Hitélet

Sződiek Híradója – 2016. nyár 25

Tavaszi katolikus ünnepeink
Hamvazószerdától – Úrnapig....

Hamvazószerdával kezdődik a nagyböjt, a bűnbánati liturgia
színe lila. A szentmisén a hívek hamvazkodnak. A hamu az előző évi szentelt barkaág elégetéséből lesz. A pap a hamut a hívek
fejére szórja, vagy keresztet rajzol a homlokukra és ezt mondja „ember emlékezzél, hogy porból lettél és porrá leszel”. Ettől a
naptól kezdve a keresztet lepel takarja. Nagyböjt idején az ember
több időt szentel a lelkiismeret vizsgálatra. Péntekenként tartózkodik a húsos ételek fogyasztásától, különböző szenvedélyéről lemond, vagy korlátozza. Hamvazó szerdán és nagypénteken szigorú böjtöt tartunk, ekkor csak háromszor étkezünk húsmentesen.
Így igyekszünk Isten felé fordulni, Istenre figyelni. A templomban
felállításra kerül a bűnbánati kút, ahová a hívek a bűnbánati cédulákat dobhatják, melyekre felírják bűneiket, rossz szokásaikat. A
nagyböjti időben minden pénteken a szentmise előtt keresztutat
imádkoznak, minden héten más-más csoport vezetésével.

Március 12-én kirándulni mentünk Püspökszentlászlóra, ahol
megnéztük a 8 stációból álló Mária útját ábrázoló üvegszobrokat.
Délután szentmisén vettünk részt. Szép napot töltöttünk együtt,
köszönjük a szervezőknek.
Március 19-én immár hatodik alkalommal volt a három falu
keresztútja. A kb. 10 km-es útra az idén Sződligetről indultunk
Csörögön át Sződre. Mintegy 100-110 fő vett részt a keresztúton.
A felnőtteken kívül sok gyerek és fiatal is velünk tartott. Az állomások között felváltva vittük a keresztet, gyerekek, fiatalok, édesanyák, édesapák, nagymamák, nagypapák. Az úton közösen éne-

