Felekezeti híradó – Katolikus egyház

Zarándoklat Lengyelországba
2009. október 28–30.

„Boldog az ember, akinek ereje benned
gyökerezik, s akinek szíve zarándokútra
készül.”
Bennünket is ez az érzés fogott el, amikor Gyuri atya
szervezésében 50 fős lelkes
csoportunkkal Sződligetről elindultunk Lengyelország felé,
hogy feltöltődjünk, erőt gyűjtsünk a fárasztó, rohanó hétköznapok után.
Útközben az autóbuszon
csoportunk összekovácsolódva a közös imától, beszélgetésektől, vidáman érkezett meg
Oswieczimbe, ahol megtekintettük az auschwitzi és birkenaui tábort. Mindenki lehangolva, komoran nézte ezt
a testet-lelket ölő „halálgyárat”. Arra gondoltunk, menynyi sóhaj, „Istenem segíts!”
kérés hangozhatott el itt magyar nyelven is. Csendben, lélekben megrendülve, az esti
órákban érkeztünk Trzebinába, a szalvatoriánus rend központjába, a szálláshelyünkre,
ahol nagy szeretettel fogadtak
bennünket.
Az esti szentmise a rendház
csodálatosan felújított templomának Mária-kápolnájában
volt.
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lág minden tájáról – Magyarországról is. A mise kezdetén, amikor az oltár felett felfedték, és megláthattuk Szűz
Máriát karján a gyermek Jézussal, az örömtől és meghatódottságtól nem jött ajkunkra sem ima, sem kérés, csak a
hódolat szava. Az idegenvezető pálos atya szerint: „a festmény nélkül Jasna Gora nem
volna több egy épületkomplexumnál, múzeumnál, amely
minden kétséget kizárva szép
és értékes lenne, de az élet ereje hiányozna belőle”.
Szent István királyunk 1038.
augusztus 15-én halt meg. Halála előtt Magyarországot Szűz
Máriának ajánlotta fel. János
Kázmér lengyel király 1656ban ajánlotta országát Fekete Madonnának, melyet a lengyel nép nem felejtett el. Szűz
Anyám segíts, hogy mi se felejtsük el Szent István felajánlását!
A kápolna falain a Csodatevő Szűznek szánt fogadalmi
adományok bizonyítják, hogy
nagyon sok szívből jövő, Isten
akaratával egyező ima és kérés
hallgattatott meg. A kegyhelyet három oldalról körülölelő
emekeresztút még közelebb eme
li az embert Teremtőjéhez. A
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teléskor használt több száz
éves szőnyegen a lengyel és a
magyar címerek váltakozása a
dísz, mely a közös érdekeket is
jelképezi. A magyar embernek
szívet melengető érzés, amikor
Hedvig királynő jóságát említik.
Ezután meglátogattuk az
Isteni Irgalmasság Bazilikáját, melyet II. János Pál pápa
szentelt fel. Ez a hatalmas modern épület – az egyház hajóját formázza meg – azt jelképezi, hogy a jelenkor emberének is szüksége van Istenre,
lelki életre, szeretetre. A régi
templom sugározza a meghittséget, melyben az ember közel
van Istenhez.
Itt mondok köszönetet a
lengyel népnek, amiért ilyen
híven megőrizték a történelmi múltba visszanyúló két nép
közötti barátságot, és hűen
ápolják ma is.
„Minden embernek érdemes szolgálni és mindenkiért
érdemes feláldozni magunkat.
Ha egyáltalán valamit érdemes
tenni a világon, az csak egy
dolog lehet – szeretni.” (Stefan Wyszynski bíboros)
Feltöltődve, lélekben megpihenve, hazaérve érezzük, hogy
ez az az út, melyet meg kell ismételni!
Köszönjük Gyuri atyának
a szervezést, Márta néninek,
Puskás Szilveszternek, Puskás
Szilveszternének, Sánta Sándorn
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Könyvajánló
Beer Miklós váci megyéspüspök Mindenhol Pap vagyok című könyvét ajánljuk figyelmébe.
Lelkes hazaszeretetet örököltem, s ezt a következőképpen
értelmezem: magyar az, aki
magyarnak vallja magát; aki a
hazát, a magyar történelmet
sajátjának érzi. Népünk fennmaradásának egyik magyarázata az erős gyökérként működő magyar történelmi lét,
s ebbe oltódunk bele. A vérségi kötelék, az etnikai hovatartozás a világ sokszínűségének sajátos megnyilvánulása, de nem engedhető meg,
hogy pusztán ez megelőzze
a mi tudatos, személyes, lelki-szellemi választásunkból
következő önazonosságunkat
– mondja életrajzi vallomásában Beer Miklós, váci megyéspüspök.
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Advent
Az Úr Jézus feltámadását követő negyedik napon felemeltetett, tanítványai elől felhő takarta őt el, és visszament az
Atyához a mennybe. Akkori tanítványai részesültek ebben a csodálatos élményben.
Bár ők ezt akkor nem értették, és egyáltalán nem úgy élték meg, mint ami rájuk nézve különlegesen jót jelenthetne. Akkora volt az értetlenségük, hogy Istennek angyalai
adták tudtukra a történés valóságának lényegét: „Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan
láttátok őt felmenni a mennybe.”
(ApCsel:1, 11)
Tulajdonképpen az Úr Jézus
mennybemenetelével elkezdődött a Nagy Advent! A latin
adventus kifejezés azt az eljövetelt jelenti, ami valójában viszszatérés. Az Úr Jézus már egyszer megjelent. Szegénységben érkezett, magát megalázva és megüresítve szolgált nekünk, értünk. Küldetését nem
csupán eredményessé igyekezett tenni, hanem azt tökéletes szintre emelte: a kereszten
diadallal és halhatóan kimondta – bár nagyon meggyötört és
erőtlen volt –: „elvégeztetett”.
Nekünk, az Úr gyermekeinek, ilyen adventünk van. Azt
várjuk vissza, akinek győzelme
felől nincs semmi kétségünk,
de visszajövetelét tekintve is
abszolút bizonyosak vagyunk.
Az Úr Jézus visszajön, de
újbóli érkezésének tartalma
más, mint amikor első ízben
jelent meg. Már nem azért jön,
hogy az emberiségnek megváltást szerezzen. Ez megtörtént, amikor messiási szolgálatában szenvedést is vállalva,
s végül életét odaszánva értünk magát halálba adta. Már
nem szegénységben jön! Amikor érkezik, az mindenki által
látott, érzékelt és csodálatot –
sokakban félelmet – kiváltó átélés lesz. Már többé nem lehet
őt gúnyolni, megalázni, szenvedtetni, semmibe venni, vele
szemben komolytalanságot tanúsítani.
Dicsőségben jelenik meg.
Hatalmasságának
teljességében érkezik. Már nem megvált, hanem ítél. Megítéli az

