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Faluház

A Faluház elérhetőségei

Cím:
2134 Sződ, Dózsa György út 100.
Vezető: Buzogány Márta színművész, művelődésszervező
Székelyföldi tárgyak

Telefon/fax:
06 27 388 392 • 06 30 530 3833
E-mail: faluhaz@szod.hu

Könyvtári nyitva tartás:
kedd: 12.00 – 18.00
szerda: 14.00 – 18.00
péntek: 12.00 – 16.00

Szolgáltatások
Faluházunk nemcsak programokkal várja a betérőket,
hanem egyéb szolgáltatásokkal is állunk rendelkezésükre:
Könyvtári időben ingyenes internetezési lehetőséget
biztosítunk vendégeink számára.
Emelkedett hangulat

Terembérlet
A Faluház szép kialakítású, új termei bérelhetőek,
amelynek egyeztetésében Buzogány Márta
szívesen áll rendelkezésükre.

Székely kalács a Faluház előtt

Fix Stimm zenekar

Székely káposzta nagyon finoman

FONTOS TELEFONSZÁMOK
Központi segélyhívó: 112
Mentők: 104
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107
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Szakdolgozatom Sződről avagy Helyi önkormányzat Európában
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog-és Államtudományi kar nemzetközi
igazgatás szak, végzős hallgatója vagyok.
Az államvizsga kritériumaként szerepel
egy szakdolgozat elkészítése is, aminek
témáját a hallgató szabadon választhatja meg, aminek természetesen kötődnie
kell a tanulmányokhoz. Személy szerint a
közigazgatási, európai illetve nemzetközi
jogot szerettem meg leginkább, így e három jogággal kapcsolatban tanakodtam a
témámat illetően. Végül úgy döntöttem,
hogy miért is ne írhatnám szülőfalumról
a disszertációmat aminek leginkább tanú-

ja voltam életem során. Hisz ennél közelebbről nem is láthatnám, hogy milyen
fejlődéseken tud keresztül menni egy önkormányzat. Így a koncepcióim valójában
az ,hogy milyen volt a helyi önkormányzat működése az Európai Unió csatlakozása előtt és után. Fel is kerestem Hertel
László polgármesterurat, aki nagyon kedvesen fogadott és rengeteg anyagot biztosított számomra. A rendeletek, költségvetések, pályázatok olvasása közben sok
kedves emlék eszembe jutott, főleg mikor megláttam számomra régi jó barátok
gyerekkori rajzaikat pl. a 1999-es Sződiek

FOGORVOS
dr. Hevér László

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

CSUPAFÜL EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE
Sződ, Dózsa György út 19.
telefon: 06 27 389 534
óvodatitkár: 06 27 898 278
konyha: 06 27 389 890
A háziorvosok részére minden hónap harmadik szerdáján
továbbképzés van amikor rendelés nincs!

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
Sződ, II. János Pál Pápa tér 1.
telefon: 06 27 388 465
Irodai idő: kedd: 10.00-12.00
csütörtök: 10.00-12.00
valamint az esti szentmisék után
FALUHÁZ – KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
Sződ, Dózsa György út 100.
telefon: 06 27 388 392
Könyvtári kölcsönzési idő:
kedd: 12.00-18.00 • szerda: 14.00-18.00
péntek: 12.00-16.00

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

telefon: 06 70 338 0634

hétfő:
8.00-11.30
hétfő
14.00-16.00
kedd:
8.00-11.30
kedd:
13.00-14.00
szerda:
8.00-11.30
szerda:
csütörtök:
13.00-16.00
csütörtök:
12.00-13.00
péntek:
10.00-12.30
péntek:
8.00-12.00
VÉDŐNŐI- ÉS GYERMEKORVOSI RENDELÉS • Sződ, Dózsa György út 48.
Szöllősy Judit védőnő
dr. Bíró Emőke gyermekorvos
telefon: 06 30 540 6937
vedono@szod.hu

Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
hétfő:
9.00-11.00
csütörtök:
9.00-11.00
Várandós tanácsadás:
szerda:
8.00.-10.00

Amennyiben a várandósként először jönne
tanácsadásra, feltétlen kérjen időpontot!