keltünk, imádkoztunk. Minden állomáson szép elmélkedést hallhattunk. A csörögi kápolnánál a helyi közösség tagjai vendégeltek meg minket finom zsíros kenyérrel, hagymával és vízzel. Köszönjük szépen nagyon jól esett. A sződi templomhoz érve a Karitász csoport sorfala fogadott minket. Az utolsó elmélkedés után a
templomból átmentünk a plébánia udvarára, ahol kitűnő ellátásban volt részünk. Finom gulyáslevessel, sós és sokféle édes süteménnyel kedveskedtek. Köszönet illeti mindazokat a testvéreket,
akik az elmélkedéseket készítették elő, a zenét szolgáltatták, valamint a testi táplálékunkról is gondoskodtak. Isten áldja mindazokat, akik bármivel hozzájárultak ahhoz, hogy ez a nap a résztvevők számára lelki felkészülés legyen a húsvéti ünnepre. A lelki felkészülést segíti a húsvét előtti három napos lelkigyakorlat is.
Március 20. virágvasárnap. Ezen a napon emlékeztünk Jézus
bevonulására Jeruzsálembe. A szentmisén a pap megszenteli a barkaágakat, elhangzik Jézus szenvedéstörténete, a passió. Megkezdődik a nagyhét.
Nagycsütörtökön elkezdődik a szent három nap. Ezen a napon emlékezünk arra, hogy Jézus megalapította az eukarisztiát és
a papságot, valamint Jézus szenvedésére és bebörtönzésére. A misén a glória elhangzása után „a harangok Rómába mennek, elhallgat az orgona és a csengőszó is. A szertartás végén annak emlékére, hogy Jézust megfosztották ruháitól, oltárfosztás történik. Leveszik az oltárról a terítőt, a gyertyákat, a keresztet. Az oltáriszentséget a mellékoltárba helyezik el. A szertartás után virrasztottunk
a börtönbe zárt Jézussal.
Nagypénteken Jézus kereszthalálára emlékezünk. A szertartás
előtt keresztutat végeztünk. A pap behozza a templomba a keresztet, leveszi róla a leplet és ezt énekli „Íme a szent keresztfa, rajta függött valaha a világnak váltsága”. Az oltárhoz érve hasra fekve imádkozik a kereszt előtt. A szertartás után a halva fekvő Jézussal virrasztottunk.
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Nagyszombaton Jézus feltámadását ünnepeljük. A szertartás a templom előtt kezdődött a tűzszenteléssel, ahol elégették a bűnbánati kútba helyezett cédulákat. A húsvéti gyertya a
feltámadott Jézust jelképezi. A pap és az asszisztencia bevonul
a templomba, behozzák a húsvéti gyertyát, amelyről a hívek
is meggyújtják a magukkal hozott gyertyákat. Közben a pap
énekli „Krisztus világossága”, a hívek felelik „ Istennek legyen
hála”. Az igeliturgia meghallgatása után felcsendül a Dicsőség
és újra megszólalnak a harangok. Fontos mozzanata az ünnepi
misének a keresztvíz megszentelése és a keresztségi fogadalom
megújítása. A szentmise végén a pap énekli „Feltámadt Krisztus e napon...” elkezdődik a feltámadási körmenet. A nép kivonul az utcára, ahol a pap viszi a feltámadott Krisztust az Oltáriszentségben. Amerre a körmenet halad az ablakokban gyertyák világítanak.
Húsvétvasárnap Jézus feltámadását ünnepeljük. Kora reggel
az asszonyok fűszerekkel, kenetekkel sietnek a sírhoz, ahová Jézust helyezték, de a sír üres, Jézus feltámadt. „Alleluja...”
Április 2-3-án 24 órás szentségimádás volt a templomban.
Óránkénti váltásban mindig mások voltak az Oltáriszentség
előtt. Voltak akik rózsafüzért, litániát, zsolozsmát, keresztutat
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imádkoztak, vagy csak csendben elmélkedtek.
Április 30-án Szalvatoriánius sportnap volt a sződi
sportpályán, ahol a galgahévízi testvérközösséggel kiegészülve, szép számmal vettek
részt a gyerekek és felnőttek.
Május Szűz Mária hónapja,
minden mise előtt Lorettói litániát imádkozunk.
Május 1-jén délután 3-kor
a Gyümölcsoltó Boldogas�szony Mária út pihenőhelyen
elimádkoztuk a Lorettói litániát és Mária énekeket énekeltünk. Kb. 100 fő volt jelen Sződről, Vácrátótról és Csörögből.
Május 7-én férfi nap volt a plébánián. Az esti szentmise előtt
Lorettói litániát imádkoztunk, mise után a plébánián vacsorával várták a jelenlévő férfiakat. Meghívott vendégként Harrach Péter országgyűlési képviselő úr is megtisztelte jelenlétével a találkozót.
Május 8-án elsőáldozás volt a templomban, 11 gyerek először vette magához az Úr Jézus testét.
Május 15. Pünkösd vasárnap a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli. Ezen a szentmisén Fizer Jenő atya első miséje volt templomunkban. A misén résztvevők elsőmisés áldásban részesülhettek.
Május 28-án bérmálás volt egyházközségünkben 7 gyerek részesült a bérmálás szentségében. Dr. Varga Lajos váci segédpüspök úr végezte el a bérmálást.
Május 29-én Úrnapja. Katolikus főünnep az Oltáriszentség
tiszteletére. Az Úr testének és vérének ünnepe. Úrnapi körmenet: 4 oltárt (sátrat) állítanak a templomhoz közeli házak kapujába, amelyeket a pap és a hívek az Oltáriszentséggel végigjárnak. Amerre a körmenet halad gyerekek virágszirmokat
szórnak az útra. A sátraknál evangéliumot olvas a pap, majd a
egy-egy égtáj felé áldást oszt. Köszönet azoknak, akik az idén
is elkészítették a négy virágokkal díszített sátrat.
Mindenkit szeretettel várunk templomunkban a szentmiséken, valamint rendezvényeinken.
Cikk és fotó: Serfőző Jánosné

