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Faluház | Közbiztonság
a nemzet történelmének dicső
és kevésbé dicső, vérzivataros
korszakai. Így legszívesebben
történelmi témájú domborműveket tervez, illetve farag.
Alkotásain keresztül megpróbálja bemutatni az igazi történelmet, alkalmat nyújtva az
idősebb generációnak egyfajta nosztalgiázásra, a fiatal generációnak az okulásra. Így
tud hozzájárulni a nemzet történelmének, illetve történelmi
hagyományainak a megőrzéséhez és egyben azok ismertetéséhez is. (Alkotásai a 27. oldalon megtekinthetők.)
A csodálatos kiállítás prológusaként erre az alkalomra
készült műsort élvezhettünk.
Mikó Alexandra vezetésével
Varga Enikő, Czinege Emília,
Gáti Vivien, Haárs Anna és
Késmárky Tímea sződi iskolások egy ritmustánccal kedveskedtek, míg az isaszegi táncosok, Kővágó Zsolt és Szilágyi
Attila, tápéi oláhost, lőrincrévi
pontozót és szatmári verbunkot táncoltak. Erdélyi Dominika erre az alkalomra írt versével tisztelte meg a művészt
és a rendezvényt.
Külön köszönöm a Sződi Karitász Csoportnak azt
a nagy segítséget, szeretetet,
amit a felkínált isteni pogácsába és süteménybe belekevert!

Bűnmegelőzési felhívás
A Váci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya felhívja a lakosság figyelmét, hogy
egyre több az internetes piactereken elkövetett csalás.
Az internetes csalások legjellemzőbb elkövetési módja,
hogy nem létező árut próbálnak eladni, majd az eladó eltűnik az előre átutalt előleggel vagy teljes árral együtt.
Az e-kereskedelem során a
vevő és az eladó csak ritkán
vagy egyáltalán nem találkozik egymással, ezért az online
kereskedelem egyik sarokköve
a bizalom. Ennek a mérésére
több portálon értékelési rendszert vezettek be, amely pontos
képet az eladóról és a vevőről.

Erdélyi Dominika

Fa-lak
Korhadó fatörzs, elhajlott ágak,
kicsiny termést állatok rágnak,
megsárgult levelek hullnak, a földre
a tavasz sem festi õket már zöldre.
Sivár föld alatt vékony gyökerek,
nem táplálja víz az éltetõ üreget.
Mi egykor díszes, szép fa volt,
mára: mit a természet leharcolt.
Odabent mégis zajlik az élet,
kihallatszik bentrõl a halk madár ének.
Fabelsõben lakik a népes szúcsalád,
harkálymester adja a ház zaját,
méhek raja dolgozik ott szépen,
rajtatartják szemüket a mézen,
leszállópálya a fiatal sasnak
és biztonságadó megannyi fajnak.
Emlékként szolgál a szerelmespárnak,
kik egykor kérgébe szíveket vájtak.
A vén fatörzs hiába korhadt,
sorsa másokéval összeforrhat.
Büszke lehet rá a fafaragómûvész,
ki szeretettel formálta belõle mûvét.
Egy fa élete túlmutat a törvényeken,
s mit rejt: az fába vésett történelem.

Ügyes táncosok

A Faluház elérhetőségei
Cím: 2134 Sződ Dózsa György út 100.

A vásárlóknak érdemes minden vásárlás előtt tanulmányozniuk az eladók értékelését, sőt, érdemes megnézni azt is, hogy a kapott értékelésekre miképpen reagálnak a partnerek egymás felé.
A csalások megelőzése érdekében az oldalak üzemeltetője folyamatosan monitorozza,
ellenőrzi a piacteret. Megelőző jellegű lépés a bankszámlás regisztráció, mely során a
felhasználónak szükséges regisztrálnia egy bankszámlát,
és egy minimális kauciós öszszeget átutalnia. Azonban vannak olyan e-kereskedelmi portálok is, amelyeken regisztráció nélkül ingyenesen hirdethetünk, itt célszerű személyesen lebonyolítani az üzletet, illetve utánvétellel az áru átvételét követően megküldeni a teljes összeget.
Váci RK

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: 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:
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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Emlékezzünk régiekről – Helytörténet

Tizennégy éve létezik e társadalmi elismerés, eddig 556-an részesültek ben-ne. Évente alig több mint kéttucatnyian lehetnek érdemesek a Falvak Kul-túrájáért Alapítvány egyre ismertebb díjára. Olyan közismert személyek iss
birtokosai az elismerésnek, mint Németh Miklós államfő, Szvorák Katalin
n
népdalénekes, és hosszan sorolhatnánk még határon innen és túlról.

