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Nagyon boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag újévet kívánunk minden kedves sződi la-

kosnak a Sződi Állatorvosi Rendelő munkatársai nevében!
Nagy örömünkre szolgál, hogy immáron a harmadik éve tartunk nyitva, egyre kiterjedtebb szolgáltatással és pacientúrával
igyekszünk fejleszteni a rendelőt.
Az állateledel bolt már hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken 14 órától tart nyitva este 19 óráig, szerdánként 9-14h-ig,
sok, magas minőségű, nagy választékban kapható kutya-macska
táppal, táplálék kiegészítőkkel, stb. Nem kell messzire mennie,
hogy állatának eledelt vegyen, jöjjön Sződre közel is van és talál kedvencének a legmegfelelőbb eledelt, pórázt, nyakörvet, stb!
Kövessen minket aktuális akcióinkkal kapcsolatban Facebook
oldalunkon: Sződi Állatorvosi Rendelő néven!

kombinált veszettség oltás 7750Ft. Ekkor hosszított a nyitvatartásunk hétfő,kedd, csütörtök, péntek 16-20óráig tartunk nyitva,
szerdán 9-14 óráig.2019.02.23.szombaton 9-17-ig, 2019.02.24.
vasárnap 9-17-ig tartunk nyitva. Várunk mindenkit szeretettel!
Természetesen háznál történő eboltásra továbbra is van lehetőség. Ha ezt szeretné , a könnyebb lebonyolítás miatt kérem
hívjon telefonon (06-20-598-9669) az időpont egyeztetése végett!

Karácsonyi akcióként 10% kedvezményt adunk
minden szépülni vágyó kutya-macska páciensünknek a kutyakozmetikában december-január hónapokban. Kozmetikába bejelentkezni telefonon (06-20-598-9669) lehet, előzetes
időpont kérés szükséges.
Ha bármiben tudunk, készségesen segítünk Önnek és kedvencének!
Kellemes Ünnepeket kívánunk:
Rendelőnk már szombaton is nyitva tart 9-12 óra közt, így
nyitva tartásunk: H-K-Cs-P 16-19h,
Sze,Szo: 9-12h.
Bevezettük az előzetes időpont kérés lehetőségét, így lecsökkent a várakozási idő.
Időpontot telefonon lehet kérni a 06-20-598-9669 számon,
vagy személyesen rendelőnkben(Sződ, Dózsa Gy.u.137.).
Természetesen egy súlyos eset ellátása előnyt élvez az időpontosokkal szemben, ez esetben megértésüket köszönjük!
Széles körben végzünk lágy szöveti, hasüregi műtéteket. Van
mód ultrahang vizsgálatra, vemhesség diagnosztika, vérvétel,
szűrővizsgálatok,stb elvégzésére.
Közeleg a január -februári macskaivartalanítási akció. Árakról telefonon(06-20-598-9669), vagy honlapunkon( www.szod-allatorvos.hu) tájékozódhat. Bejelentkezés
szükséges!

2019. február 18.-tól március 2.-ig kedvezményes
a veszettség elleni oltás rendelőnkben. Ennek ára 4750Ft,

dr Buránszki Barbara (vezető állatorvos)
dr Simon Péter (állatorvos)
Ménesi-Magyar Magdolna Renáta (asszisztens)
Szekeres Odett (asszisztens)
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Viktória Kupa
Érd

Kardos Orsi, Mészáros Dorina, Onodi Fanni

2018. október 27-én Érden,
a Viktória Kupán újabb sikereket értek el sződi lányok a
PUENTE Akrobatikus Torna színeiben.
Garaba Emese, Zoller Lilivel újonc lány páros kategóriában ezüstérmet, Onodi Fanni, Kardos Orsival és Mészáros Dorinával újonc lány hármas kategóriában aranyérmet
nyert.

Jubileumi Sződi Mezei Futófesztivál 2018.
Fotó Kolumbán Attila

Zoller Lili és Garaba Emese
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Futó lábak
Kedves Olvasó!
Ez a tudósítás kissé rendhagyóan kezdődik.
Mindenkit
foglalkoztató kérdés: Miért, mi célból
élünk a világon?
Tamási Áron szerint azért,
hogy „valahol otthon legyünk benne.”
Távol-keleti filozófiák szerint azért, hogy fejlődjünk.
És még folytathatnánk a
sort.
Akárhogy is van, szeretnénk nyomot hagyni magunk után. Olyan emléket,
amelyre minden érintett szívesen gondol vissza.