A Bérmálásról
2016.05.28. – a nap, amire oly nagyon és sokat vártunk, mely
életünk egyik legfontosabbja lett - A szombati szentmisén nem
mindennapi eseményen vehettünk részt. Lajos püspökatya bérmált meg hetünket. Erre a jelentős eseményre szülőkön, testvéreken, rokonokon kívül sok barát és a sződi egyházközség hívei jöttek el, hogy ők is tanúi lehessenek, ennek a felemelő pillanatnak.
A mise elején köszöntöttük a Püspökatyát, aki György atyával együtt celebrálta a misét. A liturgia keretében került sor a
bérmálkozók név szerinti bemutatására, majd magára a szentmisére.
Amikor eljött a nagy pillanat, a püspök elé álltunk. A bérmaszülők mögöttünk álltak és a vállunkra tették a kezüket. Ezzel is kifejezték, hogy felelősséget vállalnak a bérmálkozóért. A
püspököt kísérő György atya egyenként mondta a bérma-neveket. Ekkor a püspök a fejünkre tette kezét, s krizmába mártott hüvelykujjával keresztet rajzolt homlokunkra e szavakkal:
„vedd a Szentlélek ajándékának jelét!” A bérmálkozó felelete:

„Amen”. A püspök mint új, nagykorú keresztényt így köszöntött minket: „Békesség veled!” A bérmálkozó felelete: „És a te
lelkeddel!”
A katolikus egyházban a bérmálás (latinul confirmatio, jelentése: megerősítés) olyan szertartás, melynek során kézrátétel vagy felkenés útján közvetítik a Szentlélek ajándékait a bérmálkozó számára. A Szentlélekben megerősítés az ember életében jelentős fordulópont, amikor nagykorúvá lesz. Ettől kezdve önállónak számít, aki ura tetteinek és felel azokért. Az Isten
családjában, az Egyházban is jelentős, amikor egy hívő nagykorúvá lesz a hitben. Az Úr ez alkalommal külön kegyelmet is
ad az illetőnek, hogy hitét állhatatosan vallja, és szerinte éljen.
E kegyelmet a bérmálás szentsége közvetíti.
„Higgy, remélj és szeress, hogy boldog ember lehess!”
egy bérmálkozó tollából
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Találkozás
Tíz gyermek – négy lány, és hat fiú – készült az idei esztendőben az Elsőáldozásra.
„Sokat készültünk erre az alkalomra, minden héten részt vettünk a plébánián külön hittanon, ahol természetesen sokat tanultunk s az óra végén bújócskáztunk. Akár hiszik akár nem, mindig találtunk a parókia négy helységében olyan búvóhelyet, ahová
még senki nem bujt el. Vasárnaponként részt vettünk a Szentmisén, hogy a hét 168 órájából 45-50 percet az Istennel tölthessünk.
Május 8-án vasárnap reggel jött el az a pillanat, amikor a
9 30 órakor kezdődő Szentmisén találkozhattunk az Élő Krisztussal az Oltáriszentségben. A találkozás mindig izgalom….
„Találkozni egy barátommal jó dolog. Találkozni Istennel, titokzatos, mert a szeretete nem látjuk, csak érezzük. Ahol szeretet van
ott jó lenni. Milyen is az a Szeretet? – „ A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik….
A szeretet nem szűnik meg soha.”( 1 Kor. 13,48.a) – mondtuk,
a szertartáson.

Köszönjük, hogy találkoztunk, és még sokszor találkozhattunk az Oltáriszentségben jelenlevő Élő Krisztussal. - S így vis�szatekintve, már nem is volt olya nehéz teljesíteni az elsőáldozás
feltételeit: rendszeres részt venni a vasárnapi szentmiséken, és hittanórára járni.
Az elsőáldozó gyerekekés a hitoktató

Irgalmasság és Igazságosság
Folytatjuk cikksorozatunkat, melyet a sződi katolikus egyházközség indított az irgalmasság rendkívüli szentéve alkalmából.
Második alkalommal az Isteni irgalmasság és az igazságosság viszonyáról ejtünk néhány szót.
Valószínűleg mindannyiunk környezetében előfordul egy-két
„szerencsés fickó”. Akinek minden sikerül, ha gazemberséget
csinál, megússza, a lehetetlen helyzetekből is – akár egy hazugság árán, de – kikecmereg, a „sors kegyeltje”. Ezzel szemben bizonyosan olyanokat is ismerünk, akinek semmi sem sikerül, szerencsétlen, mindig történik vele valamilyen rossz.
Ezen elgondolkodva jogosan merülhet fel a kérdés, hogy az Isten hogyan engedheti meg ezt, ha igazságos?
Annak idején Pilátus is föltette ugyanezt a kérdést Jézusnak:

„Mi az igazság?” (Jn 18,38).
Biztos vagyok benne, hogy ha az embereket kérdeznénk az
igazságról, számtalan meghatározást kaphatnánk. Mégis: talán
a sokféle lehetséges válaszban közös lehet az, hogy az ember azt

fogadja el igaznak, ami az ő ismeretei szerint valós, vagy valós lehet. Erről szól a következő jámbor ki mese is:
Valamikor régen Indiában
volt hat vak ember. Egyszer eléjük vezettek egy elefántot, és
mindegyiküktől megkérdezték,
hogy milyen az elefánt.
Az első, aki az állat oldalánál
állt, azt mondta:
- Az elefánt olyan, mint egy
nagy vastag fal.
- Badarság! - vágott közbe a második, aki az elefánt agyarát fogta. Az elefánt elég kicsi, kerek, sima, de nagyon éles. Én nem falhoz,
hanem egy lándzsához hasonlítanám.
A harmadik, aki az elefánt fülét fogta, tiltakozott: - Egyáltalán
nem hasonlít sem falhoz, sem lándzsához. Olyan, mint egy hatalmas nagy levél, ami vastag gyapjúszőnyegből készült. Amikor pedig
megérinted, mozog.
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- Nem értek veletek egyet! - mondta a negyedik, aki az ormányát fogta. - Én tudom, hogy az elefánt olyan, mint egy óriáskígyó!
Az ötödik már kiabálva juttatta kifejezésre nemtetszését. Ő az
elefánt egyik lábát fogta, és arra a következtetésre jutott, hogy az
elefánt kerek és vastag, mint egy fa.
A hatodiknak megengedték, hogy felüljön az elefánt hátára, és ő
így tiltakozott:
- Hát egyikőtök sem tudja pontosan leírni, milyen az elefánt?
Nyilvánvalóan olyan, mint egy hatalmas, mozgó hegy!
Embereink azóta is vitatkoznak, és nem tudnak megegyezni abban, hogy hogyan is néz ki egy elefánt.
Kinek volt igaza a fenti történetben? A saját szempontjából
mindenkinek. Bizonyos értelemben mi is hasonlóak vagyunk a
történetbeli emberekhez: Mivel a tudásunk a dolgokról, az ismereteink végesek, az igazságunkban korlátoltak vagyunk, azaz
a mi igazságunk a sajátunk, viszonylagos, nem abszolút igazság.
Ezért alakulhatnak ki a viták, mivel mindenki más-más érveket
sorakoztat fel a saját igaza mellett.
Akkor tehát újra fel lehet tenni a kérdést: Mi az abszolút igazság?

Hitélet
Az Irgalmasság ott kezdődik, ahol az Igazságosság véget ér. Az
irgalmasság nélkülözhetetlen az igazság mellett, különben senki sem jutna be a mennyek országába, és ez azt jelentené, hogy
Krisztus hiába halt meg értünk. Isten azonban nem vét hibát,
irgalmasságában szerető karjait tárja felénk, mint amikor egy
édesanya szeretettel megbocsátja fia csínytevését. Az irgalommal
kapcsolatban két feladatunk van: egyrészt alázattal elismerni Isten előtt, hogy vétkeztünk, és kérni őt, hogy bocsásson meg nékünk, és másrészt hittel elfogadni az irgalmasság ajándékát.
Röviden összefoglalva tehát: mivel mindenkinek csak saját tapasztalatainak következtetéseiből levont igazsága van, ne ragaszkodjunk ezekhez. Az igazság keresése Krisztus keresését jelentse
az életünkben. Az Ő igazsága az abszolút, kikezdhetetlen igazság, melyet törvényeinek megtartása alapján ismerhetünk meg.

Jézus válaszol:

„Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet” (Jn

14,6).

