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A Faluház hírei | 1956
Break-tánc

Jóga

Hatéves kortól minden break, lockin, poppin vagy hiphop stílusokat gyakorlót vagy
kezdőt szívesen látnak a csapatukba. Az edzéseket Farkas
Péter tartja hétfő, kedd és csütörtök 17–19 óráig, a részvétel
ingyenes.

Vezeti:
Antal Csabáné Irénke
Hetente kedden: 18.00–19.00

Tűzdobkör – avagy dobolj
tüzesen!
Hagyományőrző foglalkozásunkra korhatár nélkül szeretettel várunk mindenkit, akit
érdekel:
» az ősi magyar hitvilág
» a dob és az ősi hangszerek
» az együttzenélés, éneklés
Az ingyenes foglalkozásokat
csütörtökönként Dinka Károly tartja.

Sződi olvasókör
„Jöjjön be a könyvtárba, egy jó meleg
teára…”, és legyen tagja
egy
lelkes
csoportnak,
mely célul tűzte ki, hogy
rendszeres
összejövetelein
irodalmi művek kapcsán
embereket érintő kérdésekről
beszélgessen. Az olvasókört a
sződi könyvtárban, kellemes,
hangulatos
légkörben
tartjuk, ahol tea és keksz
mellett
beszéljük
meg
olvasmányainkat szerdánként
16–18 óráig.

Sződi Szita Táncegyüttes
Vezeti: Hertel Szilvia kéthetente pénteken: 19–22 óráig.

Hagyományörző klub
Klimász Jánosné Zsóka vezetésével keddenként 17–19 óráig.

Alakformáló-zsírégető torna
Szerdánként 18.30–19.30-ig.

Hastánc
Almási Mónika vezetésével
péntekenként 19–20 óráig.

Pilates női torna
Vezeti: Gajda Gabriella
Hetente szerdán és pénteken
18.30–19.30

Szülők néptánca
Vezeti: Priskin Éva és
Galambos György
Hetente kedden 18.00–20.00

Caribian Salsa
Szeretnél táncolni, mozogni?
Érezd velünk a Kubai Salsa és
a Salsa aerobik vérpezsdítő ritmusait!
Vezeti: Bonis Evelin
Hetente hétfőn: 17.00–18.00
gyermek, 18.30–19.30 felnőtt
foglalkozás

Nyugdíjas klub
Vezeti: Mikó Mária
Minden hónap 3. vasárnapján
15.00–18.00

Regejáró művészeti klub
Művészeti vezető:
Heinczinger Miklós
Minden hónap első péntekén
19.00–22.00

1956
Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik Ők, akik örökségbe kapták -:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?
(Márai Sándor: Mennyből az angyal)
Mondják, a nemzetek történelmét a győztesek írják, a világtörténelmet, az eseménye-

A Faluház elérhetőségei
Cím: 2134 Sződ Dózsa György út 100.
Vezető: Buzogány Márta színművész, művelődésszervező
Telefon/fax: 06 27 388 392, 06 30 397 7379
E-mail: faluhaz@szod.hu

Könyvtári nyitva tartás:
kedd: 14.00 – 20.00
szerda: 14.00 – 18.00
péntek: 14.00 – 16.00

Szolgáltatások:
Faluházunk nemcsak programokkal várja a betérőket,
hanem egyéb szolgáltatásokkal is állunk rendelkezésükre:
Fénymásolást vállalunk
A4-es méretben 20 Ft/oldal
Könyvtári időben ingyenes internetezési lehetőséget
biztosítunk vendégeink számára.
Terembérlet
A Faluház szép kialakítású, új termei bérelhetőek,
amelynek egyeztetésében Buzogány Márta
szívesen áll rendelkezésükre.

ket formáló, formálni akaró mindenkori nagyhatalmak
szerkesztik. Azt is mondják,
csak a jövő biztos, a múlt az
bizony néha változhat. Nekünk magyaroknak megadatott ezt a „múltat” megváltoztatni. A bukás tényét nem tudjuk eltörölni, de sikerült felragyogtatni azt az egykori célt,
amiért oly sokan fizettek az
életükkel, börtönökben töltött
évekkel, keserves mellőzések-