Volentics Gyula a magyar kultúra lovagja
2013. január 19-én Budapesten a XVI. Magyar Kultúra
Napja Gálán 3 földrész 12 országa 36 személyiségének
munkáját ismerte el a Falvak
Kultúrájáért Alapítvány és adományozott Magyar Kultúra
címet Idén a
Lovagjaa címet.
díjazottak között
találjuk az erdélyi Böjte Csabát és a költő
Kányádi Sándort is.
A kulturális
örökség ápolásáért a sződi
Volentics Gyula helytörténe-

ti kutató is a díjazottak közé
került.
A díj odaítélésének indoklása a következő volt:
• hat általa írt és az általa vezetett Sződi Helytörténeti Alapítvány útján kiadott helytörténeti könyvért,
könyvért
• közel száz Sződön
és környező településeken megjelent
helytörténeti és ismeretterjesztő újságcikkért,
• honismereti előadások megtartásáért,
• Székely Jenő sződi
tanító emléktáblájának
elkészítéséért,

• a Sződiek Híradója 10 évess
főszerkesztői tevékenységéért,,
• 15 éve tartó kutató, érték-mentő munkájáért,
• Sződ település és környéke
helytörténeti értékeinek, hagyományainak és szokásainak
gyo
feltárásáért
és ezek megjelenfelt
tá
tetéséért,
teté
é
• a ttelepülés népszerűsítéséért.
Nyakdísz,
oklevél és ezüst kiNy
ya
tűző
tűz
ő is jár a magyar kultúra lovagjának,
az értékalkotó, érvag
gj
tékközvetítő
embereknek.
ték
kk
„Az eddig díjazottak között
„„A
mindössze
10 helytörténeti kutamin
nd
tó ttalálható. Egy ilyen társasághozz tartozni elsősorban megtisztelést jjelent. E díj általában egyfajta él
ééletműdíjat jelent – hiszen az eddig ddíjazott helytörténészek általábann idős emberek voltak –, de én
a koromnál
k
fogva inkább bíztatásnak
tásnn veszem, mert bízom benne,
hogyy van a tollamban még jó néhány
kötet”
köte
te – mondja a díjról Volenticss Gyula.
A díjak elbírálásában résztvevő
vevvő grémiumnak bizonyára egy
e olyan személy karakteki, akit kutatáre bontakozott
b
sai ssorán a felfedezésvágy és a
szenvedélyes
megismerni vász
z
gyás sarkall. Gyula tudomággy
nyos igényességgel mindenny
n
kinek át akarja adni a megkki

szerzett gazdag tudást, meg
akarja osztani a sikerélményt
másokkal is. Mottója: „A helytörténet a múltról szól, de a jelenhez
beszél.” A múlt ismerete nélkül nem érthetjük meg a jelen
dolgait, és nem tudjuk a jövőt
sem építeni.
A magyar kultúra napján a
sződi Faluház színpadán is bemutatásra került a nyakláncon
lógó szép plakett. Ennek kapcsán a díjazott a következőket
mondta: „A helytörténeti kutatást egy törött tükörhöz lehetne hasonlítani. Egyre több cserépből áll
össze benne egy olyan kép, amelyet
a helytörténeti kutató előtt még senki sem látott.”
Ezt a képet szeretné lapunk
főszerkesztője az olvasó elé
tárni.
Aki alaposabban meg szeretne ismerkedni a díjazott eddigi
kutatási eredményeivel, publikációival, ezen újságban kevéssé közismert írásaival, az
megteheti a Sződi Helytörténeti Alapítvány weblapján
(helytortenet.szod.hu).

