Emlékkezzünk régiekről! – Helytörténet

Fejezetek a sződi kisipar és
kereskedelem történetéből
Hétköznapjaink főszereplői
voltak és lesznek a kisiparosok, kiskereskedők. Rövid sorozatunkban róluk kívánunk
megemlékezni.

Édesapámról,
Hertel Mihály
szikvízkészítőről

SZÓDÁSOK

Édesapám 1950-ben született tősgyökeres sződi családban. 1983 májusában kapott engedélyt szikvízkészítő
ipar gyakorlására másodállásban a Sződ Községi Tanácstól. Főállásban a sződi baromfitelepen dolgozott, mint karbantartó és anyagbeszerző. Az
ő feladata volt Vácrátótról a
csirketelep dolgozóinak szállítani a szódát (mint „védőitalt”
– a szerk.). Innen jött az ötlet
miért ne kezdje el ő is a szódakészítést. A több éve padlásokon és kamrákban porosodó szódásüvegek újbóli használatba vételével járó tisztítás
és javítás („csöpög a szóda”) a
vártnál is több munkát jelentett. Egy-egy terítési kör után
szinte a teljes üvegmennyiséget javítani kellett. Ezért kilépett a munkahelyéről és főállásban folytatta a szikvízkészítést. Nehéz volt a kezdet! Az
első szódagépet az újság előző számában bemutatott Czinege András bácsitól vette. Az
üvegeket és ládákat anyagbe-

(II. rész)

A szódavíz, vagy más néven szikvíz, nyomás alatt
lévő szénsavas ital. Kevesen tudják a szóda a tokaji aszú, a makói vöröshagyma, a csabai kolbász stb.
mellett hungarikumnak minősül, múltja pedig közel
kétszáz évre tekint vissza.
A nagy nyomáson szén-dioxiddal telített ivóvíz gyártását Magyarországon még
Jedlik Ányos dolgozta ki.
Kezdetben a szódavizet
szikvízgyártó kisiparosok
állították elő és üvegpalackokban árulták, majd a 20.
század végén a kisiparosok
átálltak a műanyag palackban tárolható szódavíz árusítására. A szódavíz kitűnő
szomjoltó és fröccs-adalék
(lásd a „szódával elmegy”
mondást).

Jan Volentic, azaz Volentics János a jobb élet reményében
szüleivel 1946-ban, 13 évesen a szlovák-magyar lakosságcsere egyezmény keretében áttelepült Sződről Pozsonypüspökire. Nyugdíjas mérnökként megírta emlékeit, melyet öt
részes sorozatban tárunk a Sződiek Híradója olvasói elé.

Egy volt sződi fiú emlékei
(II. rész)

Gyermekkori játékaink
Sokat jártam a patakra a Kert
utcai (jelenleg Mártírok útja –
a szerk.) kertek végébe, merthogy ott volt az ottani gyerekek játszóhelye. Március 15.
körül már eléggé meleg napok voltak, gyakran előfordult, hogy mezítláb szaladgálhattunk. Tavasszal kihajtottuk a libákat a rétre, kacsákat
a vízre. Az őrzésük közben fogósdit játszottunk, vagy fütyülőket csináltunk az éppen vi-

rágzó fűzfa vesszőiből. A libákat, vagy a kecskéket csak április 24-ig, vagyis György napjáig lehetett büntetlenül a réteken legeltetni, különben befogta őket a csősz, ami elég
magas kiváltási díjjal járt. Előfordult, hogy a kacsáink elúsztak a Sződrákos-patak hídjáig, ahonnan nagynehezen csak
a mamám segítségével tudtam
őket visszaterelni a vízfolyással szemben. Télen és tavaszszal többször kiöntött a duzzadt patak vize a jakabkai rétre
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szerzői ismeretsége által a váci
ÁFÉSZ-től és vidéki öreg szódásoktól vásárolta össze. A
vállalkozásban édesanyámmal
és testvéremmel, Ildikóval mi
is aktívan részt vettünk. A szóda terítése kezdetben utánfutós kistraktorral, majd a sokat
szidott ARO-val, alkalmanként utánfutós Zsigulival, végül Barkas kisteherautóval történt. A 90-es évek elején elkezdődött a műanyag flakonok alkalmazása. Megállapodtak egymás között a környék
szódásai, hogy mindenkinek
más-más színű legyen az üvege feje. Veresegyházán zöld,
Őrbottyánban piros, Sződön
kék. A minőség, megbízhatóság mindig fő szempont volt.
Az évek múlásával a fejlesztés,
beruházás, pl. új, rozsdamen-

