Oktatás, nevelés
1. Mikor uralkodott Mátyás
király?
a.) 1440-1457
b.) 1458-1490
c.) 1490-1516
2. Ki volt Mátyás első felesége?
a.) Podjebrád Katalin
b.) Aragóniai Katalin
c.) Szilágyi Erzsébet
3. Mi volt a címerállata?
a.) szarvas
b.) csóka
c.) holló

Reneszánsz tudáspróba nem
csak iskolásoknak!
A 2008-as reneszánsz év alkalmából elhatároztuk, hogy
próbára tesszük az alsósok
tudását is.
Októberben egy többoldalas
feladatsort vihettek haza, amiben Mátyás királlyal kapcsolatos kérdések voltak. Keresgélhettek könyvtárban, segítségül
hívhatták az internetet és főleg
apukákat, anyukákat, nagyikat.
A gyerekek lelkesedése óriási volt. Nagyon sok remek,
színvonalas munka került viszsza az iskolába.
Remélhetőleg, felső tagozatos korukban már ismerősként
fog visszaköszönni számukra
ez a nagyon szép és dicsőséges

korszaka a magyar történelemnek.
Mivel a reneszánsz év még
mindig nem ért véget, szeretnénk egy kis játékra hívni
olvasóinkat is.
Ízelítőül közöljük a vetélkedő első két oldalát. Aki kedvet
érez hozzá, ragadjon tollat, és
küldje be a megoldásokat a
szerkesztőségbe!
A hibátlan megfejtések beküldőinek névsorát következő
számunkban ismertetjük.
A hosszú, unalmas téli
estékre jó böngészést, keresgélést kíván mindenkinek a
feladatsorok összeállítója:
Dreiszigné Gombai
Erzsébet

4. Hány hiteles corvina meglétéről tudunk?
a.) 131
b.) 216
c.) 53
5. Adóreformjában mi alapján vetették ki az adót?
a.) tetők füstelvezető nyílása
b.) jobbágytelkek kapui
c.) egy telken lakók száma
6. Ki volt Mátyás kedvenc
vitéze?
a.) Dugovics Titusz
b.) Kinizsi Pál
c.) Bornemissza Gergő
7. Ki követte Mátyást a trónon?
a.) II. Ulászló
b.) Corvin János
c.) Hunyadi János
8. Ehetett-e Mátyás paradicsomlevest?
a.) igen
b.) nem
miért:
9. Ki alkotta a kolozsvári Mátyás lovasszobrot?
a.) Izsó Miklós
b.) Fadrusz János
c.) Stróbl Alajos

A festőművésznővel

2008. tél

10. Melyik papírpénzen szerepel Mátyás ?
a.) 1000
b.) 5000
c.) 2000
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Válaszoljon röviden!
1. Ki volt Mátyás tanítója?
2. Melyik magyar költő írt
verset Mátyás anyjáról?
3. Melyik városban koronázták a magyar uralkodókat?
4. Sorolja fel a magyar királyi
felségjelvényeket!
5. Melyik két állat szerepel a
Hunyadi címerben?
6. Melyik városban alapított
Mátyás egyetemet 1467ben?
7. Kit szánt utódjául Mátyás?
Igaz vagy hamis? Írja az állítások
után!
• Mátyás király második felesége Podjebrád Katalin cseh
király leánya volt.
• Janus Pannonius Mátyás híres hadvezére volt.
• Janus Pannonius eredeti
neve Csezmicei János volt.

Pályaválasztási
délután
Immár hagyomány iskolánkban, hogy kétévente november környékén pályaválasztási
délutánt tartunk a 7.-8. osztályos diákok és szüleik számára.
Erre az alkalomra meghívjuk a
környékbeli iskolák igazgatóit,
akik részletes információkkal
szolgálnak iskolájuk profiljáról,
felvételi eljárásáról, szabadidős
tevékenységéről.
Idén tíz meghívott középiskolából nyolc képviseltette
magát november 5-én, délután.
Sok érdeklődő szülő és diák
hallgatta meg az igazgatók beszámolóit. A tájékoztatók után
a szülők általános és egyénre
vonatkozó kérdéseket tettek
fel, ill. személyes beszélgetésekre is mód volt.
Reméljük, hasznos információkhoz jutott minden szülő
és diák, és megkönnyítettük az
iskolaválasztás nagyon nehéz
feladatát!
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Továbbra is megadunk
minden segítséget a felvételikkel kapcsolatos ügyek intézésében.
A tanév során már voltunk
diákjainkkal pályaválasztási kiállításon, a szülőknek pedig pályaválasztási szülői értekezletet
tartottunk. A továbbiakban
személyes beszélgetések során
mondjuk el tapasztalatainkat
a hozzánk forduló szülőknek,
diákoknak.
Célunk, hogy minden tanulónk a neki leginkább megfelelő középiskolába kerüljön.
Márgusné Cz. Tünde
igazgatóhelyettes

