak értékelése során is. A
kiemelkedő szakmai munka,

csak elhivatott pedagógusokkal, elhivatott vezetővel
valósítható meg, és bizonyítja a szakma iránti elhivatottságot, hogy a pedagógusok
fele (6 fő) az életpálya modell keretében már sikeres pedagógus-minősítésen
esett át, ezáltal a pedagógus
II. kategóriába lépett. Remélhetőleg az elkövetkezendő években minden pedagógusunk büszkélkedhet ezzel a „címmel”, hiszen mindannyian szeretnének továbbfejleszteni meglévő tapasztalataikat, szakmai ismereteiket, ezt bizonyítja az is, hogy
már újabb 1 fő kolléganőnk
jelentkezett a 2017/2018-as
tanévben erre a megmérettetésre.
Intézményünk mottója is
lehetne a következő idézet,
hiszen mi szeretjük, amit csinálunk, és tudjuk, hisszük,
hogy a munkánknak értéke
van, amely nem más, mint
maga a gyermek.
„Mi lehet jobb annál,
mint szeretni, amit csinálunk, és tudni, hogy annak
értéke is van?”
Katherine Graham
Köncse Antalné
intézményvezető
helyettes
Intézményi Önértékelési
Szakmai Csoport vezetője

Gazdag Erzsi:
Nyár
Cserregnek a verebek.
Nagy újság van, gyerekek!
Kis kertünkben hajnalra
kinyílott a hajnalka.
Itt a meleg, itt a nyár!
Mezítláb jár a madár;
ha elvásik a talpa,
felrepül a bokorra.
Nézd, hogy zsibog az utca!
Mennyi lányka, fiúcska!
Rétre mennek labdázni,
fogócskázni, cicázni.
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Biztonságos Óvoda Program
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
közreműködésével, a 20142016. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében meghirdetett „Biztonságos Óvoda” pályázati felhívásra intézményünk 2016- ban
benyújtotta pályázatát. A pályázat tárgyát képező mintaprogramon való részvétel, megyénként és Budapesten jelentkező első 10 óvodában való-

sult meg, melyek közül egyik a mi óvodánk, a Csupafül Egységes Óvoda Bölcsőde lett.
A Biztonságos Óvoda program első részeként május 9-én a minisztérium munkatársai ellátogattak intézményünkbe, ahol a katica csoportos gyermekekkel egy élmény teli, közlekedési ismeretekkel kapcsolatos játékos délelőttöt tartottak. A különféle játékokon, szituációs gyakorlatokon keresztül elevenítették fel a gyermekek a közlekedéssel kapcsolatos ismereteiket, külön kiemelve

az irányok fontosságát, a gyalogos átkelés szabályait, a jelzőlámpák, jelzőtáblák jelentését. A játékokat követően gyermekeink egy
óvodásoknak összeállított teszt lapot töltöttek ki, melynek kitöltése során örömmel láttuk, hogy könnyen, és magabiztosan jelölték a helyes válaszokat. A tesztlap értékelésekor a játékot vezető munkatárs elismeréssel nyugtázta a gyermekek tudását, széleskörű ismereteiket.
A látogatás, a tartalmas délelőtt egy folyamat kezdete, hiszen a
biztonságos közlekedés a mindennapjainkban mindig jelen van és
többek között a pedagógusok feladata is a szabályok megismertetése, a megismert szabályok alkalmazásának tudatosítása a gyermekekben. E feladat megvalósításához a minisztérium segédanyagot juttatott el óvodánkba, mely szakmai háttéranyag játékosan
ismerteti meg a gyermekeinket a közlekedés alapvető szabályaival, a közlekedésben alkalmazott magatartással. Ahhoz, hogy évről-évre folytatódjon óvodánkban ez a megkezdett folyamat, minden csoportból 1-1 pedagógus részt vett a „bevezető” bemutató
délelőttön, megismerve a program célját, a szakmai anyag mindennapos használatát. A program alkalmazása, beépülése intézményünk mindennapjaiba mélyíti a gyermekek már meglévő ismereteit a témával kapcsolatosan, és büszkén mondhatjuk mi is,
ahogy az ajándékba kapott emlék plaketten olvashatjuk: „Biztonságos Óvoda” – a mi intézményünk!
Köncse Antalné
Óvodapedagógus
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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

