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Könyvtári hírek, könyvtári programok, rendezvények
Könyvtári hírek, könyvtári programok
A látogatók körében a sződi könyvtár a digitális korban sem veszít vonzerejéből.
Kellemes, kommunikatív, vonzó hely. Láthatóan jól érzi magát benne mindenki,
fiatalok, idősebbek egyaránt. Könyvtárunk munkára és pihenésre is alkalmas hely,
a gépparkon kívül kényelmes kanapén, babzsákokon lehet tanulgatni, olvasgatni.
„ Az embereknek annál nagyobb az igénye találkozásokra minél többet ülnek
magukban a számítógépek előtt.”
Petra Hanke

Faluházi programok, rendezvények
Augusztus 20.
A hagyományhoz híven, idén is csodaszép ünnep volt a Sződi
Mária Magdolna Katolikus templomban. Államalapító Szent István királyunk és az Új Kenyér ünnepe.

Szeptember 8.
PÁL FERI ATYA SZŐDÖN
Ismét megtelt a Faluház nagyterme érdeklődő közönséggel. A
nagy érdeklődés tárgya Pál Feri atya és az általa tartott bravúros
előadás volt, „A magánytól az összetartozásig”. A kedves sződi közönségen kívül, Gödöllőről, Budapestről, Dunakesziről, Sződligetről és Gödről is voltak vendégeink. Valóban nagyszerű esténk
volt, köszönjük szépen.

Pál Ferenc (Feri atya) római katolikus pap, mentálhigiénés
tanácsadó.
1966. június 29-én született Budapesten. Fiatalkorában aktív,
később főállású sportoló volt a Budapesti Vasasnál. Volt válogatott kerettag, 1987-ben pedig felnőtt magyar magasugró bajnok
lett. 1996. június 15-én szentelték pappá Esztergomban. Szentelése után előbb káplánként szolgált Terézvárosban, majd Rákoskeresztúron, 2002-től pedig plébánosként Óbudán. 2005-től a
SOTE Mentálhigiéné Intézet munkatársa.

Pál Ferenc papi pályafutásának kezdetétől tart heti rendszerességgel hittanórákat, előadásokat fiataloknak pszichológia teológia mentálhigiéné témakörében. Az előadások tematikája meglehetősen tág, érinti a spiritualitást és a társadalomtudományokat.
A közösségi és családi konfliktusoktól, a személyes lelki egyensúly
kérdésein és a párkapcsolati házassági problémákon át a transzcendenciához fűződő kapcsolat problematikájáig terjed. Pál Ferenc katolikus papként is fontosnak tartja, hogy az előadásai mindenkinek szólhassanak: bárki bejöhet, nem kell semmi elvárásnak
megfelelni, elég a hallgató nyitottsága.
A fiatalok számára érzékeny témaválasztás és a sajátos előadásmód következtében a kezdetben többnyire csak katolikus fiatalokat vonzó előadások rövid idő alatt igen népszerűek lettek. A
hallgatóság mára életkori és vallási tekintetben is heterogénnebbé vált.
Buzogány Márta
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Könyvtári programok, rendezvények
Népviseleti Babakiállítás – SZŐD
„Úrnapi körmenet” – 2016. 09.03. Falunap

A gyűjtemény készítője Petrás Ferencné (szül.: Erdélyi Rozália) a népviseletbe öltöztetett babákon keresztül mutatja be
Sződ – az egykori sződi emberek viseletét születéstől az elmúlásig.
A kiállítás első darabjait Rozi néni kb. 30 évvel ezelőtt varrta.
Nyugdíjba vonulásakor pedig a babák viseletbe öltöztetése hobbijává vált. Sorra szerezte be a különböző méretű, alkatú „csupasz” babákat, amiket gyönyörű ünnepi, vagy hétköznapi viseletbe varázsolta. Minden egyes ruhadarabot nagyon sok munkával nagy-nagy türelemmel és szeretettel szabta-varrta és hímezte.
Megőrizve ezzel Sződ hagyományos viseletét.
Mára már gyűjteménye több mint 50 sződi, valamint néhány
más tájegységű népviseleti babát számlál.
Nemcsak készíti, de gyűjti is a különböző nemzetiségű babákat.
Mivel Rozi néni már idős, ezért lánya Serfőző Jánosné Petrás
Rozália segíti a munkát, folytatja a gyűjtemény bővítését.
A mostani kiállítás tematikus kiállítás, mely az Úrnapi körmenetet mutatja be.
Buzogány Márta

