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Faluház

ÁPRILIS 22-EGÉSZSÉGNAP

Minden évben sikerül egy újabb rendezvénysorozatot üdvözölnünk a Faluházban. Már régen töröm a fejem azon, hogy az
egészségünket megőrző, nagyon fontos információkat klub-találkozók alkalmával minél több néző és hallgatóság előtt terjesszük. És végre sikerült útjára indítani ezt az igen fontos
EGÉSZSÉGKLUB-ot. Az első alkalom az újraélesztés tematikáját járta körbe, elmélettel, gyakorlattal egybekötve. Köszönjük Dávid Tamás egészségügyi szakoktató és vizsgabiztos önzetlen munkáját.

ÁPRILIS 30-GYERMEKNAP
Csodaszép napra éberdtünk április 30-án. Tündöklő napsütés köszöntött bennünket a sződi Falhuházban, boldog gyerkőcök, kipihent szülők, segítő karitász csoport és kedves óvodapedagógusok társaságában. Az idén nem színházi produkciót, hanem egy csodálatos interaktív hangszerbemutató koncertet kaptak ajándékban a sződi gyermekek. A fellépő zenekar a
Talamba együttes volt, aki népszerűségével, tehetségével elkápráztatta a gyermekeket, szülőket egyaránt.

Tombol a Talamba
Talamba Ütőegyüttes Gödöllő 1999-ben alakult. Az négy
ütőhangszeres művész már diákként barátságot kötött a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, és míg tanulmányaikat vé-

gezték, kreativitásuk, ötleteik és elképzeléseik hasonlósága sikeres együttessé kovácsolta őket. Barátságuk máig töretlen, a
csapat megalakulása óta változatlan felállásban játszik. Céljuk
megismertetni és megszerettetni a komoly- és könnyűzenét az
emberek széles közönségével, ütőhangszerek segítségével. A
Talamba zenéje a XXI. század muzsikája: jellemző rá a sokféleség, a műfajok „békés egymás mellett élése”. A különböző zenei stílusok között otthonosan mozognak, emellett gyakran alkalmazzák a zenei humor eszköztárát. Műsoraik során bejárják
a zene világát térben és időben. Fontos számukra, hogy sok saját szerzeményt játszanak, amelyek gyakran idézik különböző
népek zenéjét a magyar népdaloktól kezdve a balkán dallamokon át az afrikai ritmusokig, máskor viszont darabjaik a komolyzenében gyökereznek. Nem hiányoznak a Talamba repertoárjából a dzsessz klasszikusai, vagy a komolyzenei átiratok
(crossover) és a kortárs darabok sem: Muszorgszkij „Egy kiállítás képei” vagy Bach fúgái gyakran szólalnak meg egyedi hangszerelésben és átdolgozásban. Koncertjeiken a színvonalas zene
mellett a látvány is magáért beszél: minden előadásukon több
száz hangszert szólaltatnak meg.
A Talamba küldetésének fontos része a fiatal korosztály zenei nevelése. Zenéjük évente mintegy 20 000 iskolás gyermekhez jut el országszerte, ifjúsági hangszerbemutató koncerteken.
A Nemzeti Filharmóniával együttműködve már 2001 óta járják az országot rendhagyó énekórájukkal, amellyel sokszor a
leghátrányosabb településekre, élő kulturális élményben ritkán részesülő fiatalokhoz jutnak el. Rendszeres fellépői hazai
és külföldi fesztiváloknak, jótékonysági rendezvényeknek, turisztikai, idegenforgalmi, orvosi, vállalkozói konferenciáknak
és egyéb kiállításoknak.
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Faluház

A 2007. év fontos állomás volt az Ütőegyüttes életében, mivel ekkor Gödöllő város kiemelt művészeti csoportja lett, és elkészült az első önálló lemeze, melynek címe: Okamale. A Talamba 2009–ben 10. születésnapja alkalomból elkészítette Bábel című albumát, melyet ez év márciusában a legújabb Crossover Live című CD - je követett.

Mókás gyermeknapi koncert

Sződi gyerekek a Talambával
DÍJAK
2002. Debrecen Város Kultúrájáért díj
2003. Belgiumi Nemzetközi Versenyen 3. helyezés
2004. Artisjus-díj - kortárs magyar zeneművészeti és
irodalmi alkotótevékenység elismerése
2005. Nemzetközi Luxemburgi Verseny középdöntősei
2010. Gödöllő Kultúrájáért díj
2010. Szentpétervári I. Nemzetközi Crossover Kamarazenei
Versenyen különdíj
Mi AZ A TALAMBA?
A TALAMBA az egy délszláv eredetű hangszer /cserépdob/,
melyet az üstdob /timpani/ ősének tekintenek. A cseréptestre
állatbőrt húztak, és azt ütötték speciális ütőkkel. A hangszert
párban használták.
A Talamba együttes tagjai: V. Nagy Tamás, Grünvald László, Szitha Miklós, Zombor Levente. A koncert után arcfestés,
lufi hajtogatás, eszem-iszom várta a Faluházba érkező kis és
nagy közönséget.

