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Jubileumi évforduló Sződön
2015.11.21-én szombat délután rendezte meg a Sződi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, a Sződi Szlovákok Szervezetének és a Hagyományőrző
Klub fennállásának 25. jubileumi évfordulóját. A faluház
a meghívott vendégekkel zsúfolásig megtelt. Az ünnepség a
nemzetiségek himnuszának eléneklésével kezdődött. A Sződi
Szlovák Önkormányzat elnöke Klimász Zsóka köszöntötte
a megjelent vendégeket. Üdvözölte a Magyarországi Szlovákok Szövetségének elnök asszonyát, az Országos Szlovák Önkormányzat képviselőit, a Pest
Megyei Szlovák Önkormányzat képviselőjét, a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének régió vezetőjét, a Budapesti Szlovák Önkormányzat
elnök asszonyát. Reszt vett még
a Váci Szlovák Önkormányzat
elnöke és képviselői, a Kóspallagi, Acsai, Csővári, Pilisszentkereszti, Püspökhatvani Szlovák Önkormányzatok elnökei,
Csörög polgármester- asszonya, a Roma Kisebbségi Önkormányzat elnöke. Jelen voltak még a Hunyadi János Ált.
Iskola, Csupafül Óvoda, Sződ
Községért Alapítvány, az Iskolai alapítvány, a Sződi Hagyományőrző Lovas Egyesület. A
Sződi Katolikus Egyház részéről György atya, a Sződi Mária Magdolna Karitász Csoport
vezetője, Czinege Vincéné vettek részt a rendezvényen. A települési önkormányzatot dr.
Bojtainé B. Gabriella jegyzőnő képviselte.A rendezvény elején, a község jegyzőasszonya
beszédet mondott, melyben
méltatta a két önkormányzat
együttműködését. A meghívott
vendégek meleg szavakkal köszöntötték a vendéglátókat.Ez-

után az elnök asszony kiemelte
az óvoda vezetőjének és dolgozóinak szerepét a község hagyományőrzése és népszokásainak
ápolása terén. A műsor az óvodásokkal - a legkisebb hagyományőrzőkkel- kezdődött. Felkészítette őket Kolumbán Zsófia és Tenják Györgyné. Az iskola 4.osztályos tanulói Volentics Anna, Kovács Evelin, Sztrehánszki Dorka és Hárs Róza
7.oszt. tanulók szlovák és magyar dalokat énekeltek. Felkészítette őket Kurucz Györgyné
Láng Ilona. Az idősebb korosztály, a Sződi Asszonykórus következett, akik már több évtizede ápolják a népszokásokat
és igyekeznek átadni az utókornak. Vidám hangulatú dalokat
énekeltek.
Ezután a szervezők nagy
meglepetésként az elmúlt 25 év
kedves emlékeit és szép élményeit vetítették le a közönségnek. Mindannyiunkat megdöbbentett az idő gyors múlása.
A színpadon először azokat a
tagokat köszöntötték akik 15
éve tagjai a szervezetnek, és
megköszönték Turányik Györgyi munkáját, kiemelték Vásárhelyiné Megyes Edina tevékenységét. Köszönetet mondtak Tányéros József citerásnak,
az Ónodi házaspárnak, Mikó
Alexandrának akik segítették
a kórus munkáját, hogy a fellépések még színvonalasabbak legyenek.
Köszöntötték azokat a tagokat, akik az elmúlt 20 év során
részt vettek a munkában, Berkiné Szabó Évát, Garaba Józsefet, és Ivanics Istvánné Marikát
aki 8 éven át a Szlovák Önkormányzat tagjaként tevékenykedett. Nagy taps fogadta őket is.
Nyékiné Tomecskó Miryam

