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Faluház | Coop Party
ja be mindenki füle hallatára.
Az egyszemélyes zsűri kitiltja a ravaszdit a tisztásról, ám
a lakók szíve hamar meglágyul
és visszafogadják Aladárt. A
dalfesztivál csak ekkor kezdődik el igazából, tét és csapda nélkül, de sok-sok jó kedvvel. Szereposztás: Bejóldalolok Aladár: Kovács Attila; Hodosa Kadosa: Návay Levente;
Birizga Imruska: Baksa András; Géza fiú: Kelemen Dániel; Tappancs Morgó: Diószeghy Iván; Ella-Bella: Mendler
Móni. Az előadáson mindenki nagyon jól szórakozott, szülők, pedagógusok, fiatalok és
gyerekek egyaránt.
Ám a gyermeknapi meglepetéseknek itt még koránt sem
volt vége. Számos plüssjáték
talált gazdára, ugyanis bárki elvihette a számára legkedvesebb figurát, melyek a színházterem elé voltak kihelyezve. Ezután minden gyermek
kapott egy gombóc fagylaltot.
A támogatók zsíros kenyérrel,
pogácsával, nápolyival, nyalókával, sárgadinnyével, almával, eperrel és üdítőitallal kedveskedtek a sok gyermeknek.
Hálás köszönettel tartozunk a
gyermeknap támogatóinak:
Takarék Szövetkezet; Mezei Coop; Hertel Zoltán; Caritas csoport; Nyugdíjasklub;
Galambos György, a Szülők
Néptánca vezetője; Sződi Szita táncegyüttes; Kizsu hús;
Goranecné Füzi Rita; Marton
pékség. Köszönjük még a polgármester úrnak, az alpolgármester úrnak, illetve a kulturális bizottság elnökének, hogy
idén is megrendezhettük a
gyermeknapot, valamint hálával tartozunk a Caritas tagjainak is, akik a rendezvény ideje alatt sokat segítettek. Reméljük, jövőre is hasonlóan vidám, élménydús gyermeknapi
programban lesz részünk.

Jól sikerült a gyermeknapi COOP Party
A falu apraja-nagyja összejött,
és jól érezte magát május 24én, a Sződön első alkalommal, hagyományteremtő céllal
megrendezett COOP Party-n,
amit sződi gyermeknapi programsorozat keretében rendeztek meg. Az időpontválasztás
szerencsésnek bizonyult, hiszen az idei első, igazán kellemes időjárású péntekjére éb-

redtünk. Minden korosztály
talált magának programot, és
alkalmat akár egy jó beszélgetésre is.
Az eseményen – melyet
Hertel László polgármester
úr, és a szervező, a Gödöllő
COOP Zrt. részéről dr. Dúl
Udóné vezérigazgató asszony
nyitott meg – számos program részesei lehettünk. A sző-

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
Web: faluhaz.szod.hu
E-mail: faluhaz@szod.hu

Könyvtári nyitva tartás:
kedd: 12.00 – 20.00
szerda: 16.00 – 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.

Egy gyereknapi vendég

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

di központi COOP áruházban, illetve annak parkolójában, a szórakoztató zenés műsorokon és játékokon túl, a
Hunyadi János Általános Iskola diákjainak előadását is élvezhettük. A Haccacáré Tánccsoport „Kalapok tánca” című
produkcióját láthattuk, továbbá fellépett Tóth Dalma és Kis
Olivér is. Mindeközben folyamatosan a gyermekek rendelkezésére állt az ugrálóvár, s lehetőség volt arcfestésre, lufihajtogatásra is. Finomságokat is kóstolhattunk, valamint
a hétvége külön akcióival találkozhattunk a központi COOP
áruházban. A napi vásárlók
ajándéksorsolásokon vehettek
részt, illetve megforgathatták
a szerencsekereket is értékes
ajándékokért.
A nagy sikerre való tekintettel a szervező Gödöllő COOP
Zrt. a sződi önkormányzattal
karöltve jövőre is megrendezi
a COOP Party-t. A szervezők
ezúton mondanak köszönetet
a program lebonyolításában
nyújtott segítségért Márgusné
Czinege Tündének, a Hunyadi János Általános Iskola igazgatójának, valamint Buzogány
Mártának, a Faluház vezetőjének.
Az eseményen a gyerekekről készült és a boltban kihelyezett fotókat vásárlóink
ajándékként hazavihetik. A
rendezvényen készült további fényképek pedig a Gödöllő
COOP Zrt. Facebook-oldalán
találhatók meg.
(További színes felvételek a
hátsó színes borítón találhatók.)
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A tékozló fiú
„Néhány nap múlva a fiatalabb fiú
összeszedett mindent, elköltözött
egy távoli vidékre, és ott eltékozolta vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. „(Lukács evangéliuma 15.rész 13.vers)

