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Gyermeknap az óvodában
A gyermeknapi rendezvényünket június 19-én tartottuk óvodánkban, amely a kialakult járványhelyzet miatt a
ballagással egybekötve került
megrendezésre az óvoda udvarában.
Az óvodai alapítvány támogatásával, a gyerekek vidám, szórakoztató műsoron

vehettek részt. Szerettük volna, hogy ez a nap kicsit újra
egybekovácsolja a gyerekeket
a karantén idő után. Misi bohóc látogatott el óvodánkba,
akit a nagyobbak már ismerősként köszöntöttek, hiszen
a tavalyi év folyamán a műsorával teljesen ámulatba ejtette a gyerekeket. Misi bohóc

az idei évben is teljesen elvarázsolta az óvodásokat, még a
legkisebbek is érdeklődve figyelték bűvészi mutatványait.
A műsorába bevonta a gyerekeket is, akik bátran vettek részt Misi bohóc varázslatain: tányért bűvölhettek, elvarázsolhatták egymást, jelmezt próbálhattak. A délelőtt
folyamán a Naszálytej támogatásával kakaóivó versenyt

is rendeztünk, a DMRV Zrt
ivóvíz felajánlásával a gyermekek folyadék igényét is
biztosítottuk, annak ellenére, hogy az időjárás kedvezett
a szabadtéri programunknak,
kellemesen hűvös nyári nap
volt.
Volentics Réka
Óvodapedagógus

A Pillangó és Katica csoportosok látogatása a Liszt Ferenc repülőtéren
A februári szülői értekezleten feltettük a kérdést, hogy óvodás gyermekeinkkel az év végi kirándulás a Liszt Ferenc repülőtér „Életre szóló élmény”: kirándulás a ferihegyi repülőtéren
és az Aeropark Repülőgép múzeum programja legyen-e?.A szülők örömmel támogatták az ötletet.
Megkezdődött a szervezés Köncse Antalné - Móni óvónéni
közreműködésével. Úgy terveztük, hogy a Pillangó és Katica
csoport együtt vesz részt a kiránduláson, így egy nagyobb buszt
tudunk igénybe venni.
Azonban a Covid 19 vírus közbeszólt. Szomorúan elfogadtuk, hogy e miatt az év végi kirándulás elmarad. Ám a vírus lecsengése után, újra indult a szervezés. Megkerestük a repülőteret, ahol azt az információt kaptuk, hogy szeretettel várnak

minket. Tájékoztattuk a szülőket a kirándulásról. Boldogan
éltek a lehetőséggel, hogy gyermekeik ilyen csodálatos élményben részesülhessenek.
Július 3-án izgalommal érkeztek a gyerekek az óvodába. A
kellő óvintézkedéseket betartottuk. /Hőmérés, kézfertőtlenítés/ Reggel 8 órakor indultunk, hogy időben érkezzünk, mert
a repteret bejáró buszok pontosan 10 órakor indulnak. Érkezés után az Aeroparkban a gyerekek megreggeliztek majd utána egy kis ideig nézegethettek egy régi Malév gépet kívülről,
belülről. Mivel a buszokra, illetve a reptér területére csak arcmaszkot és egy flakon ásványvizet lehet vinni, a csomagjainkat
kulturált, elzárt helyen hagytuk. Két reptéri felújított Malév
buszra szálltunk. Túravezetőink egy kedves hölgy, ki régebben
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légiutaskísérő volt és egy kedves úr, ki szintén a légiipar dolgozója ellenőrizték a névsorunkat, egyeztették az adatainkat, felvilágosítottak a szabályokról. Elmondták, hogy két ellenőrző
ponton fogunk átmenni, át kell esnünk egy utasbiztonsági ellenőrzésen. A gyerekek csodálkozva, fegyelmezetten haladtak
át a kapukon. Volt, akinél besípolt a fémjelző, őket tüzetesebben átvizsgálták. Miután visszaszállhattunk a buszokra elindultunk a repteret körülvevő úton.