A kétkezi alkotó nyomai
az általa készített különféle
tárgyak. A feltaláló a találmányait hagyja ránk. A tervező a terveit. Az író, a költő az írásait.
Mit hagy maga után egy
tanár, egy testnevelő tanár és
sportszervező?
A tanárnak minden tanórája egy-egy alkotás. Diákjaiban él az emléke.
Egy-egy verseny, amelyre tanítványait elviszi, szintén emlékezetes mindnyájuk számára. De a legemlékezetesebb ennek az embernek az, ha egy nagyszabású versenyt képes összehozni. Egy futóversenyt tud
szervezni. (Ne csodálkozzunk, hisz kedvenc sportága
az atlétika is!) Egy futóversenyt, nem akármilyet, óvodástól iskolásokig. Egy futóversenyt, amire bárhon-
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nan benevezhetsz. Egy tényleg nagy futóversenyt, amit
12 korcsoportban rendeznek. Egy mezei futóversenyt,
amiben futamonként több,
mint 100 gyerek is szedheti
a lábait. Egy olyan futóversenyt, amelyben MINDENKI győztes, mindenki érmet
kap. Nyakba akasztható érmet, mint az olimpián. Bizony! És még egy kis ajándékot is. Idén összesen 910 kis
bajnoknak.
Egy ilyen verseny igazán
emlékezetes. Erre már csettint a szakmabeli is: ez aztán
valami!
Mennyi- mennyi szervezés, míg az ötletből valóság lett! Mennyi-men�nyi munka a pálya kialakítása! Mennyi- mennyi utánajárás, hogy elegendő ajándék legyen! Mennyi- mennyi
munkatárs együttes fárado-

zása! És nagy-nagy, örömmel
teli megkönnyebbülés, mikor a többhetes előkészítés,
majd verseny után elcsöndesül a mező.
A történet azonban nem ér
itt véget, mert a verseny motorja, szíve, Kolumbán Attila TANÁR ÚR, megrendezte a versenyt másodszor
is, harmadszor is, tűrve a leszakított kordont, a kihúzgált jelzőkarókat. Negyedszer is, verseny után szedve a
szemet. Ötödször is minden
nehézséggel dacolva. Újra és
újra minden évben. Tizennegyedszer, akkor is, amikor már nyugdíjas, és idén
15-ször is. Ez a hajlíthatatlan ízig-vérig sportember, ismét megrendezte nekünk A
NAGY VERSENYT.
Ezt a versenyt, ami egy
tanév eleji felkiáltójel. Figyelmeztet:
sportoljatok,
fussatok a szabadban, mert
az egészséges.
Figyelmeztet: indul a diáksport-év. Mindent bele!
Azt mondják, óriási dolog, ha valaki világ-, vagy
olimpiai érmes, netán bajnok. Többszörösen becsülendő, ha ismételni képes ezt
az óriási sportteljesítményt.
Az egész ország büszke rá.
Ugye?
És aki a versenyt szervezi? Ő talán nem áll a győzelmi dobogón, de teljesítményét a bajnokok sokszorozzák meg. Nos, Kolumbán tanár úr idén 910X15-szörösen
bajnok. Most ott állhatott ő
is a győzelmi színpadon. Bizony ott állt meglepődve, talán kissé meg is hatva a verseny 15-éves születésnapját
ünneplő torta tűzijátékának
fényében, ezen a gyönyörű
napon. Valóban szép volt!
Hát ilyen nyomot hagy
bennünk Attila, kedves
munkatársunk, barátunk.
Köszönjük a résztvevő
gyerekeknek, és hozzátartozóiknak, tanáraiknak, a segítőknek, a támogatóknak áldozatos, lelkiismeretes munkájukat.
KÖSZÖNJÜK, TANÁR
ÚR, KÖSZÖNJÜK SZŐD!
Kerekes László
aranyérmes testnevelő tanár, Őrbottyán
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Tisztelt Labdarúgást szertető Barátaink Tisztelt Szurkolók
Öregfiúk csapatunk is jó
eredményeket ér el. Mérkőzésekre egyre nagyobb számban
látogatnak ki. A mérkőzések
végén hosszú zsíros kenyeres
baráti beszélgetések közepette tárgyalják ki a játék baráti végeredményét. Sajnos az
elég kötött kicsit elöregedett
izmok is okoznak problémákat sérüléseket. De a sportolók óriási szíve ezeket a nagyon fájdalmas problémákat
a barátok és a nagy család segítségével sikerül feldolgozni.
A BLSE Sződ kemény szorgos sportolni szerető fiatalokból áll. Kezdeti nehézségek
után erősen felfejlődtek a jáNagyon fontos szerepet játszik egy falu életében a sport
a labdarúgás. Szerencsénkre
mi egy igazi sportos falu vagyunk. Más falvakkal szemben mi három csapat kemény
munkájáról számolhatunk
be. Fiataljaink és idős játékosaink iskola és munka utáni
kemény munkával próbálnak
helyt állni a bajnokságokban.
Labdarúgó csapatainkról
néhány gondolat, tájékoztatás.
FC Sződ a labdarúgó bajnokságot jó rajtal kezdte. Sorozatos győzelmek majd két
apró kisiklás az őszi szezon
végére az előkelő második
helyre röpítette a csapatot. A
jó Baráti kapcsolatok családias összetartás tette a csapatot
ilyenné. Szívük csücske a pálya rendbetétele, a talaj állandó locsolása. Bajnokság szünetében Szeptember 14-én
jótékonysági mérkőzés keretén belül fogadták a hozzánk