tes gép és egyéb berendezések
alkalmazása elengedhetetlen
feladattá vált. 1995-ben szakképzésben kellett részt venni az Országos Szikvízkészítő Ipartestületnél, ahol sikeres
vizsgát tett és bizonyítványt
szerzett. Jó pár évnek kellett eltelnie, mire a falu lakói
megszokták a terítési napokat,
ill. a szódás kolomp jelzéseit:
„három dudaszóra jön a sződi
szóda”! Édesapám 16 évig terítette a falu utcáit. Jó kedvéért sokan szerették. Mindenkihez volt egy-két jó szava, sok
barátja volt. 1999. május 3-án
hirtelen és váratlanul távozott
közölünk.
Édesapám szándéka szerint
viszem tovább a helyi szódás
ipart.
Hertel Zoltán

és a patak menti kertekbe.Ha
örömünkre befagyott a víz a
jégen szánkóztunk és korcsolyáztunk. A szánkót két síbottal hajtottuk. Irigyeltük azokat
a gyerekeket akinek szánkója
és a cipőhöz kulccsal rögzíthető korcsolyája volt.
Miután megapadt a víz
szintje, halakat fogtunk a sekély vízben. Nyáron is halakat fogdostunk lábbal terelve őket a vesszőből fonott kosárba. Nagyobb halak voltak
a mélyebb Hartyán-patakban.
Azonban ebbe nem mertem
belemenni, mert hemzsett a
piócáktól. Mivelhogy a Sződrákos-patak vize csak féltérdig
érő volt, gátat emeltünk rajta, hogy mélyebb vízben fürödhessünk. Ez a fürdőhely
Tabánban, a vízimalom előtti víztárolóban, Malom-tóban
volt. Itt tanultam meg úszni, azonban egyszer túlbecsül-

ve tudásomat levegőt kapkodva mentettek ki a vízből. Ettől
fogva a szüleim betiltották nekem az ottani fürdést.
Már kisgyerekkoromban érdekelt a futball, csak az volt
a baj, hogy nem kaptam labdát. Ugyanis a szüleim egyedüli gyerekükként féltettek,
hogy eltörik a lábam. Bőrlabda híján én rongylabdát csináltam és ezt a házunk melléképülete hátsó falához rugdostam. Ilyen gyakorlat után kimerészkedtem játszani a Kert
utcai homokra. Ez a játszótér
többnyire a Nániék és Erdélyiék („Császárék“) háza előtt
volt. Játszótársaim a Náni fiúk
(Volentics Pista, Laci, Dogyi),
valamint a szomszédbeli Barankó unokatestvéreim (Laci,
Józsi, Vinci) voltak. Később
még jobban beleszerettem a
játékba, ugyanis egy pesti család lakást bérelt a Zuglóiék há-
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zában. Ennek a Weil nevezetű családnak három futballra „éhes“ fiúgyermeke volt és
igazi futballabdával is rendelkeztek. Ekkor kerestünk újabb
homokos játszóteret, amely a
Kert utcai Mészáros Mikiék
(„Fráter“), valamint a Fő utcai Erdélyi Pistáék („Baricskó“) háztelke végében terült
el. Természetesen ők is csatlakoztak a gárdához a Zuglói
Lacival, Juhász Pistával meg
a Gyurina Misivel együtt. Később már az utcaközi mecsre irányuló kihívást is elfogadtuk. Ezt rendszerint a Fő úton
a Volenticsék („Talpas“) háza
mögött lévő üres telken rendeztük meg.