Tehát az igazság nem egy fogalom, hanem egy személy: Jézus
Krisztus. Ő az, aki megtestesíti az Igazságot. Aki az igazságosságra akar jutni, aki az igazságot akarja követni, annak Jézust
kell követni, az ő parancsainak kell engedelmeskedni.
„Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat” (Jn 14,15)
– mondja az Úr Jézus. Ez nagyon egyszerűen hangzik: aki megtartja a parancsokat, az eljut az Igazságra és üdvözül, de aki
nem, az elkárhozik. És itt jön a bökkenő.
Mi történt már az édenkertben is? A parancs ellenére ettek a tiltott gyümölcsből. Megszegték a törvényt, ahogy azóta Jézuson kívül minden ember – köztük mi is – megszegjük,
bűnt követünk el. „A bűn zsoldja a halál” (Róm 6,23) mondja
szent Pál. Tehát ha csak Igazság volna, ha csak a bűntelen életet élő személy juthatna el az üdvösségre, ha Isten „csak” Igazságos lenne, mindannyiunk, minden ember a pokolban szenvedne az örökkévalóságig. Ezért mondja Szent Pál a Galatákhoz írt levelében, hogy: „Ha a törvénynek lett volna éltető ereje, akkor valóban a törvényből fakadna az igazságosság” (Gal
3,21). Mivel azonban gyarlóak vagyunk, a parancsok megtartására való törekvése mellett minden egyes ember rászorul Isten végtelen Irgalmára.

I. Salvatoriánus Sportnap
Április 30-án, szombaton délben izgatottan kezdtünk gyülekezni a sportpályán. És nemcsak a mi falunk apraja-nagyja, de
vendégeket is vártunk: Galgahévíz lelkes sportolni vágyó csapatait. Megrendezésre került ugyanis az első faluközi Salvatoriánus
Sportnap.
Össze is jöttünk szép számmal és elkezdődtek a mérkőzések. A
focipályán természetesen labdarúgás és méta – meccsek zajlottak,
az iskola tornaterme pedig a kézilabda mérkőzéseknek adott otthont. A csapatok korosztályonként igen lelkesen küzdöttek, aminek meg is lett az eredménye: mindenki ajándékokkal és nyereményekkel megrakottan térhetett haza.
A csapatsportágak lebonyolítása után elszabadult a vidámság a
pályán: vegyes korosztályú sorversenyek következtek különböző
akadályokkal és ügyességi feladatokkal. Volt is móka, kacagás bő-

Emellett ismerjük be hibáinkat és mindig kérjük Isten irgalmát
bűneinkre, mások bűneire.
„a megváltást nem lehet kiérdemelni, megszerezni, csak mint
ajándékot elfogadni. Az irgalommal szemben a legfőbb feladatunk, hogy befogadjuk és tovább ajándékozzuk, hisz az egész kereszténységünk ezen nyugszik, Egyházunk ettől szépül.” (XVI.
Benedek pápa)
Ny. J.
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hozzájárulást Sződ község Önkormányzata képviselőtestületének, az óvoda tantestületének a gyönyörűséges arcfestéseket, a Caritas csoportnak a
finom ebédet, a Tanároknak a
lelkes közreműködést, a zenét
és hangosítást, a Totitech-nek
a felajánlott nyereménytárgyakat, György és Kristóf atyának, a hitoktatóknak és a szervezőknek a fáradságos munkát.
Reméljük, sikerül hagyományt teremtenünk és jövőre
legalább ugyanennyien találkozunk egy hasonlóan vidám
és mozgalmas II. Salvatoriánus
Sportnapon.

ven! Utána közös hip-hop táncbemutató és mini-kurzus következett, majd a nap fénypontja: az eredményhirdetés!
Kellemesen elfáradva és megéhezve mindenkinek nagyon jól
esett a finom ebéd: a gulyásleves és a millióféle sütemény.
Ezúton szeretnénk megköszönni a rendezvény sikeréhez való

A Pasztorális Bizottság
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Magazin
XVI.
századi
világ regős

1. Kossuth-díjas színészkirály.
40 éve halt meg 1976. június 4-én.

Tusázik
Kopasz

1.
Színész
neve
40 rabló
réme
Omszk
folyója

Balatonszemesen személyvonat

Huszár
parancs
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Diáksport
nyár, 2016.
Március 15.
sportrendezvények

nán, sajnos nem volt elég a tudás és utolsók lettünk a ranglistán.
Eredmények:
Sződ – Verőce
0:2
Sződ - Visegrád
1:3
Sződ – Letkés 3 : 3 ( 1 : 3)
Gólszerzők: Gáti 2, illetve Gulyás és Hertel 1 – 1