Pályaválasztási előadás
szülői szemmel
2008. 11. 5-én pályaválasztási
délutánt tartottak az iskolában
a 7–8. osztályos szülők és diákok részére, ahol a környék
középiskolái mutatkoztak be.
Mindenképp hasznos és jó dolognak tartom, hogy az igazgatók mutatták be iskolájukat.
Ezáltal a továbbtanuló diákok
és a szülők is kellő betekintést nyerhettek a különböző
iskolák működésébe, és képet
kaphattak a középiskolák
elvárásairól. Úgy gondolom,
hogy így könnyebben tudnak
a szülők és a diákok megfelelő
iskolát választani. A délután
folyamán hallottunk nagyon
részletes és kissé szűkszavú
tájékoztatókat is. Legjobban a
Boronkay György Középiskola bemutatója tetszett.
Baranyiné Gáspár
Mónika szülő

Nyílt nap a középiskolában
2008. 11. 12-én a Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakképző Iskola nyílt napján
vettem részt.
Bemutatták a Sportcsarnokot, igaz, csak messziről.
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Láthattunk 2 vagy 3 osztálytermet is az iskola épületében.
A termek nem olyan nagyok,
viszont az iskola nagyon nagy:
van benne büfé is, de szerintem minden középiskolában
található. Elmondták nekünk a
tanárok, hogy milyen szakmák
léteznek a szakmunkásban és
a szakközépben. Én a szakmunkásban pincér szeretnék
lenni, remélem , bejutok, mert
igen jó tanulmányi eredményt
várnak. Központi felvételit
kell tenni, ami nagyon nehéz.
Sokat kell tanulni ebben a suliban is, mert azt mondták, hogy
tanulás nélkül nincsen szakma.
Nagyon tetszett az iskola, már
csak igyekeznem kell, hogy
bekerülhessek.
Baranyi Julianna 8. o.

Egyéb programjaink
Színházban voltunk
2008. november 9-én osztálytársaimmal
Budapestre
utaztam, hogy a Nemzeti
Színházban megnézzük Weöres Sándor: Holdbeli csónakos
c. mesejátékát. Az előadás
előtt egy kis időt a Művészetek Palotájában töltöttünk.
Itt nagyon sok érdekességet,
képeket és szobrokat láttunk.
Ezután a Nemzeti Színházhoz
mentünk, ami nekem nagyon
tetszett. Az épület előtt állnak
a régi híres színészek élethű
szobrai. Bementünk a hatalmas és gyönyörű nézőtérre,
ahol már sok felnőtt és gyermek ült. Hirtelen sötét lett, s
elkezdődött az előadás. Egy
mesét láttunk, ami a magyarok őshazájában játszódik. A
történet a jóságos Jégapó és
leánya, a szépséges Pávaszem
királykisasszony kalandjairól
szólt, és arról, hogyan győzött az igazság. Hogy mi lett
a Holdbeli csónakossal? Ha
kíváncsiak vagytok rá, nézzé-

tek meg vagy olvassátok el!
Kissé fáradtan indultunk haza.
Köszönjük szüleinknek és
tanítóinknak, hogy ilyen szép
élményben volt részünk!
Késmárky Tímea Réka
3. o.