kel, nélkülözéssel. A korábban
megírt történelmet az elbukottak, a vesztesek csak ritkán
tudják a világgal újra átértékeltetni, újra íratni. Mi magyarok
azon kevesek közé tartozunk,
akiknek ez sikerült, megadatott történelmünk során.
Vajon hányan tudják hazánkban, hogy kikért és miért szólalnak meg a keresztény világban mindenütt, minden
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délben a harangok? Tudjuke, hogy magyar hősökért, az
1456-os nándorfehérvári győzelem örök emlékére, amikor
Hunyadi János hős végvári katonáival megállította az Európára törő török hadakat. Tudatosult-e a fél évezreddel későbbi nemzedékekben, hogy
Európa szívében a magyar
nép évszázadokon át védőbástya volt, hogy a maga szabadságküzdelmeivel Európa szabadságát is védte.
Mégis, amikor ez a kis nemzet a maga küzdelmeit vívta,
a világ bár elismerte, mindig
magára hagyta.
A 20. század népünkre is, mint
a többi európai népre sok
megpróbáltatást rótt. Két világháború: szenvedés, halál, az
országhatárok hatalmi érdekek szerinti megváltoztatása.
1945-ben egy megnyomorodott nép -hat háborús év borzalma után – hittel, bizakodással tekintett a jövőbe, látott
hozzá a romok eltakarításához, az ország újjáépítéséhez.
Felszabadultunk szovjet segítséggel, ezért azonban nagy
árat kellett fizetnünk. A segítség álarca mögött ott lapult a
zsarnokság. Testet - lelket bénító, nyomorító, sokszor megalkuvásra kényszerítő idő következett.
A 40-es, 50-es években
nagyszüleinknek
mindent
szovjet mintára kellett tenniük. Erre már készen állt egy
erre jól kiképzett, megalkuvásra, árulásra kész vezetőgárda. A túlzott iparosítás, a
mezőgazdaság visszaszorítása, a torz gazdaságpolitika az
országot lehetetlen helyzetbe sodorta. Akik szót mertek
emelni ellene, azokat deportálták, bebörtönözték, de sokak kényszerültek az ország
elhagyására is. Törvénysértések, koncepciós perek kegyetlen időszaka volt ez.
Ezek az előzmények érlelték
meg az elégedetlenséget, lobbantották lángra 1956 történéseit.
Mi is történt 1956 októberében? Nem történt más,
mint egy hatalmas, vörös lobogós Góliát árnyékában fel mert állni a pirosfehér-zöld, kivágott címeres zászlajával egy kis Dávid.

Nem történt más, mint egy
térdre kényszerített, többszörösen kifosztott, becsapott nép fel mert állni, szembe mert nézni, fegyvert mert
ragadni egy olyan hatalom
ellen, amely hazug álmokra építette a saját ideológiáját.
Nem történt más azokban a hűvös napokban, mint
egyszerre sok ember merte kimondani az igazságot.
Nem történt más, csak az,
hogy sok embernek volt bátorsága kimondani a „NEM”et az addig átélt nyomornak, a
mindennapok addig megélt félelmeinek, az addig mondott
hazugságainak, a családok rettegésének, a bizonytalanságnak.
Sok dal született a közelmúltban is, amelyek már nagyszüleink,
szüleink
megélt fájdalmából, a tegnap
friss emlékeiből merítettek.
Higgyük azt, hogy egy kicsit
mindig büszkébbek leszünk
elődeink tetteire, egy kicsit
mindig erősebbek, okosabbak,
összetartóbbak leszünk a mindennapokban, mert ez 1956
igazi üzenete.
Azt hiszed, hogy nyílik még a sárga rózsa,
Azt hiszed, hogy hallgatunk a hazug szóra,
Azt hiszed, hogy mindig mindent megbocsátunk,
Azt hiszed, hogy megtagadjuk minden álmunk,
Minden álmunk.
El ne hidd azt, bárki mondja, hogy ez jó így,
El ne hidd, hogy minden rendben, bárki szédít,
El ne hidd, hogy megváltoztunk vezényszóra,
El ne hidd, hogy nyílik még a sárga rózsa,
Sárga rózsa.
Virágok közt veled lenni,
Tudom, szép volna, kedvesem
Virág sincsen, te sem vagy már,
Miért hagytuk, hogy így legyen?
Virágok közt veled lenni,
Tudom, szép volna, kedvesem
Virág sincsen, te sem vagy már,
Nem ad választ ma senki sem!
(Bródy János: Miért hagytuk, hogy így legyen?)

1956
Rian a föld, a falak dőlnek,
Kék harsonákkal zeng az ég.
S barlangjából a dohos kőnek
Az ember újra fényre lép.
Fonnyadt testünket záporozza,
Sápadt arcunkra hull a nap,
S szédülten, szinte tántorogva,
Szabadság, szívjuk sugarad.
Sötétből tárul ki a szívünk:
Nyíló virág a föld felett.
A szolgaságból fényt derítünk,
Fegyver nélkül is győztesek.
(Tollas Tibor: Október 23.)
Megyünk, valami láthatatlan
áramlás szívünket befutja,
akadozva száll még az ének,
de már mienk a pesti utca.
Nincs már teendő: ez maradt,
csak ez maradt már menedékül,
valami szálló ragyogás kél,
valami szent lobogás készül.
Zászlóink föl, újjongva csapnak,
kiborulnak a széles útra,
selyem-színei kidagadnak:
ismét mienk a pesti utca!
Ismét mienk a bátor ének,
parancsolatlan tiszta szívvel,
s a fegyverek szemünkbe néznek:
kire lövetsz, belügyminiszter?
Piros a vér a pesti utcán,
munkások, ifjak vére ez,
piros a vér a pesti utcán,
belügyminiszter, kit lövetsz?
Kire lövettek összebújva ti,
megbukott miniszterek?
Sem az ÁVH, sem a tankok
titeket meg nem mentenek.
S a nép nevében, aki fegyvert
vertél szívünkre, merre futsz,
véres volt a kezed már régen
Gerő Ernő, csak ölni tudsz?
...Piros a vér a pesti utcán.
Eső esik és elveri,
mossa a vért, de megmaradnak
a pesti utca kövein.
Piros a vér a pesti utcán,
munkások - ifjak vére folyt,
- a háromszín-lobogók mellé
tegyetek ki gyászlobogót.