Segítettünk
művelni a földet
A szüleim a harmincas években több holdnyi ingatlant
örököltek az ő szüleiktől. A

földterületet szántóföld, szőlő, rét, erdő és belterületi telkek alkották. Mivel apám akkoriban nem kívánt parasztgazdasággal foglalkozni a legtöbb gond a földek megművelésével az anyámra hárult. Ebben jómagam is kivettem a részemet, ahogy azt az iskolai
kötelességeim megengedték.
Az anyámmal eljártam a táblai-, tarcsai-, csapási-, hoszszúi-, neveli-dűlőkbe és még
más nevezetű földekre a sződi határban burgonyát, kukoricát, babot ültetni, kapálni és
a termést felszedni. A konopnyiszkói-dűlőben többnyire
zöldségfélét termesztettünk,
mert a locsolásra közel volt a
Tece-patak. A termés feleslege a váci, sződligeti és a felsőgödi piacon volt az anyám által értékesítve. Részt vettem a
széna gyűjtésében is a nyilasi
és a jakabkai réteken. A tűzifát a debegi erdőből és a Tinódi élelmiszerüzlet mellett
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Sződiek a cséplőgép mellett (kb. 1940)
lévő akácfa erdőnkből szereztük be. Eljártam a tarcsai és a
csapási szőlőkbe kötözni is, de
leginkább szüretelni. Hogy legyen kenyérre való liszt a gabonafélékből rozsot vetettünk
és arattunk. A kévéket a nagybácsim lovaskocsin hordta be
az ő szérűjében lévő kazalba,
később a rozs kicsépelése is itt
történt. A cséplőgépet, amely
Klimász Jani bácsi tulajdo-

Szemétszüret a neveleki kiserdőben
22 lelkes önkéntes próbálja megmenteni a Sződ területén lévő kiserdőt, amit sajnos a
helyiek és a környéki településen élők illegális szeméttelepként használnak. Az április 18ára meghirdetett szemétszedés
sikeresen lezajlott. Mindez önkormányzati segítséggel jött
létre. Köszönet a polgármester úrnak az utánfutós kistraktorért, amivel a hulladékot öszsze tudtuk hordani, a 200 db
zsákért, valamint a Remondis
Kft. által felajánlott konténerért. Az egy konténer – mint
várható volt – kevésnek bizonyult, ráadásul mire kiérkeztünk a helyszínre, már meg

volt töltve hulladékkal, viszont
ígéretet kaptunk arra, hogy
minden bezsákolt szemetet,
valamint az egy kupacba hordott zsákolhatatlan nagyméretű hulladékot elszállíttat a polgármester úr. Sajnos nem sikerült minden hulladékot összeszedni, de az akció így is sikeresnek mondható.
A szemétben lévő csekkek,
adóbevallások alapján beazonosítottunk öt, sokak által ismert személyt. Négy sződi
és egy gödi lakosról van szó.
Fotók is készültek, így elindíttatjuk az önkormányzattal az ilyenkor szokásos eljárást. A sok esőzés miatt any-

Valahonnan ismerős arcok...

nyira szétmállottak a hatalmas
szemétkupacok, hogy nem
tudtunk több olvasható nevet és címet összeszedni, de
az akciót folytatjuk. Most felhívjuk az emberek figyelmét
arra, hogy a kiserdőre fokozottan figyelünk, és javaslatot
teszünk a sződi önkormányzatnál a „szemét-kommandó”
felállítására. Célunk egy élhetőbb környezet létrehozása, a
kiserdőben tanpálya, lehetőség esetén tornapálya valamint
játszótér kialakítása. A munkát
folytatjuk, a kiserdő még nincs
kész. A következő szemétszedés időpontját hamarosan kihirdetjük. Kérünk minden-