Május 12, péntek
Bábszínház a sződi könyvtárban

Könyvtár-Színház-Élmény

Május 12-én pénteken, a Pest Megyei Könyvtár és a Sződi
Könyvtár összefogásával, bemutattuk „Holle anyó meséjét”, a
Fabula színház művészeivel. Vendégeink a könyvtárban a sződi
óvoda nagy-középső csoportosai voltak. Remekül szórakoztunk.
Köszönjük Pest Megyei Könyvtár!

Május 17
A 12-i eseményhez hasonlóan, ugyancsak a Pest Megyei Könyvtárral összefogva,
Papírszínházas program volt
a könyvtárban. Ezúttal a Hunyadi János Iskola alsós tanulói voltak vendégeink. Köszönjük szépen az élményt!
Újabb rendezvény a könyvtárban, a mai napon az iskola egyik 1. osztályát láttuk vendégül.

Faluházi programok, rendezvények
Március 10 péntek- Heinczinger Miklós Arany estje

Emlékezünk

Arany János születésének
200. évfordulójára emlékeztünk, március 10-én, pénteken. Kétszáz éve 1817. március 2-án született Nagyszalontán Arany János, a 19. század
magyar költészetének központi alakja, a magyar nyelv
máig utolérhetetlen mestere.
A jubileum alkalmából március 2-án kezdődött az Arany
János emlékév.

Heinczinger Miklós fényében
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Erdélyi Balázs
Arany humoráról beszél

A költő életének 65 éve alatt
végigélte a kor sorsfordulóit, lírájában hangot is adott
mindannak, ami a magyarsággal történt. Arany elsősorban epikus költőnek tartotta magát, de költészetének-a
méltán népszerű és halhatatlan Tolditól eltekintve-elsősorban lírai része érvényes ma

és hordoz az utókor számára
is üzenetet.
Költői eszmélésének ideje
a reformkor, kibontakozásának, egyéni hangjának kialakulása az 1848-49-es szabadságharc idejére esett. A költő
1882.október 22-én halt meg
Budapesten.

Sződön, a Faluházban,
Heinczinger Miklós csodálatos koncertje repített bennünket az Arany korba. Segítői
voltak a Hunyadi János Általános iskola tanulói, Pálinkás Piroska tanítványai és pár
lelkes, odaadó, „aranyszerető”
vendég a közönség soraiból.

Április 11-A Magyar Költészet Napja
A Sződi Faluház hagyományosan, minden évben megünnepli
a Magyar Költészet Napját. Idén sem volt másképp, a sződi Csu-

Költészet napi zsűrizés

Szavalás előtti izgalom
pafül Egységes Óvoda-bölcsőde teljes létszámban és a Hunyadi
János Általános Iskola tanulóinek egy része gyönyörű versekkel
mérettette meg magát a versenyben. A zsűri tagjai: Puskás Szilveszterné óvodavezető, Gazsó Tímea tanárnő, Buzogány Márta
színművész-szeretettel fogadta és díjazta a szebbnél szebb költeményeket és azok előadóit.

Május 28, vasárnap
Gyermeknapi meglepi az Faluházban
A nemzetközi gyermeknapot a világ számos országában megünneplik. Gyerekeke milliói várják izgalommal május utolsó
vasárnapját. Nem kivételek ez alól a sződi lányok és fiúk sem.
Idén sem feledkezett meg róluk Buzogány Márta a Cakkumpakli Meseszínház előadására. Az épületbe belépve terített asztal várta az érkező kis vendégeket. Mindenkinek jutott a nyalánkságokból, frissítő italokból és a kedves, üdvözlő szavakból.
A színházterembern én is helyet foglaltam gyermekeimmel.
Nagyon ötletesen előadott kétszemélyes mesejátékon szórakozhattunk, ami az állatok beszédét értő pásztorról, szólt. Mi,
nézősereg lehettünk a nyáj. Ezt nagyon élvezték a gyerekek.
Egyik fiam lett a fekete bárány. Mai napig emlegeti kitüntető szerepét. Igényesen elkészített bábok, díszletek és fülbemá-