A háromszín-lobogó mellé
tegyetek három esküvést:
sírásból egynek tiszta könnyet,
s a zsarnokság gyûlöletét,
s fogadalmat: te kicsi ország,
el ne felejtse, aki él,
hogy úgy született a szabadság,
hogy pesti utcán hullt a vér.
(Tamási Lajos: Piros vér a pesti utcán)
Van egy ország, van egy ház
Ahol élt rég nagyapád.
Nem volt írott, rajzolt határ
Ez az ország a te hazád.
Van egy emlék, van egy kép
három színről, ami tiéd.
Széles völgyön, folyókon át
Ez az ország a te hazád.
Vannak még hegyeken túl is
Hangjuk hív, téged szólít.
Mint szarvas vezet tovább
Ez az ország a te hazád
Van egy templom kertjében sírok
Holtat, élőt tanúknak hívok.
Kik hallják harang szavát
Ez az ország a te hazád
Van egy út, előtted áll
Túl réten, mezőkön át.
Hol megtalálod a fény fiát
Ez az ország a te hazád.
Nézz az égre száll egy madár
Messze érhet ki jövőbe lát
Amit érzel szíved kíván
Ez az ország a te hazád.
Nézz az égre, száll egy madár
Messze érhet ki jövőbe lát
Amit érzel szíved kíván
Ez az ország a te hazád.
Tiéd a föld, Tiéd a szó
Nincs már zord határ.
Hol piros, fehér és zöld a zászló
Az ország a te hazád.
Tiéd a föld, Tiéd a szó
Nincs már zord határ.
Hol piros, fehér és zöld a zászló
Az ország a te hazád.
(Kormorán – Varga Miklós: Ez az ország
a te hazád)

Szociális tájékoztató | A baptista felekezet hírei
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A szociális és egészségügyi bizottság tájékoztatója
Sződ Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a szociális és egészségügyi bizottságot ruházta fel azzal a hatáskörrel,
hogy felelősséggel gazdálkodjon az éves költségvetésben meghatározott szociális célú pénzeszközzel,
kísérje figyelemmel a rászorulók élethelyzetét, és
gondoskodjon annak javításáról.
A szociális és egészségügyi
bizottság a törvény előírásainak betartásával az elmúlt fél
évben az éves szociális keretből 5.750.000 forintot használt fel. Ennek az összegnek
a nagyobb részét (l. 655.500
Ft) a Hunyadi János Általános Iskola diákjainak ingyenes tankönyve tette ki. (Itt
jegyzem meg, hogy a megyében, de tudomásom szerint az országban sincs példa

a családok ilyen módon történő támogatására.)
Az összeg másik nagy részét
(l.315.000 Ft) a középiskolás
és felsőfokú oktatásban részt
vevő gyermekek, valamint a
Neveleken lakó általános, közép, illetve felsőfokú tanulmányokat folytatók beiskolázási segélyére fordítottuk.
Hatvannégy főt részesítettük átmeneti segélyben
(1.272.000 Ft), 3 fő részére
temetési segélyt (60.000 Ft),
valamint 520.000 Ft összegben rendszeres gyermekvédelmi támogatást, 499.350 Ft
értékben lakhatási támogatást
állapítottunk meg.
Az év második felében is szeretnénk minden olyan lakótársunkon segíteni, akinek az
életfeltételei kerültek veszélybe, az anyagi körülményeiben
bekövetkezett változások mi-

Kedves Barátaink!
Az idén néhány alkalommal
evangelizációt szerveztünk a
Faluházban. Énekeltünk, zenéltünk Istennek. Róla szóltak a dalok: irántunk érzett
és kimutatott szeretetéről, lényéről, nagyságáról. Egy kicsit kézzel fogható volt köztünk az Ő jelenléte, a tisztaság,
a békesség, az öröm. Megszólalt az Ige is-, az Ő igazságai
arról, hogy miért megy tönkre az életünk nélküle, kitől várhatunk segítséget, mit tehetünk mi az életünk változásáért, és mit tud tenni az egyedül
élő Isten mi értünk. Hirdettük
az Igét, ugyanabban a hitben,
mint a bibliai emberek, hogy
amikor ők hívogatták az embereket megtérésre, akkor abban benne van az Isten hívása
is. Szívünk pedig keresi az élet
értelmét, célját. De hogyan találnánk meg azt, amit nem keresünk?
Keresd az Istent, ez legyen
az első helyen, hiszen ez a világ elmúlik.
Isten az üdvösségre hív
minket. Ő azt akarja, hogy az

emberek megmeneküljenek a
bűnből és annak következményétől a pokoltól, amikor majd
Ő igazságosan megítéli az emberek életét. Vannak is, akik
meg akarnak menekülni. Többé már nem akarnak a saját útjukon járni. Eljutottak odáig,
hogy azt akarják, amit az Isten akar.
Miért kellene engedelmeskedni? Mert hiszünk a Bibliának, hogy egyedül ő tudja kicserélni a szívünket, hogy neki
engedelmeskedjünk, és így
megmeneküljünk.
Miért kellene üdvösségünket, megmenekülésünket véghezvinni (Károli)? Azért, mert
Krisztus már véghezvitte. Ő
átvállalta büntetésünket, a halált a kereszten. Továbbá, mert
Isten bennünk munkálkodó
Isten, hogy akarjunk akarni és
munkálkodni. Üdvösségünk
munkálása tehát Istennek való
engedelmesség is.
Ha Isten azt akarja, hogy
feddhetetlenek, romlatlanok,
hibátlanok legyünk, akkor ő
azt munkálni is fogja bennünk,