A két felkészült túravezető a kisgyerekek számára élvezhető
előadást tartott 2 órán keresztül. Egy percet sem unatkoztunk.
A gyerekek tátott szájjal, csendben figyeltek, láthatóan érdeklődtek az ismeretek és a rengeteg látvány iránt. Hallhatták és
láthatták a hatalmas gépek fel és leszállását. Az egyik fő attrakció volt, hogy kiszállhattunk a buszokból és egy leszálló gépet is láthattunk alulról , ami kb. 40 méter magasságban landolt. Bekukkanthattunk a karbantartó bázisokba, a magánrepülők hangáraiba. Megfigyelhettük az utasok ki és beszállását. Szomorú látvány volt, hogy kevés gép szállt fel és le. Az utasok száma is kevés. Maszkban és kellő távolságot tartva szálltak ki és be a gépekbe.
Sok repülőgép pihent, az ablaka be volt fóliázva, mert a Covid 19 vírus nagyon rossz hatással van a repülőtér működésére. Csökkentek a járatok, sok a használaton kívüli gép. Ilyenkor karbantartást végeznek rajtuk. Nagy élmény volt, hogy a pilóták és a légiutas kísérők integetéssel üdvözöltek minket. Láthattuk, hogy a holland légitársaság gépe hogyan érkezik a terminálhoz előtte
egy felvezető autóval, miként szállítják a csomagokat, mennyi ember munkájára van szükség. Megfigyelhettük a tűzoltók bázisát, a hatalmas raktárépületeket. Sok-sok információt megtudtunk a reptérről. 15 ezer négyzetkilométer területet 40 km hosszú
kerítés vesz körül. Annyian dolgoznak itt, mint egy kisváros létszáma. Kb. 10-11 ezren. Átlagban 13 millióan fordulnak meg egy
év alatt. Ez a szám a vírus miatt az idén töredékére csökkent.
A Malév buszos élményszerzés után ismét az Aeroparkba
mentünk. Egy szép étkezésre, pihenésre kialakított helyen a
gyerekek jót ettek-ittak.
Már várt minket egy úr, aki elkalauzolta a gyerekeket a régi
utasszállító repülőgépek között. Szépen, sorban kipróbálhatták
több gép pilótafülkéjét, a pilóták székét, tekergethették a kormányt, nyomkodhatták a gombokat, beülhettek az utastér üléseibe. Itt is rengeteg információhoz jutottak a repülőgépekről
és vezetésükről.
Nehezen váltak meg a repülőgépektől, szívesen maradtak
volna még egy kicsit az Aeroparkban.
Hazafelé megosztották egymással legkedvesebb élményeiket,
látszott, hogy mennyire megérintette őket ez a különleges hely,
a rengeteg látvány, újdonság.
Ez a nap egy különleges, felejthetetlen élményt nyújtott számunkra. Szeretném, hogy jövőre a következő csoportom is átélhesse ezt a csodát.
Mikó Gáborné
Óvodapedagógus
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Személyi változások óvodánkba
Rendhagyó nevelési éven
vagyunk túl, hiszen a járványhelyzet alaposan megváltoztatta óvodánk mindennapjait. A változások folytatódtak az intézményi nevelőtestületben is. Községünkben már nagyon sokan tudják, hogy Puskás Szilveszterné, mindenki Csura nénije, az óvoda intézményvezetője 40 éves munkaviszony
után ősszel megkezdi felmentési idejét, majd 2021. július 1-től aktív nyugdíjasként a boldog nyugdíjas éveit. Június 1-vel Kemenczeiné Rácz Magdolna, és Hőgye Tímea a szomszéd község óvodájában folytatta
óvodapedagógusi munkáját, Csomár Renáta pedagógiai munkát segítő dajka néni augusztus 14-vel távozott csapatunkból,
helyére Juhász Istvánnét várjuk szeretettel, még az őszi hónapok beköszönte előtt. Gáspárné Bedő Ildikó augusztus 24-től
német nemzetiségi óvodapedagógusként folytatja óvodapedagógusi pályáját. Augusztus 1-től nevelőtestületünk tagja lett
Bunevácz Ildikó óvodapedagógus, aki Volentics Réka mellett
a nyuszi csoportos gyermekeket nevelgeti szeptembertől. Kelemen Renáta újra anyai örömök elé néz, gratulálunk neki, és mi
is izgatottan várjuk vele együtt a születendő kisbabát. Intézményünkben jelenleg 9 óvodapedagógus, 2 fő pedagógiai asszisztens segítségével látja el a nevelési, oktatási feladatokat, ami kihívást jelent számunkra. Sajnos országosan már több éve problémát jelent az óvodapedagógus hiány, ez most érzékelhető községünk óvodájában is. Várjuk, és folyamatosan keressük leendő kollégáinkat, akik erősítenék egy összetartó, szakmailag elismert közösség munkáját.
Köncse Antalné
óvodavezető-helyettes
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Új
óvodapedagógusunk
Bunevácz Ildikó bemutatkozása:
Tanulmányaimat
Kecskeméten végeztem. Budapesten alapítottam családot. A gyermekeim már
felnőtttek,önálló
családban élnek.Zuglói pedagógusként közel húsz évig aktívan vettem részt a kerület életében:legyen az sport
rendezvény,vagy mesemondó verseny. Továbbképzéseken folyamatosan igyekszem bővíteni tudásomat. Nyitott vagyok a szakmai újdonságokra. Fontos
számomra a hagyományok ápolása és továbbörökítése. Ugyanakkor célom az is, hogy gyermekeink otthonosan mozogjanak
a mai,modern technika világában. Nyugodt élet reményében
nemrégiben Csörögbe költöztünk. Már a karantén időszak
alatt bekapcsolódtunk a település életébe:önkéntes munkánk
során maszkokat varrtunk párom édesanyjával. Bízom benne
hogy a szakmai tapasztalataimmal értékes tagja lehetek a Sződi
Csupafül Óvoda nevelőtestületének.
Juhász Istvánné Renáta,
pedagógiai munkát segítő
(dajka)
Sződligeten nőttem fel,
odajártam általános iskolába
is. Vácon a Boronkay György
Gimnáziumban végeztem el a
középiskolát. 22 éve mentem
férjhez és két gyermek édesanyja vagyok. 2004-ben költöztünk Sződre, gyermekeink
idejártak óvodába és iskolába.