embervilágot! Csak két kategória lesz: juhok és kecskék,
övéi és idegenek, üdvözültek
és kárhozottak, világosság és
sötétség fiai. Jövetelekor nem
felkínál és ajánl lehetőségeket, hanem számon kér. Számon kéri az embert, hogy miképpen élt a kegyelmi lehetőségekkel. Úgy jön, mint Nagy
Király. Mint aki egyedül Király!
Az igék alapján tudjuk, hogy
ki az érkező! Azt is, hogy akik
várjuk őt nekünk milyennek
kell lennünk. „…milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek,
akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét….”( 2 Péter 3,11b-12a)
Igen! Szentül és kegyesen éljünk, ha az Úr Jézust úgy várjuk vissza, mint Urunkat.
Nem könnyelműen, bűnökben tobzódva, békétlenségben, hűtlenségben, fásultan,
közönyösen a meg nem tértek
iránt, önzően magunknak élve,
a pénz szerelmének és anyagiasságnak részegségében. Nem!
Ó, nem! Méltó hozzánk az alázat, a tiszteletteljes, előtte való
fej- és térdhajtás. Jövetelének
igazán komolyan vétele. Lelki házunk szépítése, rendezése. Magunkkal és másokkal
való békesség vagy megbékülés, ha szükséges. Egymás segítése a kölcsönös tisztelet és
megbecsülés jegyében. Bár ma
még úgy tűnik, hogy adventi
ünnepelésünket felváltja a karácsony, majd az új év, s aztán,
mint eddig, ezután is a hetek,
hónapok, évek váltják sorban
és természetes módon egymást. És ha nem így lesz? Ha
küszöbön az adventet felváltó nagy Érkezés, az Úr jövetele?! Mert miért volna ez lehetetlen? Az idők jelei csak sejtetnek velünk valamit, de nem
szolgálnak alapul arra, hogy
tévedhetetlen pontossággal
biztosak lehessünk az Érkezés
idejében. A legbölcsebb magatartás részünkről, ha igei módon készülünk az Úr jövetelére, és lelki módon várjuk őt!
Minden kedves olvasónknak,
Krisztusban örvendező, békés
karácsonyt, és Istentől gazdagon megáldott boldog újévet
kívánunk!
Sződi baptista gyülekezet
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Felkészülés
az Úr Napjára
„Ti is azért legyetek készen, mert
amely órában nem gondolnátok,
abban jön el az Ember Fia”. Luk.
12,40
Lukács evangéliuma egy
„kétkötetes” munka első darabja. A második „kötet” az
Apostolok Cselekedetei címen ismert könyv. Írója személyére az evangélium sem
utal, de azt jól kivehetjük belőle, hogy nem szemtanú,
nem palesztinai, nem zsidókeresztyén, hanem görög anyanyelvű, és a korának igen művelt embere. Az óegyház hagyományán (Irenaeus adata
Eusebiusnál az antimarkionita
Lukács prológus és a Muratori
kánon-töredék) Lukácsot nevezi meg az evangélium szerzőjének (Loukas, Loukanos
vagy esetleg Loukios név rövid formájaként szerepel, de
nem azonos a páli iratok Luciusával). Lukács görög anyanyelvű pogányoknak szánta
írását, ezért művének keletkezését Achaiába, i.sz. 70 utánra teszik, de nem kizárt, hogy
Lukács az Apostolok Cselekedeteivel együtt írta meg Rómában. Az evangélium teológiai gondolatvilága érdekes, mert az egyetemes érvénye hangsúlyozza, hogy Jézus
Krisztus megváltó tette, Isten
terve szerint kezdettől fogva
az egész emberi világra tekint,
minden emberi korlátozás nélkül. Így a többi evangéliumnál
nagyobb hangsúlyt tesz Jézusnak az elveszettek iránti szeretetére. Erőteljes hangsúlyt kap
az evangéliumban a Szentlélek jelentősége. Ez a bevezető történettől végigvonul
Krisztus egész életén, a Lélek
munkájának gyümölcse az Isten Fiában beköszöntő új korszak eljövetele, a Lélek teremti
meg a folyamatosságot Jézus
és az egyház élete között. Ezzel függ össze Lukács eszkhatológiai szemlélete is: az eszkhatológiai váradalom valóságalapja Jézus földi élete. Krisztusba vetett hite alapján vár a
földi egyház Urának dicsőséges visszajövetelére, így bizonyos hangsúly-eltolódással az
válik világossá, hogy az egy-