Sződ Községért Közalapítvány:

Az alapítvány adószáma:

18700327-1-13

A Faluház elérhetőségei

Cím:
2134 Sződ, Dózsa György út 100.
Vezető: Buzogány Márta színművész, művelődésszervező
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.
Terembérlet
A Faluház szép kialakítású, új termei bérelhetőek, amelynek
egyeztetésében Buzogány Márta szívesen áll rendelkezésükre.
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Közélet

Sződ szép portája 2016

Harkai Ágnes. Mátyás K. u

Serfőző Mihály. Tabán. u

Dávid László.
Váci M. u

Mikes István. Váci M. u

Fehér László Mátyás K. u

Bánki lakodalmas
2016.június 30-31-én került sor Bánkon, a 20. Magyarországi Szlovákok Folklórfesztiváljára és egyben az 50. Nógrád megyei Nemzetiségi találkozóra. A lakodalmasra meghívást kapott községünk is ,a ,, násznéppel” együtt kb 20 fő vett részt a rendezvényen. Falunkat a Nyéki házaspár Miryam és János képviselte, mint ifjú pár.
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Református Lelkipásztori Köszöntő
Nagy szeretettel köszöntöm a Sződiek Híradója minden Kedves Olvasóját! SiposVizaknai Gergely vagyok, református lelkipásztor, a Felsőgöd-Alsógöd-Sződligeti Református Társegyházközség lelki vezetője, mely közösséghez tartozik területi beosztásunk szerint Sződ is. Nagy örömmel tettem eleget a felkérésnek, melyet az iskolai
ballagási ünnepségen kaptam, hogy írjak családunkról, szolgálatunkról e hasábokon.
Családommal (Sipos-Vizaknai Gabriella hitves- és szolgatársammal valamint Ábel
-13 éves-, Márton -11 éves- és Katinka -8 éves gyermekeinkkel) a Felsőgödi Református Parókián lakunk. Sajnálom, hogy a vasárnap délelőtti három Istentiszteletünk miatt Sződön nem tudunk rendszeres gyülekezeti alkalmakat tartani, de mindig örömmel jövök e településre, mert emlékeztet arra a csendes vidéki környezetre, Vizsolyra,
ahol 1590-ben kinyomtatták az első teljes magyar nyelvű Bibliát, ahol 11 évig, 2011ig szolgáltunk Gödre költözésünk előtt.
Hálásak vagyunk az Önkormányzat és a Hunyadi János Általános Iskola vezetésének, hogy meghívást kapunk a községi és iskolai ünnepségekre, ahol minden alkalommal családtagkénti szeretetteljes fogadtatásban részesítenek bennünket. Az Iskolával
kimondottan szoros a kapcsolatunk, hiszen 2013 szeptembere óta református hittanoktatás is folyik.
A fentebb említett okok miatt rendszeres lelki alkalmaink
nincsenek Sződön, de örömünk, hogy a Sződligeti Gyülekezetünknek számos sződi tagja is van, akik vasárnaponként részt
is vesznek Istentiszteleteinken. Szeretettel várjuk azon sződi
reformátusok jelentkezését elérhetőségeinken, akiknek esetleg
nem volt tudomásuk Gyülekezetünkről, ill. az Istentiszteletek helyszíneiről és időpontjairól. Szeretettel hívogatunk vasárnapi Istentiszteleteinkre, amelyek Sződligeten (Szt. István u. 32.) 8.00 órakor, Felsőgödön (Lenkey u. 7-9.) 9.30kor, Alsógödön (Templom u. 1.) 11.00 órakor kezdődnek,
párhuzamosan Gyeremek-Istentisztelettel és kihangosított
baba-mama-szobával, valamint hétközi Bibliaóráinkra, melyek 18.00 órakor kezdődnek, Sződligeten szerdán, Felsőgödön csütörtökön, ill. Alsógödön pénteken.
Ezen kívül van Imaközösségünk, Női- és Férfi Körünk, Baba-mama Körünk, Gyermek- és Felnőtt-konfirmációi felkészítőnk, Gyermek- és Ifjúsági Alkalmak három különböző korosztály számára (picifi, kisifi, nagy ifi), Házaskörünk, nyaranta Gyermek- és Családos Táborunk, Evangélizációnk, Gyülekezeti Könyvtárunk, mely alkalmak időpontjai és helyszínei
Gyülekezetünk Honlapján, a www.alsogod.hu-n megtalálhatóak. Itt, a Honlapon vasárnapi Igehirdetéseink is meghallgathatóak és letölthetőek, vasárnaponkénti frissítéssel, kb. 1 évre
visszamenőleg.
Személyes igény esetén, egyeztetett időpontban van lehetőség lelkigondozói beszélgetésekre is (lelki, családi, házassági
próbák … miatt), keresztelési és esketési felkészítőre, családlátogatásokra, valamint kórházi és otthoni beteglátogatásokra. Hálásan fogadjuk, ha a Kedves Testvérek megkeresnek minket!
ISTEN áldását kérem – Családom és a Gyülekezet nevében is – a Sződiek Híradója Olvasói, Sződ minden Lakója életére:
Sipos-Vizaknai Gergely
református lelkipásztor
Elérhetőségeink:
Lelkész Hivatal: 2132 GÖD, Lenkey u. 7-9.;
Tel.: 06 27 333-535;
Honlap: www.alsogod.hu
Személyes: Mob.: 06 30 639-29-75;
E-mail: siposvg@gmail.com