elnökhelyettes vette át a szót, és
a színpadra hívta az alapító tagokat akik már 25 éve aktívan
dolgoznak a közösségért. Köszöntötték Tomecskó Mihályné alapító tagot, aki aktív szereplője az óvodai hagyományőrzésnek.
Az alapító tagok közül kiemelkedő a munkássága Dinka Istvánné Vera néninek, aki
évtizedeken át szívén viselte az
asszonykórus és nyugdíjasklub
sorsát.
Rusznyák Ferencné Vera
néni az önkormányzat tagja volt 8 éven át. A kórusnak
25 éve tagja, és 2002- 2011ig volt a vezetője. Nagyon sok,
régen elfeledett szlovák dalt tanulhattak tőle.
Klimász Zsóka alapító tagja és vezetője a Sződi Szlovákok Szervezetének és a Hagyományőrző Klubnak. 2006
óta a Sződi Szlovák Önkormányzat elnöke, tagja a Pest
Megyei Szlovák Önkormányzat képviselőtestületének és a
Kulturális Bizottság munkájában is aktívan részt vesz. Jelenleg a nemzetiségek kulturális –oktatási programjában,
„Örökség- Kultúra’’ Sulinet
Örökségtár szlovák vonatkozású anyagok összegyűjtésével
foglalkozik. 		
Évente többször ad be pályázatokat, ezzel a Szlovák Önkormányzat anyagilag támogatja
az óvoda, iskola hagyományőr-

ző foglalkozásait. Így valósulhat meg Sződön a zenés ébresztő, falunapi népi mesterségek,
hagyományőrző népi ételek
bemutatója. Vezetésével 2011ben a sződi szlovák népdalokból egy CD-t jelentettek meg,
amely oktatási segédanyagként
is szolgál a népdalok tanulásánál. Áldozatos munkájának
köszönhető a szlovák hagyományőrzés megléte községünkben – fejezte be szavait az elnökhelyettes asszony.
A program az Acsai Zornica
Hagyományőrző Néptánccsoport és a Püspökhatvani Hagyományőrző Néptánc Együttes fellépésével folytatódott. A
közönség többször is visszatapsolta őket. A Kóspallagi Önkormányzat tagjainak szavalata után a Csővári Zensky Hlas
Hagyományőrző Csoport énekelt. A rendezvény a Pilisszentkereszti Szlovák Énekkar csodálatos Pilisi himnuszával fejeződött be. Az önkormányzat
elnöke megköszönte Nyékiné
T Miryam, Vásárhelyiné Megyes Edina és Tomecskó Mihályné rendezvény szervezésében és lebonyolításában nyújtott segítségét.
Ezután a vendégek átvonultak a tornaterembe, ahol az
Asszonykórus finom, hagyományőrző népi ételével, ,,kapusznyikával’’ fogadták őket.
Vendéglátással, tánccal, mulatozással folytatódott az est. Kö-
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szönet illeti meg azokat a támogatókat, akik munkájukkal és adományaikkal hozzájárultak a jubileumi évforduló
méltó megünnepléséhez:
Magyarországi
Szlovákok
Szövetsége, Országos Szlovák
Önkormányzat, Pest Megyei
Szlovák Önkormányzat, Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete, Sződi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat,
Sződ Község Önkormányzata
és a Polgármesteri Hivatal, Faluház dolgozói, Hunyadi J Ált.
Isk. vezetése és dolgozói, Sző-

di Csupafül Óvoda vezetése és
dolgozói, Sződi Asszonykórus,
Sződi Hagyományőrző Lovas
Egyesület, dr. Buránszki Barbara állatorvos, Kamilla patika, Gödöllői Coop ZRT, Reményi KFT, Palackozott Italok
boltja Dinka Lajosné, Melinda
virágüzlet, Hanzély Csaba, Garaba János gyümölcs és pálinka főző, Hertel Zoltán szikvíz,
Kék Elefánt ajándéküzlet, Tábori Katalin fazekas, Jurák Tiborné, Mészáros Lászlóné, Czinege Mihályné, Balik Lászlóné,
Varga Zoltánné, Turányikné
Dinka Katalin, Czineg Vincéné, Pollákné Mikó Anna, Mikó
Gáborné, Mikó Mihályné,
Hlinka Miklósné, Dányi Tímea, Berkiné Szabó Éva, Szabó
Ildikó, Oroszi Gábor, Vásárhelyi József, Vasi Norbert, Sződ
önként segítő fiataljai .