ház nem a végső szó az üdvösség történetében, a parousia (jelenlétet jelent, de utal a
megérkezésre, jövetelre és az
azt követő jelenlétre) az egyház számára a jövőre utaló, de
nem tisztán futurikus váradalom.
Az advent szó jelentése eljövetel (a latin „adventus Domini” kifejezésből származik,
ami annyit tesz: „Úr eljövetele”). A karácsony előtti negyedik vasárnaptól karácsonyig
tartó időszak.
Az Úrnak milyen eljöveteleit tartja számon a keresztyénség?
» Történelmi eljövetel. Az
ószövetségi ember várakozása Krisztus első (alázatos)
eljövetelére „az idők teljességében”.
» Kegyelmi eljövetel. A hívő
lélek várakozása Krisztus
folytonos (lelki) eljövetelére.
» Eszkatológikus eljövetel.
Az egyházvirrasztó várakozása Krisztus második (diadalmas) eljövetelére az utolsó napon.
Mi az igazi készenlét? Ha várunk Jézusra, mint ahogyan
a szolgák várják az ő urukat.
Várjuk-e feszülten az Ő eljövetelét, vágyakozunk-e megjelenésére? Vagy szívesebben
vesszük, ha ez a nap még távol
lenne tőlünk? Úgy gondolkozunk, mint a haszontalan szolga? Övezzétek fel derekatokat,
azaz legyetek készen az indulásra! Aki pihenni tér, megoldja derekán az övet, de aki útra
készül, felveszi azt. Amikor az
Úr jön, szabadnak kell lenni
az övéinek minden földi megkötöttségtől. Mindent ott kell
hagyni és késedelem nélkül sietve az Úr elé kell menni! Akit
a földiek kötnek, az nem találkozhat az Úrral (Luk. 17,31).
Ezért: vigyázzatok!
Az igazi készenléthez tartozik az égő lámpa is. Mindenekelőtt a hit fénye égjen szí-
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vünkben. Ha a hit, szeretet
és reménység által világosságot árasztó emberek vagyunk,
akkor az Úrra emlékeztetünk, aki fényben és dicsőségben jön el. Hasson át minket
a tisztaság és a szentség fénye:
az Úr Jézus, a világ világossága. Csak azoknak lesz részük
az első feltámadásban, akik
élő kapcsolatban vannak vele
(1 Kor. 15,23). Gondoskodjunk bőségesen olajról, töre-