Hitélet
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Búcsútól őszig
Július 24. Templomunk búcsúja
A templom búcsúja annak a szentnek a napja, akinek tiszteletére a templomot felszentelték. A mi templomunk búcsúja júl. 22én Mária Magdolna napján van, illetve az azt követő vasárnap.
A régi hagyomány szerint búcsú napján vendégséget tartottak
amelyre a közeli és távolabb élő rokonokat, jó barátokat hívták

Augusztus 20. Államalapításunk ünnepe
Karitász szervezésében részt vettünk Budapesten, a Szent István
Bazilikánál a szentmisén és az azt követő Szent Jobb körmeneten.

Augusztus 27. 1 Úton Nemzetközi Zarándoknap
a gyermekvállalásért

meg. A vendégnek már időben illett megérkezni, hogy az ünnepi
szentmisén már a családdal együtt tudjon részt venni. Ezután következett az ételben, italban bőséges ebéd. Ebéd közben és után
megbeszélték az elmúlt idők eseményeit. Délután visszamentek a
templomba, a litániára. A fiatalok ezután elmentek a bálba, ahol
a talpalávalót Szlusni Géza, vagy Banya Béla húzta. A gyerekek
a búcsúba mentek, ahol a körhinta, a céllövölde, a mézeskalácsos és egyéb csecse-becsés sátor várta őket. Azok a legények akiknek tetszett valamelyik lány mézeskalácsszívet, festett fakanalat,
tányért, bögrét ajándékoztak kedvesüknek. Az idén sokaktól hallottam, hogy nem volt búcsú. Az igaz, hogy a sportpálya mellett,
ahol megszoktuk a sátrakat, körhintát, az idén csak egy árust lehetett látni. De a búcsú igazából nem is a vásári forgatagot jelenti, hanem a templom védőszentjének az ünnepét. Az igazi búcsú
a templomban van. Az Egyház tanítása szerint a búcsú Isten szent
színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó ideig tartó büntetések elengedése, amelyet a katolikus hívő, aki megfelelően felkészült és teljesítette a feltételeket elnyerje az Egyház segítségével.
A búcsú elnyerésének 3 feltétele van, szentgyónás, szentáldozás,
imádság a Pápa szándékára.

Augusztus 15. Nagyboldogasszony ünnepe
Ez a nap Szűz Máriának mennybemenetelének ünnepe. A gyümölcsoltó Boldogasszony pihenőhelyen György Atya tartotta az
ünnepi szentmisét, amelyre gyalogosan zarándokoltunk, de voltak akik autóval, kerékpárral érkeztek. Jöttek hívek Vácrátótról és
Csörögből is.