Közélet
A község lakói és a vendégek
nevében is köszönjük a Szlovák
Önkormányzat munkáját, a
színvonalas, emlékezetes jubileumi rendezvényt. Mindan�nyian kellemesen éreztük magunkat, a programról nagyon

szép élményekkel távoztunk. A
30.évfordulóig, kitartást, sok
sikert, jó munkát kívánunk.
Bódi Istvánné
A képeket készítette Szabó
Ildikó és Oroszi Gábor

Családbarát ügyfélfogadás Pest megyében
Egy gombnyomással a sor
elejére – nincs többé kellemetlen várakozás a gyermekes családoknak.
A várandós kismamák és a
kisgyermekkel érkező szülők
ezentúl várakozás nélkül intézhetik ügyeiket Pest megye
több kormányablakában és
okmányirodájában. A családbarát ügyfélhívó rendszer az
internetes foglalásokat is figyelembe veszi, és azok optimalizált kezelésével lehetővé
teszi, hogy a kiemelt ügyfelek
sorába lépő, a kisgyermekkel
érkező szülők gyorsan és zökkenőmentesen végezhessenek
hivatalos dolgaikkal.

Erre a célra készült plakát,
kisfilm, piktogram, valamint
az ügyfélszolgálat munkatársai is segíteni fogják a megérkezőket, hogy egy gomb megnyomásával automatikusan
előre kerüljenek.
„Régi tervem válik végre valóra a családbarát ügyfélfogadás létrehozásával” -

mondta Tarnai Richárd Pest
megyei kormánymegbízott,
aki ötgyerekes családapaként
tisztában van vele, milyen
könnyebbséget és segítséget
jelent a szülőknek, hogy érkezésük időpontjától függetlenül azonnal a sor elejére kerülhetnek.
„A kezdeményezés nem titkolt célja, hogy a hivatalos teendőiket intézők között kialakuljon egyfajta közösségi érzés a kismamákkal és a
kisgyermekesekkel szemben,
vagyis természetes legyen az,
hogy előre engedik őket” hangsúlyozta Tarnai Richárd.
Jelenleg Pest megye 7 járásában a következő 11 ügyfélszolgálaton várják ilyen
gyors ügyintézéssel a családosokat:
• Dunakeszi okmányiroda
2120 Dunakeszi,
Szent István utca 19.
• Gödi okmányiroda
2131 Göd, Pesti út 60/a
• Érdi okmányiroda
2030 Érd, Budai út 8.
• Gödöllői okmányiroda
2100 Gödöllő,
Kotlán Sándor u. 1.
• Péceli okmányiroda
2119 Pécel, Kossuth tér 1.
• Gyáli Kormányablak
2360 Gyál,
Somogyi Béla u. 2.
• Monori Kormányablak
2200 Monor,
Kossuth Lajos u. 78-80.

• Ráckevei Kormányablak
2300 Ráckeve,
Szent István tér 4.
• Szigetszentmiklósi okmányiroda
2310 Szigetszentmiklós,
Ifjúság tér 4.
• Dunaharaszti okmányiroda
2330 Dunaharaszti,
Báthory u. 1.
• Tököli okmányiroda
2316 Tököl, Fő utca 119.
Az ügyfélhívó számítógépes
rendszer fejlesztésével a gyermekbarát hivatalok száma a
jövőben folyamatosan bővülni fog.

A „Családbarát Munkahely” címet elnyert Pest Megyei Kormányhivatal legfon-

tosabb célkitűzése az ügyfelek
igényeit és érdekeit figyelembevevő ügyfélközpontú működés, és az egységesen magas
színvonalú, mindenki által
hozzáférhető szolgáltatások
kialakítása, ezért a Pest Megyei Kormányhivatal minden
ügyfélfogadási helyszínén baba-mama sarkok, illetve szo-

bák várják az ügyeiket intéző
szülők gyermekeit.
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Sikeresen zárult a „Hungarikumok” programsorozat
A Sződ Községért Közalapítvány egyik célkitűzése a magyar népi kulturális hagyományok megőrzése és emellett a
helyi közösség fejlesztése. Ezért
örömünkre szolgált, hogy a
Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság
által kiírt pályázat keretén belül
sikerült megvalósítani Sződön
a „Nemzeti értékeink és hungarikumaink” témájú féléves
programsorozatot.