Zalatnay Elena és Kristóf Dániel
szó dallamok színesítették az
előadást. Örültünk, hogy részesei lehettünk. Kíváncsian
várjuk a jövő évi meglepetést.
Bizosan legalább ilyen jól fogunk szórakozni. Köszönöm
a szervezést Buzogány Mártának!
A rendezvényt a Coop áruház és Hertel Zoltán szikvizes támogatta. Hálás köszönet!
Egri Magdolna

Gyermeknapi mese a Faluházban

A legkisebb érdeklődő
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Május 28, péntek, Szerelmem Sárdy

Derzsi György színművész
Sárdy-ja

Péntek este azok a sződiek,
akik szeretik az operett műfaját, megtalálhatták a kitűnő szórakozási lehetőséget a
Faluházban. Derzsi György
színművész volt a vendégünk,
aki egy csodálatos dramaturgiával és még csodálatosabb
hanggal kápráztatott el minket.
Derzsi, egyfelvonásos előadása, Sárdy János 20. századi bonviván életének nagyon
állomásait és legszebb dalait mutatja be, egy nagymama

Meghalt Jókai Anna
Meghalt Jókai Anna, kétszeres Kossuth díjas költő,
író. 2014-ben vendégünk volt
Sződön,a Faluházban, a Magyar Kultúra Napján. Köszönjük a csodálatos lényét,
köszönjük, hogy megosztott
néhány nagyon fontos gondolatot velünk, köszönjük az erejét, bátorságát!
Nyugodjon békében, soha
nem feledjük el!

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:

11.00 – 17.00 • 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.

Kis rajongó
titkos naplóján keresztül. Közben átható képet kapunk a múlt
századi asszonysorsról, és hogy a rohanó világunkban, mennyire nem hallgatjuk meg egymást.
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A hetedik napon megpihent
(Ter 2,2) – gondolatok a nyári pihenéshez
A hetedik napon megpihent (Ter 2,2) – gondolatok a nyári pihenéshez
Napsütés, vízpart, kirándulás, kerti parti. A nyár elengedhetetlen és szükséges kellékei. Egy-egy jól sikerült nyaralás emlékei
végigkísérik az embert –akár egész életében. A pihenés szorosan
hozzátartozik az ember munkájához, ahogy arra már a címbeli
szentírási rész is utal.
Az ünnepi időszakokban (például adventban, karácsonykor,
nagyböjtben, vagy a húsvéti időben) intenzívebben éljük meg a
hitünket és szoros a kapcsolatunk a Jóistennel. Talán még a kísértés sem fog annyira rajtunk. Isten különleges kegyelme, az
egyház fokozott intenzitása, de legfőképpen a személyes élmények, találkozások, beszélgetések járulnak hozzá ahhoz, hogy
ezen időszakokban a hívek buzgóbbak, a lelki élet pezseg, és
talán még néhány elveszett bárányka is hazatalál…
Ezzel szemben az évközi időben sajnos gyakran ellaposodik
a Jóistennel ápolt kapcsolatunk. Előfordulhat, hogy kevesebbet imádkozunk, elmélkedünk, ritkábban forgatunk lelki olvasmányokat. Ha ilyet veszünk észre magunkon, jusson eszünkbe,
hogy Jézus soha nem megy szabadságra. „Veletek vagyok minden
nap a világ végezetéig” (Mt 28,20). Veled van, amikor horgászol a
stégen, vagy vársz a strand büféjében, veled a biciklitúrán és veled áll a hegy ormán.
Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a pihenésben is fedezzük fel a gondoskodó Isten felénk irányuló jóságát. Ha a természetben vagyunk, gondoljunk egy kicsit arra is, hogy Isten
nekünk szánta, nekünk adta ezt a csodálatos világot. Ugye, milyen jó érzés tölt el bennünket, amikor szétnézünk egy hegytetőről, vagy vízre szállva tekintünk az elmaradó lombokra, esetleg erdőben sétálva alkonyatkor madárdalt hallgatva. Jézus min-

