Hitélet

Sződiek Híradója – 2015. ősz 17

Diósjenőn táboroztunk
2015. június 29-én a sződi és csörögi gyerekekkel vonattal indultunk Diósjenőre. A hittantábor vezetője György atya
volt, felnőtt kísérőink pedig Ági néni, Zoli bácsi, Sanyi bácsi,
Fanni és Timi.

Mivel 2015 a megszentelt élet éve, a táborban három szerzetesrenddel (ferences, pálos, szalvatoriánus) ismerkedhettünk
meg.
A táborban kirándulni is voltunk. Esti séta során ismertük
meg Diósjenőt. Kedden Nógrád községben jártunk, itt a várat
néztük meg, majd ellátogattunk a helyi vadasparkba. Szerda
este a felnőttek akadályversenyt szerveztek a diósjenői tónál.

Megérkezésünk napján három csoportra osztottak bennünket, majd csoportonként a szerzetesrendek alapításáról, hagyományairól, szabályzatáról meséltek nekünk. A hét folyamán
mindenki a saját csoportjában az adott szerzetesrenddel foglalkozott. A kézműves munka részeként elkészítettük a három
szerzetesrend habitusát, azaz szerzetesi ruháját, valamint egy
nagy lepedőre festményt készítettünk az alapítókról. A csoportok feladatai közé tartozott az adott rendhez egy műsor összeállítása is, melyet a csütörtök esti tábortűznél adtunk elő.
Szentmisén minden nap részt vettünk.

Kedden egy pálos atya volt a vendégünk, szerdán egy helyi
fafaragóval képet készíthettünk, csütörtökön pedig a diósjenői
helytörténész látogatott hozzánk. Utolsó este a szülőket, családtagokat is vendégül láttuk előadásainkra, és egy kis sütögetésre. Péntek délután érkeztünk a váci pályaudvarra, ahol a
szüleink már vártak bennünket. Sok szép élménnyel gazdagodtunk, és rengeteg mesélnivalóval érkeztünk haza.
Vörös Laura

18 Sződiek Híradója – 2015. ősz

Hitélet

Napközis tábor
Július első hetére napközis tábort hirdetett György Atya. A plébániára vártak minket. Össze is gyűltünk szép számmal: körülbelül huszonöten lehettünk. Persze ide beleszámoltam a Nagyokat is,
akik segítettek a felnőtteknek vigyázni ránk és lekötni minket. Az
időjárással szerencsénk volt, majdnem egész héten kellemes, táborozós időnk volt. Olyan se hideg, se meleg.

Az étkezésünkről egész héten a Karitász csoport kedves tagjai
gondoskodtak. Köszönjük szépen a sok fogunkra való finomságot
is!

Minden napra jutott valami szuper program: hétfőn és kedden
kézműveskedtünk Ági nénikkel, szerdán vízicsatáztunk az udvaron. Viszont azt hiszem, mindnyájunk nevében beszélek, amikor
azt mondom, hogy a kedvenc napunk a csütörtök volt. Visegrádra
mentünk vonattal, komppal és gyalog; bobozni. Szerintem ez volt
a legjobb program, jó társaságban, jó időben és jó helyen! Pénteken
aztán méltó lezárásául a hétnek táborzáró misén vettünk részt, utána pedig közös szalonnasütéses, élőzenés – gitáros - tábortűz mellett idézhettük fel a hét élményeit. Köszönjük a gitár-közreműködést Eliza és Balázs bácsi!

Remélem, jövőre is lesz alkalmunk hasonló, életre szóló élményeket gyűjteni.
Kálmán Kata

FOGORVOS – dr. Hevér László

VÁCI KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

telefon: 06 27 388 266

17.00-7.00 óra között, valamint hétvégén és ünnepnapokon,
telefon: 314 862

hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

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

KAMILLA PATIKA
Sződ, Dózsa György út 48.
telefon: 352 004
Nyitva tartás:
H-P.: 8.00-12.00, 14.00-18.00

HÁZIORVOSOK RENDELÉSI IDEJE
Sződ, Dózsa György út 104.
dr. Rull Csaba (I. körzet)
telefon: 06 70 413 6854

hétfő:
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 0634

hétfő
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

14.00-16.00
13.00-14.00
12.00-13.00
8.00-12.00

A háziorvosok részére minden hónap harmadik szerdáján továbbképzés van amikor rendelés nincs!
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Sport - ép testben ép lélek

Diáksport
nyár

járó trófeát.
Gólszerzők: Juhász 14, Hujbert
6, Varga 5 és Hóbor 3
Ranglista: 1. Sződ, 2. Monor, 3. Dabas, 4. Debrecen, 5.
Sülysáp
2. Mogyoród KSK Kupa
Ezen a napon az U6- os csapatnak nem jött össze a játék,
fáradtan léptek a pályára, sok
hibát követtek el, nem tudtak kellőképen összpontosítani, eladták a labdákat, sajnos
gyenge teljesítménnyel rukkoltak elő és így kikaptak.

