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Helytörténet
Az évszak műtárgya

„NEM MOST JÖTTEM LE A FALVÉDŐRŐL!” A SZŐDI KONYHAI HÍMZÉSEKRŐL
A Sződi Helytörténeti Alapítvány gyűjteményéből bemutatott sződi falvédőket a 20.
század elejétől használták a helyi paraszti konyhákban. Ez a
divat, mely Ausztrián át Németországból érkezett Magyarországra először a polgárság

körében vált népszerűvé, később átvette az egyszerűbb falusi lakosság is („Mit keres a
nagysága a konyhában? Várja
meg az ebédet a szobában!”). A
képeken ábrázolt személyek sohasem voltak parasztruhásak,
hanem mindig polgári öltözetben ábrázolták őket (a férfia-

kat zakóban, nyakkendőben,
az asszonyokat városi ruhában,
hímzett kötényben). A vidéki
népesség körében talán megnyilvánult valamiféle vágyódás
a falvédőkön ábrázolt, idealizált városi miliő után.
A vásárokban kapható elő-

rajzolt és később a háziasszony
által kihímzett falvédő nem a
kifröccsenő zsírtól védte meg
a sparhelt, esetleg a tűzhely
melletti falat („Rendes asszony
gondja a szép, tiszta konyha.”;
„Az én konyhám azért fényes,
mert az uram nagyon kényes.”)
hanem általában a zománcos

vödörben tárolt kútról húzott
ivóvíznek helyet adó ún. vizespad mögött kapott helyet. - A
falvédő romantikus életképével
valamiféle esztétikai élményben
is részesítette a ház lakóit. Mivel komolyabb lakásdíszítésre
is csak a szobában nyílt lehetőség (pl. nagyméretű, keretezett
szentképek), ezért a konyhában
jó szolgálatot tett a mindenki
által ismert és mindenhol fellelhető hagyományos házi áldás („Hol hit, ott szeretet / Hol
szeretet, ott béke / Hol béke,
ott áldás / Hol áldás, ott Isten
/ Hol Isten / Ott szükség nincsen”) és a giccsesen naiv közhelyek ma már megmosolyogni való egyvelegével készült né-

pies falvédő.
Az alábbi szöveggel is készültek a retróláz miatt napjainkban már újra divatos falvédők:
„Takaros menyecske a
férjnek öröme.”
„Sütni, főzni nem nehéz,
ha van hozzá elég pénz.”
„A jó ételt ha szereted,
hozz haza pénzt eleget.”
„Minden lányból asszony lesz,
ha jól ért a főzéshez.”
„Ki az urát szereti,
jó ebédet főz neki.”
Volentics Gyula
a magyar kultúra lovagja
www.helytortenet.szod.hu

Ne félj babám, nem megyek világra!

FELHÍVÁS
A Sződi Helytörténeti Alapítvány
az első világháború kitörésének centenáriuma apropóján
„Sződiek a világháborúkban”
címmel a háborúban elesett hősökkel kapcsolatos emlékek gyűjtését kezdte meg.
Minden az I. és II. világháborúban hősi halált halt sződi katona
emlékét szeretnénk egy új könyvben fotóval, tábori levelezőlappal, kitüntetéssel,
katonakönyvvel stb. is megörökíteni.
Kérjük segítse kutatómunkánkat, adja kölcsön egy másolat
elkészítésének erejéig családi relikviáit!
Cím: Volentics Gyula • 2134 Sződ, Árpád út 10.
Tel.: 0620/9463-980 • e-mail: volenticsgyula@invitel.hu
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Vata, Vác, Wattay egy Kárpát-medencei család
A hivatalos március 15-i ünnepségeken, Budapesten a Nemzeti Múzeumnál elhangzott Kátai Zoltán énekmondó előadásában Wathay Ferenc (akinek
munkásságát a riporter is méltatta) egy
éneke.
Talán több sződi olvasó emlékezhet, hogy már írtam erről a családról.
A mostani írásomat az is aktuálissá teszi, hogy 310 éve 1704. május közepén választották Pest-Pilis-Solt vármegye kuruc követei Kecskeméten a vármegye első emberének, azaz alispánjának felsővattai Wattay Jánost.
A család első ismert alakja (szent)
Aba Ábrahám (fehér hun neve Ábrán)
kagán-király, Kárpát-medencei uralkodó, akit 805. szeptember 21-én kereszteltek katolikussá a Fisha folyónál.
Az ő fiai voltak Csaba Adorján (fehér
hun neve Odurján) királyfi a székelyek
hőse és Kolba Izsák (fehér hun neve
Kolon) király. Az utódok közül a 850
körül uralkodó Vata Sirák (fehér hun
neve Bátony) király volt jelentős, akinek szeretet hangzós (a mai nyelvünkben is a „c” és „cs”) neve Vác és Vacs. A
család tagjai közül Ábrahám és Adorján alakították meg a székely katonaságot és később Vata Sirák király egészítette ki Csaba Adorján Bizáncba távozása után a hadrendjüket. Ezek a (ős)
keresztény uralkodók számos települést, várat és templomot hoztak létre.
Vata Sirák uralkodó például Vác városát és a mai országunk közepén Pusztavacsot, vagy a Sirokban található várat
is. Férfi leszármazottaik között található Aba Sámuel király és a Báthoryak
(Báthory Miklós váci püspök), leányágon többek között az Eszterházyak
(Eszterházy Károly váci püspök), vagy
II. Rákóczi Ferenc fejedelem.
Településünk életében jelentős személyek voltak a felsővattai Wattay család tagjai. Wattay I. Pál a vármegye
helyettes alispánja 1661 és 1701 között nagyban befolyásolta az oszmán
hódoltság alatt élő, majd a Habsburg
uralom alá került falu lakosságának
életét az igazságszolgáltatás, gazdálkodás és adózás terén is. Fia Wattay Já-