Ivanics Orsolya

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Sződ, Ady Endre út 2.
telefon: 06 27 389 533

telefon: 06 27 388 266

hétfő:			
kedd			
szerda			
csütörtök			
péntek			

Híradójában, amiket azon nyomban lefotóztam és el is küldtem nekik. Jól eső érzés, hogy ami fejlődés történt Sződön gyerekként, például egy játszótér megépítése vagy az utak megjavítása ami akkor a
tökéletes helyet jelentett számomra a görkorizásra, azt most már majdnem szakértői szemmel vizsgálhatom, felnőttként.
Zárásként szeretném leírni, hogy nagyon
büszkék lehetünk falunkra, ugyanis rengeteg fejlesztést, beruházást hajtott végre,
csak nézzenek körül és vigyázzanak rá!

telefon: 06 30 222 0307

hétfő:			
kedd			
szerda (csak tanácsadás)
csütörtök			
péntek			

VÁCI KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

17.00-7.00 óra között,
valamint hétvégén és ünnepnapokon,
telefon: 314 862
KAMILLA PATIKA
Sződ, Dózsa György út 48.
telefon: 352 004
Nyitva tartás:
H-P.: 8.00-12.00, 14.00-18.00
POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
Sződ, Dózsa György út 100.
telefon: 388 188, 388 020
fax: 388 285

14.00–15.00
iskolai szűrések
11.30–12.30
14.00–15.00 hétfő: 8.00-12.00
11.30–12.30 szerda: 8.00-12.00
péntek:

12.30-17.00
12.30-16.00
8.00-12.00
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HÍREK A SZŐD KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÉLETÉBŐL
Sződ Községért Közalapítvány éves beszámolója
Az utolsó beszámolót követően 2013-ban három esemény került megrendezése.
Ezek közül az első az Adventi készülődés volt Rikassy Barbara iparművésszel és Gellén
Éva pedagógussal 2013.11.23án. Az adventi készülődés elsősorban a felnőttek számára kínált lehetőséget saját kezűleg
elkészített, igényes kivitelezésű ajtódíszek és díszdobozok
elkészítésére.
A következő rendezvény –
mézeskalács készítés – közvetlenül a karácsonyi ünnepeket előzte meg 2013.12.21én. Ugyanúgy, mint 2012-ben
ez alkalommal is a Gödöllői
Coop és Kelemen János támogatásával valósulhatott meg az
ünnepi sütés-főzéssel egybekötött közösségi esemény.
Utolsó eseményként a szilveszteri bál került megrendezésre. Ez az esemény kettős
célt szolgál: egyrészt lehetőséget teremt a falu lakói számára az Újév köszöntésére közösségi szinten, színvonalas
ünneplésre lehetőséget biztosítva, másrészt az Alapítvány
működési költségeinek finanszírozásához is hozzájárul. A
korábbi tapasztalatok is hozzásegítettek a bálnak a korábbinál is sikeresebb kivitelezéséhez. A résztvevők nagyobbik része a korábbi évről vis�szatérő vendég volt. Összesen
100 fővel került megrendezésre. A szilveszteri bál– köszönhetően annak, hogy az
Önkormányzat térítésmentesen bocsájtotta az Alapítvány
rendelkezésére a termeit – 40

000 forint nyereséggel zárult.
Januártól elindult a táncházi rendezvénysorozatunk,
amihez a Nemzeti Kulturális
Alaptól pályázati úton támogatásban is részesültünk. Az
idei, két félévre osztott sorozatban mindkét alkalommal
sikerült támogatásra szert tennünk, ennek köszönhetően a
táncház színvonalát is jelentősen sikerült emelnünk. Egyrészt az élőzenei kíséret biztosításával, másrészt a kézművesés gyerekfoglalkozások színvonalának emelésével. Az időszak kezdeti 60 fős létszámáról
a legutóbbi, sorban kilencedik
támogatott alkalommal már
több, mint 90 fő részvételével
zajlottak az oktatások. A rendezvény, a támogatáson felül,
önfinanszírozó, bevételként a
látogatók által nyújtott támogatásokból gazdálkodhatunk.
Ennek köszönhetően az eddigiekben sikerült a nullszaldós
működést megvalósítani, amire a jövő év vonatkozásában
kevés esély mutatkozik, mivel
a pályázatból elnyerhető összegek lényegesen csökkentek.
Márciusban végre sikerült
átadnunk a célzott támogatásból az Önkormányzat közreműködésével felépült központi játszóteret. A játszótér és
a funkcionális létesítmények
megépítését tudtuk finanszírozni a felajánlott támogatásból, a többi munkálat megvalósításához az Önkormányzat
saját gazdálkodásából teremtette meg az alapot. A napi kihasználtságát figyelembe véve,
határozottan jó döntésnek bi-