A projektben aktív segítő
partnereink voltak a Sződ Község Iskolai Oktatásáért Közalapítvány tagjai illetve a Sződi
Hunyadi János Általános Iskola
vezetősége és pedagógusai.
A programsorozat az előző
tanév májusában kezdődött el,
amikor iskolánk minden diákja egy színes nyomtatott kiadványt kapott a hungarikumnak
nyilvánított nemzeti értékekről illetve részt vettek egy elméleti előadáson. Élőben elsőként
a szikvíz készítésével ismerkedtek meg, látogatást téve a Sződi
Szikvízüzemben. A tanév végén
a gyerekek az addig megszerzett
ismereteik alapján osztályonként egy-egy tablót készítettek
a hungarikumokról. A szép, ötletes, változatos technikával készített műveket októberig láthattuk az iskola folyosóin.
Szeptemberben folytatódott
a programsorozat. Az iskolások
először a méhészmesterséggel, a
méltán világhírű magyar méz
előállításával ismerkedtek meg.
A program kóstolóval és méhviaszgyertya készítéssel zárult.
Következő héten egy solymász
tartott előadást a hagyományos
sólyomvadászatról. A bemutatón szerepelt a sólymok mellett
ölyv, bagoly és a gyerekek kedvence: Büdi, a görény. A pályázati anyag összeállításában, a
bemutatókon szereplő szakemberek felkutatásában oroszlán-

részt vállalt Juhász Sándor, a
Sződ Község Iskolai Oktatásáért Közalapítvány elnöke.
A programsorozat zárórendezvényét október 16-án tartottuk az általános iskolában.
Az egész napos program során az iskola közel 120 alsó tagozatos diákja és 15 felsős segítő ismerkedett meg a kulturális örökség kategóriába tartozó egyik hungarikummal: a
táncház módszerrel. Délelőtt

egy előadást hallgattak a gyerekek a táncházmozgalomról Farkas Katalin televíziós szerkesztő előadásában, amelyben választ kaptak arra, miért hungarikum ez, és hogyan alakult
mozgalommá, vált nemzetünk
jelképévé. Képeken, videókon
keresztül beleshettek korabeli
táncházak hangulatába, szembesülhettek tájegységeink sokszínűségével, illetve Rusznyák
Vera nénitől a Hagyományör-

ző Asszonykórus tagjától sződi
népdalokat hallhattak és történeteket, miként is szórakoztak
hajdanán tévé, internet nélkül
a fiatalok.
Ebéd után interaktív program következett, forgószínpadszerűen 6 állomáson keresztül
a csoportok (osztályonként kü-

lön a lányok, fiúk) maguk is kipróbálhatták a tánc alaplépéseit (a fiúk botos táncok alapfiguráit gyakorolták, a lányok
rengeteg alsószoknyát magukra öltve próbáltak pörögni-forogni), készíthettek ostort, kalárist, népi motívumokat rajzolva zsugorkáztak, játszhattak
népi játékokat (gidázás, erőpróba patkókkal). A hangulathoz illően a kislányok hos�szú haját az ügyeskezű felsős
lányok hagyományos fonatba
fonták. Aki akart, lefényképezkedhetett népviseletes díszletben, mint egy igazi vásári fotózáson. Meglepetésként a gyerekek uzsonnaszünetben kürtőskalácsot kaptak.
Szünet után színpadi műsorral folytatódott a program, három színvonalas produkciót láttunk zenekari kísérettel. Fellépett a sződligeti Csipkebogyó
Tánccsoport Onodiné Csécsi

Katalin vezetésével, Rétságról
a Kereplő Gyermek Néptánc
Együttes Simon Katalin vezetésével. Majd Hertel Szilvia és
Greguss Gergő csapata, a gödi
Lippentő csoport táncelőadása
következett. Iskolánk diákjai is
láthatták, hogy velük egykorú

gyerekek milyen ügyesen mozognak a színpadon, milyen lelkesedéssel és örömmel néptáncolnak. Remélhetőleg a sződi
iskolában is újraéled a néptáncoktatás hagyománya és jövőre
saját néptánccsoporttal is büszkélkedhetünk.
Majd következett a projektnap lezárása, egy igazi táncház. Az iskolánk új néptánctanára Petneházy Katalin tanított
népdalokat és hozzá alaplépéseket a több mint százhúsz gyermeknek. Örömünkre a gyerekeknek a több mint ötórás folyamatos program végén még
volt energiája 45 percig táncolni, ritmusra tapsolni, lelkesen
énekelni. Mindenki kifáradva,
de élményekkel telve tért haza.
A projektnap előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában nagy szerepet vállalt Gyutai Zsuzsanna, Bogdán Gyöngyvér, Turányik Ágnes és Gál-Borus Éva, az alapítvány tagjai és segítői. Köszönetet mondunk Kelemen Jánosnak az ostornyelek kifaragásáért, Erdélyi Balázsnak a fiúk
„megmozgatásáért”, Kalácskáné Pálinkás Piroskának a díszítőmotívumok megfestéséért. Vadon Ildikó és Kelemen
Renáta a kézműves asztaloknál segédkezett a gyerekeknek.
A Sződi Karitász csoport tagjai
most is segítettek, hogy a gyerekek ne maradjanak szomjasan.
Megköszönjük az iskola pedagógusainak az aktív részvételt
és elsősorban Márgusné Czinege Tünde igazgatóhelyettesnek
a szervezésben, koordinálásban
vállalt szerepét.
Gál-Borus László
A Sződ Községért
Közalapítvány elnöke
Fotók: Balogh Szilvia
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A Faluház előtti térre gömbjuharfa csemetéket ültettünk