Készülődő Karitász

Buzogány Márta

Az óvoda vezető és munkatársai a sződi gyermeknap meghatározó segítségei
A gyermeknapot támogatta: • Sződ Község Önkormányzata • Csupafül Egységes Óvoda-bölcsöde • Puskás Szilveszter
• Hertel Zoltán szikvíz készítő • Sződi karitász csoport • Mezek Coop • Marton pékség
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Magazin

Siker koronázta a civil szervezetek együttműködését
Az év elején a Sződ Községért Közalapítvány a Sződ Község Iskolai Oktatásáért Közalapítvánnyal közösen nyújtott be pályázatot a Földművelésügyi Minisztériumhoz valamint a Hungarikum Bizottsághoz. Az állami szervezetek
arra kívánnak ösztökélni, hogy
népszerűsítsük nemzeti értékeinket: a hungarikumokat, ismertessük meg ezeket gyermekeinkkel, továbbá ösztönözzük őket értékeink megőrzésére. Pályázatunkat támogatásra
érdemesnek ítélte a Bíráló Bizottság, így lehetőségünk adódott többféle úton is bemutat-

ni a sződi diákoknak a helyi és
nemzeti értékeinket, a hungarikumokat.
A projekt során több rendezvény keretében ismerkednek meg a gyermekek Sződ
és környéke hagyományaival, valamint az általános iskolásoknak szóló kiadvány segítségével a nemzeti értékekkel. A programokat elsősorban a 6-14 éves korosztály részére állítottuk össze, de bizonyos rendezvényeink a szélesebb közönséghez is szólnak:
az óvodásokhoz, a szülőkhöz,
nagyszülőkhöz. Programjaink
között szerepel a helyi szikví-

züzem meglátogatása, az őszre
tervezett méhészeti bemutató,
a sportpályára tervezett solymászbemutató valamint a projekt zárórendezvénye: az élőzenés tánctalálkozó és táncház
is. Ezek mindegyikéhez a sződi
iskola és a Faluház biztosítja a

Az egyik Hungarikumunk:
a szikvíz

Az iskolában már megtartottuk az előadásokat
a Hungarikumokról

helyszíneket.
A programok végén a gyerekek projektfeladatot is kapnak, mely az újonnan szerzett
ismeretekre épül majd. Egy
tetszőleges technikával (rajz,
festmény, kisplasztika, kisfilm
stb.) kell elkészíteniük olyan
alkotásokat, melyek közvetítik
hungarikumainkat, hirdetik

A gyerekek ismerkednek a
sződi szikvízüzemmel
értékeinket. A legjobban sikerült műveket a Faluházban kiállítjuk, hogy a falu közössége
is megtekinthesse.
A civil szervezetek, helyi
szakemberek valamint a lakosság összefogásával megvalósuló pályázati program ösztönzi a következő generációt arra,
hogy helyi és nemzeti értékeik
jelentőségének tudatában meg
is őrizzék és továbbörökítsék
mindezt az utókor számára is.
Gál-Borus László
Juhász Sándor
Sződ Községért
Közalapítvány Elnöke
Sződ Község Iskolai
Oktatásáért
Közalapítvány Elnöke

Ha táncolsz, élsz… ha élsz, táncolsz
(TÁNCTALÁLKOZÓ A SZŐDI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN)
Május 15-én, egy évnyi kihagyás után, újra megrendezésre került iskolánkban a

tánctalálkozó. Mivel ez már
a tizenkilencedik a sorban,
így nyugodtan mondhatjuk,

hogy régi hagyományt követve álltak a színpadra kicsik és
nagyok egyaránt.

Szép számmal és még szebb
(műsor)számokkal
készültek a résztvevők idén is, így
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tek vendég tánccsoportok,
akiknek ezúton is szeretnénk
megköszönni, hogy hozzájárultak a műsor sokszínűségéhez, így a nézőközönségnek
igazán tartalmas műsorban
lehetett része.
A két részből álló műsort
iskolánk 2. B osztályos tanulói kezdték, stílusosan keringővel. Ezután a Liliom Ifjúsági Néptánccsoport adott
elő somogyi táncokat, majd a
Gödi DSE Táncszakosztálya

a műsor rendkívül változatosra sikeredett. A 11 tánc�csoport több mint 220 fellépőjétől láthattunk magyar
néptáncokat, társastáncokat,
hip-hopot, coutryt, keringőt. Képzeletben bejárhattuk a világ tánciskoláit Latin-Amerikától a Galga mentéig, Somogytól a Vadnyugatig. A sződi ovisok, iskolások és szülők mellett Szadáról, Gödről, Szokolyáról, Keszegről és Újpestről is érkez-