nos az oszmán uralom alóli felszabadításkor a váci járás (benne Sződ is) szolgabírája, nem csak részt vett katonáival a harcokban, hanem időben intézkedett a polgári magyar lakosság kimenekítésére a harcokban érintett területekről. Wattay János első kuruc alispánként szervezte meg a kuruc közigazgatást a vármegyében és segítette
a kuruc katonaság ellátását, valamint
a labanc rácok elleni védelmet. Wattay János és unokaöccse Wattay István
nem csak védte a magyar érdekeket a
vármegye közgyűlésein, hanem a legjelentősebb betelepítői is voltak a vármegyének. 1723-ig számos települést
telepítettek be Losonctól-Kiskőrösig
magyar, szlovák és német telepesekkel
és szerb menekültekkel. Míg a korabeli Habsburg uralkodók csak a katolikus egyházat támogatták akár katonai
erővel is és az ortodox egyházat eltűrték, a többi keresztény felekezetet minden módon tiltották, addig a Wattayak
minden keresztényt támogattak. Wattay János és István telepített a Madách
család kérésére a Felvidékről szlovákokat Sződre is.
Wathay Ferenc Székesfehérvár vicekapitánya, Csesznek várkapitánya számos harcban részt vett az oszmánok ellen. Többször elfogták oszmán katonák és áruló vallon zsoldosok, de mindig megszökött. Székesfehérvár védel-

mében azonban sebesülten került oszmán fogságba és végül Isztambulban a
fekete toronyban őrizték, itt írta Énekes Könyvét. A jelentős értékeket képviselő könyvben több magyar történelemmel foglalkozó
„Írtak ezerötszázkilecvenkilencben,
Az Ibrahim basa vala vezérségben,
Duna mellett lassan följöve földönkben,
Pest s Vác között leve megtelepedésben.”
és szerelmes vers
„Uram, add meglátnom árva társomat is,
Vele barátimat, szegény hazámat is,
Elégeld meg kérlek, sok nyomorgásomat is.”
mellett illusztrálta azokat színes képekkel, valamint leírta családja rövid
történetét is. Wathay Ferenc csere révén végül szabadult és Énekes Könyvét
is hazahozta.
Sződ ma is a Vata családról elnevezett váci járás területén fekszik és a
család számos tagjának fontos szerepe
volt a település életében, ezért javasoltam közterület elnevezését Wattay Jánosról. Tájékoztatom az érdeklődőket,
hogy a család sziráki és pomázi kastélyában is készítettem állandó kiállítást,
amelyek megtekinthetőek.
Bátonyi Pál

Wathay Ferenc illusztrációi
Énekes Könyvéből 1605.
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ÚTIZONGORA,
avagy az elmaradt koncert
Ahogy most visszagondolok,
hogy felidézzem a hallott történetet, … eszembe jut kislány
korom az ötvenes évek vége
felé, Újpest és a zeneiskola, ahova rövid ideig zongorát tanulni jártam, a tanárnőm, akitől
megannyi szép történetet hallottam.

Az év elején még Bécsben tartózkodott és az udvar kedveltje volt, sorozatos koncerteket
adott, de tudta tavasszal már
barátai várják Pesten. Meghívták, mint előadót és díszvendéget Magyarország első vasútvonalának május elsejei avatási
ünnepségére.