A tékozló fiú története különösen jól alkalmazható a viszszaeső bűnösökre. Azokhoz
szól, akik gyülekezetben nőttek fel, ismerik Isten igéjét,
érezték Isten jelenlétét, tudják hogy mit vár el tőlük, valaha szolgálták őt. Aztán, mint a
tékozló fiú, „elmentek a disznók közé”. Figyeld meg, hogy
a történet főszereplőjét nem
úgy hívják, hogy a tékozló bűnös, hanem úgy, hogy a tékozló
fiú, mert még mindig a családhoz tartozik! Az atyai ház áldásai megszokottá váltak számára. Figyeld meg azt, hogy
a fiú nem értékelte mindazt,
amije volt, amíg el nem veszítette! Azt is vedd észre, hogy
nem az atya tette ki a házból,

Felekezeti híradó | Magazin
ő maga költözött el egy távoli vidékre! Saját szabad akaratából ment el, és saját szabad akaratából tért vissza. Miért fontos ez? Mivel Isten szeret, nem fog erőszakkal viszszatartani! Istennek a szívből
jövő engedelmesség tetszik,
nem az, ha alkalmazkodunk
egy halom vallási szabályhoz
csak azért, mert félünk attól,
nehogy a pokolba jussunk. Jézus példázatot mondott egy
királyról, aki menyegzői vacsorát adott, és sok vendéget
hívott. Micsoda megtiszteltetés! Túl elfoglalt vagy ahhoz,
hogy Istenre figyelj? Már anynyira hozzászoktál áldásaihoz,
hogy most valami mást szeretnél? Vigyázz, ez az út, ame-

lyen elindulsz, egyetlen helyre vezet: a disznók vályújához!
Állj meg, fordulj meg, térj meg
és gyere haza, amíg még megteheted! Nem számít milyen
nagyot buktál, Atyád arra vár
hogy hazatérj.

Meghívó
Szeretettel várjuk minden kedves olvasónkat, a következő zenés alkalmunkra, melyet
2013. augusztus 4-én 16:00
órai kezdettel tartunk. Mindenkit szeretettel várunk:
Sződi baptista gyülekezet

Hídavatás a Hartyán-patakon
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Mindössze négy év telt a Dózsa György út újraaszfaltozása óta. 2009-ben a kivitelezők az akkori munkával öszszekapcsolták a falu hídjainak
rekonstrukcióját is. Kiszélesítésre került a Sződrákos-patak hídja is, megszűnt a sok
balesetet okozó útszűkület.
Erre a hídra készült a gyalogosforgalomnak is egy új járdarész. Szinte újraépült akkor a Hartyán-patak hídja is
azzal a szépséghibával, hogy
senki sem gondolt a hajdan
„Újtelep”-nek nevezett utcákban (Árpád út, Jókai utca, Határ út, Kis utca, Fő út) élő és
gyalogosan közlekedő lakosokra. Addig, a régi híd szalagkorlát nélküli volt és volt rajta egy kisebb padka rész is,

amire a gyalogos felléphetett
az úttestről, ha óvodába vitte a gyermekét, vagy boltba,
gyógyszertárba sietett.
Sajnos az elmúlt négy évben
nem lehetett biztonságosan
közlekedni a hídon. A gyorsan közeledő gépkocsik elől
gyalogosan, babakocsit tolva nem volt lehetőség kitérni.
Két autó, busz, vagy teherautó és gyalogos együttes érkezésekor szinte már-már „borítékolható volt” egy baleset bekövetkezése. Csapadékos időben a felfröccsenő víz és hólé
elől lehetetlen volt kitérni.
A közútkezelő társaság érdeklődésemre azt írta, padka
sohasem volt a hídon, nem veszélyes rajta közlekedni, és a
híd bővítését gyalogosátjáró-