Magazin - információk
következett. A 3. osztály modern néptánc-előadása után
a többszörös magyar bajnok
Starlight Dance Company és
hunyadis tanítványaik előadásában hip-hop-ban gyönyörködhettünk. A műsor
első részét óvodásaink Bokréta tánccsoportja zárta.
A szünetben a szülők áldozatos munkájának köszönhetően süteményekkel vendégelték meg a fellépőket.
A több mint másfél órás
műsor második felében először a Grease-Tánc-Sport
Egyesület repertoárjából láthattunk ízelítőt, majd galgamenti táncokat adtak elő
a szadaiak. Ezután újra iskolánk táncosai következtek ezúttal szambával, chacha-chával, és jive-val, majd
a szokolyai iskolások virgonc
macskáié volt a színpad. A
fergeteges ostordurrogtatással véget érő 3. osztályos hunyadisok country előadása

után a Szülők Tánca zárta be
a műsort maglódi táncokkal.
A program lebonyolításában rengetegen részt vettek,
mégis külön köszönet illeti Márgusné Czinege Tünde
igazgatóhelyettest és Ivanics Istvánnét, akik a szervezés
oroszlánrészét magukra vállalták, valamint Kalácskáné
Pálinkás Piroskát, aki a díszítést oldotta meg.
Külön köszönetet szeretnénk még mondani Bátori Teréznek és Kiss-Garaba
Máriának, akik fellépő diákjaink táncruhájának elkészítésével járultak hozzá az esemény színvonalához, továbbá
minden tanárnak, óvónőnek,
diáknak, fellépőnek, és mindenki másnak, akik nélkül az
egy híján huszadik tánctalálkozó nem valósulhatott volna meg.
Horváth-Vadon Ildikó és
Erdélyi Balázs

NYÁRI GYERMEKORVOSI RENDELÉS
Június 22 - Július 17-ig és Augusztus 24 - Szeptember 4-ig

Július 20 - Augusztus 21-ig

dr. Kicsiny Emese • Telefon: 06 20 962 8876 • Rendelő: 06 27 352 543

dr. Bíró Emőke • Telefon: 06 30 222 0307 • Rendelő: 06 27 352 543

hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

12.30-14.00
13.30-15.00
13.00-14.30
10.30-11.30
12.00-13.00
8.00- 9.00
9.00-10.00

Sződliget
Sződliget
Sződliget
Sződliget
Sződ
Tanácsadás Sződliget
Betegrendelés Sződliget

hétfő:
kedd:
szerda:

12.30-14.00
13.30-15.00
11.30-12.30
13.00-14.30
csütörtök: 10.30-11.30
péntek:
8.00- 9.00
9.00-10.00

Szent Mihály

Kegyeletszolgáltató
Teljeskörű ügyintézés, szállítás kórházból is.

Sírásás - Temetés – Ravatalozás – Hamvasztás
Hozzátartozó kelléke széles választéka kapható.

Éjjel- nappal: 06 70 315 2999 , 06 30 716 97 01
Helyi szám: 06 27 388 862
Bemutatóterem: 2134.Sződ Dózsa György út 168.
web: www.szent-mihaly.atw.hu
A kegyeleti tárgyak megtekintése és az árajánlat INGYENES!

Sződliget
14.30-15.30 Sződ
Sződliget
Tanácsadás Sződ
Sződliget
Sződliget
12.00-13.00 Sződ
Tanácsadás Sződliget
Betegrendelés Sződliget

NYÁRI HÁZIORVOSI RENDELÉS
MINDKÉT KÖRZET RÉSZÉRE
Sződ, Dózsa György út 104.
Július 20 - 31-ig és Aug. 24 - 28-ig
dr. Rull Csaba • telefon: 06 70 413 6854
hétfő:
8.00-11.00
kedd:
8.00-11.00
szerda:
8.00-11.00
csütörtök:
13.30-16.30
péntek:
9.00-11.00
Július 03-án és Augusztus 14-én
pénteki napokon 9.00 – 11.00
Július 6 - 17-ig és Aug. 17 - 19-ig
dr. Bonyhádi Elemér
telefon: 06 70 338 0634

hétfő
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

14.00-16.00
12.00-14.00
10.00-11.30
11.00-13.00
8.00-10.00

Július 1-jén Semmelweis nap. Rendelés nem lesz, ügyelet
elérhető. Augusztus 20 - 23 ig szintén az ügyelet elérhető.
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Hitélet

GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY PIHENŐHELY
(avagy, hogyan lesz egy szép álomból valami álomszép)
Április 19-én, Beer Miklós váci megyéspüspök és Nacsinák Gergely ortodox pap felszentelte községünk határában, a vácrátóti kiserdőben kialakított Mária-úti pihenőhelyet. Heinczinger Miklóst (Mikát), a Misztrál együttes tagját, községünk lakóját
arról kérdeztem, hogy az ötlete nyomán hogyan költözött Mária az akácfák árnyékába.
az erdőt és tudtam, hogy ahol
a földút a falu végén elkanyarodik van egy kisebb tisztás,
amit viszonylag könnyen meg
lehetne tisztítani. Az volt csak

– Elsőként mesélj nekem kérlek arról, hogy honnan jött
egyáltalán az ötlet.
– Tavaly ősszel hazafelé jöttem, és láttam, hogy a faluban újonnan végig felfestették a Mária-út turistajelzéseit, a vörös M-betűket. És boldogan néztem, hogy végig vezet a falun, épp amerre lakom,
majd a régi csirketelep után a
földúton elkanyarodik Vácrátót felé. Már ekkor eszembe
jutott, hogy ha ez egy zarándokút, akkor a mentén jó lenne valaminek lennie. És hogy
mi legyen az, azt néhány nappal később álmomban meg is
láttam.
– Hogy találtad meg hozzá a
konkrét helyet?
– Mivel ott lakom nem
messze, ismerem a környéken

tájépítész barátomnál. Elmeséltem neki az ötletem és kértem, hogy rajzoljon hozzá néhány tervet, amit ő el is készített. Ezekkel a tervekkel men-

Fűzpihenő
Jertek barátaim
Jó ügy érdekében
Mária-út hív Sződre
Építs pihenőt nékem
Épül a fűz
Boldog a Szűz
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Tisztul a tisztás
Hajlik a fűzág
Áll már a pihenő
Suttogja az erdő
Épül a fűz
Boldog a Szűz
Gyümölcsoltó Boldogasszony

a kérdés, hogy az erdő tulajdonosa bele fog-e menni. De
Floch Julika néni nagyon készséges volt, (ezúton is köszönet
neki mindenért) tetszett neki
az ötlet és a tervek is. Így az erdészével - aki szintén sokat segített, elintézte az engedélyeket például - meg is néztük a
helyszínt.
– Akkor Julika nénihez már
kész tervekkel mentél?
– Igen. Épp egy héttel azután a bizonyos álom után
Somlón jártam Takács Edvárd

tem már Julika nénihez.
– És akkor neki is láthattatok
a munkának.
– Egy fél év múlva, hiszen

Erdei tisztás
Fűzkupoláját
Zöldbe borítja
A tavaszi áldás
Zöldül a fűz
Boldog a Szűz
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Paddal, gyümölcsfával
A pihenő szépül
Faragott szobor
Közepére kerül
Zöldül a fűz
Boldog a Szűz
Gyümölcsoltó Boldogasszony

jött a tél. De nem akartam
egyedül belefogni. Végül március 3-án kezdtem el a hely
megtisztítását. Tudtam, hogy
ha el akarok készülni Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéig, akkor el kell kezdenem.
– Miért épp akkor tervezted,
és miért épp őt ábrázolja az elkészült szobor?
– Ezt ne kérdezd, mert erről

Jertek híveim
Szent ügy érdekében
Mária-út hív Sződre
Pihenő szentelésre
Áldott a fűz
Boldog a Szűz
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Teli a tisztás
Zöld már a fűz ág
Áldott a pihenő
Zenig a kis erdő
Áldott a fűz
Boldog a Szűz
Gyümölcsoltó Boldogasszony
(Írta: 2015.06.03 SzOL)
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fogalmam sincs. Ez egyszerűen
az első pillanattól nyilvánvaló
volt számomra, de hogy miért,
azt nem tudnám megmondani.
– Hogyan folyt a munka?
– A következő alkalommal,
március közepén már összejött
az ország minden tájáról majd
50 ember. Jöttek Veszprémből,
Győrből, Somlóról, Diósdról,

is szép számmal eljöttek. Akkor megtisztítottuk az odavezető utat a szeméttől. Ehhez az
önkormányzat biztosított konténert és vállalta a hulladék elszállítását. A helyére került az a
Mária szobor, amit Szabó Viktória szobrászművész és Sáfár
Benedek nyeregkészítő készítettek el teljesen ingyen. Ke-

Dunakesziről,
mindenhonnan. És akkor elkészült a fűzfakupola. A harmadik alkalommal, április 12-én már sződiek

lemen János bátyámmal elkészítettük a padokat, rengetegen hoztak virágokat (Serfőző
Rozikáék és felsorolni sem tud-