kedjünk a Lélek teljességére.
Jel. 19,8 szerint legyünk teljesek az igazsággal!
„Megmosták ruháikat és
megfehérítették ruháikat a Bárány vérében”. Nem elég egyszer megtisztulni, a finomabb
foltocskáknak is el kell tűnniük. Ezeket csak a növekvő
fényben ismerjük fel, de akkor ne nyugodjunk mindaddig, amíg el nem törölte őket
a Bárány vére és szeplő nélkül
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jelenhetünk meg előtte! Akkor
megadatik majd nekünk, hogy
felöltözhetünk ragyogó tiszta
fehérbe. Ez a megdicsőült test
fénylő ruhája, amit csak az új
ember kap, aki Jézus igazságában és tisztaságában áll Isten előtt, dicsőségesen. Imádság által nyerjük el Isten erejét; Isten jelenlétének fényébe
lépünk, amely mindent felfed.
Szívünket emeljük fel Őhozzá,
merüljünk el kegyelme gaz-

dagságában, így az élet gondjai, az érzékiség nem uralnak
minket, hanem felkészülünk
az Úr napjára, s részünk lesz
az első feltámadásban.
Békés adventi várakozást, boldog karácsonyt és áldásokban
gazdag újesztendőt kívánunk
minden kedves olvasónknak!
A sződi baptista gyülekezet

Értékvesztő és értéktévesztő korunkban ma is nagy szükség volna valós emberi értékekre

Székely Jenő tanító emléktáblája a sződi üzlet falán
2009. október 18-án felavattuk a két világháború közötti
időszak közéletének meghatározó személyisége, a sokoldalú vitéz Székely (Slezák) Jenő
(1898-1971) kántor-tanító emléktábláját.
Aki volt már helyi ünnepségen, esetleg közmeghallgatáson, az tudja, nem könnyű
Sződön programokat szervezni. Nehéz mozgósítani az
embereket, nehéz olyan hívószavakat találni, amire eljönnek a közösségi rendez-

vényekre (talán a falunap az
egyetlen kivétel), szinte csak a
képviselők és az intézmények
helyben lakó dolgozói jelennek meg ezeken. Székely Jenő
emléktáblájának avatása nem
önkormányzati, de nem is iskolai szervezésű volt. A közelmúltban az e sorok írója által létrehozott a Sződi Helytörténeti Alapítvány a meghívók, az emléktábla és a helyszínen kiosztott – Székely
Jenő festményeit
és

életrajzát bemutató – színes, négy
oldalas
emléklap elkészíttetője.
Ami az esemény
értékét növeli; a
megjelent emlékezők nem „muszájból” jöttek el
a megemlékezésre, hanem azért
mert egy olyan személy előtt
akartak tisztelegni, aki még
ma is hiteles ember. A több
mint félszáz főnyi emlékező
együtt adózott a levente-főoktató, amatőr festő, könyvtáros,
színjátszó, tűzoltó testületi parancsnok, szövetkezeti elnök,
egyházi és községi képviselő
három évtizedes munkássága
előtt. Az emléktáblát Papp István és özv. Klein Józsefné Kovács Rozália leplezték le, melyet ezt követően Jerzy Urbanik plébános is megáldott.
Megtisztelték
rendezvényünket a helyben lakó tanítványok, a Székely leszármazottak, unokák és dédunokák, Medgyes Béla lányai Vácról, Hegedűsné Kripák Ildikó,
Csörög polgármestere, de jöttek tanítványok sződligetről,
dunakesziről is. Az eseményről a Dunakanyar Regionális
TV felvételt készített, melyet
2009. október 20-án műsorára tűzött.
Az emlékezők magukkal
hoztak iskolai csoportképeket, Mogyorósi Ferenc a
Gyimesi vadvirág színdarab
bemutatójáról készült, édesanyját ábrázoló fotót. Megtudtam, hogy Volentics István édesanyjánál is van egy
nagyméretű 1925-ös kelte-