na volt, jó erős lovakkal vontatták a cséplés helyszínére.
Csodálattal és nagy figyelemmel kísértem a nehéz hajtómasina beindítását és az azutáni füstölgő köhögését. Miután
a gépet hosszú hajtószíjjal öszszekötötték a cséplőelemmel
a cséplőgép minden porcikája mozgott és dolgozott a kiszolgáló cséplőbanda munká(Folytatjuk.)
sai segítségével.
kit, legyen sződi, sződ-neveleki, gödi, vagy más településen
élő, jöjjön, és segítsen!
Köszönjük Hertel László polgármester úrnak, hogy
minden tárgyi segítséget felajánlott a következő megmozduláshoz. Emellett szívesen
fogadjuk vállalkozók felajánlását, oly módon, hogy munkagépükkel jöjjenek el és tegyenek ők is a tisztább környezetért. Hálával tartozunk mindazoknak, akik erre a célra áldoztak egy gyönyörű, napsütéses vasárnapot az életükből.
Ezúton is külön köszönjük
önzetlen munkáját Varga Izabella színésznőnek és férjének
Lendvai Zoltán rendezőnek,
Kolumbán Attila testnevelő
tanárnak, és minden résztve-

A sok megtelt zsák a szorgos munka gyümölcse
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Magazin
vőnek, hogy megfeszített tempóban azon dolgoztak, hogy a
kiserdő talán soha nem látott
fényében ragyoghasson. Sok
szeretettel várunk mindenkit
a következő kiserdei nagytakarításra! Reméljük, hogy az
önkormányzattól többen is el
tudnak majd jönni!
Kiknek volt fontos a kiserdő sorsa?
Gyerekek: Dányi Máté,
Gede Petra, Gede Tamara, Juhász Emma, Juhász Péter
Felnőttek: Csapó Zoltán,
Dányi László, Dányi Tímea,
Gede Ferenc, Gedéné Balatoni Hajnalka, Horváth László,
Horváthné Laczkó Dóra, Juhász Sándor, Karoliny Anna,
Kelemen Lajos, Kelemenné
Mészáros Melinda, Kolumbán Attila, Kollár Mihály, Ko-

vács Adrienn, Lendvai Zoltán, Nagyné Mentsik Mónika,
Szöllőssy Judit, Tóthné Ambrus Anita, Varga Izabella, Volenticsné Marcsi…és egy szőke neveleki hölgy, párjával, egy
gödi úrral, akikről nagyon sok
mindent megtudtunk, de egy
dolgot nem: a nevüket.
Őket is, és minden más érdeklődőt arra ösztönzünk, vegyék fel velünk a kapcsolatot,
érdeklődjenek a további tervekről, valamint javaslataikkal, ötleteikkel segítsék munkánkat. Egy biztos, a kisredő megmentése megkezdődött. Az pedig tény, hogy az
emberek összefogtak, legyenek azok ismertek, kevésbé ismertek, sződiek, sződ-nevelekiek vagy gödiek… Az sem elhanyagolható, hogy sok isme-

Országos agility versenyt
tartottak Sződön
A Duna áradása miatt a sződligeti Duna-part helyett június
6-án a sződi sportpályán rendezték meg az országos agility
versenyt. Reggel 9-től délután
4-ig a haladó versenyzők részvételével látványos jumping és
agility futamok zajlottak.
Az agility
agil egy szédület
dületesen magával ragadó kuty
tyás sport,
aahol a gazddának és a
kkutyának is
ugyanúgy
telj
teljesíteni kell,
mind a kettőjüknek egyformán meg

kell dolgozni a
sikerért.
A sportot
leginkább
b
a lovas díjugíj
ratáshoz lehetne hasonlítani.
Harminckét éve egy angol lovastiszt egy díjugrató verseny
színesítésére találta ki, hogy
a kutyák is csináljanak valami hasonlót. Annyira megtetszett mindenkinek, hogy nem
sokkal később megszületett az
agility szabályzata és komoly
versenyeket rendeztek. Szinte
bármelyik kutya és gazda számára végezhető és élvezhető
sport. Egy akadálypályán kell

rős és sok, eddig ismeretlen
emberrel töltöttük el együtt jó
hangulatban ezt a napot, ami
új barátságok kezdete is lehet.
A kiserdő következő takarításának időpontját és továb-

bi terveinket Sződ weboldalán
(www.szod.hu) találhatják meg
a kedves érdeklődők.
Horváthné Laczkó Dóra
(30) 249-3619