val a jövőben nem tervezik.
Persze a válaszlevél írója nem
járt még Sződ közelében sem,
nemhogy ezen az átalakított új
hídon! Nekik talán még a másik (Sződrákos-patak) híd is
tökéletes lett, annak ellenére,
hogy a rossz ívben megépített
hídnál az átadás után rögtön
egy terelőtáblát helyeztek el.
Summa summarum: saját
erőből kellett gondoskodni a
probléma megoldásáról. Hertel László polgármester és ifj.
Juhász István falugazdánk a
rendelkezésre álló anyagokból elkészítették azt a szép,
zöld színű kis vashidat, amelyet már néhány hete birtokba
vehettünk.
Bár a gyalogosnak így is át
kell kelni a Fő úton, de az a

néhány lépés a lehető legrövidebb idő alatt, immár biztonságosan megtehető.
Az újtelepi lakosok nevében
köszönettel a kivitelezésért:
Volentics Gyula
önkormányzati
képviselő

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: Boros Attiláné,
Erdélyi Balázs, Kemenczeiné Rácz Magdolna, Kolumbán Attila, Mészáros Ágnes, Papp István. Nyomdai előkészítés: Aletheia
Multimedia 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 július 1-én került lezárásra.
Tájékoztatjuk tisztelt szerzőinket és hirdetőinket, hogy a Sződiek Híradója tavaszi számának lapzártája 2013. szeptember 16-án
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 2013-ban: egy oldal fekete-fehér 20.000 Ft, fél oldal fekete-fehér 10.000 Ft, negyed oldal fekete-fehér
5.000 Ft. Színes hirdetés megjelentetésére nincs lehetőség.
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Helytörténet

IDÉN MEGJELENIK A SZŐDI SZLOVÁKSÁGRÓL SZÓLÓ KÖNYV
DRAHÁ MOJA SÉD’, SRDCE MA BOLÍ ZA TEBOU!
Több évi kutatás és adatgyűjtés után a nyár végén lezárásra kerül a sződi szlovákság 300
éves történetét és az 1946. évi
Csehszlovák-Magyar Lakosságcsere sződi vonatkozásait
feldolgozó kézirat.
A Sződi Helytörténeti Alapítvány által kiadott könyvből
megismerhető lesz a helyi lakosság tót eredetének története és a népesség elmúlt évszázadokban való elmagyarosodása. Az 1700-as évek elejétől
kísérelem meg szerzőtársammal, - a szlovákiai Pozsonypüspökin élő és 1946-ban áttelepült névrokonommal, Jan
Volenticcsal - bemutatni a török-kor utáni betelepítéstől, a
szlovák nyelv három évszázados használatán át, a falu tót
határnevein keresztül, a 67 éve
történt lakosságcsere-egyezmény okait.

A könyvben 30 oldalas táblázatban kerülnek bemutatásra az áttelepült családok tagjai. Ebben az újonnan közzétett 309 személy adatai (név,
születési és halálozási év, sződi és szlovákiai lakcím, mely
temetőben nyugszik, sződi ragadványnév) alapján még pontosabb képet kapunk az áttelepülők magas számáról, az
egyes családok létszámáról.
Az áttelepítési kormánybiztosság közlése és az újonnan
feltárt adatok között jelentős
a különbség. Az összesen közel félezer (495 fő!) áttelepült
száma a település akkori lélekszámához (1760 fő) viszonyítva jelentős arányt képviselt
(28%), ezért megállapítható,
hogy Sződ legújabb-kori történetének egy fontos eseményét sikerül az utókor számára

megnyugtató módon, még az
utolsó pillanatban feltárnunk.
Ajánljuk a leendő kötetet
a Sződön maradóknak, akik
majd megismerhetik e lapokról az áttelepülés indokait, és
a lapokon rábukkanhatnak rokonaikra, azokra, akik az egyre lazuló kapcsolatok miatt
már távolkerültek sződi atyafiságukról. Továbbá ajánlani
lehet azoknak a sződi gyökerekkel bíró, szlovák állampolgároknak, akik megtudhatják,
hogy honnan és miért mentek
el országot, szülőfalut, rokonokat, barátokat, házat, iskolát, templomot hátrahagyva 67
éve a szüleik, nagyszüleik.
Volentics Gyula
helytörténeti-kutató
a magyar kultúra
lovagja