„ Hull a levél a fáról, elmegyek én e tájról, Elmegyek én messzire, el a világ végére!”

( József Attila)

Óvodavezetőnk megkezdi nyugdíjas éveit
A költő versét Koncz Zsuzsa előadásában ismerhetjük, hallgathatjuk meg, melyet a Sződi Csupafül Óvoda vezetője Puskás Szilveszterné, Csura néni is elénekelt nekünk néhányszor, az évek folyamán. S most elérkezett az idő, valóban elmegy, elköszön óvodánktól. Jól megérdemelt szabadsága után október 1-én felmentési idejét kezdi, ami egy „kapu”, mely átvezet az aktív munkaviszonyból a boldog, nyugalmas nyugdíjas évekbe.
Csura néni tartalmas életútja egyedi. Aktívan részt vett nemcsak az óvoda, de a község életében is. 1978-1980 között Penc,
Rád községben már elhivatottságot érzett a pedagógus szakma iránt, talán itt indult el az
óvodapedagógia iránti szeretete. 1980-ban jelentkezett
a Kecskeméti Óvodapedagógusi Főiskolára, ahol nappali tagozatán sikeres államvizsgát tett 1982-ben. Ettől kezdve folyamatosan Sződön dolgozott, ahol rövid idejű pedagógus munkakörét, vezetői kinevezés követte 1983-ban.