I. korcsoport, Sződ
Kiváló játékot produkáltak
mindvégig a bajnokságon srácok sajnos nem jutottunk tovább a 2. fordulóba.
Eredmények:
Sződ – Nagymaros
2:0
Sződ – Verőce
1:1
Gólszerzők: Juhász 2, illetve
Nyíri 1
Lányok IV. korcsoport,
Nagymaros
Heroikus küzdelem jellemezte idegenben csapatunk
játékát, akik nagyszerű játékkal győztek és jutottak tovább
a megyei területi bajnokságra.

Eredmények:
Sződ-Dunakeszi, Fazekas 1:1
Dunakeszi, Kőrösi-Sződ		 2:1
Gólszerző: Rizmajer Ildikó
Végeredmény:
1.DUNAKESZI KŐRÖSI
2.DUNAKESZI FAZEKAS
3.SZŐD
II. korcsoport, Nagymaros
Betegségek és sérülések miatt a csapat nem hozta a jó formáját, tudás alatt szerepelt,
sem a támadójáték sem a védekezés nem ment kiemelkedően, és utolsók lettünk.

A Gál- Helembai család
Kiváló lehetőség a hagyományos veresegyházi ünnepi
utcai futóverseny a Gál- Helembai családnak, hogy egészség megőrzése mellett a futás
szenvedélyének is hódolhassanak, jó hangulatban lefussák
az 1848 méteres távot. Íme az
Eredmények:
Helembai László 3. Hely
Id. Gál András 2. Hely
Helembai Tímea 2. Hely

Diákolimpia
IV. korcsoport
A csapatnak nem jött ki
minden lépés, nem láttunk kiemelkedő teljesítményt és a

Gyermeknapi teremfoci
Eredmények:
Sződ – Nagymaros

5:4

Kittenberger Kupa,
Nagymaros
Kellemes tavaszi időben zajlott le a 2. nagymarosi labdarúgó sportnap. Labdabiztos,
kreatív, küzdő játékkal állt fel
a sződi leány gárda, kiváló három mérkőzés után sajnos elfáradtunk és kikaptunk.
Eredmények:
Sződ – Nagymaros
5–4
Sződ – Zebegény
4:0
Sződ – Visegrád
1:0
Sződ – Letkés
0:2
Gólszerzők: Rizmajer 7, Nyíri
2, illetve Borus 1
Rangsor: 1. Letkés, 2. Sződ,
3. Visegrád, 4. Nagymaros, 5.
Zebegény, 6. Dunabogdány, 7.
Pomáz, 8. Verőce
IV. korcsoport
Küzdő játék jellemezte a srácok hozzáállását az egész tor-

Eredmények:
Sződ – Nagymaros
1:2
Sződ – Őrbottyán
0:3
Sződ – Csomád
3:4
Gólszerzők: Major 2, illetve
Hertel és Juhász 1 – 1
Rangsor: 1. Őrbottyán, 2. Csomád, 3. Nagymaros, 4. Sződ

Gyermeknapi
sportrendezvények

végeredmény nem volt elég a
továbbjutáshoz.

Gólszerzők: Rizmajer 3, illetve
Borus és Nyíri 1 – 1

Börzsönyi sportnap
Örömfocit játszottak a sződi lányok a hagyományos szokolyai sportnapon. A csapat
könnyed, de fegyelmezett és
óvatos játékot választott és a
dobogó legtetejére állhatott
fel.

Eredmények
Sződ – Verőce
4:0
Sződ – Nagymaros
1:2
Gólszerzők: Fodor 3, Gáti és
Gulyás 1- 1
Rangsor: 1. Nagymaros, 2.
Sződ, 3. Verőce

II. forduló, Dunakeszi
A játékosok igazi csapatként
viselkedtek Dunakeszin a Magyarság Sportcentrumban, a
megyei elődöntőn. Egymás
után játszottak a lányok csere
nélkül és csak az utolsó percben tudott győzni az ellenfél.