Utánpótlás nyári bajnokság
1. Gól- Szóró Kupa Sülysáp
Sikeres búcsúmérkőzést játszott az U7- es gárda a III.
sülysápi tornán, amelyen jól
ismert rangos csapatok vettek
részt. Szép megoldásokat, magabiztos kontrákat, határozott
védelmet, valóban élvezhető
meccset produkált a DSE csapata a sok lelkes szurkoló sződi szülő előtt. A lelkesedés, a
remek játék, a jó taktika, végül győzelemben csúcsosodott mindannyiunk örömére.

Méltó befejezés
Eredmények:
Sződ – Sülysáp 13 : 0
Sződ – Monor
4:2
Sződ – Dabas
6:1

Eredmények:
Petyka a torna legjobb
játékosa
Sződ- Hajdú FC Debrecen 5 : 2
A torna legjobb játékosa lett a
sződi Juhász Péter I. osztályos
tanulónk és így elnyerte a neki

Sződ – MFS Göd 1 : 1
Sződ – Vác
2:5
Sződ – Mogyoród 3 : 5
Sződ – Erdőkertes 2 : 1
Gólszerzők: Tamási 5, Kvitkovszky 2 és Bak 1

Akikre büszkék vagyunk
Hertel Ákos 3. osztályos tanuló a tavasszal igazolt vissza a
Dunakanyar Régió UFC- Sződi DSE labdarúgó csapatába.
Ákos, augusztus végén egy U10- es nemzetközi tornán vett
részt Ausztriába, Tulnn városában, amelyet csapata magabiztosan nyert meg tíz csapat közül.
Ugyanezen a tornán vettek részt Nyíri Luca 3. osztályos, illetve Juhász Péter és Nyíri Levente 1. osztályos tanulók az
U9- es csapatban. Egy rúgott góllal Luca hozzájárult csapata sikeréhez és az 5. helyen végeztek, hét résztvevő csapatból.

DSE Labdarúgó edzések
Óvodások
Kedden és csütörtökön 17:30- 18:30 ó.

Lányok
hétfőn és szerdán 7:00- 7:45 ó.
VI- VIII. osztályosok kedden és csütörtökön 7:00- 7:45 ó.
III- V. osztályosok kedden 16:00- 17:00,
illetve pénteken 7:00- 7:45 ó.

A sződi focisok Ausztriában

ELISMERÉS
A REAC labdarúgócsapatában elért sporteredményei,
példás klubhűsége, példamutató szorgalma és emberi magatartása elismeréseként Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérmet kapott a
XV. kerületi önkormányzattól Dinka Balázs, a REAC játékosa, sződi lakos.

Dinka Balázs

DSE eseménynaptár
1. Sződi Mezei Futófesztivál , október 2. péntek 13:00 ó.
2. Október 23- ai ünnepei labdarúgó torna, október 30
péntek
3. Mikulás teremlabdarúgó torna december 5- 6.
Kolumbán Attila, DSE elnök

www.szod.hu
http://www.facebook.com/szod.kozseg.1
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Labdarúgó és Sport beszámoló
2014 – 2015 –évi Bajnokságot
a
SZŐDI
B.L.S.E. az előkelő második helyen végezte. Úgyszólván nagy küzdelemben ezüstérmes lett csapatunk. A falunkat és sportszeretetünket reprezentálló
csapat nagy családias munkáról tett tanúbizonyságot.
Játékosaink a kemény heti
munkák után, kitartó közönségünk és persze a saját szórakoztatásukra is dícsérendő munkát végeztek.
Egyben köszönetet szeretnék mondani ifj. TARKÓ
MIKLÓS – nak az új felszerelésért.
Házi gólkirály:
Géczi Viktor
Legeredményesebb játékos:
Csernák Róbert

szánkózó domb felöli oldalon. Ahol nagynyomású szivattyú fogja ellátni a pálya
locsolását. A focipálya és öltözők közötti árok felett híd
épült, így ki lett küszöbölve
a balesetek veszélye.

amit a kis csapatunk végrehajt. Bajnok lesz.
Eredményes, nagyon jó
munkát és sport szerencsét kívánok a csapatnak,
Polgármester úr, Alpolgármester úr, és a Képviselő testület nevében. HAJRÁ SZŐD.