A holdbeli csónakos
– színházlátogatás –
Színházi programot szervezett
Farkasné Haraszti Ildikó néni
egy november eleji szombaton
az iskolásoknak. Busszal utaztunk a Nemzeti Színházba.
Az utazás jó hangulatban telt,
jókat beszélgettünk, nevetgéltünk. Korábban értünk a
színházhoz, mint számítottuk,
így volt időnk benézni a Művészetek Palotájába, ahol az
ügyesebbek kézműves foglalkozásra ülhettek be, aki még
álmos volt, azt zenés tornaóra
ébresztett fel. Majd átsétáltunk
a színházba, ahol már mindenki nagy érdeklődéssel várta
Weöres Sándor: Holdbeli csónakos című darabját.
A története röviden:
Réges-régen a hatalmas
Jégapó lánya, Pávaszem egész
nap csak a Holdban hajózó
szerelméről álmodozott. A
királykisasszony kezéért a
világ leghatalmasabb királyai
versengtek.
Pávaszemnek
egyik sem tetszett, ezért a
kikosarazott kérők bosszút esküdtek, és elhatározzák, hogy
elrabolják.
Fordulatokban bővelkedő,
látványos darabot láttunk, hisz
hol bábelőadás, hol színészi játék kápráztatott el minket. Jól
ismert színészeket láthattunk
viszont a színpadon. Bodrogi
Gyula, Stohl András játéka
garantálta jó szórakozásunkat.
Igazán tartalmas, jó szórakozásban volt részünk, másoknak is jó szívvel ajánljuk.
Pauliscsák Márton 8. o.
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Bánk bán az Operában
Az osztállyal és az osztályfőnökünkkel, Tóthné Barcs Ágnessel elmentünk a MAGYAR
ÁLLAMI OPERAHÁZBA a
Bánk bán című három felvonásos előadásra. Ági néni az
egyik órán elmesélte, miért
fontos számunkra ez az opera. Az Operaház szépen meg
van építve, még a legapróbb
részletekre is figyeltek az építés során. Ahogy a főlépcsőn
felvonultunk, egy néni megengedte, hogy bepillantsunk
a Vörös szalonba, ahonnan
a királyi páholy is nyílik. Mi a
lehető legjobb helyet kaptuk
meg, pont szemben ültünk a
színpaddal. A páholyunkban
volt egy nagyon kényelmes
kanapé, ami magasabb volt az
előttünk lévő székeknél, ahol
a barátaim ültek. Ezért onnan
nagyon jól lehetett látni az
előadást. Az előadás néhány
része kicsit unalmas volt számomra, de akkor is néztük,
meg néha beszélgettünk, de
nagyon halkan. Nekem az
Operaház erkélye is tetszett,
mert onnan rá lehetett látni
az Andrássy úti forgalomra.
Hazafelé, szokásunkhoz híven
az Alexandra Könyváruházba
is ellátogattunk. A Nyugati
pályaudvarhoz érve azt vettük észre, hogy a rendőrök
elterelték az embereket, mert
bombariadó volt.
Kicsit később értünk haza,
mint gondoltuk, de nem bántuk meg. Még sok napon át
beszélgettünk az előadásról.
Molnár Sándor 7. o.

Szavalóverseny
November 12-én, szerdán délután került sor a „Galagonya”
szavalóversenyre az általános
iskolában.
Ezen a szép őszi napon
immár 12. alkalommal gyűltek össze a nagycsoportos
óvodások és az alsó tagozatos
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kisdiákok, hogy megmutassák,
ki a legügyesebb közülük versmondásban.
Günther Erzsébet igazgatónő köszöntője után már
kezdődhetett is a verseny. Az
öttagú zsűri és a szép számú
közönség igen színvonalas
produkciókat hallhatott, láthatott. A gyerekek mindent megtettek annak érdekében, hogy
méltóképpen tolmácsolják
Petőfi Sándor, József Attila,
Nagy Bandó András, Simon
István költeményeit.
A hozzátartozók, tanítók és
osztálytársak együtt izgultak a
szereplőkkel.
A zsűri nehéz helyzetbe
került döntésének meghozatalában. Amíg kialakult a
végső sorrend, addig a „nap
hősei” jóízűen elfogyasztották
az iskola által biztosított kis
uzsonnát.
Az
eredményt
Szántó
Zsuzsanna tanító, tanácsos,
közoktatási szakértő, a Dinasztia Tankönyvkiadó Kft.
szakreferense, a zsűri elnöke
ismertette. Az I. és II. korcsoportban is 3-3-an állhattak fel
a képzeletbeli dobogó különböző fokaira. Az 1.-2.-osoknál
1, a 3.-4.-eseknél 2 különdíj
átadására is sor került, de
minden résztvevő az iskola és
a Dinasztia Tankönyvkiadó
jóvoltából csokoládét és ajándékcsomagot kapott.
Ezen a napon nemcsak a
gyerekek kaptak ajándékot,