Összefogással Nevelekért!
végigvezetni a kutyát a gazdinak úgy, hogy az ugró akadályok lécei a helyükön maradly
janak, az ún. zónás akadályok
ja
végeit érintse a négylábú, és
természetesen a kijelölt útvonalon, időn belül teljesítse a futamot. Egy bíró is
van a pályán, aki figyelem-

mel kíséri a versenyzőket. A
hivatalos magyar akadályok:
palánk, palló, hinta, asztal, ugróakadály, karika, távolugró,
szlalom, kúszó, zsák. Korábban a Floch-pusztán megrendezett mezőgazdasági kiállítás
programját színesítette hasonló megmérettetés.
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Lúgos harmatvíz (PH 9.1)
A legtöbb betegséget okozó
baktériumnak a savas közeg a
melegágya. Egy egyszerű képpel szemléltetve, olyan mint
amikor egy úszómedencének túl alacsony a PH-ja aminek következtében az algák és
egyéb baktériumok könnyen
elszaporodtak. A mai szintetikus világunk rohanó életmódjához tartoznak a gyors
és „egyszerű” élelmiszerek
és üdítőitalok, amelyek miatt
szervezetünk egyre több savas anyag hatásának van kitéve
és ennek következtében egyre több savféleség halmozódik fel bennünk. (pl.: szénsav,
tejsav, zsírsav, húgysav stb.)
A savtúltengésnek köszönhetően a betegségeket előidéző
baktériumok szaporodásnak
indulnak, amik konkrét betegségeket válthatnak ki. (torokbetegségek, gyomorbetegségek, vesebetegségek, húgycsőgyulladások, allergiák, dep-

resszió, izületi megbetegedések, krónikus fáradság stb.)
Egy másik világszinten jelentős probléma az elhízás felelősei is lehetnek a felhalmozódó savak melyek nagy része a
zsírban kötődik meg. Orvosi
kutatások bizonyítják, hogy a
szervezet savtúltengését rendszeres lúgos víz fogyasztásával

Hirdetés
helyre lehet állítani, ami legtöbb esetben a kialakult betegségeket inaktiválja, ráadásul napokon belül a közérzetet is helyreállítja. Több hetes
rendszeres fogyasztásnál már
látható változásokat is eredményezhet, mivel PH háztartás helyreállásával az emésztés
visszaáll a megfelelő mechanizmusába, nem engedi a felesleges zsírsavakat felhalmoz-

ni, hanem hatékony működésével lebontja azokat.
Dunakeszi, Vác, Veresegyház
vonzáskörzetében 3.000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes a
házhozszállítás. Kiszállítás telefonos egyeztetetés alapján
szerdán 8:00-19:00-ig.
Hertel Zoltán
forgalmazó
(20) 983-59-58

Tündérvíz lúgos 19 l PC ballon

2.000.-

Göngyöleg betétdíja

2.200.-

Tündérvíz lúgos 5 l visszaváltós

560.-

Göngyöleg betétdíja

150.-

Tündérvíz lúgos 5 l nem visszaváltós

760.-

Tündérvíz lúgos 1,5 l

260.-

Tündérvíz lúgos 0,5 l

165.-

BEDINA KÖNYVELŐ KFT.
2134 SZŐD, Kölcsey Ferenc utca 10.
Tel és Fax:
06 (27) 388-223
Mobil:
06 (20) 553-1536
E-mail:
dianna@vnet.hu
VÁLLALJUK: ( több évtizedes tapasztalattal )
•

Gazdasági társaságok ALAPÍTÁSÁT

•

Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások:
TELJES KÖRŰ KÖNYVELÉSÉT,
ADÓBEVALLÁSOK, BESZÁMOLÓK KÉSZÍTÉSÉT
BÉRSZÁMFEJTÉSÉT, MUNKAÜGYI
ÜGYINTÉZÉSÉT
ÜGYVITELI SZERVEZÉSÉT

•

Magánszemélyek adóbevallásának elkészítését

Értesítjük leendő kedves vásárlóinkat, hogy a volt háztartási
bolt helyén (Sződ, Dózsa György út 139.) megnyitottuk a