zonyult az erre a projektre fordított energia. Mint ahogyan a
kiválasztott kivitelező és az általa biztosított minőség is kiállta az első év próbáját.
A napi működési költségek finanszírozására nem rendelkezünk elégséges forrással
(számlavezetési, utalási díjak,
éves könyvvizsgálat), annak
előteremtését csupán az egyéb
rendezvények nyereségéből
tudjuk biztosítani. Az Alapító a megbízás átadásával egy
időben tájékoztatta a Kuratóriumot a finanszírozási lehetőségeinek megszűnéséről, így
ebből az irányból sem számíthattunk a források előteremtésére. Ennek megfelelően az
Alapítvány Kuratóriuma úgy
döntött, hogy nem készítteti
el a 2013-as évre szóló könyvvizsgálói jelentést. Főként annak megfontolásával, hogy az
ehhez szükséges könyvvizsgálói beszámolóra kapott ajánlatok meghaladták a rendelkezésünkre álló működési keretet és más források átcsoportosításával sem tudtuk volna
ezt megvalósítani (a könyvvizsgálói ajánlatok mindegyike meghaladta a 100 000 forintot). Ennek következtében
a Budapest Környéki Törvényszék augusztusban megszüntette az Alapítvány közhasznú jogállását. Amennyiben az Alapító úgy dönt, hogy
ezen jogállás visszaszerzése az
Alapító érdekeit szolgálja, akkor ennek mind visszaszerzését, mind a későbbi fenntartását finanszíroznia szükséges.
A Raiffeisen Bank részéről

egyszeri, célzott támogatásban
részesült az Alapítvány, amelyet sérült gyerekek támogatására kellett felhasználni. Az
összeg felhasználásról a Kuratórium döntött.
A Szent István út és bekötőútjainak építéséhez néhány
vállalkozó támogatást kívánt
nyújtani. Ezen támogatásokat
az Alapítvány részére ajánlották fel, azzal a szigorú megkötéssel, hogy azt mindenképpen
az adott közterület finanszírozására fordítsa az Alapítvány.
Ezen célnak leginkább úgy
tudtunk megfelelni, hogy a
teljes összeget, az Önkormányzattal kötött megállapodás értelmében, az Önkormányzati
útfelújítási alap rendelkezésére bocsájtottuk.
Az Alapítvány tevékenysége
és a pénzügyi helyzete furcsa
kettősséget mutat. Miközben
néhány 100 személy közösségformálására tesz rendszeres kísérletet minimális ráfordítást
jelentő összegekből, másrészről az egész község életminőségét meghatározó tevékenységekben is szerepet vállal.
Mindeközben a napi működéshez szükséges pénzügyi keret folyamatos gondokat okoz,
amelyek kezelésére hosszú távú
megoldást szükséges kialakítani, mert adott esetben a napi
működés finanszírozása az
egyéb tevékenységekhez kapcsolódó pénzügyi teljesítést is
veszélyeztetni fogja.
Sződ, 2013. december 18.
Gál-Borus László
elnök

Havi rendszerességgel megrendezett táncházunk soron következő programjai:
2015.03.21.
		
2015.04.18.
		
2015.05.16.
		
2015.06.20.

Tavaszköszöntő táncház interaktív mese- és kézműves foglalkozással egybekötve, majd felnőtt táncház,
és a gyerekeknek játszóház.
Éneklő táncház, előadás magyar népdalokból, népi hangszerekkel, énektanulással.
Felnőtt táncház, ezalatt játszóház.
Májusfa-táncház: májusfadíszítése és felállítása, agyagtányér készítés régi csipkenyomatokkal,
gyerek- és felnőtt táncház
Nyárköszöntő táncház, felnőtt táncház (mezőségi táncok), ez alatt játszóház az óvónőkkel.

Mindenkit sok szeretettel várunk továbbra is minden programunkon!

Kérjük, adója 1 százalékával támogassa az alapítvány működését!
Sződ Községért Közalapítvány:
Az alapítvány adószáma:18700327-1-13
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Készítette:
Nagy
Bertalanné

2

Magazin

Heverő
Lantán

Egyetemes

Zománc

Párosan
megtud

Rakéta hajtó
anyagok

Napszak

Tupoljev gépe

Csapadék

Arcfesték

Névelős
Gazdagság

1
Matematikai

Dosszié

Római 150
Kaukázusi
népcsoport

Igerag
Messze

Bagó
Orrabukik

Drágakő
Elkoptat,
elvisel

Igavonó
Beszédzavar

Bögre
Némán lécel!