zésű Slezák kép, de utólag Seres Györgyné, Rozi néni is elénekelt egy olyan csasztuskát, amit még iskolás korukban kedvenc tanítójukról írtak
(ld. a következő oldalon). Czinege Józsefné a tanító úr szófordulatait idézte (pl.: „Látod
gyerek, hogy alakul a rajz?”).
Garaba Imre elmondta, hogy
Székely Jenő halálakor az óbudai temetőben dolgozott. A
volt sződi tanítványok közül
1971-ben hárman kísérték tanítójukat utolsó útjára.
Így állnak össze apró darabokból, puzzle-szerűen történetek, életrajzok. Ezek az információk jelentik a helytörténetírás hiteles alapját, amelyet az alapítványom képviselni kíván.
A három évtizedig a sződi
gyerekek tudományra tanítójának, a nemzet napszámosának emléktáblája a volt tanítói
lakás – jelenleg COOP üzlet –
falán (Dózsa György út 20.)
nyert méltó elhelyezést.
A résztvevőknek köszönöm, hogy megtisztelték szerény ünnepségünket, azoknak
pedig, akik nem tudtak eljönni
legyen az emléktábla az emberi helytállás mementója!
Volentics Gyula
alapítványi elnök

Helytörténet | Közélet
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Bővebb információk, fotók,
az ünnepség videója és egyéb
sződi érdekességek a település
múltjából a www.helytortenet.
szod.hu weblapon tekinthetőek meg.

Heltai Jenő

Karácsony
A szeretet nagy ünnepén,
Amikor minden csupa fény,
Amikor minden csupa pompa
És csillogó a karácsonyfa,
Mikor az angyal szárnya lebben
És békesség van szívekben,
Nagynak, kicsinynek gyönyörül,
Amikor gazdag és szegény örül,

Csasztuska az 1950-es
évek tanítóiról
Elénekelte: Seres Györgyné

Igazgatónk nékünk a Nagy Károly
szeretjük is őt: az igazságost
imitt-amott egy ötös
a naplóba bekerül - néha korba.

A szeretet nagy ünnepén,
Mikor kiújul a remény,
Amikor testvér minden ember
És egy a másnak könnyes szemmel
Bocsátja meg sok vétkeit,
A dús a kolduson segít,
Mikor fehéren száll a béke árnya
Minden kunyhóra, minden palotára,

Osztályfőnökünk a Matus Ferenc
sejteni is lehet, hogy jó ember
hát aki még ismeri
hogyne tudná, hogy ő ki: egy jó ember.
Magyar szakosunk a Székely Jenő
örül is ha van, sej jó felelő
ő is ad néha ötöst,
ám azonban egyest is - a naplóba.

A szeretet nagy ünnepén,
Amikor annyi költemény
Hirdeti ékes mondatokban,
Hogy végre ismét karácsony van,
Mikor övéihez rohan
Mindenki meghatottan, boldogan,
Mikor mindenki egyetért,
Mindenki egyért, egy mindenkiért.

Öreg Laci bácsi jó kis bácsi
be-be pillant hozzánk a terembe
a lányokkal elviccel
a lányok meg nevetnek - neki egy jót.
(Laci bácsi = Könyves László korábbi kántor, majd igazgató, később igazgató-helyettes.)

Európa közepén Európától távol

Szemét szemét hátán
A közelmúltban olvastam valahol, hogy tudósok pontosan kiszámították, Európa
közepe Vác és Sződ között
van. Ennek kapcsán talán itt

fogják felállítani a világ legnagyobb alumíniumharangját.
A minap ahogy Nevelek
felé autóztam mondhatni a
szokásos, de mégis megdöb-

bentő képeket készítettem. A
Hajcsár út menti árok, az erdő
széle „világít” a sok szeméttől. Van itt minden: betontörmelék, ágymatrac, csorba szaniter, cementes zsák, hűtőszekrény stb. Úgy látszik felesleges a heti kommunális
(háztartási) hulladékszállítás
és az évenkénti lomtalanítás.