Palackozott
Italok Boltját
Ízelítő árainkból
üveges Königsburg sör 95,-Ft+betétdíj
dobozos Königsburg sör 135,-Ft
dobozos Riesenbrau sör 130,-Ft
Nyitva tartás
hétfő-péntek: 6-19 óráig
szombat: 6-17 óráig
vasárnap: 7-15 óráig

Szabadidő – Rejtvény

Sződiek Híradója – 2010. nyár 29

Készítette:
Nagy Bertalanné

Ép testben ép lélek – Sport
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Pest Megyei Labdarúgó Szövetség – Legea felnőtt II. osztály bajnokság 2009/ 2010. tavaszi forduló
Eredmények:
Göd SE – Sződ 1-2
Sződ – Tahitótfalu 3-2
Nagymaros – Sződ 0-3
Sződ – Szigetgyöngye 0-1
Kismaros – Sződ 1-2
Sződ – Vác Deákvár 1-1
Rád – Sződ 4-1
Tabella 2009/ 2010.
1. Vácduka
2. Szigetgyöngye
3. Tahitótfalu
4. Nagykovácsi
5. Vác Deákvár
6. Leányfalu
7. Göd SE

Leányfalu – Sződ 7-1
Nagykovácsi – Sződ 1-0
Sződ – Visegrád 1-4
Szokolya – Sződ 2-6
Sződ - Vácduka 1–2
» Góllövők:
Bene 11; Antal 2; Erdé-

lyi, Garaba, Krasnyánszky, Nagy, Petényi, és Tomasek 1-1
» Sárga lap:
Bene 3; Erdélyi és Tóth
2-2; Fenyvesu, Garaba, Géczi, Koprivanacz és Tomasek 1-1.

» Piros lap:
Géczi és Tomasek 2-2
» Góllövő lista:
Bene 18; Petényi 6; Géczi V. 5; Erdélyi és Tomasek 4-4; Fenyvesi, Garaba, Krasnyánszky, Nagy és
Tóth 1-1.

M
24
24
24
24
24
24
24

Gy
19
18
17
14
12
11
10

D
2
2
3
3
3
5
3

V
3
4
4
7
9
8
11

LG
65
63
61
68
47
52
58

KG
24
25
26
44
41
42
37

GK
41
38
35
24
6
10
21

P
59
56
54
45
39
38
33

8. Sződ

24

10

3

11

45

44

1

33

9. Rád
10. Visegrád
11.Nagymaros
12. Kismaros
13. Szokolya

24
24
24
24
24

10
7
6
2
1

2
2
5
3
2

12
15
13
19
21

45
53
38
25
24

53
65
57
85
101

-8
-12
-19
-60
-77

32
23
23
9
5

Legea ifi II. osztály bajnokság
2009/ 2010. tavaszi forduló
Eredmények:
Gödi SE – Sződ BLSE
Sződ BLSE – Tahitótfalu SE
Nagymaros FC – Sződ BLSE
Sződ BLSE – Szigetgyöngye SE
Fortuna SE Kismaros – Sződ BLSE
Sződ BLSE – Vác-Deákvár SE
Rád SE – Sződ BLSE
Sződ BLSE – Szendehely FC
Leányfalu SE – Sződ BLSE
Nagykovácsi SE – Sződ BLSE

12 - 0
0-6
1-0
0-1
0-3
1-4
3-2
3-0
3-1
1-4

Sződ BLSE – Visegrád SE
Szokolya SK – Sződ BLSE
Sződ BLSE – Vácduka KSK

5-2
2-3
2-2

» Góllövők:
Kovács 5; Bányász és Botytyányi 4-4; Dudás 3; Somogyi 2
» Sárga lap:
Pauliscsák és Somogyi 5-5;
Bányász és Csira 2-2; Gyetvai, Kovács, Somogyi és
Veres 1-1