A szavalóverseny nézői
hanem mindenki gazdagodott
egy csodálatos élménnyel, aki
részt vett ezen a rendezvényen. Az iskola, a tanítók és a
szülők is igazán büszkék lehetnek csemetéikre.
Remélem, jövőre is részt
vehetek ezen a színvonalas
eseményen!
Szántó Zsuzsanna
a zsűri elnöke

Kisiskolások szavalóversenye
szülői szemmel
25 alsó tagozatos kisdiák és
néhány nagycsoportos óvodás
is részt vett a XII. Galagonya
szavalóversenyen.

Nem volt könnyű helyzetben a zsűri, mert úgy témában,
mint terjedelemben nagy volt
a választék. Bátor, ügyes és
tehetséges előadókat hallhattunk.
Nagy volt az izgalom, de a
családias környezetben, az ismerős arcok között úgy láttam
könnyen feloldódtak. Kíváncsian hallgatták végig szavaló
társaikat, majd pogácsa és üdítőivás közben, egymás között
is kitárgyalták előadásaikat.
A tapasztalt és a kezdő versenyzők büszkén vették át az
emléklapokat és a megérdemelt nyereményeket.
Úgy gondolom, nagy kihívás részt venni egy ilyen versenyen, különösen még óvodás-,

kisiskolás korban, de az ilyen
tapasztalatokból később csak
meríteni lehet.
Örömet és büszkeséget
láttam a kis Hunyadisok szemében, és biztos vagyok benne, hogy nemcsak egy kedves
emlék marad, hanem szívesen
vállalják a következő megmérettetéseket is.
Köszönet a tanító néniknek
és a szülőknek, akik felkészítették gyermekeiket.
Gratulálok!
Ajanidiszné Kuti Tünde

English exam at the college
We went to the Apor Vilmos
College on Saturday the 8th of

A szavalóverseny legjobbjai
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November. Eight of us went
to Elementary exam. Two of
them went to Intermediate
exam. I went with my father. We met at half past 1 at
D.O.M. with the others. The
exam started at 2 o’clock. The
exam had 2 parts. The first
part of the test was reading. It
wasn’t too difficult.
We had to read it and put
the cross to the right place. It
was easy.
The second part of the test
was listening. It wasn’t too
difficult. We had to listen to a
text at the listening part. After
the listening we had to put the
cross to the right place in an
other part, which called, reading for meaning. The exam
was 2 hours long. We went
to the Danube- shore after
the exam till half past 5. We
went back to the college after
that. We sat at the music hall.
They told us the best results.
The best of us was Farkas
Dániel. After it there was a
rock concert. The concert was
really good. We went home at
8 o’clock. We are going to get
the result in a letter.
By: Márton Pauliscsák,
grades 8th

Irodalmi műhelymunka – ismert
mese kitalált
befejezése
A szegénylegény és a
varázsköpenyeg
Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét
országon is túl, még az üveghegyen
is túl, ahol a kurta farkú malac
túr, volt egyszer egy szegény ember.
Ez a szegény ember kiment a fiával
a földre szántani, s amint egyet-kettőt fordul, egyszerre csak elkiáltja
magát a fiú:
– Nézze, apámuram, nézze, egy
kulcsot találtam!
– Az ám, egy kulcs – mondja a
szegény ember. – Ejnye, de jó volna,
ha egy ládát is találnál hozzá!
Na, ez annyiban maradt.
Tovább szántanak, kettőt-hármat térülnek-fordulnak. Megint
elkiáltja magát a fiú:
– Nézze, apámuram, megtaláltam a ládát is!
Próbálják a kulcsot, hát jól belétalál a zárba, Kinyitják a ládát,
felemelik a fedelét, nézik, mi van
benne, hát abban bizony nem volt
egyéb, csak…
…egy sárga színű selyemköpeny, de a szegénylegény nem