Alapítványi logó
A kötet kiadójának, a Sződi
Helytörténeti Alapítvány logójában a hajdani sződi törökkút látható
Rokonaim, kedves ismerősök,
Sosem fogom felejteni Sződöt.
Bár a sorsom elvitt tőle messze,
De az emlék benn maradt a szívemben.
Hosszú utca gyümölcsfa borítja,
Kert alját patak koszorúzza.
Házak előtt virágok pompáznak,
Drága Sződöm szívem fáj utánad!
Mikes Ferenc verse
(Pozsonypüspöki, 1974)

Ez is helytörténet –

képek a sződi
labdarúgás
(h)őskorából

Egy 1975-ös, szlovák
nyelvű újságcikk
Najpopulárnejsi sport je futbal i
v Sződe. Pevnostou futbalového
muzstva, ktoré patrí medzi najlepsie v okrese, je brankár Gyetvai (na
obrázku dole). Vedúcim sportového krúzku je M. Mészáros (hore
v stere).
A legnépszerűbb sport Sződön a futball. A futballgála
legjobb megyei kapusa: Gyetvai István (lent). Gratulálunk a
sportklub vezetőjének: Mészáros Miklósnak (fent középen).
Ez a csapat megyeválogatott,
valamint területi kupagyőztes
is volt.

Álló sor: Gáspár Antal („Muki”), Pongó Bertalan („Berci”), Ojtózi Imre, Erdélyi Mihály („Joni”),
Mészáros Miklós (elnök), Pauker Mihály („Pakesz”), Dinka József („Dodi”), ifj. Mészáros Miklós,
Szíjjártó László („Szíjas”), Juhász István („Csámpi”) játékos-edző,
Alsó sor: Volentics László („Volet”), Bujtás György („Malac”), Kárpáti István („Dinkás”),
Laukó András, N.N. játékvezető,
Fekszik: Gyetvai István („Cvanyi”).
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Helytörténet | Sport

Az 1964-ben Sződön futballozó csapat tagjai
ÁLLNAK: Helembai Mihály („Berci”) edző, Erdélyi Ernő („Döndi”), Kovács Lajos („Kokó”), Hertel Miklós, Floch Imre,
Garaba Sándor („Inas”), Középen: Garaba Ferenc („Csőrös”), Bajkai István („Mucsi”) LENT: Volentics Vince („tanár úr”),
Helebai Mihály („Lajosmisi”), Ojtózi László („Pici”), Garaba András („Cula”) kapus

Siófoki edzőtábor – 1970. április

ÁLLNAK: Serfőző Mihály („Fuli”), Serfőző János („Bercijani”), Helembai Mihály („Lajosmisi”), Garaba Ferenc („Csőrös”),
Turányik Ferenc, Garaba Sándor („Inas”), Marci bácsi (edző) ALSÓ SOR: Dinka Mihály („Sarki”), Garaba András („Cula”),
Juhász István („Csámpi”), Dinka Mihály („Kakas”), Erdélyi Mihály („Joni”)

Köszönet a fotókért és a személyek beazonosításáért Juhász István önkormányzati képviselő-sporttanácsnoknak!
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Ép testben ép lélek – Sport

Diáksport
Tíz rangos csapat (Sződi DSE,
Vác 1., Vác 2., FC Budapest,
Gödi SE, Visegrád SE, Kelen SC
Budapest, Testvériség Budapest, Isaszeg SE, ASI Dinamo Star SE
Budapest) részvételével zajlott
le a Sződi DSE által szervezett május 1-i kispályás labdarúgó torna. U13-as csapatunk
kemény, aktív, végigjátszott támadójátékkal
sportszerűen
futballozott. Nagy iramú volt
a mérkőzés, nagy taktikai csata zajlott a pályán, megvoltak
a lehetőségek, amelyeket ki is
használtak a fiúk, így magabiztosan diadalmaskodtak a sok
hazai szurkoló szülő és sportbarát előtt.
Ranglista: 1. Sződ, 2. Göd, 3.
FC Budapest, 4. Kelen FC, 5.
Testvériség, 6. Dinamo, 7. Vác
1., 8. Visegrád, 9. BVSC, 10.
Vác 2.
Különdíjak: A torna legjobb játékosa Skribek Alen
(FC Budapest), legjobb kapus
Kugyela Alexander (Dinamo),
a torna- és hazai gólkirály
Opavszky Balázs (8), legjobb
hazai játékos Juhász Márk.
Tizenhat kiváló U7-es csapat
(Sződi DSE, Ikarus BSE, Újbudai MFS, Ürömi MFS, Marczibányi MFS, Csillaghegyi MFS,
Gödi MFS, BVSC, Lábatlan Forest, Asterix SC Érd, REAC,
UTE, Szendehely FC, ASI Dinamo Star SE, Dalnoki Akadémia Budapest, Monor SE), 150
játékos és több száz szülő,
nagyszülő, sportbarát tisztelte
meg jelenlétével a sződi pünkösd ünnepi egynapos spoteseményt. A srácok szeretnek
hazai pályán, sok szülő és néző
előtt játszani és be is bizonyították, hogy tudnak harcol-