Hitélet
nám még kik annyian). Száznál
is többen segítettek.
– Ez meg is látszik, mert gyönyörű lett.
– Igen. És a sződiek azóta is
jó pásztorai a helynek. Hordják ki minden nap a vizet, locsolják a virágokat, szóval segítenek Máriának gyümölcsöt
ontani.
– Ezután elkövetkezett a felszentelés.
– Igen, április 19-én Beer
Miklós püspökatya és Nacsinák Gergő barátom szép szertartás keretében felszentelték a májusi litániát, ahová a vácrátóti hívek is szép számmal elzaszobrot.
– Magam is emlékszem men�- rándokoltak. Remélem, hogy
nyire meg volt lepve püspökatya. egyre gazdagodik majd az otA szentelés után azt mondta ne- tani élet. Bármikor arra járok,
kem, azt hitte, valami kis kezde- mindig találok kinn néhány
ményt, valami magocskát talál embert csendben imádkozva,
majd itt. Ehelyett már minden vagy épp a virágokat öntözve.
csupa gyümölcs. Hogyan vontad Érezni mennyire vonz Máriának és annak a száz munkás
be az egyházat?
– Nowak Jerzy plébánosnak, embernek a szeretete.
– Kívánom, hogy egyre többeGyörgy atyának még Nagyszombaton megmutattam a ket vonzzon! Mika, annyi minfélkész helyet. Nagyon tetszett denkinek megköszönted, zárszóul
neki és lelkesen kezdte el ter- hadd mondjam én is: köszönöm
vezni, hogyan lehetne a falu neked, és nem csak a riportot.
vallási életébe bevonni a piheErdélyi Balázs
nőt. Azóta már szervezett oda
Fotók: Puskás Szilveszter és Erdélyi Balázs

1Úton Nemzetközi Zarándoknap – az egységért
A teljes Mária Úton egy közös célért, a megbékélésért és az egységért szervez zarándoklatot a Mária Út Egyesület 2015. augusztus 22-én, Nagyboldogasszony ünnepe után. Ez a minden évben
megrendezendő zarándoknap az 1Úton nevet viseli és több száz települést érint Ausztriában, Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken és
Magyarországon egyaránt. Az idei év zarándoklatát a szervezők és a
résztvevők az egységért és a békéért ajánlják fel. Vannak ugyanis olyan
történelmi sebek és szakadékok, amelyeket csak a hit és a szeretet tud áthidalni és gyógyítani. Ennek fényében a zarándoklat 200 – átlagosan
25 kilométerre lebontott – szakasza közül az egyik szakasz (Nyíregyháza-Máriapócs) az Ukrajna békéjéért nevet viseli majd. A Pilisszentkereszt-Esztergom szakaszt a Szlovák-magyar barátság, a Pilisszentkereszt-Máriaremete szakaszt pedig a Német-magyar barátság szakaszának nevezzük el.
Az eseményre meghívást kap mindenki, aki késztetést érez arra,
hogy egy egész napos zarándoklat keretében, hosszabb vagy rövidebb szakaszt tegyen meg a Mária Úton. Az 1Úton zarándoknaphoz
kapcsolódhatnak civil szervezetek, egyházi szervezetek, iskolák, kö-

1uton.mariaut.hu

zösségek – felekezettől függetlenül. Az együtt átélt megpróbáltatások
által, a közös énekszó erejével és az élen járó kereszt árnyékában a különféle helyekről érkező emberek, csoportok kapcsolatot építhetnek
egymással is. A zarándoklás olyan életforma mely lépésről lépésre közelebb visz önmagunk, embertársaink és Isten felé, miközben kinyitja előttünk a világot. Az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap sok ezer
ember számára nyújt zarándokélményt melyen keresztül életre kel
a csoda: a különféle nemzetiségű, világnézetű emberek egymáshoz,
egymás mellett és egymásért zarándokolnak. A mai széthúzó világban átélik az egységet, mely hatalmas lelki jelentőséggel bír.
Az 1Úton életforma!
Tegyük meg 2015. aug. 22-én a hit, a szeretet lépéseit egymás felé,
Isten felé! Zarándokoljunk együtt az egységért, a megbékélésért!
Részletes információ az www.1uton.mariaut.hu honlapon
érhető el a zarándoklat szakaszainak pontos leírásával. Információk Deák Andreától kérhetők a 06 30 494 19 47-es telefonszámon.

1ut@mariaut.hu

Sződiek Híradója – 2015. nyár 31

Hitélet - Sport

„Oltalmad alá futunk” – Pünkösdi búcsú Csíksomlyón
A világi szalvatoriánus közösség, melynek sződligeti, sződi, csörögi és galgahévízi tagjai is
vannak, elhatározta, hogy 2015
– ben részt vesz Csíksomlyón a
pünkösdi búcsún. 2015. május
22-én hajnali 4 órakor 28- an
indultunk útnak a Csíksomlyói
Szűzanyához. A csoport lelki vezetője György atya volt és velünk
tartott Lénárd testvér, valamint
Márton kispap. A hosszú, fárasztó utazást imádkozással, énekléssel tettük könnyebbé. Megtanultuk a régi székely himnuszt, hogy
az ünnepi szentmisén az összegyűlt hívekkel együtt mi is énekelhessük: „Hazajöttünk, megáldott a Csíksomlyói Szűz Mária”. Este 10 órakor érkeztünk
meg Csíkpálfalvára a Rose Panzióba. Szállásunk 2,5 kilométerre volt a Kegytemplomtól, így
többször is felkereshettük a Szűzanyát. Az első látogatásra még az
érkezés éjjelén sor került. A csoport nagy része a korai kelés és a
fárasztó út ellenére elgyalogolt a
templomhoz, ahol hálát adtunk