tudta, hogy ez egy varázsköpeny. Így szól hát a legény az
apjának. Apám ez egy gyönyörű szép sárga selyemköpeny.
Na fiam, ha ilyen szép köpenyt
találtál, vedd fel, és menj a
piacra, hogy gyönyörködjön
benne a nép, de vigyázz rá
nagyon!
Megy, megy a piacon a legény, s mindenki ámul-bámul,
hogy egy ilyen szegény legénynek hogy lehet ilyen gyönyörű
szép selyem köpenye. Éppen
arra megy a király a hintóval.
Meglátja a szegénylegényt,
kiszáll a hintóból és így szól
hozzá.
Idefigyelj, te szegénylegény!
Hol szerezted ezt a szép köpenyeget?
Találtam felséges királyom.
Ha találtad, akkor adok én
érte még ennél is értékesebbet.
Például?- kérdezi a legény.
Gyere velem és megmutatom.
Odaértek egy gyönyörű szép
üveghegyhez.
Na tessék, ezt adom ezért a
gyönyörű szép köpenyért.
Nem kell nekem ez királyom, csak az ön leánya.
Mi?
A leányom?

Dehogy adom, inkább adok
érte ezer aranyat, az egész
kincstáramat kiürítettem, de a
lányomat nem!
Királyom, nekem ezek az
ócskaságok nem kellenek, csak
az ön leánya.
Én soha nem adom oda
senkinek a lányomat.
És ezzel otthagyta a király
a legényt az üveghegy lábánál.
Leült a legény és hosszan,
hosszan
elgondolkodott,
hogy legalább egyszer szemtől szembe láthatná-e a király
leányát. Na csodák csodájára
ott termett a legény a király
leányának szobájában. Ekkor elgondolkodott, hogy ez
biztos egy varázsköpeny. De
egyszer csak nyílt az ajtó. A legény gyorsan elbújt a szekrény
mögé és onnan leselkedett. A
király lánya volt az. Gyönyörű
szép hosszú aranyszínű haja
és tengerkék szeme volt. A
legény annyira elámult, hogy
kiesett a szekrény mögül. A király lánya megijedt, de hamar
el is múlt a félelme, mert egyből megtetszett neki a legény.
Kimászott a szekrény mögül
a legény, felállt, és nem jutott
szóhoz. Ekkor így szólt a király leánya:
Adjon Isten te szegénylegény. Hogy kerültél ide?
Nos én ezzel a varázsköpenyeggel jutottam ide.
Hát ez a köpenyeg tényleg
úgy néz ki, mintha varázsköpenyeg lenne, de én nem
hiszem el.
Nem?
Akkor gyere ide és kapaszkodj belém.
Megy a királylány a legény
felé, de éppen akkor benyit a
király.
Mi folyik itt? Te mit keresel
itt, és hogyan kerültél ide?
Kérdezte a király mérgesen.
Hát én ezzel a köpenyeggel
jutottam ide.
Szóval ez egy varázsköpenyeg, akkor ezért nem adtad
nekem.

A képviselő-testület látogatása intézményünkban
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Nem királyom, én is csak
most jöttem rá.
Na varázsköpeny vagy sem,
én börtönbe záratlak.
Apám nem zárhatod őt börtönbe!
Miért nem?
Mert én szeretem őt.
Vagy úgy!
Apám én feleségül akarok
menni hozzá.
De akkor nekem adod a
köpenyt!
Na legyen királyom.
Nagy lakodalmat csaptak
az üveghegy aljánál, és máig is
élnek amíg meg nem haltak.

a feladatot kaptuk, hogy készítsünk egy étlapot. Az egész
heti étkezést magába kellett
foglalni, ráadásul egészségesen
az évszaknak megfelelően. A
feladat természetesen igényelte szüleink segítségét is.
A sok-sok érdekes étlapból
közlünk most egyet. Fogadják
sok szeretettel!
Czinege Petra 5.o.