att gondot okoz lakása fűtése,
az élelem biztosítása.
A szociális és egészségügyi
bizottság az elmúlt évekhez
hasonlóan – amennyiben a
megmaradó szociális keret lehetőséget nyújt – hivatalból
nyújtana segítséget a gyermekét egyedül nevelő szülőnek,
a nagycsaládosoknak a Karácsonyi ünnepek megtartásához.
Sajnos a többéves gyakorlatot – mint a 70 éven felüliek és az egyedülállók részére
hivatalból történő segélyezés
– folytatni nem áll módunkban. A rászorulók egyéni kérelem benyújtásával kérhetnek segítséget szociális helyzetükben beállott nehézségeik megoldásához.

jában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 150
százalékát, azaz a 42.750 forintot, egyedülállók esetében
pedig a nyugdíjminimum 200
százalékát, azaz az 57.000 forintot.
A segélykérő nyomtatványokat a www.szod.hu honlapról
le lehet tölteni, de személyesen is átvehető a polgármesteri hivatalban, és a Faluházban.
Az egyéni kérelmek beérkezésének határideje: 2011. december 2.
Szociális és
egészségügyi
bizottság

A törvény értelmében átmeneti segélyben részesíthető az
a kérelmező, akinek a család-

hogy mi is akarjuk, és hogy
azok is legyünk.
Ha érzem, hogy Isten Lelke
bennem munkálkodik, de én
nem engedelmeskedem, lesz
ennek üdvösség a vége? „Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak
vagy nyerészkedőnek, azaz
bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait.” (Ef 5,5-6)
Ha nem akarom azt, amit
Isten akar, lesz nekem üdvösségem? Hogy nincs bennem
semmi félelem és rettegés,
hogy így az üdvösség helyett
Isten ítéletével fogom szembetalálni magam?
Ha én nem hallgatok az igehirdetőre, lesz ebből üdvösség?
Amikor Isten munkálkodni
akar bennünk, és megmondja,
hogy mit akar, akkor ne zúgolódjunk, ne morgolódjunk, ne
vonakodjunk, hanem figyeljünk arra, hogy megtartsuk az
élet igéjét.

Ha megtartjuk a sötétség
ellenére, ragyogó lesz az életünk.
Ha megmentettségünkből
kifolyólag tudunk úszni az árral szemben, hogyne akarnánk
úszni az üdvösségünkért! Ha
tudunk úszni, akkor ússzunk
is! „Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint!”
(Gal 5:25) Néha elkel a figyelmeztetés, a rettentés.
„Abban nyilvánul meg Isten
hozzánk való szeretete, hogy
egyszülött Fiát küldte el Isten
a világba, hogy éljünk őáltala!”
(1Ján 4,9) Életre keljünk és éljünk általa.
Áldás legyen Sződ életén és istenkeresésén!
Szeretettel:
Kotán Béla
baptista lelkipásztor
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Helytörténet – Köztünk éltek

Isten szolgája, Hasznos Apollónia CJ
Ki Hasznos Apollónia, a sződiek „Nővérkéje”, és mit jelent a neve mögött olvasható kétbetűs rövidítés? A Sződön eltöltött közel másfél évtizeden kívül általunk kevéssé ismert életéről, sorsáról
kérdeztük a 85 éves szerzetesnővért.
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A rendtársai által csak Pollikának hívott Apollónia nővér 1926-ban született Szolnokon. Nagyon jómódú, száz
hold földön gazdálkodó, Besenyszögtől
(Jász-NagykunSzolnok megye) kilenc kilométerre, alföldi tanyán élő katolikus családból származik. Ő is
– csak úgy mint testvérei és a
hasonlóan a nagyobb településektől távolabb élő kortársai
– a szülői háztól több kilométerré lévő elemi iskolába nap
mint nap gyalog tette meg az
utat. Saját és öt testvérének élete tragikus fordulatot vett, amikor 9 éves korában szüleit egymás után, rövid idő alatt elveszítette. Először – másfél évvel húga születését követően, a
gyermekágyon szerzett betegség következtében – édesanyja hunyt el, majd tragikus hirtelenséggel elveszítették édesapjukat is. Ezt követően az árvaságra jutott testvérek a közeli anyai nagyszülők majorjába kerültek. Nagyszülei hat saját gyermekük után még az árván maradt öt unokát is szerencsésen felnevelték. A négy
polgárit már Szolnokon végezte, majd felvették a nagyváradi
tanítóképzőbe. Itt két évig tanul, majd amikor a politika Erdélyt ismét Romániához csatol-