tékhoz. Az első győztes mérkőzésüket nagy örömmel ünnepelték meg. Itt is dicsérhető a családias összekovácsolódás, ami mutatja hogy az ellenfeleknek számolni kell elszántságukkal és egyre szebb
és nagyobb játék erejükkel.
Csodálatos dolog hogy néhány tapasztaltabb idős játékos is szívügyének tekinti a
fiúk előmenetelét gratulálok
csak így tovább. Az őszi szezon végét a tabella második
felében végezték.
Sződ, 2018. december 5.
Juhász István
sport tanácsnok

látogató Művész Válogatottat. Mely eredményeként
200- ezer forint gyűlt össze
az Óvoda Bölcsőde részére.
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DSE
Labdarúgás
Diákolimpia
A sződi Vác vonzáskörzet
őszi bajnoksága szép sikerrel
zárult, mindkét korosztályban bezsebeltük az érmeket.
A második korcsoportos csapatunk elnyerte a megyei elődöntőn való részvételt.
Eredmények:
I. korcsoport
Sződ – Vácduka
4:1
Sződ – Őrbottyán
0:2
Gólszerzők: Boda 3, illetve
Garaba 1
Végeredmény: 1. Őrbottyán, 2.
Sződi DSE, 3. Vácduka
II. korcsoport
Sződ – Őrbottyán
2:0
Sződ – Vácduka
5:0
Sződ – Nagymaros
3:0
Gólszerzők: Juhász 4, Oláh és
Varga 2- 2, illetve Bak és Lakati 1- 1
Remekül védte a kaput Csomár Csani.
Végeredmény: 1. Sződi DSE,
2. Nagymaros, 3. Csomád,
4. Őrbottyán, 5. Vácduka, 6.
Kosd

Bozsik teremlabdarúgás
A Vácrátóti Sportcsarnokban rendezték meg a téli bajnokságot. Csapataink nagy
csatát vívtak a járás iskoláival.
Az első korcsoportos csapat közepes játékot produkált.
A második korcsoportban kiemelkedő játékot láthattunk,
stabil védekezés és gólgazdag
támadójáték után megérdemelten nyerte meg a tornát.
Eredmények:
I. korcsoport
Sződ – Őrbottyán
1:1
Sződ – Kosd
7:1
Sződ – Vácrátót
0:4
Gólszerzők: Boda 4, Rutkay 3,
illetve Garaba 1
Végeredmény: 1. Őrbottyán,
2. Vácrátót, 3, Sződi DSE, 4.
Kosd
II. korcsoport
Sződ - Vácrátót
5:1
Sződ - Kosd
9:0
Sződ - Őrbottyán
9:0
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Gólszerzők: Juhász Petyka 12,
Hertel Csanád 8, Varga Nimi
2, Nyíri Levi 1
Kitűnően védett a a kapuban
Lakati Attila
Végeredmény: 1. Sződi DSE,
2. Vácrátóti Petőfi, 3. Őrbot�tyáni Kvassay, 4. Kosd

2012- 2013- as utánpótlás bajnokság
Töklámpa kupa
A Törökbálinti Arénában
hullámzó játékot játszott a
csapat, az volt a legfontosabb,
hogy mindenki játéklehetőséget kapjon, ezzel is felkészülve
a következő tornákra.
Eredmények:
Sződ – MTK
0:2
Sződ – Eger A
2:3
Sződ – Eger B
5:1
Sződ – Törökbálint
2:0
Sződ – MFS
0:2
Gólszerzők: Katona és Kauer
3- 3, Samu 2, illetve Kassai 1
Végeredmény: 1. MTK, 2. Eger
1., 3. MFS, 4. Sződi DSE, 5.
Törökbálint, 6 Eger 2.
ITT kupa
A legjobb tudásunkat adtuk
a Fáy utcai sportlétesítményben, látványos focit játszottunk de nem volt elég a győzelemhez és lemaradtunk a dobogós meccsekről.
Eredmények:
Sződ - Monor
3:2
Sződ - MTK
2:5
Sződ - Hegyvidék
1:4
Sződ - Vasas
5:2
Sződ - Gödöllő
7:2
Gólszerzők: Katona és Kauer 7
- 7, Samu 2, illetve Kassai és
Tóth 1- 1