Székhelye
Katmandu

Kon

Kettőzve
édesség

Éjfélig tart

Mímel

Szintén nem

Magam

Nagyon öreg

Nomen
nescio
Üres nap

Ésszerűen

Meghunyászkodva

Apró madár
Kovács Kati
Esztiena

Ásványi
fűszer

Kopoik a
közepe

Tolsztoj

Kémiai kötés

Lelkész
Ez is ...

Vendéghaj

Alá

Világtalan

Kétes
Csomagoló
eszköz

Emelő
daru

Edit ...
Orr jelzője

Modern,
elegáns

Káté

Világbajnokság
Tartozást
törleszt

... Wide

Apró

Távolabbi
helyre

Pap ...
(énekesnő)

Asztácium
Formanyelv
Est vége!

Főütőér
Rakja
Börtön argóban

Kettős
mássalhangzó

A fény
kvantuma

Sportszer
Héber betű

Kacsaúsztató

Karácsony
Benő oldala

A 82-es rendszámú elem

Indián
uralkodó v.

Kettőzve
vaskos

Személynévmás

Igen angolul

Tartó

Mona ...
Részben
kiiktat!

Ezüst papír

Los Angeles

Görög betű

Elhalálozó
költőiesen

Ellenszerv,
undor

Címer madár

Jó szórakozást kíván: Fodrász Icuka
Megfejtés: Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk kedves olvasóinknak!
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Az 1848-49-es szabadságharc vezetésében a
felsővattai Wattay famillia tagjai

Szemerei Szemere Bertalan
(Vatta, 1812. augusztus 27. –
Pest, 1869. január 18.)
Belügyminiszter,
Magyarország miniszterelnöke.
Távollétében halálra ítélték.

Széki gróf Teleki László
(Pest, 1811. február 11 –
1861. május 7.)
Magyarország párizsi követe, író
Szászországból elhurcolták.

Görgői és toporczi Görgey Artúr
(Toporc, 1818. január 30. –
Budapest, 1916. május 21.)
Honvédtábornok,
a honvédsereg fővezére.
Száműzték Ausztriába.

Az ősi Vata nemzetség tagja

Esterházy címer

Galánthai herceg Esterházy Pál Antal
(1786. március 11. – Regensburg,
1866. május 21.)
A király személye körüli miniszter.
Visszavonult a politikától.

Görgey címer

Készítette: Bátonyi Pál
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Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc költője
PETŐFI SÁNDOR
Született 1823. január 1-én, Kiskőrösön a felsővattai Wattay Família birtokán,
megkeresztelték Kiskőrösön a Wattay Família által építetett evangélikus templomban.

Wattay János és István Kiskőrös

Petőfi Sándor nemzetőrként

Petőfi Sándor barátja gróf széki Teleki Sándor kastélyában Koltón

gróf széki Teleki címer

Petőfi Sándor és Szendrey Júlia Koltón
Készítette: Bátonyi Pál
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KERESZTYÉN ÖSSZEFOGÁS EGY KERESZTYÉN ORSZÁGBAN
Az ökumenikus imahét margójára
Tudjuk, az ökumenikus szó
annyit jelent: egyetemes. Az
ökumenizmus lényege pedig
az, hogy a különféle keresztény
felekezetek, egymás hitnézetei
különbségeinek ellenére toleranciát tanúsítanak egymás
iránt, a felekezeti különbségek
helyett a közös pontokat, az
alapvető hitnézeti egyezőségeket hangsúlyozzák. Közösséget
vállalnak egymással és keresik az együttműködés lehetőségét. Ezt tehettük mi is, akik
együtt voltunk , sződi- sződligeti, gödi keresztyének január negyedik hetében Krisztussal és egymással is. „Bár szétszakadva él az egyház, Jézusban mégis egy lehet. Ha el is
választ annyi korlát, testvérnek
adj testvérkezet! …Mit elront
annyi sok tanítvány, siess Te
meggyógyítani” – énekeltük az
egyik este. Mennyire így van
ez! Szükségünk van Istenre, az
ő értünk küldött Fiára, Jézus
Krisztusra ahhoz, hogy egyéni és közösségi életünket szeretetben, egységben, a Biblia szerinti értékrendet betartva élhessük. Csodálatos volt átélni
Isten közösséggé formáló erejét vasárnap a Sződi Római ka-