Géczi Viktor

Látván a becsületes jó közösségi munkát, Polgármester úr, a Testülettel karöltve,
döntött focipályánk és kőrnyéke szebbé és kultúráltabbá tétele mellett. Labdarúgó
csapatunk az önkormányzat segítségével elkészítette
a pályázatot melyen nyert.
Ujjá született a pályát védő
korlát, a labdafogó háló tartó, és cserepadok. Emellett
locsoló rendszer készült a

Csernák Róbert

2015 – 2016 – os labdarúgó szezont jól kezdte csapatunk, reméljük a beszélgetéseken elhangzottak nem
csak ígéretek, hanem tények,

Szakács Zoltán

Juhász István
sport tanácsnok

A SZŐDI HÍREK FACEBOOK-ON ÉS HÍRLEVÉLBEN IS ELÉRHETŐEK
A szod.hu információs önkormányzati weblap hírei további két csatornán is elérhetőek!
Az egyik alternatív csatorna a honlap elektronikus hírlevele, melyre az oldal Kapcsolat menüpontjának
Hírlevél alpontjában lehet feliratkozni. A hírlevél testreszabható: beállítható, milyen hírkategóriákból kér
a felhasználó értesítést, ahogy az is, milyen rendszerességgel.
Másik csatornánk a Facebook. A http://www.facebook.com/szod.kozseg.1 profilban tesszük közzé a község programjait és a közérdeklődésre számot tartó fontosabb híreket.

Sződiek Híradója – Negyedévenként megjelenő önkormányzati hírmagazin. Kiadja: Sződ Község Önkormányzata,
2134 Sződ, Dózsa György út 100. (tel.: 06 27 388 188, fax: 06 27 388 285, e-mail: szodiekhiradoja@szod.hu, www.szod.hu).
Felelős kiadó: Hertel László polgármester. Felelős szerkesztő: Puskás Szilveszter alpolgármester Szerkeszti: Sződ Község
képviselő Testülete és a Szerkesztőség. Nyomdai előkészítés: NetOffice Plusz Kft. ISSN: 2063-6083
A szerkesztőbizottság a kéziratok rövidítésének jogát fenntartja! A szerkesztőség a magánjellegű közleményekért, tördelési,
nyomdai hibákért felelősséget nem vállal! A kézirat szeptember 3-án került lezárásra.

Felhívjuk hirdetőink figyelmét, hogy a megjelenés előtt szíveskedjenek a hirdetési díjat a polgármesteri hivatal pénztárába
befizetni.
Bruttó hirdetési díjaink 2014-ben: egy oldal fekete-fehér 20.000 Ft, fél oldal fekete-fehér 10.000 Ft, negyed oldal fekete-fehér
5.000 Ft.
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Tájékoztatjuk tisztelt szerzőinket és hirdetőinket, hogy a Sződiek Híradója téli számának lapzártája 2015. december 3-án
(csütörtökön) lesz. A lapzárta után beérkező írásokat és hirdetéseket ezentúl csak a következő újságban áll módunkban
megjelentetni. Írásaikat Word (.doc), míg a képeket JPG formátumban a szodiekhiradoja@szod.hu e-mail címre várjuk.
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Ha tehát Ön gyorsan szeretne értesülni a község, illetve a Faluház rendezvényeiről, a fontosabb hírekről, vagy akár minden egyes,
a honlapon megjelenő információról, regisztráljon hírlevelünkre a szod.hu honlapon, illetve jelölje be közösségi Facebook-profilunkat a www.facebook.com/szod.kozseg.1 internetes címen!

Az ezüstérmes SZŐDI B.L.S.E. csapat tagjai:
Álló sor balról: Skrabán Gábor, Paulicsák Márton, Juhász István, Sonogyi Tamás, Kovács Béla, Garaba Ferenc,
Tomasek Richárd, Bene Zoltán Edző, Pityi Máté, Rusznyák Ernő.
Gugoló sor balról: Rakonczai Balázs, Korovanecz Róbert, Bácsi Tamás, Géczi Viktor, Koródi Sándor, Csernák Róbert,
Erdályi István, Nagy Nándor, hiányzik Szakács Zoltán, kapus.

Dinka Balázs– Forgács u.

Fodor Dezső – Kastély út 1a.

Szép Portája
díjazottai

Sződ Község

Helembai Mihály – Fő út

Gyetvai János – Tabán út 58.

Kollár Editt – Dózsa Gy. út 129.

FalunaP

István és Puskás Szilveszter
fotó: Erdélyi Dominika, Juhász