ni és győzni. A lehető legjobb
csapattal tudtunk felállni, még
a „légiós” játékosok is a DSE
mezét vették fel. Vérpezsdítő összecsapás, kiváló, izgalmas mérkőzést játszott a gárda és magabiztosan nyertek. A
kitűnő, vereség nélküli tornán
megmutatták a fiúk, hogy rengeteg erő és tudás lakozik ebben a csapatban.
Végeredmény: 1. Sződ, 2.
BVSC, 3. Lábatlan, 4. Dinamo, 5. REAC, 6. Csillaghegy,
7. Göd, 8. Szendehely, 9. Dalnoki Akadémia, 10. Asterix,
11. Marczibányi, 12. Újbuda,
13. UTE, 14. Üröm, 15. Ikarus, 16. Monor
Különdíjak: A torna legjobb
játékosa Varga Zétény, gólkirály Farkas Balázs (Dinamo, 11
gól), legjobb hazai játékos Hertel Ákos, hazai gólkirály Major
Máté (8 gól).

Bozsik-program
labdarúgás Vác
IV. korcsoport: Tudtuk, hogy
nem lesz könnyű dolgunk, de
becsületesen dolgozott mindenki és sportemberhez méltóan hagytuk el a pályát.
Eredmények: Sződ–Juhász
1. 3:4, Sződ–Piarista 2. 2:4,
Sződ–Juhász 2. 6:0
Gól: Bubb 7, Ojtozi 4
III. korcsoport: A csapat nem
igazán talált magára, de mindent megtett, hogy emelt fővel
végezzen.
Eredmények: Sződ–Juhász
3:4, Sződ–Karolina 1. 10:1,
Sződ–Erdőkertes 1:2, Sződ–
Karolina 2. 0:1
Gól: Fodor 6, Gulyás 3, Gáti 2,
Blaskó, Gyetvai, illetve Mudra 1-1

Majális Labdarúgó Kupa

Pünkösdi labdarúgás
II. korcsoport: Mindvégig a sződiek irányították a játékot, férfias küzdelem jellemezte a játékot és megérdemelten nyertünk.
Eredmények: Sződ–Juhász
1. 1 1:0, Sződ–Radnóti 6:1,
Sződ–Juhász 2. 2:0
Gól: Nándori A. 11, Volentics
Máté 5, Csőkör 2, Hertel 1
I. korcsoport: a torna tapogatózással kezdődött, kerestük önmagunkat, majd csere után fokozatosan átvettük a játék irányítását és győztünk.
Eredmények: Sződ–Radnóti 2. 1:3, Sződ–Radnóti 1. 1:1,
Sződ–Juhász 1. 7:0, Sződ–Juhász 2. 1:0
Gól: Hertel Ákos 6, Éltes P. 3,
Mudra G. 1

Diákolimpia
IV. korcsoport: A váci VLSE
pályán jól kezdett a csapat, a jó
folytatás viszont elmaradt, aztán összecsuklott az együttes,
egyszerűen nem bírta erővel
a küzdelmet és megérdemelt
eredmény született.
Sződ – Kosd
4:2
Sződ – Vácrátót
3:5
Gól: Nándori b. 4, Bubb 2, illetve Volentics Márk 1
II. korcsoport: Vácon az első
forduló összecsapását mindvégig uraltuk, mi irányítottunk és győztünk. A második
fordulón Dunakeszin, a Kinizsi pályán már a kezdet elején
nyilvánvalóvá vált, hogy nem
egy súlycsoportba való a csapatunk ezen a napon, és veszítettünk.
Eredmények: I. forduló: Sződ–
Verőce 5:3, Sződ–Kosd 5:2; II.
forduló: Sződ–Garay 3:6, Sződ–
Széchenyi 0:5, Sződ–Árpád
1:5