Csura néni aktív vezetőként szakmailag elismert intézményt létesített és vezetett. Sokszor nehézségek árán, de sohasem megtorpanva küzdött az óvodáért, maga mellé állítva az intézmény dolgozóit, akiknek támogatására mindig számíthatott. Sorolhatnánk
még tevékenységeit, melyet akár az óvodában - vezetőként, vagy
akár a község lakójaként tett, de azt hiszem, arra még nagyon sok
oldal szükséges lenne. Tartalmas életpályája után most meghozta a végleges döntést, elköszön tőlünk. Elköszön a gyermekektől,
akiket név szerint ismert, akikhez minden reggel benézett a csoportokba, a szülőktől, akikkel mindig közvetlen kapcsolatot tartott, és tőlünk az óvoda dolgozóitól, akiket megtanított, hogyan
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kell csapatként dolgoznunk, támogatva egymás előrejutását. Távozik tőlünk, de megtartjuk azokat az értékeket, amelyeket „elültetett” bennünk, melyekre megtanított bennünket, és továbbvis�szük, óvodánk mindennapjaiban. Csura néni elköszönt tőlünk, de
szavaival élve „nem költözöm el, találkozunk még”, bízunk benne,
hogy nagyon sokszor meglátogat minket az óvodában, megmarad
az óvodához fűződő köteléke.
„Összegyűltünk látod sokan, aktív és inaktív kollégáid is.
Köszöntünk, és számba vesszük velünk töltött napjaid.
78-ban óvónőként kezdődött az életed,
azóta terelgetted a kedves kis lelkeket.
Sok gyermeket megismertél, név szerint említettél,
Hihetetlen volt számomra, hogy mindennapjaidba
ennyi minden belefért.
Nagyon rég, hogy Sződre jöttél, munkára és tettre kész
és az eltelt évek alatt nem változott ez a rész.
Minden nap része voltál életünknek, s kezed alatt égett a munka
A lazítást nem tűrted el, energiád mindig volt tarsolyodba.
Téged felülmúlni nem lehetett, hisz te voltál az,
Aki, mint vezető mindig tudtad mi a helyes, kifogástalan.
Hangos szavad nem volt soha, de az biztos,
ami a szíveden, az a szádon!
Egyenes emberként tartottunk téged mindig számon.
Munkád során szeretted a katonás rendet,
A dokumentációt mindig megkövetelted.
A vezetői munkádban jól helytálltál, szorgalmasan dolgoztál,
Félszavakból értettük egymást, néha elég volt egy pillantás.
No, de most már ebből elég, mára a nyugdíjaskor téged is elért.
Megérdemled a pihenést, munka helyett az emlékeknek élj!
De ne feledj minket, s bár a döntésed értjük, hogy pihenni vágysz,
Hiányozni fogsz nekünk, ezért kérünk téged, nézz be néha hozzánk!
Ha erre jársz.!

Boldog gyerekkorért
Sorozatunkat szeretettel ajánljuk kisgyermekes szülőknek, mellyel szeretnénk támogatást adni a Boldog gyerekkor átéléséhez.
1. rész
Miért fontos a mozgásfejlesztés?
A gyerekek mozgása hozza létre azokat az idegrendszeri kapcsolatokat, amelyekből a későbbiekben jó tanulási képességek
jönnek létre. Amíg ezek a kapcsolatok ki nem épülnek, nem
szabad elkezdeni a grafomotoros (logopédus, fejlesztőpedagógus) fejlesztést, vagy a mozgásfejlesztésessel egy időben ajánlott.
Hiányzik az életünkből az aktív, természet közeli mozgás,
míg régen sokkal többet mozogtunk folyamatosan információt kellet gyűjtenünk a környezetünkből ez a mai gyerekeknél
egyre kevesebb időben és rosszabb minőségben valósul meg, hiszen a mai generáció a televízió, telefon, számítógép, autó korában nő fel.
Fontos a minőségi mozgás az óvodában
Egyre kevesebb olyan gyerek van, aki az alapmozgásokat 3
éves korban korának megfelelően végzi. A gyerekek körülbelül
75 %-a szorul mozgásfejlesztésre az óvodában. Mozgással, soksok gyakorlás révén kialakíthatóak az idegrendszeri kapcsolatok. Jó tanulási kepeség csak akkor jön létre, ha ezek az idegrendszeri kapcsolatok erősek, jól be vannak hálózva, és jó helyen vannak. Ez segíti a gyereket abban, hogy a beérkező információk jó agyi területre kerüljenek, jól feldolgozódjanak, a gyerek egy jó választ tudjon adni. Legyen az tanulási készségekkel összefüggő reakció, vagy akár szociális képességeket, társas
kapcsolatokat befolyásoló idegrendszeri válasz. Például mozgás, írás, olvasás, vagy ha közeledik, felé egy másik gyerek azt
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Emlékezz a szépre, jóra, s ha volt rossz, azt feledd el!
Reméljük, hogy kaptál tőlünk sok szép percet, ezt tedd el!
Feküdj korán és ébredj későn, Élvezd ki az ágy melegét!
Aztán dél körül kelj föl és készítsd elő a lefekvést!
Legyen tartalmas és boldog minden nyugdíjasként megélt perc,
Így kívánunk néked, a Jó Isten áldásával gyönyörű szép
nyugdíjas éveket!”
Kedves Csura néni! A múlt emlék, a jövő titok, a jelen ajándék!
A múltad nagy részét együtt töltöttük, , a jelent, a pillanatot ajándékként megéljük, s a jövődről, mely még titok, majd beszámolót kérünk!
Az óvoda dolgozói nevében: Köncse Antalné