Biblia hete
a Hunyadisoknál

Szügyi Fanni 5. osztály

Technikai műhelymunka
Étkezzünk egészségesen!
Az 5. osztálynak van egy érdekes tantárgya: technika-életvitel. Az órákon házépítéssel,
tetőszerkezettel, öltözködéssel, egészséges táplálkozással
foglalkozunk. Günther Erzsébet igazgatónő tartja ezt az
órát. Egyik foglalkozáson azt
Hétfő
R. korpás kenyér
margarinnal és
házi készítésű
eperlekvárral
mézes tea
T. gyümölcs-joghurt
E. paradicsomleves betűtésztával, rántott csirkecomb párolt
zöldség, barna
rizs, műzliszelet
U. gyümölcssaláta
Korpás keksz
Párizsi, kockasajt, paprika,
paradicsom,
korpáskenyér
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2008 a Biblia éve is.
Ennek emlékére BIBLIA
HETET szervezünk intézményünkben. Diákjaink bibliai
történetekkel
ismerkednek,
valamint
versenyfeladatokat oldanak meg. A legjobb
eredményeket elért tanulóink
abban a megtiszteltetésben
részesülnek, hogy dr. Beer
Miklós püspök úr fogadja őket
a váci Püspöki Palotában, és
bemutatja nekik az épületet.
Örülünk, hogy ebben az évben jelenlétével püspök úr két

Kedd
R. magos zsömle
trappista sajt,
kocka sajt, csibemell sonka
hideg tej
T. jó reggelt
keksz
E. fokhagymakrémleves
kenyérkockával
rántott hal,
párolt rizs, tartármár-tás banán
U. vajas rozskenyér

ízben is segíti nevelő-oktató
munkánkat.
Mi ezt megtiszteltetésnek
érezzük, és köszönjük szépen!
Diákjainknak pedig a Biblia
ismerete csak javukra válhat.
Günther Erzsébet
igazgatónő

Iskolai alapítvány
hírei
Köszönjük mindazoknak,
akik adójuk 1%-ával támogatták alapítványunkat. Kérjük,
támogassanak bennünket a
jövőben is, mert nemes célt
szolgálnak vele!
2007-ben az alapítványhoz
a személyi jövedelemadó 1%ból befolyt összeg 176.300,-Ft
volt.
Alapítványunk bankszámlaszáma: 64700117-10004737

konysági Koncertünket immár 8.
alkalommal rendeztük meg.
Örömünkre szolgál, hogy idén
dr. Beer Miklós püspök úr is
elfogadta meghívásunkat.
Támogatójegyeket bocsátottunk ki mindazoknak, akik
nem tudtak részt venni, de
szívesen támogatják nevelőoktató munkánkat a művészeti területeken is (ének-zene,
énekkar, népi tánc, hangszeres
képzés).
2009. február 7-én Alapítványi Bál lesz.
A zenét falunk szülötte, Ivanics Pál szolgáltatja.
Műsort a sződi hunyadisok
adják.
A részleteket keresse a plakátokon!

Alapítványunk a közeljövőben két nagy kiemelkedő
rendezvényt szervez.

Ezekkel a hírekkel és csalogató programokkal együtt
kívánunk Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új
Évet!

2008. december 14-én 16
órai kezdettel Adventi Jóté-

Iskolai Alapítvány
Kuratóriuma

Szerda
R .barna kenyér
Banándarabokkal
citromos tea

Csütörtök
Péntek
R. magos zsöm- R. pirítós, főtt
le, kemping sajt tojás, paradikaramell
csom
tea mézzel

Szombat
Késői reggeli:
melegszendvics
narancsital

Vasárnap
Késői reggeli:
Tojásrántotta,
barna kenyér,
tej

T. kefír

T. eperjog-hurt

------

-------

E. tojásleves
kenyérkockával,
borsófőzelék,
fasírt
sportszelet

E. húsleves
vegyestál
(rántott sajt,
párolt hús,
zöldség köret)
madártej
U. kapusznyik
teljes kiőrlésű
lisztből
korpás pirítós
párizsi,
uborka
tej

E. hideg gyümölcs-leves sült
nyúl, burgonyapüré tzatziki
friss eper
U. házi piskóta

főtt virsli,
U. házi kenyér
ketchup, mustár, mézzel
majonéz

T. tejberizs gyümölccsel
E. sajtkrém leves E. zöldségleves
leves-gyönggyel grillcsirke, zöldgörögcsirke
séges rizzsel,
kemencében
túrórudi
sült burgonya
kókuszgolyó
U. sütőtök
U. répás kenyér
V. cézársaláta
csirkemell