A SZŐDI HÍREK FACEBOOK-ON ÉS HÍRLEVÉLBEN IS ELÉRHETŐEK
A szod.hu információs önkormányzati weblap hírei további két csatornán is elérhetőek!
Az egyik alternatív csatorna a honlap elektronikus hírlevele, melyre az oldal Kapcsolat menüpontjának
Hírlevél alpontjában lehet feliratkozni. A hírlevél testreszabható: beállítható, milyen hírkategóriákból kér
a felhasználó értesítést, ahogy az is, milyen rendszerességgel.
Másik csatornánk a Facebook. A http://www.facebook.com/szod.kozseg.1 profilban tesszük közzé a község programjait és a közérdeklődésre számot tartó fontosabb híreket.
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Ha tehát Ön gyorsan szeretne értesülni a község, illetve a Faluház rendezvényeiről, a fontosabb hírekről, vagy akár minden egyes,
a honlapon megjelenő információról, regisztráljon hírlevelünkre a szod.hu honlapon, illetve jelölje be közösségi Facebook-profilunkat a www.facebook.com/szod.kozseg.1 internetes címen!

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 - Molnárné Csala
Mária, 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 december 3-án került lezárásra.
Tájékoztatjuk tisztelt szerzőinket és hirdetőinket, hogy a Sződiek Híradója őszi számának lapzártája 2015. március 3-án
(csütörtök) 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 2014-ben: egy oldal fekete-fehér 20.000 Ft, fél oldal fekete-fehér 10.000 Ft, negyed oldal feketefehér 5.000 Ft. Színes hirdetés megjelentetésére nincs lehetőség.
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Diáksport
tél 2015
Diákolimpia
Teremlabdarúgás
A Vácrátóti Sportcsarnokban
csupa motivált 2. korcsoportos
futballista lépett a pályára,
támadóalakzatunk, valamint
védőink maximálisan teljesítettek, harcoltak az ellenféllel és
győztünk.
Eredmények:
Sződ – Vácrátót
1:0
Sződ – Nagymaros
0:0
Sződ – Csomád
3:0
Sződ – Kosd
5:0
Góllövők: Éltes P. 3, Fodor B.,
és Hertel Á. 2 – 2, illetve Éltes
A. és Garaba P. 1 – 1
Végeredmény: 1. Sződ, 2. Nagymaros, 3. Vácrátót, 4. Csomád,
5. Kosd

Eredmények:
Sződ – Vácrátót
6:2
Sződ – Őrbottyán
1:2
Góllövők: Juhász Péter 6, illetve Nyíri Levente 1. Remekül
védett tehetséges játékosunk
Varga Nimród
IV. korcsoport:
Három „tót falu” csapata csapott össze a novemberi fordulón. Iskolánk magabiztosan
kezdett, lerohanta az ellenfelet,
veszélyes támadásokkal operált
és győzött. A második mec�csen nem talált magára a csapat és kikapott a sokkal jobban
teljesítő Vácdukaiaktól.
Eredmények:
Sződ – Vácrátót
7:1
Sződ – Vácduka
1:3
Góllövők: Gáti 3, Gulyás és
Volentics Kristóf 2 – 2, illetve Hertel Bálint 1.
Október 23. sportesemények

Sződ vett részt a hagyományos
egész napos utánpótlás tornán.
A lelkes U7- es csapat jó játékot hozott a végig tomboló, szurkoló szülők előtt. Kreativitás, technikai képzettség,
dinamizmus és jó teljesítmény
jellemezte csapatunk játékát
és a harmadik helyre léphettünk fel.