Vannak olyanok, akik nem
tudják néhány napig vagy hónapig sem félretenni, összegyűjteni a lomot, hanem belezúdítják a természeti környezetbe.
Vélhetően ez a szemét sem
Nagymarosról vagy Ceglédről került ide.
vé-gyé

Rejtvény
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Emlék
„Karácsony este, gyertyafény,
Szív a szívhez most oly közel,
Sok fenyőág: sok kar, amely
Egész világot átölel.
De van szív, mely nem lel szívet,
Van seb, amelyre nincsen ír...”
(folytatás a rejtvényben)

A helyes megfejtők között a rejtvény készítője, Nagy Bertalanné egy 4000 forint értékű csomagot sorsol ki. A megfejtéseket a szodiekhiradoja@invitel.hu
e-mailcímre, vagy a Polgármesteri Hivatal címére (titkárság) 2010. február 15-ig kérjük eljuttatni! Eredményhirdetés és megfejtés a következő számban.
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Információs oldal

HÁZIORVOSOK RENDELÉSI IDEJE
SzĘd, Dózsa György út 104.
dr. Rull Csaba (I. körzet)
Telefon: 06 20 254 98 27
hétfĘ:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

8.00–11.30
8.00–11.30
8.00–11.30
13.00–16.00
10.00–12.30

dr. Bonyhádi Elemér (II. körzet)
telefon: 06 70 338 06 34
hétfĘ:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

14.00–16.00
12.00–13.00
–
12.00–13.00
8.00–10.00

VÁCI KÖZPONTI
ORVOSI ÜGYELET
17.00–7.00 óra között,
valamint hétvégén és ünnepnapokon,
telefon: 104 vagy 314 862

KAMILLA PATIKA
SzĘd, Dózsa György út 48.
(telefon: 352
388 004)
Nyitva tartás:
H-P: 8.00–12.00, 14.00–18.00

VÉDėNėI ÉS GYERMEKORVOSI RENDELÉS
SzĘd, Dózsa György út 48.
Baloghné Nagy Katalin védĘnĘ
telefon: 06 30 540 69 37
CsecsemĘ tanácsadás:
szerda:
10.00–13.00
Terhes tanácsadás:
szerda:
8.00–10.00

dr. Bíró EmĘke gyermekorvos
telefon: 06 30 222 03 07
hétfĘ:
14.00–15.00
kedd:
iskolai szĦrések
szerdaa(csakatanácsadás): 11.30–12.30
csütörtök:
14.00–15.00
péntek:
11.30–12.30

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
SzĘd, Dózsa György út 216.
telefon: 388 188, 388 020, fax: 388 285
hétfĘ:
szerda:
péntek:

8.00–12.00
12.30–17.00
8.00–12.00
12.30–16.00
8.00–12.00

FOGORVOSI RENDELė
SzĘd, Dózsa György út 48.
dr. Hevér László szakorvos
telefon: 06 27 388 266
telefon: 06 20 944 5188
hétfĘ:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

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

polgármester:
hétfĘ:

8.00–17.00

jegyzĘ:
hétfĘ:

8.00–17.00

POSTA
SzĘd, Dózsa György út 223.
Nyitva tartás:

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
SzĘd, Dózsa György út 189.
telefon: 388 465
Irodai idĘ: hétfĘ: 10.00–12.00
és csütörtök: 10.00–12.00,
valamint az esti szentmisék után.

HUNYADI JÁNOS
ÁLTALÁNOS ISKOLA
SzĘd, Ady Endre út 2.
telefon: 592 150, 592 151

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
SzĘd, Dózsa György út 19.
telefon: 592 140, 592 141

KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
SzĘd, Dózsa György út 139.
telefon: 388 392
Kölcsönzési idĘ:
kedd: 15.00–18.00
csütörtök: 15.00–18.00

hétfĘ:
8.00–12.00, 12.30–18.00
kedd, szerda, csütörtök:
8.00–12.00, 12.30–16.00
péntek:
8.00–12.00, 12.30–14.00

SZėDI SZENNYVÍZ- ÉS
HULLADÉKKEZELė KFT.
SzĘd, Dózsa György út 216.
Hibabejelentés:
06 30 530 38 34, 06 30 530 38 33
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Köszöntő