tolikus templomban is , ahol
evangélikusok, katolikusok,
reformátusok, baptisták voltunk együtt és az alkalmi felekezetközi énekegyüttes zengte: „…Ó, drága kegyelem, már
Jézusé vagyok, kigyúltak számomra a reménycsillagok. Az
arcom felderült, meggyógyult
a szívem, szívemben béke van,
örömöm végtelen…”
Megfogalmazódott a gondolat bennem és még néhányunkban: nem csak évente egy hétre kellene találkoznunk, együtt lennünk Isten jelenlétében. Ó, bárcsak megvalósulna ez. Eltörpülnének
azok a formai különbségek,
amelyek elszakítanak bennünket egymástól, és erősödhetnének a hitvallásainkban élő közös pontok, hiszen mindnyájan ugyanazt a személyt: Isten, Jézus Krisztust, Szentlelket imádjuk. Estéről estére
zúgta imádságában az együtt
lévők közössége: „ Hiszek egy
Istenben, mindenható Atyában, Mennynek és Földnek teremtőjében…”
Jól kifejezi az alábbi imádság azokat a boldog érzéseket,
amik bennem kavarogtak az

imahét alkalmain: „Magasztalunk téged mennyei Édesatyánk,
hogy veled lehetünk együtt közösségben. Hódolunk előtted,
mert Jézus Krisztus által valóban a te néped lehetünk. Köszönjük neked, hogy egyenként
is és mint gyülekezeti közösség
valóban templomoddá lehettünk. Hálásak vagyunk neked
Urunk, hogy nem egyedül kell
járnunk a keskeny úton, hanem
lelki testvéreinkkel együtt közösségben. Köszönjük neked, hogy
a nehézségek és a próbák idején is tapasztalhatjuk: Te segítesz, akár úgy is hogy adod mellénk a testvért, a bátorító szolgatársat. Áldunk Urunk, hogy így
együtt is növekedhetünk a kegyelemben, a te megismerésedben. Kérünk, hogy szentelj meg,
tisztíts meg minket és újítsd meg
a hitünket.
Jézus nevében kérjük Atyánk
ezt tőled. Ámen.”
Jézus Krisztus szavai jutottak eszembe a János evangéliuma 17. rész 21. versből: „Legyenek mindnyájan egy. Amint
te, Atyám, bennem vagy és én
tebenned, úgy legyenek ők is egy
mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.”

Így tudjuk küldetésünket
teljesíteni mi, keresztyének!
Így válhatnak a falu népe számára áldássá a nyári gyermektábor, a szeretetszolgálat meleg ételosztó szolgálata, a faluházbeli rendezvények és a többi keresztyén kezdeményezés.
Ide kívánkozik a 133. Zsoltárból, Dávid egyik szép zsoltárából ez a néhány vers: .
„Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak
az atyafiak! Mint a drága olaj
a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán; amely
lefoly köntöse prémjére; mint a
Hermon harmatja, amely leszáll
Sion hegyeire. Csak oda küld áldást az Úr és életet örökké!”
Isten áldja meg a szervezőket, az imahétnek estéről estére helyet adó egyházközségeket, a szeretetteljes vendégvárókat, akik az alkalmak után
terített asztallal vártak minket!
Sződ, 2015. január 31.
Blaskó Péter
gyülekezeti tag
Sződi Baptista Gyülekezet

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk mindenkit következő, alkalmunkra!

2015. április 26. (vasárnap) 16.00
Helyszín: Sződi Faluház

Szeretettel várunk:
Sződi Baptista Gyülekezet
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Változás a sződi Mária Karitász Csoport élén
Tájékoztatom minden olvasómat, hogy egészségügyi okból 2014. december 31- el befejeztem a Karitász csoport vezetését. Ezt a szándékomat
2014. június hónapban Urbanik György atyával is közöltem, aki elfogadta és jóváhagyta döntésemet. Megegyeztünk,
ha lehetséges az évet végigviszem, ez hál Istennek sikerült
is. Köszönettel tartozom a sződi katolikus közösség vezetőinek, hogy felkarolták a helybéli rászorulók ügyét és nemcsak
anyagilag, de férőhely biztosításával segítették több éve tartó munkánkat. Jó visszagondolni az elmúlt évekre. A csoport 2008- ban alakult és napjainkig szívvel- lélekkel segített
a rászorulókon.
Itt szeretném megköszönni mindazoknak akik hittek és
bíztak bennem.