IV. korcsoport:
A csapat a tudásnak megfelelően teljesített, harcoltak, küzdöttek a fiúk, sajnos a végén elfogyott a szufla és kikaptunk.
Eredmények:
Sződ – Kosd
4:1
Sződ – Vácrátót
1:1
Sződ – Nagymaros
1:3
Sződ – Verőce
1:2
Góllövők: Gál D.,l Gáti I. és
Gulyás K. 2- 2, illetve Hertel B. 1
Bozsik labdarúgás
Vácrátóti Sportcsarnok
I. forduló
II. korcsoport:
A gárda mindvégig támadójátékot produkált, gördülékeny, gólveszélyes futballt mutatott be, az ellenfelet visszaszorította a saját térfelére , parádés gólokat lőtt és megérdemelten nyert.

Forgalmi dugó miatt alig
értünk oda a csepeli tornára, amely a korai órákban kezdődött a Papírgyár pályán. A
szervezők jóvoltából gyorsan
bemelegítettünk és már kezdtük is a csatát. A srácok beledobták magukat a játékba, folyamatosan támadtak, lőtték a
labdát a kapura, az ellenfelet
végig nyomás alatt tartották,
de sajnos a végére elfáradtunk
és a győzelmek is elmaradtak,
ennek ellenére szép eredményt
sikerült elérni a neves csapatokkal szemben is.
Eredmények:
Sződ – Dalnoki Akadémia
(MTK)
6:3
Sződ – Csep Gól FC
(Csepel)
5:3
Sződ – FTC
4:5
Sződ – KISE (Kőbánya) 1 : 4
Sződ – Puebla FS
(Pesterzsébet)
1:1

A hagyományos rákospalotai október 23- ai ünnepi
műfüves labdarúgó tornán
leány csapatunk fergeteges
játékot produkált. A lányok
hozták a formát, rövid pas�szok, gyors futball jellemezte a meccset, küzdelemből kivették a részüket és megérdemelten léptek a dobogó második fokára.

Eredmények:
Sződ – Vácrátót
2:2
Sződ – Őrbottyán
3:1
Góllövők: Hertel Á. 2, illetve
Garaba P., Major M. és Nyíri
Luca 1 – 1
Végeredmény: 1. Sződ, 2. Őrbottyán, 3. Vácrátót

Eredmények:
Sződ–Dózsa Sportisk. 1 : 0
Sződ – Óbudai Nagy László
Általános Iskola és Gimnázium
2:0
Sződ – Czabán Samu Általános Iskola
1:2
Góllövő: Rizmajer Ildikó
Végeredmény:
1.
Czabán
2. Sződ 3. Dózsa 4. Óbuda

I. korcsoport:
Jól ment a csapat, rengeteget
támadott, számtalan helyzetet alakított ki, csak egy gond
volt, hogy nem tudtunk elég
gólt szerezni, így csak a második helyen végeztünk.

Ünnepi teremlabdarúgás
Sződ
Tizenegy rangos csapat Mogyoród, Gödöllő, Vác, Eger,
Gyál, Vasas Kubala, Marczibányi, Monor, Göd, BVSC és

Eredmények:
Sződ – Göd
5:3
Sződ – Monor
3:1
Sződ – Mészöly Focisuli
Marczibányi
1:3
Sződ – BVSC
3:6
Sződ – Mogyoród
8:1
Sződ – Gödöllő
3:6
Utánpótlás bajnokság
Október Fest Kupa

Góllövő: Mójzer 6, Szabó 5,
Tamási 3, Bak 2, illetve Hóbor 1
Végeredmény: 1. KISE, 2. Puebla, 3. Sződ, 4. FTC, 5. Csep
Gól, 6. Dalnoki Akadémia
Pék Pont Kupa
Tíz csapat részvételével zajlott le a népszerű novemberi
sátortorna. Hullámzó játékot
produkáltunk, de összesség-
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ében a fiúk küzdöttek, veszélyes támadásokat vezettek az
ellenfél kapujára, ez a teljesítmény ezen a napon az ötödik
helyhez volt elég.
Eredmények:
Sződ – Monor
4:1
Sződ – REAC
3:5
Sződ – Szt. Pál Akadémia
(MTK)
11 : 1
Sződ – FTC
3:3
Sződ – Szigethalom
Darazsak
5:3
Góllövő: Hóbor 14, Tamási 6,
Szabó 4, illetve Kurucz 2
Végeredmény: 1. Dunakeszi
Vasutas, 2. FTC, 3. REAC, 4.
II. kerület SE, 5. Sződ,...