A zongoraterem ablakai az
utcára nyíltak, arra, amelyen
a nyolcas villamos végállomása is volt. A tavaszi melegben a résnyire nyitott ablakokon beszűrődtek a zajok, a kerekek csikorgása, a lecsapódó
ajtók csattanása, az emberek
hangja, melyekre önkéntelenül is odafigyeltem. A zongoratanárnőm ilyenkor finoman
megérintette a kezemet, és azt
mondta: Pihenjünk kicsikét!

Bécsből az Első Császári és
Királyi Duna Gőzhajózási Társaság hajóján indult el. „Utazó”
zongoráját is a fedélzetre emelték. Május elsején Vácon a Székesegyházban kellett volna zongoráznia az avató ünnepségen,
majd innen vonaton utaztak
volna tovább Pestre a zenéjét oly
nagyon kedvelő József főherceggel, aki ez alkalomból a vasúti
társasággal egy különleges szalonkocsit is kialakíttatott, melyben az úti zongora is kényelmesen elfért. József főherceg arra
gondolt, hogy a Pestig történő
úton, a mester, akit már – már
barátjának tekintett, játékával
szórakoztassa őt.

Az ablakhoz mentünk, kitártuk és a párkányra könyökölve figyeltük az utca életét. Mókásnak találtam, hogy csodaszép virágokkal díszítik a sárga villamos orrát, de nem értettem, hogy ezt más villamosoknál miért nem teszik? (Akkor
még nem tudtam, hogy a nyolcas másik végállomása a Megyeri Temetőnél van.) Miközben
nézelődtünk a tanárnő sok érdekes dolgot mesélt zenéről, zeneszerzőkről, egy ilyen alkalommal hallottam Liszt Ferenc elmaradt hangversenyének történetét is.
1846. tavaszán az embereket
mindenütt országunk első vasútvonalának (Pest-Vác) ünnepélyes megnyitása foglalkoztatta.
Ez az év volt az, amikor Liszt
Ferenc életében eljött azaz időszak, hogy harminc évnyi vándor élet után nagyon vágyott
már letelepedni,. Vágyott hazatérni Magyarországra, hogy aztán egy meleg, csendes otthonban megalkossa majd a legnagyobbat.

Sajnos a Duna magas vízállása miatt a Franz I. gőzös kikötni nem tudott. Az avatás időpontja is eltolódott. A Dunán
tovább haladó gőzös, a krónika
szerint, Sződ (ez a rész ma Sződliget) magasságában lassított,
jelzett a kürtjével és lelkesítve a
gáton dolgozókat Liszt Ferenc a
fedélzeten zongorázni kezdett,
miközben a szembeszél belekapott jellegzetesen hosszú dús
hajába. A parton állók és a lapátjukra támaszkodók felismerve őt lelkesen integettek neki.
A hangulat olyan volt, aminőhöz hasonló talán nincs is a
világon másutt, mondta barátainak Liszt Ferenc erről a történésről, s hozzátette, hogy mindez milyen gyönyörű, legyen bármily fárasztó, mégsem lehet betelni vele.
Pestre érve, az akkor legkiválóbb Angol Királynő Szállodá-

utizongora1846
ba, a Dunához közeli Apáczay
Csere János utcába sietett. Úti
zongorája is ide került.
A krónikások szerint még át
sem öltözött, az ablakai alatt
máris megszólalt a szerenád. A
zenekart Erkel Ferenc maga vezényelte. Üdvözlő vers, köszöntő, verset követett hajnalig. Liszt
Ferenc akkoriban mást is várt, talán éppen azt, hogy Nádor főherceg, vagy a királyi megbízott azt
mondja neki: Önt itthon akarjuk tartani! – de ezt nem mondták neki sem a városi urak, sem
a vagyonos patríciusok, sem az
arisztokraták, bár a legnagyobb
tisztelettel vették körül.
Széchenyi megmutatta neki
az épülő csodát: a Lánchidat, és
személyesen ő maga elkalauzolta az Első Magyar Hajógyárba
is, de csak a költő, Vörösmarty
Mihály mondta neki: állj közénk! Mindenki más elfeledkezett hazahívásáról.
Liszt Ferenc rövid itt tartózkodása alatt vendége volt a
Grassalkovich családnak is, ahol
elmesélte milyen ünneplés fogadta Sződnél - anélkül, hogy
tudta volna, hogy pont a Habsburg érdekeket segítő Grassalkovichok telepítettek családokat Sződre. Maguknak, pedig
pompás nyári lakot is építettek
a településen, ahova fellelkesülve a történteken, meghívták
Liszt Ferencet, hogy koncertet
adjon. Ennek emlékére később
Grassalkovich Tasziló azt a zon-