ta, a bizonyítvány kiadása után
visszakerül Szolnokra. Ezután
– más lehetőség híján – katolikusként egy évet a kecskeméti
református tanítóképzőbe jár,
majd következik még két év a
városi angolkisasszonyoknál.
Mivel nem volt kollégiumi szállása, csak úgy tudta fenntartani magát, hogy a tanulás mellett
„Nyilas Misi módjára” a városban egy fiatal gimnazista lányt
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nőnek Kecskemétre egy háromgyermekes, jómódú családhoz. Innen 1952-ben a 18 kilométerre lévő Nyárlőrincre került hitoktatónak. A legsötétebb Rákosi-korszak közepén –
mivel egy gyermeket sem mertek a megfélemlített szülők hittanra beíratni –, elvették hitoktatási engedélyét. Itt találkozott a későbbi sződi plébánossal, Antal Józseffel, akivel húsz
évet töltöttek az egyházközségben, majd
j inne
innen kerültek
át 1971-b
1971-ben
Sződre. Az akkor már
nagybe
et
nagybeteg
Delia plébános
pléb
melAntal
lett An
nt Józsefen
(Iszkáz,
(Iszká
áz 1912. januárr 25. – Göd,
1999.
199
9 január 9.)
kívül
kívü
ü senki sem
vállalta
váll
la a plébánia vezetését.
(Delia
(De
eli István 66
korában,
éves
1971.
október
197
71
23-án
23-á
án hunyt el.)
Hasznos
ApolHas
sz
lónia
1971–
lóni
ia
1984
198
84 között a
sződi
sző
őd egyházközség
„minkö
öz
denese”,
azaz
de
en
hitoktató,
ssekrestyés,
e
kántor, egykká
hházközségi
jegyző, házjje
vve z e t ő n ő ,
ppárbér-beszedő volt
ssz
egy szem
személyben.
mé
Biemzonyára sokan
s
lékeznek
lékezne
ek Trabantjára, noo meg a sár-

ga Babettára… Sok minden készült az egyházközségben az
itt töltött éveik alatt. 1971-ben
megerősítették a templomszentélyt, 1973-ban felújították a
templom tetőszerkezetét, renoválták a homlokzatot. 1974-ben
kicserélték a templom és a torony ablakait, fűthetővé tették
a templomi padokat. 1975-ben
történt meg az orgona villamosítása. 1977-től lettek vezérléssel ellátva a harangok. Apropó harangozás... E sorok írója 1976-ban, első osztályos tanulóként, a hittanórán, a templomtorony alatti előtérben, a
Szokol rádiót tartva és azon a
pontos időt hallgatva látta még,
ahogy a nővérke delet harangoz. 1978-ban történt meg a
plébánia
tetőszerkezetének,
1979-ben pedig az ablakainak a
cseréje, 1980-ban zajlott az előző külső renoválás. Az atyával
1984-ig laktak Sződön, majd a
fiatal Gedeon József érkezett
a plébánia élére. Életük ezután
Alsógödön, a Fürst Sándor
(ma Vasvári Pál) utcában folytatódott. Itt halt 1999-ben Antal esperes úr, majd Apollónia
nővér az örökségéből vett házat eladta, és a befolyt pénzzel
unokahúgait támogatta. Ezután
immár ismét szerzetesnővérként újra Kecskemétre, a rendházba került, majd néhány éve
a zugligeti rendházban éli mindennapjait. 2008-ban Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsektől elismerő díjat vehetett át a Kecskeméti Főplébániához tartozó Szent Miklós Lelkészség temploma és közössége anyagi és lelki szolgálatáért.
Isten éltesse sokáig!
Volentics Gyula

Sződiek Híradója – Negyedévenként megjelenő önkormányzati hírmagazin. Kiadja: Sződ Község Önkormányzata, 2134
Sződ, Dózsa György út 216. (tel.: 06 27 388 188, fax: 06 27 388 285, e-mail: szodiekhiradoja@invitel.hu, www.szod.hu).
Felelős kiadó: Hertel László polgármester. Felelős szerkesztő: Volentics Gyula. Szerkesztőbizottság: Kolumbán Attila, Sándor Zsoltné, Kemenczeiné Rácz Magdolna, Erdélyi Balázs, Papp István, Mészáros Ágnes. Tördelés: Aletheia Multimedia Kft.
Nyomda: Gemini Nyomda
A szerkesztőbizottság a kéziratok rövidítésének jogát fenntartja! A szerkesztőség a magánjellegű közleményekért, tördelési,
nyomdai hibákért felelősséget nem vállal! A kézirat október 27-én került lezárásra.
Tájékoztatjuk tisztelt szerzőinket és hirdetőinket, hogy a Sződiek Híradója téli számának lapzártája december 5-én 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@invitel.hu e-mail címre várjuk.
Felhívjuk hirdetőink figyelmét, hogy a megjelenés előtt szíveskedjenek a hirdetési díjat a polgármesteri hivatal pénztárába befizetni.
Bruttó hirdetési díjaink 2011-ben: egy oldal fekete-fehér 15.000,- Ft, egy oldal színes 30.000,- Ft, fél oldal fekete-fehér 7.500,Ft, fél oldal színes 15.000,-Ft, negyed oldal fekete-fehér 3.750,-Ft, nyolcad oldal fekete-fehér 1.875,-Ft.
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Mozaik

MEGHÍVÓ

Augusztus 20-án a Sződi Fórum Egyesület tagjai
a szlovákiai
Vadas-fürdőben

Sződ község Önkormányzatának Képviselő Testülete november 12-ét az
idősek napjává nyilvánította.
A Szociális Kerekasztal tagjai ezen a neves napon ünnepi műsorral,
vendéglátással és reméljük jókedvvel, vidámsággal szeretnék köszönteni a
község szépkorú lakosságát.
Kérünk minden 6o. életévéhez közeledő és azt meghaladó korú lakótársunkat,
hogy vegyen részt ezen a kellemesnek ígérkező délutánon.
Az idősek napja 2011. november 12-én 15 órakor kerül megrendezésre a
Faluház Nagytermében.
Miletin Istvánné
A Szociális Kerekasztal Elnöke