A díjazott a monogramjával hímzett
sződi népviseleti ingben vette át a díjat
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Felekezeti híradó | Magazin

Dicsőség és
reménység
A keresztény ember egyik
ajándéka az a dicsőséges
reménység, amely a síron át
egészen Isten holnapjának
a dicsőségébe nyúlik.

A Bilblia tragédiával kezdődik – és dicsőséggel végződik.
Mózes első könyvében láthatjuk a bűn és a halál pusztítását,
de a Jelenések könyvében bepillanthatunk Isten bűn és halál feletti dicsőséges győzelmébe. „Boldogok a halottak, akik az
Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek,
mert megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket" – mondja a Jelenések 14:13.
De mi az alapja a keresztény reménységnek és az örök
életnek? Reménységünk a halál utáni létben csupán sóvárgás vagy vak optimizmus? Lehet-e egyáltalán valami bizonyosságunk arról, hogy van
élet a halál után, és egy napon
azok, akik ismerik Krisztust,
oda jutnak, hogy Vele együtt
legyenek az egész örökkévalóságon át?
Igen! Van egy nagy tény,
amely a Krisztust követőknek bizonyosságot ad a halállal szemben: Jézus Krisztus feltámadása. Krisztus fizi-

30 éves a sződi szikvíz
Édesapám 1983-ban indította a családi vállalkozást. Nővérem a 90-es évek közepétől vett részt az iparban. 1999ben, édesapám halála után, én
is beléptem a családi vállalkozásba, azt jó pár éven át testvéremmel együtt folytattuk.

A mai kornak megfelelő technológia és színvonal mellett, klórtalanított, 1 mikronra
szűrt vízből és élelmiszeripari
széndioxidból készül a szikvíz.
A hagyományokhoz visszatérve a kezdetekben is használt
40-60 éves 1 literes szikvizes
üveg „retró” palackban szeretném újra kínálni a sződi szikvizet mindazoknak, akik szeretik
az igazi értéket.
A 30 éves vásárlói hűséget és
bizalmat szeretném megköszönni azzal, hogy május 27től június 2-ig, 1 héten át, a 2
literes szikvíz 65 helyett 30 forintért lesz kapható, többi termékemből pedig 10% kedvezményt biztosítok. Az árak viszszavonásig érvényesek.
A jövőben is arra törekszem, hogy ez a hungarikum
ezek után is a vásárlók bizalmát élvezhesse.
Hertel Zoltán
szikvízkészítő
vállalkozó

kai, testi feltámadása az, amely
bizodalmat és reménységet ad
nekünk. Mivel Krisztus feltámadt a halottak közül, kételkedés nélkül tudjuk, hogy a halál
nem a vég, hanem csupán átmenet az örök életre.
Sose felejtsd el, hogy Krisztus feltámadása valamilyen
módon a történelem központi eseménye. Pál azt mondta:
„Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek; még bűneitekben vagytok. Akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban,
minden embernél nyomorultabbak
vagyunk. Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök
lőn azoknak, kik elaludtak.” (I.
Korinthus 15:17–20)
Krisztus feltámadása mindent megváltoztatott! Mivel
Ő feltámadt a halálból, tudjuk,
hogy Ő valóban Isten fia volt,
és azért jött, hogy megváltson
bennünket kereszthalála által,
ahogy ezt állította.

Ha hinni kezdesz nyitott szívvel Krisztusban, akkor mindenütt a jeleivel fogsz találkozni.
Jézus halála és feltámadása lesz az a jel, amit Isten ad minden ember számára, nem csak ott és akkor, hanem azóta is ezután is.
Ha hitre szeretnél jutni, ne
kérj jelet! Isten már megelőzött! A föld gyomrából három
nap után feltámadt Krisztus
lehet a te jeled! Ő él és 2000
éve jelez! Most épp Neked...
Sződi Baptista
Gyülekezet

Billy Graham

TERMÉKEIM

JUBILEUMI ÁRAK
(2013. V. 27 – VI. 2.)