gorát, amin Liszt Ferenc napról – napra gyakorolt Pesten az
Angol Királynő szállodában, a
szálloda átalakításakor Sződre a
nyári lakba vitette, így emlékezve meg 1846 májusáról.
Ma már tudom, hogy ez a
történet inkább legenda, mint
tény, mégis, ha szeretett magyar
vizsla kutyámat sétáltatom, jelenlegi lakhelyemen, Sződligeten, a vízparton és egy – egy hatalmas „üvegpalotát”, mint szállodahajót látok Pest felé úszni a
Dunán, behunyom a szemem és
felcsendülni hallom a talán soha
le nem játszott futamokat.
Közben arra gondolok, hogy
abban a lázas világban, mely
megteremtette a Lánchidat, a
Nemzeti Színházat, a magyar
Operát, és amely költőket adott
a magyar hazának nem teremtett helyet Liszt Ferencnek. Így
álma, hogy hazánkban otthonra
leljen, nem valósulhatott meg,
mint ahogy az avatási ünnepség
koncertje, úgy maradt el.
Liszt Ferenc valószínű, hogy
minden őt ért ünneplés ellenére, szomorú szívvel 1846. május
14.-én indult vissza, újra Bécs
felé, hogy azután folytassa utazásait és végül Weimarban telepedjen le. A magyarok, pedig az
óta is, csak tisztelik messziről a
világhír fényében.
BENK KATALIN
(Dröszlerné)
2133 Sződliget
Mátyás király útja 48.
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Sport - ép testben ép lélek

Diáksport
tavasz 2014
Téli U6- os és U7- es
teremlabdarúgó
kavalkád
Mikulás Kupa Sződ
Ötödik alkalommal szerveztük meg 6- 6 csapat részvételével a hagyományos labdarúgó
tornát a tornateremben. Sajnos ezen az utánpótlás rendezvényen a győzelmek nem jöttek, habár a srácok tisztességgel helyt álltak a sok szurkoló,
lelkes, buzdító szülő előtt.
Eredmények: U7
Sződ - MTK
1:5
Sződ - Monor
4:4
Sződ - Eger
6 : 1 (5:4)
Gólszerzők:
Nyíri Luca 10, Nyíri Levi 3,
Tóth Ábel 2, illetve erdélyi
Ábel 1.
Hazai legjobb játékos volt Nyíri Luca
Rangsor:
1. Ikarus BSE
2. MTK
3. Kelen SC
4. Monor SE
5. Sződ
6. Eger
Eredmények: U6
Sződ - MFS
1:6
Sződ - Ikarus
3:7
Sződ - Diósjenő 2 : 4 (0:3)
GólszerzőGóllövő és a csapat legjobb játékosa Lukács Beni
Rangsor:
1. Eger
2. Mészöly Focisuli
3. Ikarus
4. Monor SE
5. Diósjenő DSE
6. Sződ

Karácsonyi Kupa
Gödöllő
Az összes nevesebb ellen-

felünk ellen beleadtunk apait- anyait és a legjobb arcunkat
mutattuk az ünnepi küzdelemben, a mikulás teremfoci kudarca után. A csapat rengeteget támadott, remek gólhelyzeteket alakított és megérdemelten lépett a dobogó harmadik
fokára.

Farsangi teremfoci
Rákosszentmihály
Sashalmi bravúr, avagy egy kis
csapat sikere a fővárosban.

Sződ - Mészöly Focisuli 12 : 1
Sződ - Ikarus
5:2
Sződ - Grund
5:4
Gólszerzők:
Nyíri Levi 15, Lukács Beni 14,
Juhász Petyka 8

Eredmények:
Sződ - Vác
4 : 4 (4:2)
Sződ - REAC
8:1
Sződ - Kőbánya 4 : 2
Sződ - RAFIC
3:5
Gólszerzők:
Nyíri Luca 14, Nyíri Levi 3
Erdélyi Ábel, Gál András illetve Tóth Ábel 1- 1

III. Dunakanyar Kupa
Csapatunk játékát hullámzó
teljesítmény jellemezte az újévi budakalászi teremlabdarúgó tornán, ahol tíz csapat csapott össze. Az utolsó mec�csen azért megmutatta a gárda,
hogy még van erő a csapatban
és így a kilencedik helyen végeztünk.
Eredmények:
Sződ - Gyál
2:2
Sződ - BVSC
0:3
Sződ - Pomáz
0:1
Sződ - Sülysáp
2:4
Sződ - Dabas
3:1
Gólszerzők:
Nyíri Luca, Nyíri Levi és Lukács Beni

Régen nyert a csapat, az utóbbi kudarcok után a sikerre kiéhezett lelkes gárda lecsapott
az ellenfélre, kíméletlenül harcolt csere nélkül az utolsó pillanatig és nagyszerű győzelmeket aratott a kiváló pesti csapatokkal szemben. A szülők
mindvégig kitartó szurkolással
buzdították, hajszolták sikerbe
a csapatot majd vastapssal jutalmazták meg őket.