U. házi
almás lepény

V. rántott törpe- V. hajában sült
harcsa,
burgonya
gyümölcssaláta húsos szalonna
ecetes hagyma

Sződiek Híradója

21

Oktatás, nevelés

Karácsonyi készülődés a Méhecske
Csoportban
Örömmel fogadtam, hogy az
óvodában ebben az évben is
nyílt nap keretében, gyermekemmel közösen készülődhetek a karácsonyra. Kisfiammal
nagyon jó érzés volt eltölteni
egy órácskát a Méhecske
Csoportban, melyre már Ő is
napok óta lelkesen készült, és
boldogan mesélt nagyszüleinek, testvéreinek erről a különleges alkalomról. Közösen
készíthettük el ünnepi hangulatú ablakdíszünket, melyhez
rengeteg különleges anyag
állt rendelkezésünkre. A nagy
munka közben az óvó nénik
kedvessége, ötleteik, Viki néni
segítőkészsége és a gyermekek
csivitelése, elmélyült játéka vett
körül minket. Igazi karácsonyi
hangulat lopta be magát mindkettőnk szívébe. Köszönet
mindezért Ica, Magdi és Viki
néninek!

Mentovics Éva

Télapó a felhők között
Elindult az ősz apóka
hósisakos házából,
Magasan a felhők közül
lenézett a szánjából.
Kopár volt a rét, az erdő,
didergett az almafa.
Nem volt puha takarója,
csak néhány szem zúzmara.
Odaterelt néhány felhőt:
szórják szét a pelyheket,
Hisz december akkor szép,
ha szánkóznak a gyerekek.
Megrázta a fellegeket:
nagy pelyhekben hullt a hó.
Fehér bunda lett a tájon szánon siklott Télapó.

Az első hónak örültek az ovisok
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Udud István

Mennyből az angyal

Coop party
Ez év szeptemberében minden
óvodás (és felnőtt) örömére a
faluban új COOP bolt nyílt.
COOP Party néven rajzpályázatot hirdettek, melyen az
óvodásaink is részt vettek. A

műsorral készültek óvodásaink. Ezen a napon nagyon
sok meglepetés ért minket. A
gyermekek az egyéni munkáért szerzett csokoládén, és a
szereplésért kapott ajándékon
kívül külön díjat nyertek, a közösen készített alkotásokért.
A hatvan főre szóló COOP

nak gyermekeinkre, és örömet
szereznek nekik. Békés karácsonyt és boldog újévet kívánunk mindannyiuknak!
Óvodások
és az óvoda dolgozói

Hírrel jövök, hírrel,
Örvendetes hírrel,
Fenn kiáltom mindenkinek
Örvendező szívvel,
Hogy az is vigadjon,
Kinek szíve gyászol:
Betlehemi istállóban
Van egy kicsi jászol:
Vezérel a csillag,
Jó pásztorok gyertek,
Betlehemben megszületett
A megváltó gyermek.
Elmegyek, hírt mondok
Az egész világnak,
Vágyva vágyott születését
Az Isten fiának.
Dicsőség őnéki,
Ki a mennynek éke,
S itt a földön, uralkodjék
A szívekben béke.
Ezzel a verssel kívánunk lakótársainknak, támogatóinknak,
békés karácsonyt, és boldog
újévet!

Méhecske és a Katica Csoportosok (az óvónők segítésével)
egyéni rajzokkal pályáztak,
melyekért minden gyermek
csokoládét vihetett haza. Ezen
kívül a két nagycsoport közös
munkában készített egy makettet, „A mi COOP boltunk”
néven. Az eredményhirdetésre
a szeptemberi COOP Partyn
került sor, melyre népzenei

2008. tél

utalvány virslit, mustárt, kenyeret, üdítőt és csokoládét
tartalmazott, melyet az adventi
készülődés napján fogyasztottunk el. A COOP bolthálózat
karácsonyra is meglepett bennünket egy-egy ajándékcsomaggal.
Köszönjük a COOP bolt
vezetőségének és dolgozóinak,
hogy ennyi figyelmet fordíta-

Következő fontosabb eseményeink
•
•
•
•

Luca nap: december 12.
Karácsony: december 18.
December 22-től január 5-ig az óvoda zárva tart.
Farsang: február

Sződiek Híradója
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A Művelődési Ház és Könyvtár hírei, lélekharang-szentelés
Tisztelt Könyvtárlátogatók!
Kedves Olvasók!

állománya. Szeretettel várom
az érdeklődőket.