Végeredmény: 1. MTK, 2.
MFS, 3. UTE, 4. Hegyvidék
SE, 5. Őrmező SE, 6. Vasas
Kubala Akadémia, 7. Sződi
DSE, Gödöllő SE, 9. Monor
SE, 10. Dalnoki Akadémia
RAFC kupa
Rákosszentmihályon a gárda nagyon jól teljesített, rengeteg helyzetet teremtett, de
gond volt a támadások befejezésével, nem találtuk el a kaput, pedig megérdemeltünk
volna egy dobogós helyet
Sződ - BVSC
5: 2
Sződ - Gödöllő
0: 4
Sződ - RAFC
3: 9
Sződ - Honvéd
5:5
Sződ - Kőbánya
7:3
Gólszerzők: Kauer 11, Katona
4 Kassai 3, illetve Samu 2
Végeredmény: 1. RAFC, 2.
BVSC, 3. Gödöllő, 4. Sződi
DSE, 5. Honvéd, 6. Kőbánya
Sátor kupa Gödöllő
A hideg sátorban izgalmas
futballt játszott a jól felállított
U7- es csapat, nagyobb koncentrációval dobogósok is lehettünk volna.
Eredmények:
Sződ – Carvalho
3:4
Sződ – Dalnoki
0:2
Sződ – Vasas
8:6
Sződ – Gödöllő
9:1
Sződ – FTC
3:2
Gólszerzők: Kauer 11, Katona
9 és Samu 6
Végeredmény: 1. MFS, 2.
RAFC, 3. Szilárdy Kiskunhalas, 4. Dalnoki akadémia, 5.
Gödöllő 2., 6. MTK, 7. UTE
8. Carvalho Brazil UPSE,
9. Sződi DSE, 10. FTC, 11.
Szolnoki MÁV, 12. Gödöllő
1., 13. Vasas Kubala Akadé-

mia, 14. Tökmag Őrbottyán
15. Váci VLSE, 16. Monor SE
17. RKSK, 18. Százhalombatta, 19. Testvériség
Már a küzdelmek elején
nyilvánvalóvá vált, hogy nem
egy súlycsoportban van az
U6- os csapatunk a tornán, de
nem adtuk fel és felemelt fejjel
küzdöttünk mindvégig.
Eredmények:
Sződ – FTC
3:5
Sződ – Szilárdy
1:5
Sződ – Tökmag
1:3
Sződ – BVSC
1:3
Sződ – FTC
0:7
Sződ – Monor
5:3
Gólszerzők: Tóth L. 7, Nagy
B. és Jakab b. 2- 2
Végeredmény: 1. Szilárdy Kiskunhalas, 2. BVSC, 3. MFS,
4. UTE, 5. FTC, 6. Tökmag,
7. Sződi DSE, 8. Monor
Liver kupa Budaörs
A Budaörsi Sportcsarnokban nem úgy alakult csapatunk szereplése, ahogy vártuk, betegség és fáradtság miatt gyengébb teljesítményt
nyújtottunk, így a ranglistán
a mezőny hátsó felében végeztünk.
Sződ - MTK
3:3
Sződ - Kelen
4:7
Sződ - Őrmező
4:6
Sződ - Monor
5:2
Gólszerzők: Katona 8, Tóth 5
és Samu 3
A DSE legjobb játékosa Katona Máté
Végeredmény: 1. MFS, 2.
MTK, 3. Soroksár, 4. Őrmező, 5. Kelen, 6. Liver, 7. Sződi
DSE, 8. Monor
Kolumbán Attila
DSE elnök

DSE ESEMÉNYNAPTÁR
December
Főnix kupa Székesfehérvár
Január
Peregi kupa Kiskunlacháza
Hírös kupa Kecskemét
Sátor kupa Gödöllő
Február
Farsangi kupa Vecsés
Farsangi kupa Rákosszentmihály
Vidi kupa Székesfehérvár

Április- május
Bozsik fesztivál 0. korcsoport 4 forduló Vác
Diákolimpia 2. korcsoport
Bozsik labdarúgó bajnokság 1. és 2. korcsoport
Jubileumi sportrendezvények- 30 éves a DSE
Labdarúgás
Március 15. kupa – március 15.
Pünkösdi kupa – június 8.
Október 23. kupa – október 19
Mikulás kupa – december 7.
Mezei futófesztivál – szeptember 27.December

Sződ-Művész válogatott jótékonysági mérkőzése