Nyugdíjba vonult a falugazda
Juhász István 1994. január 4.
napján létesített jogviszonyt
az önkormányzatnál.
Az önkormányzatnál ő
volt az első falugazda, ő általa kezdődött meg a falugazdai
szolgálat.
Tevékenysége elején jóval
kisebb önkormányzati területet kellett felügyelnie és rendben tartania, hiszen ekkor
még a falu lakói az önkormányzati tulajdonban lévő
területeket is gondozták, kaszálták.
Az állattartás háttérbe szorulásával egyre nagyobb önkormányzati területről kellett
gondoskodnia.

Az első időszakban egy
személyben látta el a falugazdai teendőket. A feladatok
növekedésével már irányítói
szerepet is be kellett töltenie,
hiszen a közmunkások munkáját szervezte és felügyelte.
2001-ben, polgármesterré választásom után kerültünk közeli munkakapcsolatba. Ekkor vásároltunk az önkormányzatnak új gépeket, és
traktort. A traktorral elvégezte a kaszálási feladatokat, télen az utak hóeltakarítását.
Hosszú időn keresztül segítséget nyújtott az önkormányzati intézményvezetőknek, az intézmények karbantartási feladatainak terén.

Amikor az önkormányzat
2006-ban átvette a temető
üzemeltetését, őt bíztam meg
a temetőgondnoki feladatok
ellátásával is.
Juhász István az az ember,
akire szinte minden feladatot
rá lehetett bízni.
A rábízott feladatokat a legjobb tudása szerint látta el.
Munkájára és segítségére
mindig lehetett számítani.
Büszkén, és fáradságot
nem kímélve látta el feladatát,
mind az önkormányzat, mind
a lakosság szolgálatában.
2009. június 2. napján, ünnepélyes keretek között vonult nyugdíjba.
Kollégái kedvelik és szeretik őt, nyugdíjba vonulása után is szeretettel gondolnak rá.

Még nyugállományba vonulása előtt, ajánlásával gondoskodott arról, hogy a falugazdai feladatok jó kezekbe
kerüljenek, hiszen utódja –
fia – ifj. Juhász István lett.
Szükség esetén továbbra is
számítok szakmai munkájára
és tapasztalatára.
Juhász Istvánnak az önkormányzat dolgozói és a magam nevében nyugdíjba vonulása alkalmából jó egészséget és hosszú boldog nyugdíjas éveket kívánok!
Kedves Juhász Pista! Szakmai tudásodat nehezen lehet
pótolni, az együtt töltött időre szívesen emlékszem.
Hertel László
polgármester
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Ép testben ép lélek – sport

LEGEA II. osztály „A” csoport

LEGEA II. osztály „A” csoport IFI

1.

12

19

1

2

35

15

20

28

1. Göd SE

13

13

0

0

123

11

112

39

2.

12

9

1

2

29

15

18

28

2. Tahitótfalu

12

10

1

1

70

11

59

31

3.

12

7

2

3

31

15

16

23

3. Szigetgyöngye

13

9

3

1

60

26

34

30

4.

12

7

2

3

37

22

15

23

4. Nagymaros

13

8

3

2

37

20

17

27

5.

12

6

3

3

25

17

8

21

5. Leányfalu

13

7

4

2

34

23

11

25

6.

12

6

3

3

22

17

5

21

6.Rád

13

7

1

5

50

32

18

22

7.

12

6

1

5

21

26

-5

19

7. Vác-Deákvár

13

6

1

6

35

20

15

19

8.

12

5

2

5

24

18

6

17

8. Sződ

13

5

0

8

25

56

-31

15

9.

12

5

1

6

29

19

10

16

9. Szokolya

13

4

1

8

41

58

-17

13

10.

12

4

4

4

22

16

6

16

10. Visegrád

13

4

0

9

25

69

-44

12

11.

12

1

2

9

12

46

-34

5

11. Vácduka

13

3

2

8

26

50

-24

11

12.

12

1

2

9

17

53

-36

5

12. Szendehely

12

3

0

9

20

58

-38

9

13.

12

0

0

12

14

43

-29

0

13. Kismaros

13

1

1

11

13

68

-55

4

14. Nagykovácsi

13

1

1

11

14

71

-57

4

A testnevelő tanár és az iskola elismerése