» Piros lap:
Kovács és Somogyi 1-1
» Góllövő lista:
Kovács 11; Gyetvai 6; Antal, Bányász és Bottyányi
4-4; Dudás és Pauliscsák
3-3; Balázs és Somogyi B.
2-2; Barát, Csira, Somogyi
T és Veres 1-1

Zsírégető-alakformáló
torna
Minden
hétfőn-szerdán-csütörtökön
18:30–19:30-ig.
Csak nőknek! Várunk minden
fogyni vágyó hölgyet egy jó
hangulatú társaságba.
Sződ, Dózsa György út,
régi iskola templom melletti épülete
Bővebb felvilágosítás: 30/716-7337

Ép testben ép lélek – Sport
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Tabella 2009/2010.
1. Tahitótfalu
2. Göd SE
3. Leányfalu
4. Szigetgyöngye
5. Nagymaros
6. Rád
7. Vác Deákvár

26
26
26
26
26
26
26

22
26
18
18
15
14
12

1
0
5
4
4
2
2

3
0
3
4
7
10
12

161
212
76
117
60
77
58

24
15
34
47
46
69
45

137
197
42
70
14
8
13

67
66
59
54
49
42
38

8. Vácduka
9. Sződ

26

10

4

12

65

68

3

33

26

10

1

15

49

93

44

31

10. Visegrád
11. Kismaros
12. Nagykovácsi
13. Szokolya
14. Szendehely

26
26
26
26

7
5
4
5

0
1
1
1

19
20
21
20

43
42
27
52

151
126
123
116

108
84
96
64

21
16
13
11

12
4
2
1

5
törölve

Öregfiúk Vác A – osztály tavaszi forduló 2009/2010
Eredmények:
Sződ – Göd SE 3-0
Romhány – Sződ 3-0
Sződ – Dunakeszi Kinizsi 3-0
Vác LSE – Sződ 0-0
Sződ – Göd Dunapart 3-6
Sződ – Sződliget 2-2
Szob – Sződ 4-1
Verőce – Sződ 0-0
Sződ – Vácduka 3-0
Göd SE – Sződ
Sződ – Romhány 2-3
Kinizsi – Sződ 0-1
Sződ – Vác LSE 1-1
Göd Dunapart – Sződ 2-1

Tabella 2009/ 2010.
1. Sződliget
2. Göd Dunapart
3. Vác LSE
4. Vácduka
5. Verőce
6. Romhány

26
26
26
26
26
26

22
16
16
11
10
10

4
5
5
5
5
5

1
6
6
11
12
12

129
83
83
90
67
65

37
49
49
88
69
84

94
34
34
2
2
19

70
53
53
38
35
35

7. Sződ

25

8

6

12

56

58

2

30

8. Göd SE
9. Dunakeszi Kinizsi
10. Szob

25
26
26

7
6
5

5
4
1

14
17
21

50
53
36

68
104
105

18
51
69

26
22
16

◄ Az öregfiúk
esti fényekben a váci
műfüves pályán.
Vác LSE
– Sződ 1-1!
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Diáksport

Majális Ovis Labdarúgó Kupa, Felsőgöd

Pünkösdi óvodás labdarúgás
Pünkösd hétfőjén másodszor szervezte meg a sportés kommunikációs bizottság
és a DSE az óvodások hagyományos évzáró labdarúgó tornáját. A szép időnek és a jó
szervezésnek köszönhetően
mindenki jól érezte megát. A
résztvevő kilenc csapat mérkőzéseit Tóth Tamás és Kolumbán Attila vezették le. A
díjak átadásában részt vettek:
Volentics Gyula képviselő,
Tomecskó Mihályné óvodavezető-helyettes, Kemenczeiné
Rácz Magda óvónő és a szülők. A szervezésben és a pálya-előkészítésben támogatók
voltak: Hertel Tamás, Horváth László, Dányi Mihály, Rusznyák Zoltán, Volentics Ferenc,
Sebők Levente és még sokan
mások. A torna végén vidám
szalonnasütéssel zártuk az
évet.