Eredmények:
Sződ - Gyál
0 : 2 (2:3)
Sződ - Tökmag
1 : 1 (1:3)
Sződ - RKSK XVII.ker.0 : 3 (1:2)
Gólszerzők:
Nyíri Luca, Nyíri Levi és Tóth
Ábel 1- 1

Téli teremfoci
Szendehely
Az előző sikert sajnos nem
tudtuk megismételni technikai
okok miatt, de a lurkók megmutatták, hogy tudnak játszani és négy győzelemmel, egy
elveszített meccsel a harmadik
helyen végeztek.

Újévi Football Factor
és Aquaworld Kupa
Gödöllő
A lelkesedés ellenére gyengén teljesített a csapat, labdabizonytalanok és pontatlanok
voltunk, rengeteg labdát rúgtunk a kapu mellé , de a küzdelmet egy pillanatra sem adtuk fel és emelt fővel végeztünk.

Eredmények: U6
Sződ - Carvalho 21 : 0
Sződ - FTC
4:3
Sződ - Ikarus
4:3
Sződ - RAFIC
3:1
Sződ - RKSK
4:3
Gólszerzők: Nyíri Luca 19,
Erdélyi Ábel és Nyíri Levi
7 – 7, illetve Gál András 4

A torna végén a szervezők elismerően gratuláltak a győzteseknek és átadták a nekik járó
serleget. A csapatok legjobb játékosa volt Nyíri Luca és Nyíri Levi.
Eredmények: U6
Sződ - RAFIC
7:3
Sződ - BVSC
6:0

Eredmények: U6
Sződ - Diósjenő 2. 8 : 2 (6:0)
Sződ - Szendehely 1. 5 : 0 (9:0)
Sződ - Palóci Farkasok
Balassagyarmat		
3:6
Sződ - Diósjenő 1.
4:2
Gólszerzők:
Nyíri Levi 17, Erdélyi Ábel8,
Varga Nimi 7, valamint Csomár Csani 6

Szentgyörgyi sportnap
Diósjenő

Az első korcsoportos csapatunk a győzelemre koncentrált, önbizalomtól duzzadva, fegyelmezetten, ám kissé
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megszeppenve kezdett a vis�szapattanós és a hazai csapat
által diktált nagyon gyors iramú játék miatt). Aztán összeszedtük magunkat és megmutattuk, hogy jobban is tudunk
játszani és a második helyen
végeztünk.
Eredmények:
Sződ -Diósjenő 2.		
Sződ - Diósjenő 1.		
Sződ - Érsekvadkert
Gólszerzők:
Peti 5, Hertel Ákos 2,
ve Éltes András és Nyíri
1- 1

1:5
4:0
4:1
illetLuca

Egy remek győzelem után a
2. korcsoportos gárdának elfogyott a szuflája, nem találtuk el
a kaput, nem bírtuk az iramot
és kikaptunk.
Eredmények:
Sződ - Diósjenő 1.		
5:0
Sződ - Érsekvadkert
2:3
Sződ - Földváry		
4:9
Gólszerzők:
Hertel Bálint 6, Nándori Attila 5, illetve Kuska Bence 1

Bozsik teremlabdarúgás Vác
Kitartó,kreatív támadójáték, egységes, helytálló védelem jellemezte első és második
korcsoportos csapataink játékát a Piarista tornacsarnokban
így megérdemelt győzelem lett
a jutalmuk.
Eredmények:
I. korcsoport
Sződ 1. -Sződ 2.		
8:0
Sződ 1. - Kosd		
9:0
Sződ 2. - Radnóti 2.
0:3
Sződ 1. - Radnóti 2.
4:0
Sződ 1. - Radnóti 1.
4:2
Sződ 2. - Kosd		
Gólszerzők:
Major Máté 10, Éltes Peti 8,
Éltes András és Nyíri Luca 4 –
4, illetve Fodor Bence és Garaba Patrik 1- 1.
II. korcsoport
Sződ - Juhász		
Sződ - Kosd		
Sződ - Karolina		
Gólszerzők:
Bálint , illetve Nándori
la 8 – 8