megveri vagy megsimogatja.
Ez az idegrendszeri kapcsolatokon múlik.
Felmerülhet a szülőben
több kérdés:
Viszem a gyereket úszni,
sportolni az is mozgás miért
kell a mozgásfejlesztés?
Van-e olyan fajta sportág,
ami ugyanazt adja, amit a mozgásfejlesztés? Mozgásfejlesztés
során magzati kortól végig ismételjük az összes mozgásfejlődési
fázist, ezen mozgások által végig huzagoljuk idegrendszert létrehozva azokat az idegi kapcsolatokat, amik a jó tanuláshoz,
mozgáshoz és magatartáshoz kellenek. A tanuláshoz szükséges
részképességeket erősítjük. Fontos a sportági mozgás és kell is
járni, sportolni, miután rendbe hoztuk a gyereknek a mozgását (pl. elemi mozgások, egyensúly, finommotorika) jöhet a többi sportág.
Ez a gyerek egész nap rohangál, mindenre felmászik, nagyon
ügyes, miért nem megfelelő a mozgása?
Sokat mozog, vagy jól mozog nem biztos, hogy ugyan az.
Céltalanul végig rohangálja a napot, mindent megfog, eldob,
mindenre felmászik, le is esik. Beszalad a hintázó gyerekek elé,
nem érzi, hogy meg fogják rúgni. Ezeknek a gyerekeknek céltalan a mozgásuk, veszélykeresőek, nem jól rögzülnek az információk, mert nagyon kevés időt töltenek az információk megalapozásával. Inkább elmennek egy újabb és újabb ingert keresni, ez a későbbiekben akár figyelem szempontjából negatív hatással lehet a tanulási képességekre.
Folytatás a következő Sződiek Híradójában.
Farsangné Pongó. Marianna - Varga Zoltánné
Mozgásfejlesztő óvodapedagógusok
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INTÉZKEDÉSI TERV
A 2020/2021. NEVELÉSI ÉVBEN, A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT
IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL
2020. szeptember 7.
Tisztelt Szülők!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma újabb intézkedéseket hozott és
továbbított az oktatási intézmények számára. Ennek megfelelően változtak az óvodára vonatkozó vírushelyzettel kapcsolatos szabályaink a következőek:
1. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK
1.1 Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, látogathatja. Kérjük, a szülőket, hogy amennyiben
gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK (Nemzeti Népegészségügyi
Központ) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi
vizsgálatról. A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermekénél
koronavírus gyanú vagy igazolt fertőzés van.
1.2 Szülő, kísérő nem léphet be az óvodába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével.
Szeptember 10-től, csütörtöktől a kapuban vesszük át a gyermekeket, hőmérőzést követően. Intézményükben jelenleg, szeptember
hónapban az új gyermekek beszoktatása történik. Ez idő alatt a beszoktatós gyermeket kísérő szülő az intézmény területére léphet, bekísérheti a csoportba a gyermeket, szigorúan maszkban és kézfertőtlenítéssel. Testvérek esetében a nagyobb gyermeket óvodai dolgozó kíséri
a csoportszobájába. A beszoktatós gyermeket bekísérő szülő a lehető legrövidebb időn belül távozik az óvodából.
1.3 A folyamatos fertőtlenítések miatt a gyermekeket, házirendünk
alapján, 8.15 órára kötelesek behozni a szülők az óvodába! Ezt követően megkezdjük az intézményünkben a délelőtti fertőtlenítést.
1.4 A szülők csoportonként működtetett zárt messenger csoportban
értesülnek az aktuális információkról.
2. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
2.1 A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, részletes, az
adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. A gyermekeknek meg kell tanítani az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemeteskukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés,
melyhez kérjük a szülők együttműködését.
2.2 A gyermekek ágyneműjét két hetente kell hazavinni, és hét elején kimosva, fertőtlenítve visszahozni.
2.3 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus
inaktiválása érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára,
a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (csoportszobákban, a folyosókon
és egyéb helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt
figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villanyés egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású
szerrel fertőtlenítésre kerüljenek.
2.4 A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük meg, hogy az a gyermekek, egészségét ne veszélyeztesse.
2.5 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében
kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos, rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint az egyéb helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás
függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.
2.6 Az óvodában, használt játékok, sporteszközök felületét is rendszeresen fertőtlenítjük.
3. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
3.1 Fokozottan figyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor feladatunk a környezet vírusmentességének a megőrzése, gyakoribb fertőtlenítéssel.