Elsőáldozás

Idén május 15-én
került sor
egyházközségünk egyik legfontosabb ünnepére, az Elsőáldozásra. Szűk körben, de
annál családiasabb hangulatban készülődtünk a nagy napra. A ragyogó napsütéses időben két ifjú hölgy vehette ma-

dig ott van velünk. Köszönjük
meg neki egy-egy rövid fohászban azt, hogy nekünk adta ezt a
világot.
A teremtett világ szépségei mellett az alkotott világban is gyönyörködhetünk. Egy régi várrom, vagy egy szép templom angyalos freskói ugyanúgy megdobogtatják a szívet, mint egy jó
könyv, egy film, vagy egy páratlan előadás. Isten ott van ezekben a munkákban is, ahol a gondolat és a kétkezi munka ös�szefonódásából született alkotás hirdeti, hogy az, amit a Teremtő alkotott, jó.
Nyaralás alatt a társas kapcsolataink is átalakulnak többé-kevésbé. Egy hosszabb pihenés alkalmával talán több időnk jut a
beszélgetésre, egymás még jobban megismerésére. Használjuk ki
ezen lehetőségeket, és – ha úgy adódik – valljuk meg bátran hitünket, értékrendünket. A vasárnapi szentmise-látogatásnak katolikus keresztényként illő helyet kapnia a programunkban. Egy
sosem látott templom meglátogatása, új miseélmények, a megszokottól eltérő szokások megismerése üdítően, inspirálóan hathat lelki életünkre.
Végül Aquinói Szent Tamásnak a pihenésről megfogalmazott
szavait szeretném tolmácsolni a Kedves Olvasónak:„amint az
embernek testi pihenésre van szüksége a test felüdüléséhez, mert nem
dolgozhat szüntelenül, hiszen véges az adott munkához szükséges
ereje, úgy a lélekkel is ez a helyzet: az ő ereje, amelyre az adott tevékenységhez szükség van, szintén véges…. A lélek pihenése a gyönyörködés”. Gyönyörködjünk tehát a világban és egymásban, mindenben és mindenkiben, amit, akit az Úr szeretetből nekünk
adott.
Kellemes pihenést és jó nyarat kíván
Nyíri János akolitus

gához életében először az Oltáriszentséget: Czinege Angéla és Gyurina Veronika. Izgatottan, de örömmel és nagy várakozással készültek a szép ünnepre; mindent megtanultak és a tanultakról a vizsgán György Atya előtt tanúságot is tettek.
Tiszta szívvel és felkészült lélekkel álltak
hát az Úr, az Atya és az Egyházközség szí-

ne elé. hogy mostantól teljes jogú tagjai
lehessenek a közösségnek.
A bensőséges, meghatóan szép szentmise után a Plébánián – immár hagyományos – szeretetvendégség várta a főszereplőket: egy finom kalács, kakaóval. Elköltése után mindenki családjával ünnepelt tovább. Isten hozott Benneteket, Lányok! Legyetek mindig ilyen tisztalelkűek és derűsek!
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Laikus szalvatoriánus hírek

Hitélet

2017 kiemelkedő eseménye a VI. Európai Laikus Szalvatoriánus Találkozó volt, amelyet a spanyolországi Logroñoban tartottak június 8-tól 11-ig.
„Használd minden erődet arra, hogy lehetőleg mindig örvendező, derűs és barátságos légy, ami a test és a lélek javát is
szolgálja.” Jordan atya LN I/131.1

rikáért dolgozó szalvatoriánus missziós társulat és Logroñoban
van a központjuk. Maria Ángeles Molina beszámolt a guatamalai missziós munkáról, amelynek ő már 10 éve tevékeny tagja. Aktívan vesznek részt a spanyol laikusok is a programban.
Többek között segítik a gyerekek iskoláztatását, van programjuk
a nők támogatására is. A latin- amerikai missziós munka fontosságáról beszélt Fernando atya SDS is, aki hangsúlyozta milyen fontos Isten szeretetét kézzel foghatóvá tenni a nagy anyagi és lelki nyomorban élők számára. Előadást hallottunk még