Mi a Veresegyházról indult csoportban vettünk részt a zarándoklaton, mely Őrbottyán, Vácrátót, Sződ, Sződliget, Vác – Hétkápolna érintésével érkeztünk meg a Székesegyházba, ahol a szentmisét dr.
Beer Miklós püspök atya tartotta. Minden településen nagy szeretettel
várták a helyi lakosok a zarándokcsoportot és meg is vendégelték őket.
Böjte Csaba testvér erre az alkalomra írt imáját felolvasták a zarándoklat alatt.

Magányunkban térdre rogyva, eléd állunk Istenünk,
csillagszemű gyermekarcért alázattal esdeklünk.
Gyermek nélkül, jövő nélkül, minden munkánk céltalan.
Útodtalan vergődésünk terméketlen fügefal.
Betlehemi szép ajándék, Gyermek Jézus közénk jött,
Názáretnek poros útján velünk játszó társunk lett!
Pajkos élet, gyermeki jókedv, minden bajon átvezet!
Istengyermek szent vonásod, ragyogjon a szíveken!
Vidám jókedv, gyermekáldás, szülőföldünk Istenország.
Ajándékod nyári zápor, ingyen adod bő áldásod!
Családunk a gazdagságunk, a kis gyermek bennünk álmod,
minden imánk legszebb vágyunk, testet öltött élő lángod!
Atya, fiú, Szentléleknek dicsőség és tisztelet.
Szentháromság egy Istennek,
családunkért örök hála és köszönet!
					Ámen
Csaba testvér nyílt levelet intézett Ferenc pápához, melyben
kérte, hogy július 1-je legyen a gyermek Jézus napja. Erre a szándékra a zarándoklat alatt támogató aláírásokat gyűjtöttek, amit
mi is nagy örömmel írtunk alá. A jövőben is várunk mindenkit
szeretettel az egyházközség rendezvényein.

22 Sződiek Híradója – 2016. ősz

Hitélet

Kézzel-lábbal
nyelvi tábor
Visszajöttünk Lengyelországba. Két hétig intenzív munka és játék folyt a magyar
gyerekekkel, ám itt az ideje visszatérni a
valóságba. Még mindig nem tudunk ellenállni annak az érzésnek, hogy többet
kaptunk, mint adtunk. Rendkívül sok tapasztalatot szereztünk, sok örömmel és élménnyel gazdagodtunk, mi is tanultunk.
Szavakkal ezt nehéz kifejezni. Senki közülünk nem számított ilyen meleg fogadtatásra, hiszen ez volt az első Szalvatoriánus
Önkéntes Missziós Mozgalom által szervezett tábor. Sződön is először került megrendezésre a nyelvi tábor.

14 napon át két csoportnak vezettünk
foglalkozásokat. Az első héten 37 alsó tagozatos gyermek, a második héten pedig 20
felsős tanuló vett részt. Igyekeztünk ötvözni a hasznos ismereteket az angol nyelv játékos tanulásával. A programok között szerepelt még tánc, sportversenyek, kézműves
foglalkozások, egynapos kirándulások. Reméljük, hogy a gyerekek elégedettek voltak.
Időnként furcsa volt nekünk felnőtteknek,
hogy mi is úgy élveztük a játékokat, mint
a gyerekek.

Mindannyian igyekeztünk kihasználni
saját tehetségünket. Nem is sejtettük, de Isten segítségével sikerült magunkból a lehető legtöbbet kihoznunk. Saját határainkat,
erőnket, kreativitásunkat próbáltuk feszegetni, hogy azok a gyerekek, akikkel foglalkoztunk a lehető legjobban használják ki a
velünk töltött időt. Minden este éjszakába
nyúlóan készítettük elő a másnapi feladatokat és a szükséges eszközöket. Ez számunkra nem fáradság, hanem jutalom volt, hi-

szen napról napra láttuk a gyerekek arcán
az örömöt, mindig ez adott erőt a következő napi munkához.
Igaz, hogy a tábor angol nyelvű volt, de
azért szerettünk volna mi is egy picit magyarul tanulni. Tehát akkor, mi a helyzet
a mi magyar tudásunkkal? Hosszú fáradság után megtanultuk a számunkra legfontosabb kifejezéseket. Ezek ilyen fontossági
sorrendben következnek:
1.
Nem értem.
2.
Nem tudom.
3.
Nem fontos.
4.
Semmi baj.
5.
Timi, segítség!