6:1
8:1
2:3
Atti-
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A III. és IV. korcsoportos
gárda kemény, de igazságos
tornán vereséget szenvedett a
Piarista teremben. Sajnos ezen
a napon a csapatoknak nem
jött ki minden lépés, nem tudtunk kiemelkedően teljesíteni,
támadó és védekező játékban
alulmaradtunk.
Eredmények:
III. korcsoport
Sződ -Juhász		
Sződ - Piarista		
Sződ - Karolina		

II. korcsoport
Sződ - Nagymaros		
9:1
Sződ - Vácrátót		
10 : 3
Gólszerzők:
Nándori Botond 9, Bubb Dávid 7, Juhász Márk 2, illetve
Matuz Krisztián 1.

Gólszerzők:
Nyíri Levi 3, Lukács Beni 2, illetve Varga Nimród és Csomár
Csani 1- 1
A csapat legjobb játékosa Juhász Petyka

Március 15. sportrendezvények

Rangsor:
1. Sződ
2. Gyáli BKSE
3. Gödöllői SK
4. MTK
5. Vasas Kubala
6. Eger SC

3:4
6:7
3:4

Gólszerzők:
Gáti István 5, Nándori Attila
3, Gulyás Krisztofer 2, illetve
Mudra András 1
IV. korcsoport
Sződ - Juhász		
Sződ - Kosd		
Sződ - Piarista		
Sződ - Karolina		

1:3
1:2
1:3
1:4

Gólszerzők:
Nándori A. 2, illetve Gáti és
Gulyás 1- 1

Diákolimpia
A téli sikertelen teremfoci
bajnokság után az első és a negyedik korcsoportos fiúk ös�szeszedték magukat és nagyon
küzdöttek a továbbjutás érdekében. Megmutatták, hogy bármilyen kihívásra készen állnak
és a küzdőtéren a legjobbjukat
teljesítették, hogy ott lehessenek a második fordulón.
Eredmények:
I. korcsoport
Sződ - Nagymaros		
6:1
Gólszerzők:
Major Máté 3, Hertel Ákos 2,
illetve Éltes Peti 1.

U6- os csapatunk remekül teljesített a hazai tornán, győzelemre játszottak, így kiszolgálva a szurkoló szülőket. A csapatnak a hazai pálya varázsa
adott erőt, hogy győzzenek,
mindvégig ők irányították a
játékot, fölényes labdabirtoklással nőttek az ellenfél fölé,
derekasan helytálltak a védekezésben is és megérdemelten
nyertek.
Eredmények:
Sződ - Vasas
Sződ -Gödöllő
Sződ - MTK
Sződ - Gyál

3:1
2:2
2:1
1:0

Az U7- es csapat nagyon sokat
tett a siker érdekében, harcoltak, küzdöttek, sok jó helyzetet alakítottak ki, sajnos nem
hoztuk a legjobb formát, jobb
volt az ellenfél és kikaptunk.
Eredmények:
Sződ - Gödöllő
1:5
Sződ -Gyál
2:5
Sződ - MTK
5: 3 (2 : 1)
Gólszerzők:
Nyíri Luca 7, Bedák Máté 2,
illetve Lukács Beni 1
A csapat legjobb játékosa Bedák Máté
Rangsor:
1. Gyáli BKSE
2. Eger SC
3. Dunakeszi Vasutas
4. Gödöllői SK
5. Sződi DSE
6. MTK

Utcai futóverseny
Vácon a Zöldgömb Sport Klub
rendezte meg a Duna Menti
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Zöldsport Fesztivált, melyen a
gyalogtúrán,triatlonon, aquatlonon ,biciklizésen kívül 7 futó
távon indulhattak a sport szerelmesei 42 km,30 km,21
km,10,5 km,5 km,2 km és az
óvodai táv.
Gál András 2 km-es távon
ezüstérmes lett, míg testvére
Gál Tímea negyedik helyezést
érte el.
Veresegyház
Március 15-én immár 20. alkalommal rendezték meg
az 1848 méteres ünnepi
futóversenyt,melyen idén először váltóban is indulhattak a
résztvevők.
A viharos szél és eső ellenére több mint százharminc lelkes versenyző állt rajthoz. Bedák Emese 2005-2006-os korcsoportban 2., Gál András 3.
helyezett lett, illetve a 20032004-es korcsoportban Gál Tímea 4. lett. A befutók tombolát kaptak és sporteszközöket
nyertek. ( Tudósító Gál Tímea

3. osztályos tanuló)