Gól: Hertel B. 5, Volentics
Máté 4, Gyetvai 2, Kuska 1
III. korcsoport: Az első és a második fordulón mindvégig a
sződiek irányították az iramot,
a tempót, felfokozott hangulatban, ritkán látható, látványos játékot hozott a csapat és
diadalmas győzelmet aratott.
Gödöllőn a megyei döntőn jól
kezdett a csapat, azután nem
úgy alakult csapatunk szereplése, ahogy azt a játékosállománytól várni lehetett. Egy
szerencsétlen sérülés és egy játékoshiány miatt elpuskáztuk a
dobogórajutást.
Végeredmény: 1. Piliscsaba,
2. Százhalombatta, 3. Tápiószentmárton, 4. Sződ
Gól: Nándori B. 16, Kemenczei 4, Volentics Máté és
Opavszky 2-2, illetve Volentics Márk és Gulyás 1-1

Börzsönyi sportnap
Három év szünet után iskolánk labdarúgói ismét részt
vettek a népszerű, hagyományos szokolyai sportnapon,
ahol valamennyi csapatunk
dobogós eredményt éret el.
I. korcsoport: Sződ–Bernecebaráti 1. 6:0, Sződ–Bernecebaráti 2. 4:0
Gól: Belán 7, Éltes Peti 3
II. korcsoport: Sződ–Bernecebaráti 1:1, Sződ–Szokolya 1:1
Gól: Volentics Máté és Mudra A. 1-1
III. korcsoport: Sződ–Bernecebaráti 2:3, Sződ–Szokolya 1.
2:0, Sződ–Szokolya 2. 3:2
Gól: Volentics Márk 3, Fodor 3
és Gulyás 1
IV. korcsoport: Sződ–Szokolya
0:4, Sződ–Földváry 1:1, Sződ–
Visegrád 1:3
Gól: Bubb 2
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Nyári labdarúgókavalkád
Kőbánya kupa U6 és U7
Hullámzó volt a csapatok teljesítménye az első fordulóban,
akadtak jó és gyenge szakaszok, ami nem hozta tűzbe a
szurkoló szülőket. A második
fordulón másképpen alakultak a dolgok, a csapatok nagy
kedvel és lendülettel vetették
bele magukat a csatába. Látványos küzdelemmel, párharccal, pompás gólokkal nyertek,
amelyet vastapssal köszöntöttek a szurkoló szülők.
A 2007-es csapat eredményei:
I. forduló: Sződ–Kőbánya 1:2,
Sződ–BVSC 1. 1:2, Sződ–
BVSC 2. 2:3, Sződ–Baráti Bőrlabda 1:2; II. forduló: Sződ–Kőbánya 1. 6:1. Sződ–Kőbánya
2. 5:6, Sződ–Gödöllői SK 2:0,
Sződ–Kerekerdői MFS 5:1
Gól: Nyíri Luca 19, Nyíri Levi
és Lukács Beni 1-1
A 2006-os csapat eredményei:
I. Forduló: Sződ–Taksony 3:3,
Sződ–Kőbánya 2:3, Sződ–
BVSC 3:3, Sződ–Ikarus 3:1;
II. forduló: Sződ–Gödöllői SK
2:0, Sződ–Kőbánya 5:4, Sződ–
MAC MFS 1:3, Sződ–Kőbánya 2. 5:1
Gól: Éltes P. 9, Garaba 5, Mudra 4, illetve Fodor és Meinhardt 1-1

BVSC Kupa U8
A torna szép sikerrel zárult, a
csatát ugyan nem mi nyertük,
de a dobogó 2. helyén végeztünk a sokkal rutinosabb pestiek mögött. Sződ–Jókai 1:1,
Sződ–BVSC 2004. 3:4, Sződ–
BVSC 2005. 1:1.
Gól: Belán 3, Éltes Peti és
Mudra Gergő 1-1