zösen vettünk részt a szentmisén. Ezt követően az esti vacsorára került sor, hiszen
kérdéseinkre ekkor kaphattunk választ.
György atya mesélt nekünk Magyarországról, az ország történelméről és kultúrájáról.
Ő az életpályára vonatkozó tanácsokkal látott el minket, mi pedig az egészségére vonatkozó tanácsokat adtunk neki azért, hogy
a lehető legtovább éljen (hárman közülünk
orvostanhallgatók vagyunk).
Néhány szó a gyerekekről. Nem számítottunk ilyen kedves és jól nevelt gyerekekre. A legjobbak a világon! Miközben játszottak, ettek, vagy amikor mellettünk ültek,
tanították nekünk a magyar nyelvet. Cserébe mi is próbáltunk nekik átadni néhány
lengyel szót. Egy kis irigységgel kell mondanunk, hogy nekik jobban ment, mint nekünk. Valójában a gyerekek már akkor hiányoztak, mikor hazafelé indultunk.
Nincs mód arra, hogy mindent részletesen leírjunk. Még mindig nagyon gazdagon
él bennünk a Sződön eltöltött két hét. Ez
az időszak gyönyörű, Isten jelenlétében eltöltött idő volt, tele sok örömmel, játékkal,
együttléttel.

Bár a legutolsó kellene, hogy nyerje az
egész versenyt. Timi egy olyan személy volt,
aki minden nap megmentette az életünket.
Nélküle gyakran csak állni tudtunk volna,
és mosolyogni a gyerekekre. Timi és Ági segítségével tudtuk irányítani a játékokat és a
foglalkozásokat.
Mialatt mi a gyerekekkel játszottunk, a
Karitász csoport gondoskodott arról, hogy
soha ne legyünk éhesek. Sőt, inkább arról,
hogy mindig legyünk jóllakva, és kerekebb
formánk legyen, mint azelőtt. Nagyon ízlett nekünk a magyar konyha, különösen a
fánk. Napról napra egyre nehezebben tudtuk csak felvenni a ruháinkat. A plébániai konyhát a nagymamák szeretete hatotta
át, hiszen náluk nagy szerepet tölt be, hogy
mindig jóllakva lássák unokáikat.
Az otthonos légkörről György atya gondoskodott. Minden napot közös imával és
reggelivel kezdtünk, majd mindegyikünk a
saját, napi feladatával foglalkozott. Este kö-

Köszönjük a meghívást, a meleg és szívélyes fogadtatást, minden mosolyt, minden
imát. Ezekből rengeteg erőt merítettünk.

Reméljük, szép emlékeket hagytunk közöttetek. Lehetséges, hogy jövőre ismét találkozunk.
Danuta Materzok és az önkéntesek (Natalia Laskowska, Anna Faba, Szcepan Pecak)

Hitélet
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Angol nyelvi tábor a plébánián
2016. augusztus 8-tól 19-ig különleges tábor volt a sződi plébánián. Négy fiatal érkezett Lengyelországból: Anna, Danuta, Natalia és Stephan. Velük két héten át angolul kommunikáltunk, ám
ez olykor csak kézzel-lábbal sikerült. Az első héten a kisebb gyerekek, a másodikon a nagyobbak vettek részt. Augusztus 15-én a
Gyümölcsoltó Boldogasszony pihenőhelyre zarándokoltunk, ahol
György atya celebrálta a misét. Visszaérkezésünk után megismerkedtünk a fiatalokkal. Többek között tanultunk Ausztráliáról, Japánról, Afrikáról, emellett az elsősegélynyújtás alapjairól, továbbá
activityztünk, origamiztunk, lufiból és lisztből aranyos figurákat

készítettünk, lengyel táncok lépéseit sajátítottuk el. Szerdán Budapestre utaztunk lézerharcolni. Másnap igazi vízi csatában volt
részünk a plébánia kertjében. Pénteken, a tábor utolsó napján pedig Sződ utcáit járva Szent Istvánnal kapcsolatos feladatokat oldottunk meg. Mindenkit meg is koronáztak a nap végén. 17 órakor kezdődött a táborzáró szentmise, melyet a plébánia kertjében
György atya mutatott be. Ezután sütögettünk, táncoltunk, énekeltünk. Sajnos búcsúzkodnunk is kellett. Nagyon köszönjük a fiataloknak ezt a két hetet. Várjuk őket jövőre is!
Vörös Laura