Kézilabda
A 3. korcsoportos kézilabda
csapatunk kirukkolt a diákolimpián, minden idők legjobb
eredményét érték el. A vácrátóti és a penci győzelmet követően vettek részt a Váci Sportcsarnok küzdőterén a megyei
területi bajnokságon. A Horváth György tehetséges edző, volt
NBII- es játékos által vezetett
csapat hátrányból indult sérült
játékosok miatt, de elszántságból, motivációból, egységből és
optimizmusból nem volt hiány a jóval rutinosabb ellenfelekkel szemben. A tornát az
igen erős Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola csapata nyerte, azt követte a Váci Petőfi Sándor Általános Iskola csapata és harmadik lett Sződ csapata. A csapatból kiemelkedett Borús Ágnes
kapus, valamint Horváth- Vadon Zsófia játékos- csapatkapi-

tány. Ezúton mondunk köszönetet Holman Ferenc igazgató
úrnak, hogy besegített a csapat
felkészítésébe.

Tavaszi eseménynaptár:

Március 26.: DunakesziFutakeszi utcai futóverseny
Ovis, 2 km,5 km
Május 4.: Kismaros- Előzd
meg a kisvasutat, erdei futóverseny 1,5 km,10 km,21 km

Április - május: Bozsik labdarúgás 1- 4. korcsoport és
Bozsik fesztivál ovisok, Vác,
Nagymaros
Március - június: Diákolimpia labdarúgás 1- 4. korcsoport Vác
Április: Megyei mezei futóbajnokság 2- 4. korcsoport, Tápiószecső
Május 1.: Majális labdarúgás
Sződ, 2006- os korosztály, 16
csapat
Május: Börzsönyi labdarúgó
torna Szokolya, 1- 4. korcsoport, lányok
Május 31.: Göd Fétis labdarúgás, 2007- es korosztály
Június 7- 8.: Gödöllő Juniális
kupa 2008- as és 2007- es korosztály
Június 9.: Pünkösdi örömfoci
Sződ ,2007- es és 2008- as korosztály, 16 csapat

DSE edzések

vacsoráznak. Ezután következik az esti program, játékkal,
vetélkedőkkel, beszélgetéssel.
Végül este hét körül a 61-es
villamossal visszatér a csapat
a Széll Kálmán térre és hazamennek.
Gyermekvasutas az lehet, aki
elvégzi a kb. 4 hónapos gyermekvasutas tanfolyamot és a
tanfolyam végén sikeres vizsgát tesz, amit évente meg kell
ismételni. A tanfolyamra az a
4-6. osztályos tanuló jelentkezhet, akinek jó a tanulmányi eredménye, ezen kívül iskolai hozzájárulás és egészségügyi alkalmasság is szükséges.

A gyermekvasutasok nem
csak a szolgálatos napokat töltik együtt, hanem nagyon sok
szabadidős programot is szerveznek részükre, pl. minden
évben kéthetes nyári táborozás Hűvösvölgyben, csoport
táborok, többnapos tavaszi,
téli, őszi túrák, különféle hétvégi csoportprogramok. Ezeket mindenki nagyon várja és
mindig nagyon jó hangulatban telnek.
A gyermekvasútról még
többet lehet megtudni a www.
gyermekvasut.hu oldalon.

Kézilabda lányok
Hétfő és kedd 7:00 - 7:45
Holman Ferenc
Csütörtök 18:00 - 19:00
Horváth György
Labdarúgás
Kolumbán Attila
ovisok: (2007 - 2009.):
szerda és péntek 16:00 - 18:00
kezdők:
szerda és péntek 7:00 - 7:45
haladók:
kedd és csütörtök 7:00 - 7:45
leányfoci:
szerda és péntek 15:00 - 15:45
atlétika, közép- és hosszútávfutás
Kolumbán Attila
kedd és csütörtök 17:00 - 18:00
Kolumbán Attila DSE elnök

Egy nap a Gyermekvasúton
A szolgálatos nap reggelén 6
óra 30 perckor maroknyi gyerekcsapat gyülekezik a Széll
Kálmán téren, majd 6 óra 45
perckor a 61-es villamossal elindulnak Hűvösvölgybe. Aznap ők teljesítenek szolgálatot
a MÁV Széchenyi-hegyi Gyermekvasútján. Miután megérkeznek a Hűvösvölgyben lévő
Gyermekvasutas Otthonba,
kiosztják részükre az egyenruhát, majd együtt megreggelizik
a jókedvű csapat. Fáradtságnak nyoma sincs, pedig több-