Feladvány
A következő oldalon található keresztrejtvény feladványa.
Erdély egyik leghíresebb festőművésze. Augusztusban
kaptam festő-szobrász bará-

tomtól az Erdély, ill. Szászrégen városának jelentős személyiségét bemutató könyvet, aminek egyik érdeme,
hogy egy román szerző,
Georg Tripon tollából íródott.
A rejtvényben szereplő
művész több mint nyolc évtized alatt számtalan értékes

művet alkotott (pl.: Gyulafehérvár, Maroshéviz, Régenben szobrai). A Vatikán tulajdonában is van egy tojásmozaik Krisztus-képe.
Idős kora ellenére alkotóvágya még ma is töretlen.
Önzetlen segítségéve lszámos fiatal tehetség készült
fel az egyetemre, akik ma

már alkotóművészek. Sződöt
nagyon szerette, és aki innen
meglátogatta műhelyében,
kép vagy linometszet nélkül
nem távozhatott.
Ha megfejtetted a művész
nevét, olvashatsz és többet
megtudhatsz róla az interneten.
Nagy Bertalanné Ica
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Szabadidő – Rejtvény

Ki az alkotó?

Mi az alkotás?

A REJTVÉNY FELADVÁNYÁT A 21. OLDALON TALÁLJA MEG A KEDVES OLVASÓ!

Ép testben ép lélek – Sport

Diáksport
Óvodás labdarúgás
Göd VUK Kupa
A sződi ovis csapat rövid nyári
szünet után kiemelkedő eredménnyel kezdte az őszi szezont. A hagyományos Göd
VUK Kupán remek hangulatban és izgalmas teljesítménynyel jutott el a döntőig, ahol a
rendes játékidőben 2:2-es végeredmény született. Az aranyérem sorsát büntetőkkel döntötték el, ahol 5 méterről kellet üres kapura rúgni a labdát.
Major Máté és Belán Samu
pontos lövésével nyert a csapat.
EREDMÉNYEK:
Lenkei – Sződ
Hétszínvirág – Sződ
Kastély – Sződ
Hétszínvirág – Sződ

0:5
1:1
1:3
2:2
(1:2)
Gólszerzők: Belán 6, Major 3,
illetve Hertel és Horváth 2 – 2
Tudósító: Hertel Tamás

Vác Dunakanyar MLSZ
óvodás labdarúgás
Tizenegy csapat részvételével
zajlott le a Váci Stadionban az
U7-es tehetségkutató labdarú-

Sződiek Híradója – 2011. ősz 23

gó torna. Kitűnő időben, rangos csapatokkal, lelkesedéssel,
remek, kitartó játékkal és taktikával csúcsosodott csapatink
teljesítménye.
EREDMÉNYEK:
Körmérkőzések
Sződ 1. – Göd
1:1
Sződ 1. – Üröm SC
2:1
Sződ 1. – Fót SE
0:1
Sződ 2. –
Üröm Mészöly Focisuli 0 : 8
Sződ 2. – Letkés 1.
7:0
Sződ 2. – Vác 2.
1:1
Helyosztók:
Vác 1. – Sződ 2.
7:0
Vác 1. – Sződ 1.
3:3
Sződ 1. – Sződ 2.
2:0
Gólszerzők: Belán 5, Horváth
3, Major és Volentics Anna 22, illetve Nyéki 1
VÉGEREDMÉNY:
1. Üröm Mészöly Focisuli
2. Fót SE
3. BP. Csillaghegy
Mészöly Focisuli
4. Vác VLSE 1.
5. Sződ DSE 1.
6. Sződ DSE 2.
7. Göd SE
8. Letkés 2.
9. Vác VLSE 2.
10. Üröm SE
11. Letkés 1.
Kolumbán Attila
DSE elnök

DSE edzések
2011–2012
Labdarúgás
Hétfő
6:45 – 7:45
III–IV. korcsoport
15:00 – 16:30
I– II. korcsoport

DSE eseménynaptár 2011
ősz–tél
November
Teremlabdarúgó Diákolimpia
(Vácrátót, Göd, Kismaros)
Teremlabdarúgó torna VVLSE (Vácrátót)

Szerda
15:00 – 16:00
I–II. korcsoport
16:15 – 17:30
óvodások

Teremlabdarúgó torna III.
HSC (Budapest)

December

Péntek
6:45 – 7:45
III–IV. korcsoport

Mikulás futás utcai futóverseny (Vác)
DSE mikulás

Kézilabda

Óvodás teremlabdarúgó torna
(Sződ)
Kolumbán Attila
DSE elnök

Csütörtök
18:00 – 19:30
kezdők és haladók

Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei
Igazgatóság 2011–2012. őszi forduló
II. OSZTÁLY (B) FELNŐTT
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.

08. 28.
09. 04.
09. 11.
09. 18.
09. 25.
10. 02.
10. 08.
10. 15.
10. 23.
11. 06.
11. 13.
11. 19.

2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.