Balatoni tábor – Balatoni nyár
Július 11-én indultunk a Balatonra.
Az indulás nagyon körülményes volt, mert a Déli pályaudvaron egy órát vártunk a vonat indulására, Kemény „harcok” árán
tudtuk csak elfoglalni az előre lefoglalt helyünket. Viszont a szállás nagyon jó volt, hatalmas szobákban laktunk, külön házban
a fiúk és a lányok. Megérkezés után kipakoltunk s lementünk a
partra fürdeni.
A tábor témája: Vizek a Bibliában. Délelőtt foglalkozások voltak: Sanyi bácsi segítségével festettünk egy nagy képet, amit mindenki megtekinthet a plébánián. Süteményt készítettünk, minden nap más és más finomságot. Bibliai történeteket dramatizáltunk, és táblaképet készítettünk. Délután pedig fürödtünk a Balatonban. Egyik nap elmentünk Tihanyba kirándulni.
- Nekem legjobban a tábortűz tetszett. L.

- Az esti beszélgetések nagyon jók voltak. B.
- A balatoni fürdőzés klassz volt. ZS.
- Az új ismeretségek és a fürdőzés tetszett a legjobban. B.
Köszönjük a tábort, reméljük jövőre is lesz!
/Hetedik osztályos lányok/
Nekem nagyon tetszett a tábor. Kivéve az utazást. A szállás jó
volt. Sokat fürödtünk a Balatonban. A vizibiciklizés és a róla való
csúszkálás vidám perceket okozott mindannyiunknak. A tihanyi
kirándulást és a balatoni hajózást nagyon élveztem. Köszönöm a
tábort!
Nyíri Luca 4. osztályos tanuló

Nyári tábor Sződön – 2016.augusztus 8-19-ig
Elérkezett a várva várt nap, újra tábort nyitottunk a sződi plébánián, Isten segítségét, áldását kérve. Népszerűen lettünk, ezt bizonyította az 51 jelentkező!
Nagy várakozás előzte meg az első napot, mert lengyel fiatalok
jöttek segíteni, akik kedvességükkel oldották az ismerkedés első
perceit. A tábor mottója: „Kézzel-lábbal”, ami nagyon találó volt,
mert kevés gyermek beszélt angolul és ez sok vidámságra adott
okot. Rendhagyó volt ez a kezdeményezés, de reméljük az elkövetkező évekre is létjogosultságot nyer.
Gyermekeink nemcsak jól érezték magukat, de javult kommunikációs készségük, nyitottabbá váltak a világ felé. Megtapasztalhatták, ha szeretet van szívünkben, nincs határ és korlát, minden akadály legyőzhető.
Táborunkra ráillett a nemzetközi jelző is, mert Istennek hála a
lengyel fiatalok mellett egy indiai származású szalvatoriánus nővér is meglátogatott minket. Megismertette a gyerekekkel az indiai kultúrát, népviseletet; délutánra a lányok szebbnél szebb szárikban vonultak fel büszkén viselve a pöttyöt homlokukon. Programjaink változatosak voltak, alkalmazkodva az időjáráshoz. Két alkalommal házon kívül, egyszer a dunakeszi játszóházban, másodszor
Pesten lézeres akciójátékban vettek részt.
Tanultunk: névjegykártya készítést, tésztából ékszert gyártani és
egy múmia beöltöztetése közben a testrészek angol neveit, origami technikával állatokat hajtogatni, közben elsajátítottuk a z álla-