1 l szikvíz
betétdíj

50 Ft
500 Ft

2 l szikvíz
betétdíj

65 Ft
250 Ft

30 Ft

Pölöskei 1 l gyümölcs szirup
(25% gyümölcstartalommal)
Pölöskei 1 l gyümölcs szörp
(33% gyümölcstartalommal)

10%
kedvezmény

Pölöskei 0,7 l prémium gyümölcsszörp
(33% gyümölcstartalommal)
Lúgos víz 5 literes

560 Ft

500 Ft

Lúgos víz 19 literes

2000 Ft

1800 Ft

PB gáz

5 850 Ft
Árak visszavonásig érvényesek!
Érdeklődni lehet
a 06-20-983-59-58-as telefonszámon
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Köszönetnyilvánítás
A sződi egyházközségben működő Mária Karitász Csoport
nevében, szeretném megköszönni mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelte és nagylelkű adományával támogatta adventi jótékonysági műsorunkat. A befolyt összegből tartós
élelmiszerekkel tudjuk bővíteni a rászoruló családok számá-

ra készített csomagokat, amelyeket húsvétra osztunk szét.

Egyhetes ikreket inkubátorba
kellett tenni, és úgy volt, hogy
csak az egyik marad életben. A
kórház nővére szembeszállt a
szabályokkal, és a babákat közös inkubátorba helyezte. Miután betette őket, az egészségesebb baba átvetette karját
testvérén, és átölelve tartotta.
Erre a kisebbik szívverése stabilizálódott, és testhőmérséklete is normálisra emelkedett.
(Esti Judit interjúja dr. Papp
Lajossal)
Olyan anyanyelvet tudhatunk magunkénak, amely-

ládoknak nagy segítség jelentenek pl. a karácsonyi élelmiszercsomagokba tett töpörtyűkrémnek is nagyon örültek.

Tavaly nyáron hetvenezer forinttal támogattuk a plébánián
táborozó gyerekeket, ezen felül főztünk és sütöttünk nekik
két hétig. Ezt a segítséget idén
is szeretnénk megadni, legalább akkora összeggel mint
az előző évben.

Az Ajanidisz családnak szintén nagyon szépen köszönöm
a felajánlást, ők tűzifát vásároltak, felhasogatták és házhoz is
szállították. Az ajándék melegének öt család örülhetett.

Szeretném megköszönni a KlZSU KFT.-nek, Kiss Gáboréknak a rendszeres adományokat, melyek a nehezebb
körülmények között élő csa-

Hálás vagyok még Czinege
Gyuriéknak a gyönyörű képeslapokért és naptárakért, ezekből fenyőágakkal kis karácsonyi ajándékokat készítetttink,

Gondolat-ébresztő
Életmentő ölelés

Magazin

nek minden szava mély jelentéssel rendelkezik, bár ritkán nézünk ennek mélyére.
A SZER-ETET szimbolikusan
értelmezve
éltető, pozitív energiát jelent.
Ellentétpárja a GYÜL-ÖLET
ártó, kedvezőtlen hatások
begyűjtésére
figyelmeztet.
A rohanó, felgyorsult, elanyagiasodott világunkban az
emberek többsége sok pénz,
szép ház, márkás autó, jó parti, fényes karrier után áhítozik.
Az élet fontos dolgai mellet
viszont elmennek, észre sem
veszik jelentőségét és elmulasztják kifejezni szeretetüket

melyeket az atyák vittek el a
betegeknek.
Köszönetet szeretnék mondani a polgármester úrnak, valamint a képviselő-testület minden tagjának az anyagi támogatásért és az együttműködésiikért.
Végül, de nem utolsó sorban
megköszönöm Gyuri atyának
a sok segítséget, Isten áldja
meg őt érte.
Sánta Sándorné
a Mária Karitász
Csoport vezetője

akár egy kedves gesztusban,
akár egy gyengéd ölelésben.
A gyengédség nem gyengeség.
A szeretet nagyobb biztonságot ad az anyagi gazdagságnál.
Akkor érezzük meg mulasztásunk súlyát, ha valakit,
akit szeretünk, elveszítünk.
Akkor bánjuk meg igazán,
amikor már nincs velünk, hogy
az együtt töltött hosszú évek
alatt nem éreztettük vele elégszer, hogy mennyire szeretjük.
Pedig fontos lett volna.
A húsvét jó lehetőséget ad ennek gyakorlására, így ez alkalomból se felejtkezzünk el megölelni
azokat, akiket szeretünk!
Szeretetteljes, áldott húsvéti ünnepeket kívánok!