08. 28.
09. 09.
09. 11.
09. 18.
09. 25.
10. 02.
10. 08.
10. 15.
10. 23.
11. 06.
11. 13.
11. 19.

17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:00
15:00
14:30
14:30
13:30
13:30
11:00

Sződ – Kerepes
Galgahévíz – Sződ
Sződ – Pécel
Sződ – Püspökhatvan
Szada – Sződ
Sződ – Dány
Kistarcsa – Sződ
Sződ – Iklad
Őrbottyán – Sződ
Tóalmás – Sződ
Sződ – Valkó
Fót – Sződ

II. OSZTÁLY (B) U 19 IFI
15:00
14:30
14:30
14:00
14:00
13:00
13:00
12:30
12:30
11:30
11:30
13:00

Sződ – Kerepes
Galgahévíz – Sződ
Sződ – Pécel
Sződ – Püspökhatvan
Szada – Sződ
Sződ – Dány
Kistarcsa – Sződ
Sződ – Iklad
Őrbottyán – Sződ
Tóalmás – Sződ
Sződ – Valkó
Fót – Sződ

ÖREGFIÚK VÁCI A CSOPORT

Karate
Czinege Patrik iskolánk tanulója a Peregrinus Harcművészeti Egyesület tagja. Szombathelyen öt ország 200 ver-

senyzője vett részt a Goju Kupán. Korosztályában a kata
(formagyakorlat) a 4., illetve a
kumite (test-test elleni küzdelem) 2. helyezettje lett. Gratulálunk!
KA

2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.

09. 05.
09. 12.
09. 15.
09. 19.
09. 26.
10. 29.
10. 03
10. 10.
10. 17.
10. 24.

17:30
17:30
17:30
17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00

Sződ – Vác VLSE
Vácduka – Sződ
Sződ – Göd Dunapart
Verőce – Sződ
Sződ – Vác LSE
Sződ – Vácrátót
Sződliget – Sződ
Vác VLSE – Sződ
Sződ – Vácduka
Göd Dunapart – Sződ
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Ép testben ép lélek – Sport

Futni jó, futni egészséges, futni felüdülés!

Sződi Kistérségi Mezei Futófesztivál
Rekord részvétel, rekord
győzelem, egyedi érem minden
befutónak!
Szeptember 30-án kilencedik
alkalommal szerveztük meg
a Vác Dunakanyar Kistérségi
Mezei Futóversenyt, Sződ község legsikeresebb és legnépszerűbb évenkénti sporteseményét.
A szervezők és résztvevők
visszajelzése alapján a rendezvény kiemelkedően sikeres, jó
hangulatú volt. A csodálatos,
kellemes őszi idő, a szép táj, a
patak, az ezer színben pompázó kiserdő, a színes rét és nádas, a tiszta, jó levegő, a zene
köszöntötte a hömpölygő,
több mint nyolcszáz versenyzőt.
Keszericze Kármen által vezetett zenés bemelegítő gimnasztika fogadta a folyamatosan érkező iskolák versenyzőit,
többek közt a budapesti Liszt
Ferenc Általános Iskola sportolóit, akik 52 tanulóval jöttek
el a nagy sződi futóversenyre.
A sportolók összesen öt távon, korcsportonként, ill. 600,
1000, 1200, 1500 és 2000 méteren mezei, füves, kavicsos,
bokros, fás terepviszonyokkal
megküzdve mérhették össze
kitartásukat, és lelhettek örömet a futásban.
A már jól ismert sportrendezvény, a jó szervezés, a jó
hangulat, a sok versenyző, sok
szülőt, családot és barátokat

vonzott a verseny színhelyére, a sződi labdarúgópályára.
És ha már ott voltak, akkor végigmozogták a verseny időtartamát, hasznosan töltötték az
időt.
Az önkormányzat támogatásával a kétkilométeres futópályán lekaszáltuk a füvet és a
gazt, elkészítettük a színpadot,
a versenyszínhelyet, a hangosítást, felhúztuk az öltözködésre
szánt sátrakat. A Hunyadi János Általános Iskola tanulóinak segítségével elkészítettük
a futópályát, bevertünk több
mint 200 vaskarót, kihúztunk 4
kilométer szalagot, és felállítottuk a célkaput. A Sződi Nyugdíjas Klub tagjai biztosították a
250 liter teát, valamint annak
adagolását a befutó versenyzők
részére. Feladatot vállaltak a
verseny lebonyolításában, a regisztrációnál, a rajtnál, a célba
futásnál, az eredményhirdetésnél a Napköziotthonos Óvoda
és az Általános Iskola pedagógusai.
Nagy gondot fordítottunk a
tiszta környezetre és a környezetvédelemre.
Újdonság volt, hogy minden befutó egyedi érmet kapott a célkapunál versenyünk
fő támogatójától, a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulástól. A
győztesek (1–3. hely) kategóriánként érmet, kupát és ajándékcsomagot kaptak, valamint
korcsoportonként a legjobb

Sportoljunk a természetben!