a Szűzanyának, hogy megóvott
bennünket az úton, és elé járultunk kéréseinkkel, köszöneteinkkel. Másnap reggel csatlakoztunk
a falun keresztül menő keresztaljához. Mindenhonnan érkeztek
az emberek, akik fegyelmezetten,
zászlókkal, énekelve, imádkozva
mentek a szentmise helyére. Mire
elkezdődött a legszentebb áldozat, a Nyereg megtelt zarándokokkal.. Ez volt a 458. pünkösdi búcsú azóta, hogy a székelyek
megvédték katolikus hitüket.
Jönnek hűségesen évről-évre hálát adni a Szűzanyának, és minden évben csatlakozik hozzájuk
sok-sok magyar, a világ minden
tájáról. A szentbeszéd a hűségről
szólt, amit mindannyian megszívlelhetünk. A hit hűségéről, a
szülőföldhöz és a nemzethez tartozás hűségéről, és az anyanyelv
megtartásának hűségéről. Idén
teljes búcsúval járó pápai áldásban is részesültek a csíksomlyói
búcsú zarándokai abból az alkalomból, hogy idén 500 éves a
csíksomlyói Mária-kegyszobor

és az idei zarándoklatra az - ebből az alkalomból meghirdetett
- jubileumi Mária-évben került
sor. Felemelő érzés volt ott lenni. Másnap Csíkszeredán a Milleniumi (Angyalos) templomban ünnepeltük a Szentlélek eljövetelét. György atya celebrálta
a misét, amely tele volt ünneplő
emberekkel. Jó volt velük együtt
imádkozni ebben a gyönyörű,
modern templomban. Vasárnap

Schermann Marika

Fotó: Puskás Szilveszter

Diáksport
tavasz

IV. korcsoport:
Sződ – Nagymaros
0:1
Sződ – Váchartyán
0:0
Sződ – Vácrátót
0:1
Sződ – Kosd
4:3
Gólszerzők: Gáti és Gulyás 2- 2

Bozsik labdarúgás
Vecsésen rendezték meg
harmadik alkalommal a Bozsik leány megyei labdarúgó
bajnokságot tíz csapat részvételével. A kánikulai melegben
bátortalanul kezdtünk, idővel
felbátorodtak a lányok és sikerült rengeteg támadást felépíteni, azonban próbálkozásaink pontatlanok voltak, de
sokat küzdöttünk és hajtottunk a továbbjutás érdekében. A helyosztó mérkőzéseken heroikus küzdelem jellemezte a csapat játékát, hozzáállását és megérdemelten lettünk ötödikek. Nagyobb koncentrációval dobogósok is lehettünk volna.
Eredmények:
I. korcsoport:
Sződ – Taksony
Sződ – Üllő
Sződ – Tápiószecső
Sződ – Úri

a kirándulás napja volt. Jártunk a
Békás-szorosnál, a Gyilkos tónál,
megnéztük a gyergyószentmiklósi Örmény-katolikus templomot
és sétáltunk Székelyudvarhely fő
terén. Hétfőn reggel nehéz szívvel vettünk búcsút vendéglátóinktól. Csíksomlyói Szűzanyánk
áldásával, és lelkiekben megerősödve érkeztünk haza.

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

Lányok
A lányok a megbeszélt taktika alapján játszottak, mindvégig veszélyes játékot produkáltak, folyamatosan veszélyt jelentettek az ellenfelek kapujára, amely megérdemelt sikert
hozott.

A lelkes leánycsapat Vecsésen
5.-6. helyért
Sződ – Taksony
Sződ – Sülysáp
Sződ – Gyömrő

2:1
2:0
2:0

Góllövők: Rizmajer Ildikó 7,
illetve Fónad Alexandra 5
A csapat legeredményesebb játékosa volt: Fónad Alexandra
VIII. osztályos tanuló
Tabella: 1. Letkés, 2. Tápiószecső, 3. Üllő, 4. Kóka, 5.
Sződ, 6. Sülysáp, 7. Taksony,
8. Gyömrő, 9. Pécel, 10. Úri
Diákolimpia labdarúgás,
Vác
A csapatok tudásuk alatt
szerepeltek, de küzdöttek, harcoltak és emelt fővel jöttek le
a pályáról.