Mocsáry Judit
holisztikus kozmetikus
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Egészségügy | Magazin

Miért
oltassam
kutyámat,
macskámat
veszettségvírus ellen?
A veszettség az emberekben
és az állatokban is egy heveny
lefolyású, halálos agy- és gerincvelő-gyulladásban megnyilvánuló betegség.
A WHO adatai alapján a
mai napig 55.000 ember hal
meg évente veszettségben,
15.000.000 humán oltást adnak megelőzés céljából, amelylyel 280.000 ember halálát
előzik meg. A halálos esetek
90%-a Ázsiában és Afrikában
fordul elő.
Magyarországon 1950. óta
8 emberi fertőződés történt,
mindegyik halálos kimenetelű
volt. 1995. óta igazolt emberi
fertőződés nem történt.
De minek köszönhető ez a
jó eredmény? Magyarországon az 1930-as évek óta kötelező az ebek veszettség elleni
védőoltása, amelynek hatására
a háziállatok körében nagyban
lecsökkent a fertőzöttség.
A világháború után egy
újabb járványhullám érte el
hazánkat, amelyet a bevezetett
közigazgatási intézkedések –
eblajstrom, kötelező oltás, kóbor ebek befogása – ismét sikerült csökkenteni.
Napjainkban a diagnosztizált veszett állatok kb. 75%-

a róka, 25%-a kutya és macska. A kutyák rendszeres oltása
révén, a háziállatok közt 50%ban a macskák érintettek.
1992 óta bevezették a rókák
csalétekkel való, szájon át történő vakcinázását is, így már
vannak megyék, ahol évek óta
veszett rókát sem találtak. Viszont a határszéleken, főleg az
Alföldön még mindig van veszett róka, sőt kutya is, hisz a
szomszédos országok védettsége jóval a miénk alatt van.
Hogyan tudunk fertőződni?
A vírus a fertőzött állat nyálában van, így kutya-, róka, macskaharapással, vagy sebzésen keresztül nyállal fertőződhetünk. A lappangási idő
3-8 hét (szélsőséges esetekben akár 8 hónap is lehet),
idegrendszeri tüneteket okoz
és halálos kimenetelű. Marás
esetén azonnali szappanos lemosás és fertőtlenítés szükséges, majd forduljunk sürgősen
háziorvosunkhoz! Ha a kutya
egy éven belül be volt oltva veszettség ellen, akkor nem kell
aggódnunk, viszont ha nem,
akkor a veszettség gyanúja
fennáll, ekkor az orvos hatósági ebmegfigyelést és a harapott
ember oltását rendelheti el.
Az emberi fertőződés és halálozás számának nullára csökkenése az 1930-tól fenntartott
folyamatos kutya oltásnak köszönhető, mivel emiatt egyre
kevesebb a veszett állatok száma országunkban, így egyre
kisebb az esélye az ember fertőződésének is.
Kutyánkat, macskánkat tehát a saját és gyermekeink védelmében kell oltatnunk!
dr.Buránszki Barbara
Sződligeti
Állatorvosi Rendelő

Eboltás lesz
Az idei összevezetéses eboltás 2013. április 20-án, szombaton 13.00 és 15.00 óra közt lesz a Faluház mellett.
Szeretnénk minden ebtartó figyelmét felhívni arra, hogy
összevezetéses eboltáson csak a már microchippel megjelölt ebek olthatók. A microchip beültetése háznál az oltással együtt elvégezhető.
Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon:
06-20-558-7503, 06-20-928-5103, 06-27-352-176
Rendelési idő: H-P 8-10h, 16-19h, Sz-V 8-12h

Vátozások
a vérvételi
labor működésében
Tisztelt Betegeink!
Tájékoztatom Önöket, hogy
2013. március 1-től a Sződ,
Dózsa György út 48. szám
alatt működtetett vérvételi labor további üzemeltetése érdekében vizsgálati díjat kell
bevezetnünk. A hatályba lépett új szabályok miatt az eszközöket csak térítés ellenében
tudjuk beszerezni. Sződ Község Önkormányzata továbbra is térítésmentesen biztosítja