Diáksport
tél 2014
Bozsik teremlabdarúgás
Vácon, a Piarista Gimnázium tornacsarnokában az I., II.
és IV. korcsoportos csapatok a
megbeszélt taktika alapján kreatív támadófutballt játszottak,
váratlan és sikeres megoldásoknak is köszönhetjük a győzelmeket.

Elsősorban Hertel László polgármester úr támogatását, segítségét, a sok jó tanácsát, mit én mindig megfogadtam. Közösen beszéltük meg a
sok szociális problémát, részt
vehettem a kerekasztal megbeszéléseken is, hálás vagyok
érte. Milyen szép gesztus a hivatal és egyház együttműködése. Köszönöm Polgármester úr
a bizalmadat.
Köszönettel tartozom még
jegyzőnőnknek Gabikának,
ki mindig szeretettel fogadott
és mindenben támogatott. Az
idősek napját is együtt szerveztük meg nagy sikerrel.
Bíróné Prekopa Hajnikát is
köszönet illeti a sok- sok segítségért mit a rászorulók feltérképezésében nyújtott.
Hálával és köszönettel tartozom az óvoda vezetőjének
Puskásné Csurának és az óvo-

da összes dolgozójának a tartós
élelmiszer gyűjtésért. Az Úr áldását kérve munkájukra.
Az Ajanidisz családnak és
barátaiknak szintén nagyon
szépen köszönöm a felajánlást.
Ők tűzifát vásároltak, felhasogatták és házhoz is szállították.
Szeretném megköszönni a
KIZSU-HÚS Kft-nek, Kiss
Gáboréknak a rendszeres adományokat, a zsírt, melyet egy
évben kétszer kaptak a csomagokban.
Itt szeretném megemlíteni
Miletinné Julikát aki eltávozott tőlünk és nincs már közöttünk. Pedig mennyi közös
tervünk volt még, de Istennek
más terve volt vele. Julikám
köszönjük Neked a jó indulatodat, segítségedet amit a karitász csoporttért tettél. Köszönjük a gyermeknapi rendezvényt, az idősek napját, amit

soha nem felejtünk el. Fájó
szívvel emlékezünk Rád, nyugodj békében!
Köszönettel tartozom azoknak a Karitász tagoknak kikkel megszervezhettem a „Pásztorjátékot”, a „Sződi lakodalmast” és a „ Sződi betlehemest” a falukarácsonyra.

EREDMÉNYEK:
I. korcsoport:
Sződ – Kosd 2.
10 : 1
Sződ – Juhász 2.
8:0
Sződ – Karolina
6:0
Góllövők: Major 9, Hertel 6,
Éltes P. 5, Nyíri Luca és Garaba 1 – 1
Tabella: 1. Sződ, 2. Karolina,
3. Kosd...

Tabella: 1. Őrbottyán, 2. Petőfi, 3. Sződ...

Leányfoci

A III. korcsoport nem talált
magára és kikapott.
Sződ – Petőfi 2.
0:3
Sződ – Juhász
4:4
Sződ – Bárdos
1:3
Gólszerzők: Nándori 3, illetve
Mudra A. 2

Végül szeretném bemutatni
utódomat a karitász csoport új
vezetőjét:
Czinege Vincéné Anikát, aki
nem ismeretlen a faluban.
Elérhetősége:
06 30 330 8223
Kérek mindenkit, aki segítségre szorul, forduljon hozzá
bizalommal!
Sánta Sándorné

A téli bajnokságon, az első
fordulón gyenge játékot produkáltunk. Azonban a második fordulón a lányok kitettek
magukért, megmutatták, hogy
fociból kitűnőek és tudásuk
legjavát adva dolgoztak meg a
sikerért.

II. korcsoport:
Sződ – Petőfi
0:1
Sződ – Őrbottyán
0:5
Sződ – Karolina
5:1
Sződ – Juhász
4:0
Gólszerzők: Ajanidisz és Major
4 – 4, illetve Mudra G. 1

A IV. korcsoportos ezüstérmes csapat

A II. osztályos gárda nem kímélte az ellenfelet...

IV. korcsoport:
Sződ – Juhász
2:2
Sződ – Petőfi 1.
1:4
Sződ – Petőfi 2.
4:1
Gólszerzők: Gáti 5, illetve Gulyás 2
Tabella: 1. Petőfi 1., 2. Sződ...

EREDMÉNYEK:
Dunakeszi, Fazekas tornacsarnok
Sződ – Kőrösi
6 : 5 ( 0 : 2)
Sződ – Fazekas 0 : 2 ( 0 : 1)