Testnevelés, egészség…
A sport lényegében játék és
versengés. A versengés a játékból fakad. A versengés az
emberiség fejlődésének egyik
mozgatóereje. A sport felüdülés, szórakozás, amely azonban
a történeti fejlődés során kibővült a ma már természetesnek tűnő versengéssel, s ez a
maga rendjén lüktető ereje lett
a sportnak mind a versenypályán, mind pedig a nézőtéren.
Egyre inkább bizonyított tény,
hogy különféle mozgásoknak
a természettel történő párosítása
fokozza az ember jó
közérzetét. A különféle kültéri
cselekvések közben, mint séta,
túrázás, kertészkedés, lovaglás,

már öt perc alatt jelentős javulás állt be a kedélyállapot és az
önbecsülés terén. Ez a tendencia életkortól függetlenül jelentkezik férfiaknál és nőknél,
de sokkal inkább a fiatalok és
mentális problémákkal küszködők esetében.
Még inkább fokozza ezt a
hatást, ha valamilyen folyó
vagy tó is van a környezetben. Aki rendszeresen fut, kerékpározik, felpörgeti az immunrendszert, és több szempontból is jól jár: karban tartja a szívét és a vérkeringését, elűzi a fáradtságot, erősíti a tüdőt, boldogsághormont szabadít fel, és minde-

sződi befutókat ajándékcsomaggal jutalmaztuk.
A díjakat átadták: meghívott
vendégünk, Bábiné Szottfried
Gabriella országgyűlési képviselő; Hertel László Sződ község polgármestere; Puskás
Szilveszter alpolgármester; Volentics Gyula és Miletin Istvánné képviselők; valamint Günther Erzsébet, a Hunyadi János
Általános Iskola igazgatója; és
Puskás Szilveszterné, a Napköziotthonos Óvoda vezetője.
A verseny támogatói voltak:
GEAC Gödöllő, BP. Sportiroda, Pest Megyei Diáksport
Szövetség, Pest Megyei Szabadidősport Szövetség, MACRODA, Reményi Kft., Központi Konyha Sződ, Csepregi Cukrászda, Mikó Mihály vállalkozó, Mezőgazdasági Tanoda Vác, Nándori Tünde és Volentics Marcsi szülők, valamint
Mikó Károly, Mikó Mária, Czinegéné Margit és Serfőző Mihályné Juci nyugdíjasok.
Résztvevő iskolák és települések: Sződliget, Dunakeszi
Bárdos, Vác Karolina, Vác Juhász, Váchartyán, Őrbottyán,
Dunakeszi Szt. István, Zebegény, Dunakeszi Kőrösi, Budapest Liszt F., Kosd, Vác Radnóti, Dunakeszi Radnóti, Erdőkertes, Tahitótfalu, Vác Árpád, Csomád, Nagymaros,
Bernecebaráti, Vácrátót, Szob,
Galgamácsa, Szada, Püspökhatvan, Galgagyörk, Dunakeszi Fazekas, Vác Földváry, Göd
közben rengeteg zsírt is eléget.
A futás, a sétálás, a túrázás kíméli a pénztárcát, nincs korhoz vagy napszakhoz kötve, és nem eszközigényes.
Futás közben átlagosan egy kilokalóriát égetünk el kilométerenként és koronként. Ez anynyit jelent, hogy pl. egy 50 kgos nő kilométerenként 50 kilokalóriát éget el, ami öt kilométer esetén már 250 kilokalóriát
jelent. Igazán hatékony fogyást
akkor érhetünk el, ha mindeközben kevesebbet és egészségesebben eszünk. Sok nő esik
abba a hibába, hogy gyorsan
akar sok kilótól megszabadulni, hogy minden nap edzőterembe jár. Ez pedig többet árt,
mint használ. A testnek szüksége van legalább heti egykét pihenőnapra. Ha túlhajtjuk magunkat, a test ragasz-

Huzella, Penc, Rád, Üröm,
Veresegyház, Kemence, Verőce, Fót
Valamennyi résztvevő élményekkel gazdagon térhetett
haza a legnagyobb sződi szabadidősportról, jeles sporteseményről. Biztosan sokan emlékeznek sportrendezvényünk
örök emlékű perceire, ami
mögött ott van az egészség, a
mozgás, a siker...
SZŐDI DOBOGÓSOK:

200 méter
Középső csoport, fiúk
1. Éltes Péter,
2. Petri Zsombor,
3. Tóth Manó
Középső csoport, lányok
3. Tamás Katica
Nagycsoport, fiúk
1. Belán Samu,
2. Éltes András
Nagycsoport, lányok
1. Gyetvai Csenge,
2. Volentics Anna,
3. Bujtás Dorina

600 méter
1. korcsoport, fiúk
3. Rusznyák Bence

1500 méter
3. korcsoport, fiúk
2. Opavszky Balázs
Gratulálunk!
Találkozunk 2012-ben!
Kolumbán Attila

kodni fog a túlsúlyhoz ugyanúgy, mint amikor koplal valaki, raktározódik a védőréteg, hátha a későbbiek folyamán szükség lesz rá. Éppen
ezért a jobb eredmény érdekében lazítsunk is!
Kolumbán Attila
testnevelő tanár

Lovassport
A vácrátóti Papkúti Lovas SE
díjugrató versenyén Nyéki
Kata, iskolánk tanulója aranyérmet szerzett az ifi ügyességi, valamint a 70 cm-es díjugrató számban. Öccse, Levente a verseny legfiatalabb
résztvevője volt, az ügyességi
számban a dobogó harmadik
fokára lépett. Gratulálunk!