ségük hajnalban felkel azért,
hogy pontosan megérkezzen a
két-három hetenként esedékes
szolgálatba.
Kilenc óra előtt mindenki
megkapja a napi szolgálati beosztását, majd zászlófelvonás
és mindenki indul a szolgálatos vonattal az aznapi szolgálati helyére. Minden alkalommal más és más beosztást kapnak a gyermekvasutasok, így
mindenki sorra kerül minden
beosztásban. A gyermekvasutasok a nap egészét a szolgálati helyen töltik, ahol minden
beosztást ők látnak el a váltókezelőtől a pénztárosig, a rendelkezőtől a jegyvizsgálóig. Kivétel az állomásfőnök, mert ezt
mindig felnőtt vasutas látja el.
Az állomásfőnök este a szolgálat vége előtt egyenként értékeli mindenkinek a napi munkáját, és az értékelés eredményét
a vasutas ellenőrző könyvbe
beírja. A nap végén az utolsó szolgálatos vonattal visszamegy a csapat Hűvösvölgybe,
ahol zászlólevonás és az egyenruha leadása után együtt meg-
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Sí tábor Wolfsbergben
Iskolánkban több mint 12
év szünet után az idei évben
először került megszervezésre
a sí tábor. Rögtön az év legelején január 2-án Holman Fe-

renc igazgató úr és Kolumbán
Attila testnevelő tanár úr szervezésében indultunk az ausztriai Wolfsbergbe. Első nap reggel 8 órakor indultunk és az út
szép, de nagyon hosszú volt.
Délutánra érkeztünk a szállásra, ahonnan festői kilátás fogadott minket. Miután kipakoltunk és birtokba vettük a szállást, felfedeztük a pingpong
asztalt is. Vacsora előtt elmentünk sétálni és körbe nézni a
városba. Második nap a korai reggeli után összegyűjtöttük a csapatot és elindultunk
Klippitztörl sípályái felé. Csatlakoztunk egy másik csoporthoz, mivel az ő vezetőjük nagyon jártas volt a környéken.
Ezért kétszer is sikerült eltévednünk mire a pályákhoz értünk. Tíz órakor már renge-

tegen voltak a sípályákon, de
ez minket cseppet sem zavart.
Ezen a napon mindenki esetlenül igyekezett végrehajtani
a tanulópályán mindazt, amit

Holman Ferenc tanár úr türelmesen és kitartóan magyarázott és tanított nekünk. Este
a szállásra visszaérkezve megvacsoráztunk és mindenki
azonnal az ágyba zuhant. Harmadik nap reggel már nem tévedtünk el, elsőre megtaláltuk
a sípályát, így elég korán odaértünk. Most már mindenki felment a hegytetőre, hogy
kipróbálja mindazt, amit előző nap oly kitartóan gyakorolt
a tanulópályán. A saját tempójában mindenkinek sikerült végigmennie normál pályán is, vagyis alapfokon megtanultunk síelni! Fent a hegyen
ködös, de szélcsendes idő volt,
nagyon jól lehetett síelni, végre kipróbálhattuk az összes pályát. Este már mindenki türelmetlenül várta a reggelt, hogy

mehessünk vissza a hegyre. Negyedik nap nem sokat örülhettünk az új tudományunknak,
mivel két lecsúszás után már
mentünk is vissza a szállásra,
mivel annyira rossz idő volt.
Olyan sűrűn havazott, hogy az
orrunkig sem láttunk és viharos hideg szél fújt. A szálláson
pihenéssel, játékkal, beszélgetéssel töltöttük a nap hátralévő részét. Az ötödik nap reggel
kiváló síelő időre ébredtünk.

elmentünk a sípálya melletti
hangulatos hüttébe ebédelni.
Délután a nap nagyon jó szögben sütött, ezért sok szép fényképet tudtunk készíteni. Hatodik nap délelőtt szintén gyönyörű időnk volt, elmentünk
egy utolsót síelni, majd ajándékokat vásároltunk. Ebéd
után elindultunk hazafelé és
este már otthon meséltük az
élményeinket. Az első sí tábor
nagyon jól sikerült, csodálatos

Gyönyörűen sütött a nap, friss
hó volt a pályákon, csodálatos élmény volt a környező hegyek látványa. Mindegyik pályát kipróbáltuk, már mindenki nagyon ügyesen síelt, senki meg nem mondta rólunk,
hogy három nappal ezelőtt láttunk először sílécet. Dél körül

helyen voltunk és kivétel nélkül mindenki megtanult síelni. Nagyon tetszett, hogy a sípályákon mindenki udvarias
és segíti a másik embert. Bízom benne, hogy jövőre is lesz
sí tábor és remélem mások is
kedvet kapnak a síeléshez.
Balázs Ákos 7. o.