Eredmények:
I. korcsoport:
Sződ – Nagymaros
Sződ – Váchartyán

2:3
13 : 0

Gólszerzők: Major 9, Hertel 5,
illetve Garaba 1
Tabella: Rangsor: 1. Nagymaros, 2. Sződ, 3. Váchartyán
II. korcsoport:
Sződ – Nagymaros
1:3
Sződ – Kosd
1:2
Sződ – Verőce
2:3
Gólszerzők: Ajanidisz és Major 2- 2
Tabella: 1. Őrbottyán, 2.
Nagymaros, 3. Verőce, 4.
Sződ, 5. Vácrátót, 6. Kosd, 7.
Váchartyán

Eredmények:
Sződ – Váchartyán
2:0
Sződ – Nagymaros
2:0
Gólszerzők: Rizmajer Ildikó 3,
illetve Fónad Alexandra 1
Diákolimpia kenu
Országos Diákolimpia Sukorószabadidő kategória
PC-2 (pici kenu páros) 500
méter lány, 1- 2. korcsoport
1.hely Floch Eszter és Gál Tímea
2.hely Láng Lilien - Kovács
Vivien,
PC-2 500 méter fiú
1. hely Kuska Bence,
MC1 2000 m, profi
Opavszky Réka 2. hely
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Sport - ép testben ép lélek
mási Balázs kitűnt agresszív támadójátékával.

Utánpótlás
labdarúgó
bajnokság
Főnix Kupa
A korai órákban indultunk
el Székesfehérvárra az U7- es
csapattal a Főnix Kupára, amelyet nagy izgalommal vártunk
már hetek óta. Eredményes,
látványos futballt produkált
az összeszokott, összecsiszolt
és jól felállított gárda. Minőségi játékot mutattunk támadásban és védekezésben, rengeteget támadtunk és saját térfelükön letámadtuk az ellenfelet.
Mindezek ellenére sajnos csak
a harmadik helyen végeztünk a
rangos csapatokat felvonultató
tornán.
Eredmények:
Sződ – Pécsi MFC
4:5
Sződ–Főnix Székesfehérvár 5
:3
Sződ – Vasas Akadémia 5 : 0
Sződ – Hírös Kecskemét 1 : 5
Sződ – Komárom
4:2
Gólszerzők: Varga Nimród 8,
Nyíri Levente 7, illetve Csomár Csani 6
Tabella: 1. Pécs, 2. Kecskemét,
3. Sződ, 4. Vasas, 5. Székesfehérvár, 6. Komárom
Pünkösdi Kupa
Tíz bátor csapat, Vasas Kubala Akadémia, UTE 1., UTE
2., Nagymaros, BVSC, Vác
VLSE, Dalnoki Akadémia,
Mészöly Focisuli, Gödöllői
SK, RAFC, Monor, Gödi SE, ,
Mogyoród és a házigazda részvételével, pocsék időben került
megrendezésre az ünnepi labdarúgó torna. A délelőtti tornán a kedvezőtlen időjárás miatt csak a csoportmérkőzéseket
tudtuk lejátszani.
A 2008-as csapat a ros�sz idő ellenére belevetette magát a csatába, egységes, kreatív
támadójátékkal és határozott
védekezéssel kiemelkedő teljesítményt nyújtott, így a végső
győzelmet is megszerezte.
Eredmények:
Vasas – UTE 1.
5:2
UTE 1. – Sződ
1:2
Sződ – Vasas
2:4
Sződ – UTE1
3:1
Vasas – Sződ
0:3
UTE 1. – Vasas
1:6
Gólszerzők: Juhász Petyka 4,
Nyíri Levi és Varga Nimi 2- 2,
illetve Csomár Csani és Hertel
Csanád 1 - 1
Tabella: 1. Sződ, 2. Vasas, 3.

Pünkösdi Kupa- a bravúros U7- es csapat
UTE 1.
A 2009- es srácok a legjobb tudásukat adták a győzelemhez,
látványos focit láthattunk, kiváló kontrajátéknak is köszönhetően a dobogó harmadik helyén végeztek.
Eredmények:
Csoportmérkőzések:
Sződ – Monor
2:2
Sződ – Göd
4:0
Monor – Sződ
6:4
Göd – Sződ
1:5
Monor – Göd
3:1
Monor – Göd
4:3
Helyosztó meccsek - felsőház:
Monor – MFS
0:2
Sződ – BVSC
1 : 12
Sződ – Monor
4:1
MFS – BVSC
3:1
Gólszerzők: Hóbor Andor 12,
Tamási Balázs 3, Kvitkovszky
Benedek 2, illetve Soulavi Balázs 1
A csapat legjobb játékosa: Hóbor A. ( Sződi DSE- RDUFC)
Ikarus Kupa
Eső után, kellemes tavaszi
napsütéses időben, kitűnő környezetben, korszerű focipályán
került megrendezésre a Maksiautó labdarúgó torna. A 2009es csapat sajnos nem ért el jó
eredményt, ezt az alábbi eredmények is mutatják, de részvételükkel így is emelték a torna
színvonalát:
Eredmények:
Sződ – Szolnok
Sződ – Mogyoród
Sződ – Ikarus
Sződ – Kecskemét
Sződ – Pénzügyőr
Gólszerzők: Hóbor 2,
Kvitkovszky 1