Ezúton tájékoztatom Önöket,
hogy a községi könyvtár 2009.
január hónapban leltározás miatt zárva lesz. Pontos dátumot
a hirdetőtáblán találnak. Az
újesztendőben sok szép, érdekes könyvvel bővül a könyvtár

Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés boldog újesztendőt kívánok minden kedves
olvasónak, és Sződ község
lakóinak!

A művelődési ház december
havi aktuális programjai
15. hétfő

Klimász Jánosné
könyvtáros
16. kedd
17. szerda

Köszönetnyilvánítás

19. péntek

Köszönetemet fejezem ki az alábbi sződi lakosoknak, akik
felajánlásukkal és adományaikkal hozzájárultak a községi
könyvtár működéséhez és fejlődésehez: Czinege Jánosné
Vera, Richter Tamás, Gáspár Tibor, Lichy Szabolcs.
Klimász Jánosné
könyvtáros

Temetői lélekharang-szentelés
2008. november 2.
Néha a harangok is meghalnak. Talán akkor, amikor
megrepednek, de minden
ilyen harang új életet kezdve
beleolvadhat egy újonnan
készülő harangba, hiszen
ma már nem készül belőlük
ágyú. A harangokkal együtt
a harangszó sem halhat,
szűnhet meg. A harangszó
visszahív a szülőföldhöz, de
a lélekharang útra is bocsátja az elhunytakat…
Sződ Község Önkormányzata 2006-ban vette át az
egyházközségtől a temető
üzemeltetését. Két év leforgása alatt több, mint 20 millió
forintot fordított a temető
rendbetételére. Ez év júniusá-
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ban került átadásra a ravatalozó átépített és bővített épülete.
A ravatalozó épületének tervezésekor azt kértük, az épület
tetőszerkezetébe kerüljön egy
torony a lélekharang számára.
Úgy gondoltuk a toronyban a
harangnak biztonságos körülményeket tudunk kialakítani.
Sokan, és nem alaptalanul úgy
vélik, könnyen ez a harang is
az előző harang sorsára jut,
azaz a színesfém tolvajok martaléka lesz.
Nekünk, önkormányzati vezetőknek az a feladatunk, hogy
a lehetőségeinkhez mérten
építsük, szépítsük, fejlesszük
községünket. A képviselőtestület úgy döntött, hogy a
temető akkor teljes, ha abban

20. szombat
22. hétfő

Szlovák Önkormányzat évzáró rendezvénye
Női torna
Szövésoktatás
Termékbemutató
Női torna
Író–olvasó találkozó Zsíros S. Mária
gyermekíróval
Hagyományőrző Klub karácsonyi
kreatív foglalkozása
Vásár
A Nyugdíjas Klub évzáró rendezvénye
Női torna
Könyvbarátok Klubja évzáró játszóháza

Bővebb információ a könyvtár hirdetőtábláján olvasható.

a lélekharang is megtalálható.
Ennek érdekében 2008. júniusában a testület a harangot
megrendelte
Magyarország
egyetlen
harangöntőjétől,
Gombos Miklós őrbottyáni
harangöntő mestertől.
A harang egy hangszer. Keletkezési ideje ismeretlen.
Európában
ában az ősi népek is előszeretettel
használták.
áltáák. Nagy
Sándorr temetésén a ko
koporsót
oporsót
vivő dí
díszfogat
íszfogat
csengővel
őveel volt
teleaggatva.
gattva. A
legendaa szerint
Itáliában
an
n Nola
városának
án
nak
kee
püspöke
e g y
álombeli
láto-
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mása alapján készíttette el az
első harangot a 4. században.
A legenda pontosan így szól: a
püspök esti imádsága közben
elaludt, és azt álmodta, hogy
ragyogó angyalkák vették
körül, akik a kezükben lévő
harangvirágokat
megrázva
csilingelő hangot keltettek. A
keresztények kezdetben a kohasználták a
lostorokban has
összehívásászerzetesek öss
zeh
ra, majd ez a jjeladási
elterjedt
mód
el
egyes
az egye
es falvak
templomaiban
is.
templom
ma
Magyarországon
Magyaro
or
harangok
a harang
gok már a
térítőpapok
térítőpa
apo idején elterjedtek.
eltter
A harang,
haara
e
kü
ülö
különleges
hangs z e r
szava
iirányí-
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