Járt már
a Nyéki
Lovasudvarban?
Bizonyára sokan tudják, hogy
Sződön működik a Sződi Hagyományőrző Lovas Egyesület, azt viszont már kevesebben, hogy mire számíthat az
ember, ha ellátogat hozzájuk.
A gyermekeknek hatalmas
élmény megismerni azt az
életformát, ahogyan dédszü-

a rendelő használatát és a minták beszállítását.
A szolgáltatással kapcsolatban további költségként merülnek fel: az eszközdíjak, a
biztosítási díjak, az új engedélyek beszerzése, a hitelesítés
költsége.
Ahhoz, hogy a szolgáltatást a továbbiakban is biztosítani tudjuk a lakosság részére, a sződi labornak is meg kell
felelnie a szigorú egészségügyi
előírásoknak, ezért 2013. március 1. napjától a vérvételi labor működtetését vállalkozásban tudjuk tovább folytani. A
laborvizsgálatot alkalmanként és személyenként 500
forint térítési díj ellenében
tudjuk elvégezni.
Maradunk továbbra is a lakosság szolgálatában, tisztelettel:
Dávid Tamás
Laborvezető
önkormányzati képviselő
leik éltek, hiszen napjainkban
nem találkozhatunk olyan családdal, ahol ennyi állatot nevelnek, tartanak.
Manapság sokat olvashatunk, hogy a gyerekekre, felnőttekre egyaránt jótékony hatással van az állatterápia. Érdemes ellátogatni Nyékiékhez,
hogy
megbizonyosodjunk
róla. Saját magunkon is észre
fogjuk venni, hogy ez a környezet bizony stresszmentes,
és vissza fogunk vágyni ide.
Saját tapasztalatból mondom, hogy a gyerekek egy-egy
látogatás alkalmával, annyi élménnyel gazdagodnak, hogy
utána napokig erről beszélnek.
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Felülhetnek a barátságos,
gyerekszerető lovak bármelyikére, akiket a következő találkozáskor, név szerint megismernek.
Láthatnak vemhes állatokat
(kecskét, birkát, tehenet, lovat,
sertést, nyulat), végigkísérhetik az anyaállat pocakjának növekedését és a kicsit felcseperedését.
A hatalmas mezőn mozgásigényüket kielégíthetik.
A szülőknek is nagy élmény
a Nyéki család 3 gyermekével
beszélgetni, hiszen ők többet
tudnak az állatokról, mint bármelyik felnőtt.
A Sződi Hagyományőrző Lovas Egyesületnek is szerves része a család:
» Sok gyermek és felnőtt tanult már meg náluk lovagolni.
» Betekinthetünk náluk a tanyasi élet minden napjaiba.
» A sződi szüreti felvonulásokról sem hiányozhatnak.
» A környékbeli szüreti felvonulásokon és lovas rendezvényeken mindig részt
vesznek a lovasaikkal.
» A náluk lovagolni tanuló gyermekek számára lovas tábort szerveznek minden nyáron.
» Télen-nyáron, hóban-kánikulában is túrázni járnak a
lovasaikkal.
» Lovasnapot és lovasversenyt szerveznek a legkisebbektől a legnagyobbakig.
A következő Szent György
napi lovas napot 2013. április
20-án tartják Sződön a focipálya mögötti területen. Gyermekeknek ügyességi versenyek, a legkisebbeknek vezető
segítségével, hogy ők se maradjanak le semmiről.
A nagyobbaknak kezdő és
haladó ügyességi verseny lesz,
érdemes lesz küzdeni, a legjobbak kupát vihetnek haza.
Lesz még díjugratás és fogathajtás is.
Egész nap büfé és zene, valamint garantált a jó hangulat.
Kérnek mindenkit, hogy ha
teheti, jöjjön és nézze meg a
versenyüket! Szeretettel várnak mindenkit, akár nézőként,
akár indulóként!
Többet róluk a világhálón:
www.nyekilovasudvar.hu.
Mészáros Ágnes
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II. Gödi Kézimunka
Kiállítás és Verseny
A Gyűszűnyi Kézimunka Üzlet és a Gödi József A la Művelődési Ház szervezésében
szeptemberben ismét lesz kézimunka kiállítás és verseny.