3.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek
alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
4. GYERMEK HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
4.1 Annak a gyermeknek az óvodai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, májés vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
4.2 A gyermek, a távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben
foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.
5. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
5.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észleljük, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal
értesítjük az iskola egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
5.2 Az alábbi tünetekkel rendelkező gyerekek elkülönítése szükséges, ugyanis koronavírusra utalhatnak a panaszok:
- láz - köhögés - nehézlégzés
- hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya
- kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség:
fejfájás,
hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés
Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodunk,
akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
5.3 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos,
hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
5.4 A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek vagy pedagógus,
aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság
által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
szóló 417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 30. § (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra
kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus
érintettség esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.

Sződ, 2020. szeptember 9.				
Köncse Antalné
Óvodavezető-helyettes
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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
A koronavírus járványra való tekintettel, a Faluház nem
tudta ünnepeit megtartani, ezért augusztus 20-án igyekeztünk az elmaradt megemlékezéseket pótolni. Ahogy a plakáton is látható, többféle múltidézésben volt részünk.

Hősök Napja
Szabadság, mit legyűrt a zsarnok.
Egy nép mely gyászol, s ünnepel!
Temetni jöttünk és siratni,
de e nép többet érdemel!
A gőg, s a túlerő legyőzött,
de büszke népünk fennmarad!
Ők tizenhárman ott nyugosznak,
nem népünk sírja lett Arad.
Ha hűvös, őszi éjszakákon,
a csillagokat kémleled,
tizenhárom ragyogó csillag
felülről őrzi népedet.
Hibáinkból tanulni kéne,
mert “megbűnhődte már e nép”!
S a hűvös, őszi éjszakákon
érezd a HŐSÖK tekintetét…
(Aranyosi Ervin: Az aradi vértanúk emlékére)
„A Hősök napja szüleink és nagyszüleink küzdelmei, fáradozásai
előtti tisztelgés is, aminek az ad igazán értelmet, ha lesznek olyan
nemzedékek, amelyek méltó módon, békés körülmények között
folytatják és teljesítik majd be az elődök örökségét.”(ismeretlen
forrás)
A hősök napja ünnep eredetét az 1917.évi VIII. törvényre vezethetjük vissza. Itt mondták ki először, hogy nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell
juttatni és az utókor számára meg kell örökíteni. Ez a törvény sokszor módosult a történelem során.