Sport - ép testben ép lélek
mia, 5. Gödöllő 2., 6. Komárom, 7. Sződ...
Ezen a tornán az U6- os csapat először lépett pályára és
mérte össze tudását az ellenfelekkel. Elsődleges célunk volt
a keret összeállítása, az ellenfél letámadása, a védekezés és
a támadások összehangolása,
amely az eredmények tükrében
jól sikerült.

Téli Kupa
A gödöllői Táncsics Mihály
úti Sportcentrum újonnan felállított sátrában küzdött meg
tizenkét U7- es csapat a trófeáért. Óvodás csapatunk fegyelmezetten, elszántsággal támadott és védekezett a küzdelmekben. Rengeteget lőttünk
kapura, de alacsony hatékonysággal, a védekezésünk a végére
szétesett és több vereség is becsúszott.
Eredmények:
Sződ – Mogyoród
Sződ – UTE 1.
Sződ – Gödöllő 1.
Sződ – Komárom
Sződ – Dunakeszi

5:3
3:1
4:5
2:3
0:7

Sződ – UTE 2.
5:2
Góllövő: Hóbor 10, Tamási 5,
illetve Szabó 4
Végeredmény: 1. Dunakeszi Vasutas, 2. Gödöllő 1., 3.
MFS, 4. Vasas Kubala Akadé-

Eredmények:
Sződ – Göd
3 : 3 ( 1 : 3)
Sződ – Monor
2 : 1 ( 2 : 1)
Sződ – Erdőkertes 3 : 4 ( 2 : 2)
Góllövő: Bóta Levente 9, Szügyi
Boti 3, illetve Vasi Gábor 1
Végeredmény: 1. hely Erdőkertes, 2. Sződ, 3. Göd, 4. Monor.

Akikre büszkék
vagyunk
Hertel Bálint
Hertel Bálint 6. osztályos
tanuló, a DSE labdarúgója
idén egy új technikai sportágban próbálta ki magát, méghozzá nem is akármilyen eredménnyel , ugyanis a váci gokartbajnokság őszi fordulóját,
6 futam összesített eredménye
alapján 20 induló közül nyerte meg.
Major Máté
Major Máté 3. osztályos tanulónk, az MTK labdarúgója,
szeptember közepén egy ausztriai nemzetközi labdarúgó tornán vett részt. A tornán 32 csapat indult és a 9. helyen végeztek.
Máté többek közt olyan csapatokkal játszott mint Sturm Graz,
FC Basel, Olimpia Ljubljana, 1860 München stb. A torna egyik
meghatározó meccse a Bayer München volt, mellyel döntetlent
játszottak. Az egyenlítő gólt Major rúgta szabadrúgásból. Gratulálunk!
KA

DSE ESEMÉNYNAPTÁR

Utánpótlás labdarúgó bajnokság
Mikulás Kupa, Sződ, december 5.
Pureco Kupa, Budaörs, december 13.
Szada Kupa, december 19.
Dunakanyar Kupa, Budakalász, január 9.
Sátor Kupa, Gödöllő, január 31.
Bozsik labdarúgó bajnokság
Vácrátót, december 10, 1. és 2. korcsoport
Acsa, december 14. lányok
Vácrátót, január 3. és 4. korcsoport
Diákolimpia, labdarúgás
Nagymaros, április 2. korcsoport
Sződ, április 1. és 4. korcsoport
Diákolimpia, kézilabda
Penc, december, 4. korcsoportos fiúk és lányok
Egyéb
Sportévzáró, december 11.
Sítábor Ausztriába január 17- 21.
Kolumbán Attila
DSE elnök

Opavszky Balázs
Opavszky Balázs- a 14- es számú mezben!
A jövő őszi Európa- bajnoki labdarúgó selejtező tornára való
felkészülés első idénybeli állomásaként az U16- os válogatott
Dániába játszott októberben. Opavszky Balázs tehetséges játékos, iskolánk volt tanulója, az MTK játékosa is elutazott a gárdával. A válogatott több győzelmet is elért. Nagy örömünkre a
Románia elleni mérkőzésen, Opa egy rúgott góllal feliratkozott
a góllövők közé. Gratulálunk!

POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
Sződ, Dózsa György út 100.
telefon: 388 188, 388 020 • fax: 388 285
hétfő: 8.00-12.00
12.30-17.00
szerda: 8.00-12.00
12.30-16.00
péntek:
8.00-12.00
RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
Sződ, II. János Pál Pápa tér 1.
telefon: 06 27 388 465
Irodai idő:
kedd: 10.00-12.00
csütörtök:
10.00-12.00
		valamint az esti szentmisék után

Sződiek Híradója – 2015. tél 31

Sport - ép testben ép lélek

Sződi mezei
futófesztivál
Október 2-án, pénteken,
szikrázó napsütésben szerveztük meg a hagyományos futófesztivált immár 12. alkalommal Sződön.

óvodás állt rajthoz két korcsoportban, talán egy életre beoltva a futás szeretetével. Majd az
iskolások több mezőnye hömpölygött végig a pályán, futa-

A focipálya mellet, két hétig
készítettük az átalakított, módosított futópályát:
- a két kilométeres pályán
kétszer vágtuk le a füvet, gereblyéztünk, báláztunk
- 150 vas, illetve 200 darab
fakarót vertünk be a földbe,
(idén sem lopták el a karókat)
- 4 kilométer szalagot feszítettünk ki a pályán (sajnos
többször is elszakították a már
előre kihúzott szalagot), és ez
csak a terep előkészítése…
Az ovisok versenyével indult
a FUTÓÜNNEP, 79 sződi

monként 100-140 versenyzővel, a váci Drumofon ütősök
biztató ütemeivel kísérten érkezve a célba.
HAT KATEGÓRIÁBAN
920 (!) NEVEZETT FUTÓ.
Ezen a napon a futóélmény
a legfontosabb, de persze büszkén viselték a gyerekek az óriás
cél-kapuba érkezés után nyakukba akasztott érmeket is,
örömmel vették kezükbe az
ajándék-csomagot, frissíthettek meleg teával (amiből 300
liter fogyott). Külön érmet kapott még az első három sződi

Diákolimpia:

Kézilabda diákolimpia
3., 4. korcsoportos lányok:

4. korcsoport:

befutó, az első három abszolút első, kategóriánként, külön
kupát az első sződi ovis, és nagyon megérdemelten a rendező sződi iskola és DSE is.
Az ünnepi, fesztiváli hangulathoz az említetteken kívül
hozzájárult még a kitűnő hangosítás,
A rendezvény fáradhatatlan
hangosbemondója: Körmendi Vass Zsuzsa, és a táncosok
mindig élvezetes műsora is.
Jelenlétükkel illetve díjak
átadásával megtisztelte a sződi rendezvényt a település polgármestere, alpolgármestere,

HOZTAK a szervezők, a sok
pedagógus,
önkormányzati segítők, szülők, nagyszülők,
a rendezésben közreműködő tettre kész diákok, immár
több mint tíz éve.
A két hét alatt elkészített pályát a rendező csapat négy óra
alatt „összecsomagolta”, 20
zsák szelektíven gyűjtött hulladékkal együtt. KÖSZÖNJÜK!
Gratulálunk a két dobogós
abszolút befutónak a 3. osztályos Éltes Andrásnak és a 6.
osztályos tehetséges Opavszky
Rékának.

önkormányzati képviselők, és
óvodavezető, az iskola igazgató helyettese és alapítványának
kuratóriumi elnöke is.
KOMOLY ÁLDOZATOT

TALÁLKOZUNK
BAN.

2016-

Kolumbán Attila
Testnevelő tanár

3. korcsoport:

Helyszín:
Penc, december 7-én
Horváth-Vadon Zsófia (13),
Juhász Evelin(3),
Oláh Alexandra (2),
Nyéki Kata (1),
Simon Fanni (1),
Matkovics Cintia,
Borus Ágnes
Fónad Hajnalka
kapus: Köles Nikolett
2.helyezést értek el.
Felkészítő és
kísérő tanáruk:
Hajdú Andrea

Bedák Emese(4), Opavszky Réka(4), Kovács Vivien (2),
Floch Eszter (2), Koródi Nikol, Mencelesz Evelin,
Balik Noémi, Vörös Laura, kapus: Rizmajer Ildikó,
2.helyezést értek el.

Futóünnep Sződön

lveszter

Fotók: Juhász István és Puskás Szi