Eredmények:
Sződ- Visegrád
0:0
Sződ - Verőce
2:1
Sződ - Nagymaros
0:0
Sződ - Szokolya
11 : 0
Gólszerzők: Rizmajer Ildikó 8,
Nyíri Luca 4, illetve Borus Ágnes 1

A IV. korcsoportos csapat
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Végeredmény:
1. Sződ, 2. Visegrád, 3. Verőce, 4. Nagymaros, 5. Szokolya

kenyen, gólveszélyes futballal rukkoltunk ki, de nem volt
elég a végső győzelemhez.

Gyermeknapi teremfoci
Két tapasztalt játékosunk és
a kapusunk is hiányzott a vácrátóti tornán, ami hozzájárult
a közepes végeredményhez.
Egyébként a csapat mindvégig
cserejátékos nélkül, bátran vállalta a támadófutballt és a testtest elleni ütköző csatát és csak
a gólarány befolyásolta a 3. helyünket.

Eredmények:
Sződ – MTK
1:2
Sződ – Tökmag
10 : 0
Sződ – Vác VLSE
8:3
Sződ – Erdőkertes
6:1
Sződ – Csepel
3:4
Gólszerzők: Hóbor 14, Mojzer
4, Bak, Kurucz és Szabó 3- 3,
illetve Tamási 1.
Ranglista: 1. MTK, 2. Csepel,
3. Csomád, 4. Sződ, 5. Erdőkeretes 1., 6. Baracs, 7. Vác
VLSE, 8. Erdőkertes 2., 9.
Tökmag 1., 10. Tökmag 2.

Eredmények:
Sződ – Vácduka
1:2
Sződ – Kosd 2.
5:0
Sződ – Kosd 1.
2:0
Gólszerzők: Major Máté 6,
Nyíri Luca 2, illetve Hertel
Ákos és Éltes Péter 1-1
Gyermeknapi leányfoci, Sződ
A csapat kihasználta a hazai pálya előnyét és belevetette
magát a csatába, bátran futballoztak, rengeteget lőttek kapura és állandó nyomás alatt tartották az ellenfelet. A lelkesedés, a remek játék, a fegyelem
győzelemben csúcsosodott.
Eredmények:
Sződ - Nagymaros

1:0

Gyermeknapi leányfoci
Sződ - Verőce
1:1
Sződ - Letkés
3:1
Sződ - Visegrád
2:0
Gólszerzők: Rizmajer Ildikó 5,
illetve Nyíri Luca 2
A torna legjobb kapusa: Köles
Nikolett, Sződ
Csapatvezető: Zombori László
Játékvezetők: Juhász István és
Tóth Tamás
Ranglista: 1. Sződ, 2. Letkés,
3. Nagymaros, 4. Verőce, 5.
Visegrád
Utánpótlás
ság

bajnok-

Főnix Kupa, Székesfehérvár
Kemény tornán vett részt
csapatunk, ahol igazságos
eredmények születtek. Nagy

küzdelem és kiegyensúlyozott
játék jellemezte a gárda hozzáállását.
Eredmények:
Sződ – Főnix
2:0
Sződ – Videoton
3:3
Sződ – Győri ETO
0:6
Sződ – Mosonmagyaróvár2 : 1
Sződ – KISE ( Kőbánya) 1 : 2
Gólszerzők: Hóbor 7, Mojzer,
illetve Tamási 1- 1
Rangsor: 1. Győr, 2. Pécs(
PMFC), 3. Vidi 1., 4. Vidi 2.,
5. Kőbánya, 6. Sződ, 7. Főnix,
8. Mosonmagyaróvár
Majális Kupa, Őrbottyán
A kezdeti vereség után sikerült talpra állni, jó mérkőzéseket játszottunk, gördülé-

Pünkösdi Kupa, Sződ

Dühöngő torna, Törökbálint
Nagyon gyors és dinamikus
játék jellemezte a tornát a szokatlanul kisméretű pályán. Sajnos nem tudtuk felvenni a ritmust és elég gyenge játékot
produkáltunk, de megtettünk
mindent, hogy emelt fővel távozzunk.
Eredmények:
Sződ- FTC 1.
Sződ- FTC 2.
Sződ - Törökbálint
Sződ - FTC 1.
Sződ - FTC 2.
Sződ- Törökbálint
Gólszerzők: Hóbor 16,

4:7
4:6
14 : 1
3:4
4:4
8:4
Mojzer