Pályázati Felhívás!
Nagy sikere volt a tavalyi kézimunka kiállítás és
versenynek. Közel 100
nevezővel 747 kézimunkát zsűriztünk és díjaztunk. Erre a nagy sikerre
való tekinte el kívánjuk
ezt megszervezni idén
is, ezzel folyamatosan
életben tartani az egyre
há érbe szoruló magyar
kultúrát.
A tavalyihoz hasonlóan gobelinnel, hímzéssel, horgolással, kötéssel gyöngyfűzéssel,
patchworkkel lehet nevezni. Kiállításunkra jelentkezni az i megvásárolt alapanyagokból készült kézimunkákkal lehet. Bővebb információ a következő lapszámban fog
megjelenni, valamint a Gyűszűnyi Kézimunka Üzletben lehet érdeklődni. Továbbá
a 0627334 729-es telefonszámon, illetve honéapunkon: www.gyuszunyibolt.hu,
Facebook: Henrie a Bíró Bujtás.
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Elege van a magas energiaszámlákból? Ismerje meg, miként csökkenthetôk háztartása kiadásai megújuló energiaforrások hasznosításával! Április 10-én (szerda) 18 órakor ingyenes lakossági
tájékoztatóval várjuk a szôdi Faluházban!
Forduljon a szakértôhöz!
Részletekért hívja ügyfélszolgálatunkat a
(27) 548 440-es telefonszámon!

Wagner Solar Hungária Kft.
2120 Dunakeszi, Fóti út 92.

www.wagnersolar.hu

SZŐD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 139.
A HÉT MINDEN NAPJÁN VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT
AKCIÓINKKAL ÉS MÁRKATERMÉKEINKKEL!

Coop vágott zsemle
15 Ft/db
Coop májas rúd
639 Ft/kg
Coop száraztészták, többféle 500g (458Ft/kg)
229 Ft
Coop Cola szénsavas üdítő 2,5L (84 Ft/L)
209 Ft
Coop prémium toalettpapír, 8tek (69 Ft/tek)
559 Ft
Coop kutyatáp, száraz
8 kg
Minden nap étolaj 1L
399 Ft
Minden nap pástétomok több ízben 48g (1229Ft/kg)
59 Ft
Minden nap szénsavas üdítő, több ízben, 2L (50 Ft/kg)
99 Ft

NYITVA TARTÁS:
H - P: 6.00 - 19.30
Szo: 6.00 - 15.00
Vas: 7.00 - 13.00

GÖDÖLLŐ COOP ZRT.
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Diáksport
tavasz 2013.
Bozsik Futsal
Bajnokság
A 0. korcsoportos (2006–
2008.) bajnokságot a sződi tornateremben szerveztük meg az iskola támogatásával. A csapat megérdemelten
nyert, végig magabiztosan irányította a játékot és lehengerelte az ellenfelet.
EREDMÉNYEK.
Sződ 1. – Váchartyán 14 : 0
Sződ 1. – Sződliget
13 : 0
Sződ 1.- Sződ 2.
6:6
Sződ 2. – Sződliget
8:2
Sződ 2. – Váchartyán
7:0
RANGLISTA:
1. Sződ 1.
2. Sződ 2.
3. Sződliget
4. Váchartyán
Gólszerzők: Hertel Á. 16,
Bedák Máté 8, Éltes Peti 6,
Nyíri Luca 5, Major Máté 4,
Garaba Patrik és Nyíri Levi
2-2, illetve Zalaegerszegi
Dominik 1
Az 1., 3. és 4. korcsoportos
csapatok a Váci Piarista Gimnázium tornatermében csaptak össze az ellenfelekkel. A
fiúk nem bírták az iramot,
amelyet az ellenfél ránk erőltetett, de türelmesen, fegyelmezetten futballoztak és emelt
fővel végeztek.
EREDMÉNYEK:
I. korcsoport
Sződ – Juhász 1.
6:0
Sződ – Radnóti 1.
0:1
Sződ – Radnóti 2.
4:4
Gólszerzők: Éltes P. 5, Hertel
Á. 3, és Fodor B. 2
RANGLISTA:
1. Karolina Vác
2. Radnóti 1. Vác
3. Sződ
4. Radnóti 2.
5. Juhász 1. Vác
6. Juhász 2.
III. korcsoport
Sződ – Piarista
2:3
Sződ – Juhász 1.
0:3
Sződ – Juhász 2.
2:4
Sződ – Karolina
0:2
Gólszerzők: Gáti I., Fodor B.
és Gulyás K. 1-1
RANGLISTA:
1. Karolina
2. Piarista Vác