0:3
2:3
1:1
0:4
0:4
illetve

A 2008- as gárda jó eredményt produkált, rengeteget
hajtottunk, küzdöttünk, sajnos az ellenfél kapuja előtt kihagytuk a helyzeteket, és sze-

rencsénk sem volt akkor, amikor a torna legjobb csapatát az
MTK- t megszorongattunk,
így lettünk hatodikak tizenkét
csapatból.
Eredmények:
Sződ – Komárom
7:1
Sződ – Kecskemét
2:4
Sződ – RAFC
4:1
Sződ – MTK
1 : 2!
Gólszerzők: Juhász 10, illetve
Csonka, Nyíri, és Varga 3 – 3
Mészáros Ferenc emléktorna
A Váci VLSE kitűnően bonyolította le a hagyományos
emléktornát.
U7- es csapatunk hullámzó teljesítménnyel rukkolt ki,
nem mindig jött össze az elképzelésünk, a taktikánk, de
összességében nem értünk el
rossz eredményt. A végeredmény nem tükrözi a játék képét, mert ott lehettünk volna
a felsőház döntőjében. Sőt 12 játékostól sokkal többet vártam volna és hozzájárulhattak
volna a sikerhez, amelyet vártunk, mert ez a csapat többet
tud. A csapatban felfelé ívelő, magabiztos játékával kitűnt
Varga Nimród.
Eredmények:
Sződ – Kalocsa
7:3
Sződ – Gödöllő
2:4
Sződ – Vác VLSE
2:2
Sződ – MTK
0:6
Sződ – Hatvan
4:2
Sződ – Balassagyarmat 3 : 2
Sződ – Kecskemét
4:1
Gólszerzők: Juhász 12, Varga 6,
Nyíri 3, illetve Csomár 1
Ranglista: 1. MTK, 2. Vasas,
3. Gödöllő, Vác VLSE1., 5.
Sződ, 6. Kecskemét, 7. Hatvan, 8. Kalocsa, 9. Balassagyarmat, 10. Vác VLSE2., 11.
Nagymaros, 12. ASI Dinamo
Star Bp.
A kicsik a tornán visszafogott
teljesítményt nyújtottak, Ta-

Eredmények:
Sződ – Nagymaros
4:1
Sződ – Kecskemét
2:4
Sződ – Dinamo
2:6
Sződ – Vác VLSE
4:3
Sződ – Vasas
0:5
Sződ – Nagymaros 2 : 1
Gólszerzők: Hóbor 8, Kvitkovszky 4, Tamási 2
Ranglista: 1.Mészöly Focisuli, 2. Kecskemét, 3. Kalocsa, 4.
Vasas, 5. Gödöllő, 6. Dinamo,
7. Sződ, 8. Nagymaros, 9. Vác
Deákvár, 10. Vác VLSE
Juniális Kupa
Forró júniusi napon, a tavaszi szezon utolsó tornáján szerepeltünk Gödöllőn amelyen
sok rangos csapat mérte össze
erejét. A 35 fokos melegben
kifejezetten magas színvonalú
meccseket láthattak a helyszínre látogatók. Az U7- es csapat
magabiztos győzelemmel rajtolt, azonban a további csoportmérkőzéseken szoros küzdelemben alul maradtunk. Így
csoport harmadikként a 9- 12.
helyért folytatott csatában már
nem találtunk legyőzőre és a
9. helyen végeztünk

Az U6- os gárda kánikulai
melegben elérte a célját
Eredmények:
Sződ – Gödöllő
4 : 0!
Sződ – Győrújfalu
2:5
Sződ – Eger
1 : 2!
Sződ – BVSC
2:0
Sződ – Nyírábrány
5:0
Sződ – UTE 2.
2:1
Gólszerzők: Juhász 11, Varga
8, Hertel és Nyíri 2- 2, illetve Hujbert 1
Ranglista: 1. Nyírbátor, 2. Eger
1., 3. UTE 1., 4. Monor, 5.
Kazincbarcika, 6. Komárom,
7. Győrújfalu, 8. Gödöllő, 9.
Sződi DSE.
A 2009- es csapat nagy melegben vívta meg a csatáját a hőséges műfüves pályán. A csoportmérkőzéseket előretolt vé-