A 21.század derekán újra hallhattunk az ünnep felől, mert az
országgyűlés a 2001. évi LXIII. törvény szerint újra nemzeti emlékünneppé nyilvánította a Hősök Napját mégpedig minden év
Május hónap utolsó vasárnapján. A törvény elmondja, hogy a magyarság ezer esztendeje alatt, fegyverrel vagy fegyvertelenül harcoló összes férfi és nő, aki a magyar haza védelmére kelt, tettével kiérdemli a tiszteletteljes megemlékezést ezen a napon. Ugyancsak
ebben az évben a budapesti Hősök terén felállították a millenniumi emlékművet és a hősök emlékkövét és ezeket nemzeti emlékhellyé nyilvánították.

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!
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Trianon
Jaj, merre menjek?
Jaj, merre nézzek?
Jaj, mit rebegjek?
Jaj, mit hazudjak?

Jaj, hogy sziszegjek?
Jaj, hogy üvöltsek?
Jaj, hogy kígyózzak?
Jaj, hogy harapjak?

Jaj, tán loholjak?
Jaj, tán feküdjek?
Jaj, mért akarjak?
Jaj, mért pihenjek?

Jaj, hol az arcom?
Jaj, hol a múltam?
Jaj, hol az ágyam?
Jaj, hol a sírom?
(Kosztolányi Dezső, 1919)

Jaj, régi kertünk?
Jaj, versek álma?
Jaj, drága fajtám?
Jaj, bús vidékem?

1920.június 4. Trianon.
Sok embert ma is indulatossá
tesz a szó. Vannak, akik felháborodva ejtik ki, dühösen, el-

Augusztus 20.
TŰZ TAMÁS:
Szent István király
Jól megjelölte ezt az ezredévet:
kereszttel írta rá kemény nevét,
mint halhatatlan győzelmi ék.
Alapkő lett, de kőnél súlyosabban
vetette el az épülő falakban
toronyszökkentő, férfias hitét.
Amint alázatát mindegyre inkább
úrrá emeli roppant erején,
a bércre hág s egy országon tekint át,
hol hajnalpírban reszket még a fény.
Komor felhőkből bomlik ki a kék ég
s virrasztva várja népe ébredését
a századok szélfútta reggelén.
Nem tétován, de biztos mozdulattal
lendül előre tervező keze,
míg port kavar és szilaj kedvvel nyargal
a forró puszták zendülő szele.
Bölcs szemmel néz a fényes távlatokba
s pillantásával féltőn átkarolja
a frissen szántott szűzi földeket.
Kegyes jobbjával törvényt ír, keményet,
hogy megkösse a rónák vad porát,
szőlő teremjen és kenyér, fehérebb
s hogy mindenki meglelje otthonát.
Áldott szigor, rendet hozó szelídség!
Arany szív, mely eltékozolja kincsét,
hogy új szívekben ragyogjon tovább!
Hát róla zengjen most a lelkes ének!

keseredetten. Mások türelmetlenül, bosszúsan. Már megint
Trianon! És persze lehet ugyanezt búsan, szomorkásan, kétségbeesetten: Már megint Trianon! Mostanság divattá lett kinyilatkoztatni: „Nekünk már
közömbös, minket már hidegen hagy. Hiszen ez a régmúlt,
ez már történelem.”
Igaz. Trianon valóban történelem, még ha szomorú is.
Csakhogy a történelmünk is
mi vagyunk. És ostoba az, aki
nem tanul a történelemből, aki
nem tanul legalább a saját ká-

rán. Aki újra és újra elköveti ugyanazt a hibát. Aki a „piacon”, a mindig saját hasznukra révedő, nagyhangú és arcátlan „kofák” közt szemérmesen hallgat, aki nem alkuszik
a végsőkig. Mert Trianon valóban történelem, de amíg a határokon túl összegyűlik csak
tíz magyar gyermek egy óvodában, tíz férfi a kocsmában
vagy a faluházban, tíz hívő lélek az imaházban, addig élő valóság is.