Ebben a szellemben jöttek össze hét európai ország (Ausztria,
Anglia, Belgium, Németország, Lengyelország, Magyarország
és a házigazda Spanyolország) laikusai, valamint egy hölgy az
USA-ból és egy Guatamalaból. Ez a sokszínűség, több nyelvűség adta a találkozó egyetemességét, mégis csodálatos volt közöttünk az egység Jézus Krisztusban. A magyar világi szalvatoriánusokat Bimbáné Schermann Mária, Czinege Vincéné és Kertészné Morvai Ágnes képviselték. Ági magával vitte a fiát is.
A találkozó mottója volt: See – Grasp – Act (Felismerni – Megérteni – Cselekedni) Meglátni, hogy hol szenvednek szükséget
az emberek, oda elvinni Jézus Krisztus szeretetét és tenni értük.
Ezt teszi a 25 éve megalakult AMSALA, amely egy Latin-Ame-

a temesvári rendház alapításáról, történetéről és mai feladatáról, melyet Barazsuly István (Pisti) SDS atya a Román- Osztrák Szalvatoriánus Tartomány papja tartott. A következő összejövetelre talán megalakul a temesvári (romániai) laikus csoport,
reményeink szerint fiatalokból, mert nagy szükség lenne rájuk.
Az előadások után kis csoportokban dolgoztunk, meghallgattuk
egymás véleményét, majd megosztottuk a többiekkel is gondolatainkat. Mély lelki élményt nyújtottak az esti és reggeli áhítatok, a közös szentmisék. Felejthetetlen marad a Szent Jakab úton
való séta, a Valvanerai Monostorban tett látogatás, a tűzijáték, és
a spanyolok csodálatos vendégszeretete.
Bimbáné Schermann Marika

Köszönjük mindazoknak, akik férjemtől Czinege Jánostól 2017.03.27-én du. 15 órakor a szentmisén búcsút vettek.
Tisztelettel Czinege család

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki
szeretett férjem, Sztuska József temetésén részvétét fejezte
ki valamint megjelenésével enyhítette a család bánatát.
Sztuska Józsefné és családja

KEDVES SZŐDI BARÁTOK, ISMERŐSÖK!
Ezúton szeretném megköszönni mindazok együttérzését,
akik Kereskényi János halálakor részvétüket fejezték ki,
sírjánál koszorút, virágot helyeztek el.
Lánya: Puskás Szilveszterné

A SZŐDI HÍREK FACEBOOK-ON ÉS HÍRLEVÉLBEN IS ELÉRHETŐEK
A szod.hu információs önkormányzati weblap hírei további két csatornán is elérhetőek!
Az egyik alternatív csatorna a honlap elektronikus hírlevele, melyre az oldal Kapcsolat menüpontjának
Hírlevél alpontjában lehet feliratkozni. A hírlevél testreszabható: beállítható, milyen hírkategóriákból kér
a felhasználó értesítést, ahogy az is, milyen rendszerességgel.
Másik csatornánk a Facebook. A http://www.facebook.com/szod.kozseg.1 profilban tesszük közzé a község programjait és a közérdeklődésre számot tartó fontosabb híreket.
Ha tehát Ön gyorsan szeretne értesülni a község, illetve a Faluház rendezvényeiről, a fontosabb hírekről, vagy akár minden egyes,
a honlapon megjelenő információról, regisztráljon hírlevelünkre a szod.hu honlapon, illetve jelölje be közösségi Facebook-profilunkat a www.facebook.com/szod.kozseg.1 internetes címen!