Ép testben ép lélek – Sport

Tökmag kupa Őrbottyán U7

Pureco- Liver Kupa

Lassú iramú, helyenként unalmas játék jellemezte a torna
kezdetét. Később ritmust váltottunk, cseréltünk és két döntetlennel feltámadt a csapat és
mindent megtett a siker érdekében. Sződ–Mészöly Focisuli
0:4, Sződ–Dinamo 0:4, Sződ–
Hatvan 2:2, Sződ–Vác 2:2,
Sződ–UTE 0:2
Gól: Éltes P. 3, illetve Mudra 1

A budaörsi focipályán gyakran pillantottunk az ég felé,
hátha felénk fúj a szél, de ez
nem történt meg, így rekkenő
hőségben futballozott az U7es csapat. A hőség ellenére a
támadó kedvvel nem volt baj,
szép támadásokkal próbálkoztunk, de sajnos nem találtuk el

a kaput és nem úgy alakultak
az eredmények, ahogy azt szerettük volna. Sződ–Liver Budaörs 1. 2:3, Sződ–Halásztelek 2:2, Sződ–MFS 2:5, Sződ–
Baracs 3:0, Sződ–Liver 2. 0:1.
Gól: Mudra 6, Éltes P. 2, Garaba 1
Kolumbán Attila
DSE elnök

VI. Duka kupa
Nagyon nehezen kezdtünk
és nehéz csatát vívtunk, sorra
vesztettük a meccseket. A harmadik meccs után megtört a
jég, a gárda feltámadt, ellentámadásnak indult, hősiesen védekezett és emelt fővel léptek
le a pályáról. Sződ–Nagymaros 0:3, Sződ–Göd 0:1, Sződ–
Tökmag 2:3, Sződ–Vác 1. 3:2,
Sződ–Vác 2. 1:0, Sződ–Göd
1:0
Végeredmény: 1. Vác 3., 2.
Nagymaros, 3. Sződliget, 4.
Tökmag, 5. Sződ.
Gól: Mudra 5, Nyíri Luca 2

Juniális Kupa – U7-es csapat

Juniális Kupa Gödöllő U6 és U7
A nagy meleg ellenére a csapatok taktikus, gyors, nagyiramú,
élvezetes mérkőzést játszottak. Volt gól, izgalom, feszültség, a srácok győzelemre törtek, de a végén elfáradtak.
U6-os eredmények: Sződ–
Monor 2:2, Sződ–BVSC 1.
0:1, Sződ–BVSC 2. 0:2,
Gól: Lukács 2, illetve Nyíri
Luca és Csomár Csani 1-1
U7-es eredmények: Sződ–
Gödöllői SK 5:1, Sződ–FC
Dabas 4 : 0, Sződ–FC Hatvan
11:0, Sződ–Mogyoród 1:2,
Sződ–Jászberény 0:2, Sződ–
Isaszeg 0:2
Gól: Éltes Peti 9, Garaba 7, Fodor 3, illetve Fekete 1

Juniális Kupa – U6-os csapat

Vár a szabadidős női kézilabda

Hosszú évek óta működik felnőtt női kézilabda csapat a faluban. Minden kedden 18.00kor az iskolaudvar pályáján játszunk. Nem véletlenül írtam,
hogy játszunk, mert mi nem
edzést tartunk, hanem játszunk, kikapcsolódunk, mozgunk. Teszünk valamit az egészségünkért. Itt senki nem kötelez teljesítmény elérésére, csak
te önmagad. Mindenki anynyit mozog, olyan aktívan vesz
részt a játékban, amennyire aznap igénye van rá. Nagyon figyelünk egymás épségére, hisz
mindenkit vár a család, a munkahelye. Hetente egyszer jól

esik egy kis mozgás, sportolás, valami más, kikapcsolódás
a mindennapi darálóból. Az
életkorban is nagy a szórás a
csapatban. Van, aki harmincas
éveit kezdi, és van, aki a nyugdíj előtt áll. Bármelyik korosztályba tartozol, és van kedved játszani velünk, gyere el!
Ha már kézilabdáztál, ha csak
szeretnéd kipróbálni, vagy ha
csak mozgásra vágysz a friss
levegőn, de egyedül nincs hozzá kedved. Gyere el, mi szívesen fogadunk! Keddenként az
iskola udvarán 18.00-19.00-ig
vár egy jó csapat!

ISKOLAI BALLAGÁS

ÓVODAI BALLAGÁS

COOP-GYERMEKNAP

(CIKKÜNK A 17. OLDALON)

ZBAN
GYERMEKNAPI ELŐADÁS A FALUHÁ