Uram, téged dicsérünk általa,
mert ő volt a te választott edényed,
apostolod; híved s a föld sava.
És ő volt ama bibliai sáfár;
kire be jó, hogy éppen rátaláltál,
midőn megvirradt napunk hajnala!
Augusztus 20., Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos állami ünnepe az államalapítás és az államalapító I. Szent István király emlékére. A nap egyben a katolikus egyház egyik-Magyarország fő védőszentjének tiszteletére tartott-fő ünnepe.
Szent István neve forrt össze legszorosabban a magyarsággal és
egyszersmind a magyarok európaiságával.
Ő az örök hivatkozási alap, minden cselekedet viszonyítási
pontja, ő a Nagy Kezdet, az országalkotó, az államszervező, a keresztény hitet terjesztő uralkodó.
Ő a valaha élt legnagyobb magyar államférfiú.

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.
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Augusztus 8. Talamba koncert-„Ötven perc a Föld körül”
Nagy szeretettel örültünk minden kedves jelenlévőnek, akik az
éppen tomboló nyárban, szombaton, 13 órakor is a kultúrát választották pihenés képpen és eljöttek a Faluházba. Vendégeink is
voltak, akik más településről érkeztek hozzánk.
Vendégünk az ismert és közkedvelt Talamba együttes, akik
már jártak nálunk pár évvel ezelőtt. Az együttes tagjai nem változtak: V. Nagy Tamás, Grünvald László, Szitha Miklós, Zombor Levente.

Az együttesről
Az 1999-ben alakult csapat tagjai diákként találkoztak és barátkoztak össze a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán. Az ütőegyüttes elnevezés esetükben egy olyan baráti társaságot és profi
zenészekből álló csapatot jelöl, akiknek életcéljuk a zenei műfajok
széles repertoárjának bemutatása és ezen műfajok “megbékítése”
egymással. Koncertjeiken így éppúgy találkozhatunk Bach fúgáinak vagy Muszorgszkij “Egy kiálltás képei”-nek crossover átiratával, mint a Magashegyi Underground dalainak újragondolásával,
dzsesszel, népdalokkal, az afrikai törzsi ritmusokkal vagy éppen
pörgős balkáni dallamokkal. Igazi crossover együttes, akik valódi XXI. századi muzsikával szórakoztatják a közönséget itthon és külföldön egyaránt. Az ország három különböző részéről származó zenész végül Gödöllőn lelt közös otthonra. A kultúra támogatásáról híres város adott nekik próbatermet és új életet 2007-ben, s a Talamba tagjai a mai napig ide térnek haza. Zenei jelenlétük nem merül ki a
koncertezésben: a fellépések mellett kultúrmissziót is folytatnak, hiszen a kezdetektől fogva járják az országot, hogy a gyerekeket megismertessék a zenével, a hangszerekkel. Évente közel 20 000, jellemzően hátrányos helyzetű gyermekhez viszik el a zenét, ezáltal elérve azt,
hogy azon települések lakói is részesülhessenek a zene, a közös muzsikálás élményében, akiknek esélye sem lenne eljutni egy koncertre.
Zenei táborukból folyamatosan kerülnek ki lelkes koncertrejárók és a zenét hivatásukká választó fiatalok. A társadalmi szerepvállalás
mellett fontosnak tartják az eljövendő nemzedék oktatását is.
A népszerű együttes természetesen díjakkal is rendelkezik:
2002-Debrecen Város Kultúrájáért díj
2003-Belgiumi Nemzetközi versenyen 3.ik helyezés
20004- Artisjus díj
2005-Nemzetközi Luxemburgi verseny középdöntősei
2010-Gödöllő kultúráért díj
2010-Szentpétervári Kamaraversenyen különdíj
2015-Gödöllő városért díj

A KÖRZETI MEGBÍZOTT
SZŐDI FOGADÓÓRÁJA
A Váci Rendőrkapitányság
V. körzetének megbízottja,
Győrffy Szabolcs rendőr törzszászlós minden
páros hét keddjén 9-10 óra között a polgármesteri hivatalban (Dózsa György út 100.)
tartja fogadóóráját.
A körzeti megbízott telefonszáma:
06 20/917-25-58, rendőrségi ügyelet: 27/501-955.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
Sződ, Dózsa György út 100.
telefon: 388 188, 388 020 • fax: 388 285
hétfő:
szerda:
péntek:

8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-12.00

12.30-17.00
12.30-16.00