Ép testben ép lélek – sport

Eredmények:
Sződ 1. – Göd Dunakanyar 1.4-0
Sződ 1. – Vác 2.
0-2
Sződ 1. – Dunakeszi Kinizsi 2. 4-0
Sződ 1. – Felsőgöd
4-0
Sződ 1. – Dunakanyar 2. 3-1
Sződ 2. – Dunakanyar 2. 0-3
Sződ 2. – Vác 1.
0-3
Sződ 2. – Kinizsi 1.
0-2
Sződ 2. – Kinizsi 2.
2-0
Gólszerzők.
Horváth Márk és Hertel Bálint
6-6; Rusznyák 3; Oroszki 2
Végeredmény:
Arany: Dunakeszi Kinizsi 1.
Ezüst: Vác 2.
Bronz: Sződ 1.
IV. hely: Göd Dunakanyar 2.
V. hely: Vác 1.
VI. hely: Göd Dunakanyar 1.
VII. hely: Dunakeszi Kinizsi 2.
VIII. hely: Sződ 2.
IX. hely: Felsőgöd

Tavaszi, családi hangulatban
zajlott le a május 1-i, 2002-es
korcsoportos labdarúgók kispályás labdarúgó tornája, amelyen a következő eredmények
születtek:
Sződ 1. – Felsőgöd
3-0
Sződ 2 – Göd Dunakanyar 1-4
Sződ 1. – Sződ 2.
5-0
Felsőgöd – Sződ 2.
3-0
Sződ 1. – Dunakanyar 2. 3-0

Végeredmény:
1. Göd Dunakanyar
2. Sződ 1.
3. Felsőgöd
4. Sződ 2.
Gólszerzők:
Hertel, Rizmajer és Rusznyák
4-4; Horváth és Oroszki 3-3

Madarak és Fák Napja Labdarúgó Kupa
2002-es korcsoport – Göd, Nemeskéri Parkerdő
Eredmények:
Sződ – Dunakeszi Kinizsi 1.
0-3
Sződ – Dunakeszi Vasutas
0-2
Sződ – Kinizsi 2.
1-0
Sződ – Dunakanyar Göd
1-1
Gólszerzők: Rusznyák 2; Fodor és Volentics Máté 1-1.

Gyereknapi sportrendezvények
Sződ, labdarúgás

Kézilabda

A már több éve szokásos gyereknapi labdarúgótornát a
rossz idő ellenére is megrendezték, így sor kerülhetett a
küzdelmes mérkőzésekre.
Játékosaink a hazai pályán
végig támadtak, és felmorzsolták a vendégcsapatok védelmét így mindkét korcsoportban megszerezték az aranyérmet.
I. korcsoport
Sződ – Göd Huzella
Sződ – Vác Földváry
Sződ – Vác

4-1
1-0
0-2

Az ad- hoc módra összegyűlt
csapatok látványos játékkal
mutatkoztak be a gyermeknapi kézilabdatornán az iskola tornacsarnokában. A felnőtt
hölgyek csak úgy pörögtek a
pályán, mindent bemutattak,
amit tudtak, mint hajdanában,
mikor még aktív játékosok
voltak. A többségben pedagógusokból verbuvált csapat
megmutatta, hogy a sportban
nincsenek korhatárok, és hogy
a játék kikapcsolódás, öröm és
szórakozás. Horváth György
játékvezető, az UTE egykori
kézilabdása, kitűnően vezette
a parázs mérkőzéseket.

II. korcsoport
Sződ – Huzella
Sződ – Földváry
Vác – Sződ

2-0
1-0
3-0

Eredmények
Sződ IV. kcs. – Sződ felnőtt 4-9
IV. kcs – Vác Földváry
6-7
Felnőtt – Vác
4-6

Eredmények:

▲▼ A győztes ovis csapat – Püspökszilágy

Sződ 2. – Dunakanyar 2. 2-0
Sződ 1. – Dunakanyar 1. 0-2

Gólszerzők:
Kemencei 3; Gál D. és
Volentics Máté 1-1; Kiss A. 2
és Opavszky 1.

Végeredmény:
Vác Földváry
Sződ Felnőtt
Sződ IV. korcsoport

▲ A felnőtt és a IV. korcsoportos kézilabda csapatok