3. Juhász 2.
4. Juhász 1.
5. Sződ
IV. korcsoport
Sződ – Juhász 1.
4:2
Sződ – Piarista 1.
1:3
Sződ – Piarista 2.
0:2
Sződ – Karolina
0:1
Gólszerzők: Bubb 4, illetve
Ojtozi Máté 1
RANGLISTA:
1. Piarista 1.
2. Karolina
3. Piarista 2.
4. Sződ
5. Juhász 1.
II. korcsoport
A torna meglepetés csapata
volt iskolánk gárdája. Vereség
után, védekezésben és támadásban feljavult a csapat, kreatív játékkal, egységes védekezéssel nagy győzelmet arattak
a váci csapatok felett.
EREDMÉNYEK:
Sződ – Karolina 2.
1.2
Sződ – Karolina 1.
8:1
Sződ – Radnóti 1.
3:0
Sződ – Juhász 1.
3:0
Sződ – Juhász 2.
4:0
Sződ – Karolina 1.
3:1
Gólszerzők: Hertel B. 9,
Gyetvai 4, Csőkör, Nándori
A., Puskás, Farsang 2 – 2,
illetve Mudra A. 1
RANGLISTA:
1. Sződ
2. Karolina 1

Ép testben ép lélek – Sport
3. Radnóti 2.
4. Juhász 1.
5. Radnóti 1.
6. Karolina 2.
Petőfi
8. Juhász 2.

Diákolimpia
Kézilabda – lányok
Harmadik korcsoportos csapatunk nem kímélte az ellenfelet a penci Vác vonzáskörzeti bajnokságon. A Horváth
Gyurka mester által felállított
csapat kimagasló játékot produkált, csak a rivális házigazda
csapatot nem tudta megverni.
EREDMÉNYEK:
Sződ – Vácrátót
13 : 1
Sződ – Őrbottyán
13:2
Sződ – Penc
7 : 11
Gólszerzők: Horváth- Vadon
Zsófia 12, Selmeci Viktória
és Szente Sára 10- 10, illetve
Dalnokim Fanni 1
RANGLISTA:
1. Penc
2. Sződ
3. Őrbottyán
4. Vácrátót

Futsal
A megyei területi bajnokságot a gödi Németh László Általános Iskola szervezte meg a
Balázsovits Sportcsarnokban.
Nem úgy alakult a 2. korcso-

Diákolimpia kézilabda lányok

portos csapatunknak szereplése, ahogy azt vártuk. Az igen
erős csapatokkal szemben elég
helyzetet teremtettünk, de
gond volt a hatékonysággal és
a védelemmel is és kikaptunk.
EREDMÉNYEK:
Sződ – Vác Petőfi
2:3
Sződ – D.keszi Széchenyi 0 : 3
Sződ – Göd Huzella
0:2
Gólszerző: Volentics Máté 2
RANGLISTA:
1. Széchenyi
2. Petőfi
3. Huzella Göd
4. Sződ

Hidegkúti
teremlabdarúgó
tornák
Másodszor vettünk részt a budapesti Hidegkúti SC II. kerületi Klebelsberg Kunó Általános Iskola és Gimnázium Sportcsarnokában a 2. Pokorny József emléktornán. A
csapat nem játszott jól, tudása alatt szerepelt, sok hibát követtünk el, kevés helyzetet alakítottunk ki, a védekezésünk
sem állt biztos lábakon, így
pont nélkül végeztünk az eseményen.
EREDMÉNYEK:
II. korcsoport
Sződ – Mészöly Focisuli 0 : 3
Sződ – Rákosmenti KSK