tok neveit angolul.
A családdal és tagjaival, szerepükkel is foglalkoztunk angol nyelven, sok énekkel és tánccal kiegészítve. Volt vizicsata, kísérletek
bemutatása és magyarázata. Ismerkedés az elsősegélynyújtással, a
gyakorlatban ki is próbálhatták, mivel előfordultak horzsolásos és
méhcsípéses balesetek is.
Sződ határában van a Gyümölcsoltó Boldogasszony Pihenőhely,
ide zarándokoltunk szentmisére Nagyboldogasszony ünnepén.
Utolsó nap Szent István király történelemformáló alakjáról csapatverseny keretében emlékeztünk meg, a községben felkerestük az
emlékműveket.
Táborzáráskor szabadtéri szentmisén a szülőkkel közösen adtunk
hálát Istennek a sok kegyelemért, mellyel gazdagította lelkünket.
Majd tábortűz mellett szalonnasütés, süti evés és hangulatos beszélgetések közepette levetítve még egyszer megnézhettük a két hét legjobb eseményeit. Sok tánccal és énekkel, majd könnyes ölelésekkel
búcsúztunk el lengyel barátainktól, kérve, hogy jövőre is látogassanak el hozzánk.
Itt mondunk köszönetet a Központi Karitásznak a támogatásért,
hogy lehetővé tette a tábor megvalósítását. Kívánjuk, hogy a mi
örömeink és hálánk megsokszorozva ragyogják be napjaikat
Czinege Vincéné
Karitász vezető
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Hitélet

Köszönetnyilvánítás
A Sződi Mária Magdolna Római Katolikus Plébánia plébánosa: Nowák György, minden dolgozója és a templomba járó hívek
szeretnék megköszönni ezúton is a község vezetésének és képviselőtestületének a templom mellett található parkoló kialakítását és
használatba adását. Ezentúl minden templomunkba és plébániánkra autóval érkező vendéget ez a kulturált és rendezett parkolóhely fogadja, evvel is hozzájárulva a településünkről kialakított jó benyomásokkal gazdagodáshoz.
Köszönjük szépen!
							

a sződi hívek nevében:
Nowak György plébános

„Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva, szeretnék köszönetet mondani azoknak a résztvevőknek, akik a Fiam Szíjgyártó László (Szíjas) temetésén részt vettek és elkísérték utolsó útjára.”
Köszönettel: Rusznyák Ferencné Édesanya

Tervezett programok a Plébánián
November 2- 4.
őszi tábor a plébánián.
November 5. szombat
kirándulás Budapestre
November 26 szombat - 18 óra
I. adventi gyertyagyújtás a templom előtt
Adventi ” Rorate” szentmisék minden héten,
szerdán és pénteken, utána „ Agapé „ a plébánián
December 3. szombat- 18 óra
II. adventi gyertyagyújtás a templom előtt
December 6.
Szent Miklós ünnepe a templomban
December 10. szombat - 18 óra
III. adventi gyertyagyújtás a templom előtt
December 17 szombat 18 óra
IV. adventi gyertyagyújtás a templom előtt
December 24.
Jézus születése - Éjféli Szentmise
December 25- 26.
Karácsony, ünnepi szentmise a templomban – Pásztorjáték

www.szod.hu
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http://www.facebook.com/szod.kozseg.1
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. A szerkesztőség állandó résztvevői: faluház - Buzogány Márta, iskola - Gazsó Tímea,
Csatlós Tímea, óvoda - Kemenczeiné Rácz Magdolna, katolikus egyház - Lángné Szemcsák Nóra, iskolai sport - Kulumbán
Attila, tördelő - Herczeg Csilla. Nyomdai előkészítés: NetOffice Plusz Kft. Nyomda: Multiszolg Bt., ISSN: 2063-6083
A szerkesztőbizottság a kéziratok rövidítésének jogát fenntartja! A szerkesztőség a magánjellegű közleményekért, tördelési,
nyomdai hibákért felelősséget nem vállal! A kézirat szeptember 9-én került lezárásra.
Tájékoztatjuk tisztelt szerzőinket és hirdetőinket, hogy a Sződiek Híradója téli számának lapzártája 2016. december 8-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.
Felhívjuk hirdetőink figyelmét, hogy a megjelenés előtt szíveskedjenek a hirdetési díjat a polgármesteri hivatal pénztárába
befizetni. Bruttó hirdetési díjaink 2015-ben: egy oldal fekete-fehér 20.000 Ft, fél oldal fekete-fehér 10.000 Ft, negyed oldal
fekete-fehér 5.000 Ft.

