Könyvtári hírek | Hirdetés

Új könyvek a sződi könyvtárban
nes, vidám könyvből! Vitorlás,
kincs, sziget! Micsoda hihetetlen kaland a trópusi tengeren!
Minden egy különös levéllel
kezdődött, amit a kissé fura
nagynéni írt...

Geronimo Stilton: Az eltűnt
kincs rejtélye
Hogy kicsoda Geronimo
Stilton? Hát, egy igen szórakozott pacák, pontosabban pocok, aki mindig a felhők fölött
jár... Egy kiadó vezetőjeként
dolgozik, de igazi szenvedélye
az írás. Rágcsáliában, Egér-sziget fővárosában minden műve
bombasiker. Nem olvastad
még őket? Pedig igazán mulatságos történetek: könnyebbek, mint a mozzarella, kívánatosabbak, mint az edami és
ízesebbek, mint az érett parmezán... Majd meglátod a szí-

Elisabetta Gnone: Fairy
Oak II. – A sötétség bűvölete
Fairy Oak Zöldlapályvölgy
ősi, elvarázsolt falva, amely
Tölgyről kapta a nevét, az
óriás bűvös fáról, mely köré
épült. Fairy Oakban a Fény és
a Sötétség Mágusai szoros szö-
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vetségre léptek és harmonikusan élnek együtt a Nembűvölőkkel, olyannyira, hogy szinte
lehetetlen őket megkülönböztetni egymástól. De úgy tűnik,
most a békeidőnek vége szakad, mert az ősi ellenség viszszatért, hogy bosszút álljon.
A Sötétség Ura a homályban
akarja uralni a világot, és hogy
ez sikerüljön, meg kell semmisítenie a mágikus hatalom másik felét, a fényt. A védelem a
Mágusok feladata, akik már a
régmúltban is sikeresen elűzték őt, de az Ellenség beférkőzik közéjük és az ősi szövetség meginogni látszik. A remény Vanília és Pervinka, a fiatal ikerlányok kezében van,
akik a szövetség élő szimbólumai. Így folytatódik ezernyi
kaland közepette Feli, a fénytündér története, akire az a
rettenetesen nehéz feladat hárul, hogy megvédelmezze Fairy Oak ikerboszorkáit.
Sebastian Fitzek: A terápia
(pszichothriller)
Nincsenek tanúk, nincsenek
nyomok, nincs holttest. A híres pszichiáter, Viktor Larenz
lánya, Josy rejtélyes körülmények között eltűnik. Hollété-

Reflexzóna-masszázs és a pedikűr a gyógyulás szolgálatában
Az orvosi statisztikák szerint az emberek kétharmada küzd egy vagy több lábproblémával, melynek oka, vagy következménye nemegyszer súlyosabb rendellenesség is lehet. A lábunkkal jellemzően nem megfelelően bánunk, sokszor
belekényszerítjük kényelmetlen cipőkbe,
ami hólyagokat, bütyköt, tyúkszemet, benőtt körmöt okoz, ami sok esetben kimerültséggel, testi fájdalommal is jár. Rendszeres pedikűrözéssel (szakértő lábápolással) ezek a tünetek megelőzhetők, kezelhetők.
Tudta, hogy életünk során akkora utat teszünk meg gyalog, mint a Föld-Hold távolság kétszerese? Érdemes kicsit több
figyelmet fordítani a lábaink egészségére. Erre például egy lehetőség a kínai
eredetű, de az ókori Egyiptomban is al-

kalmazott kb. 5000 éves gyógymód, a
reflexzóna-terápia, illetve annak egyik legelterjedtebb változata a talp- vagy lábmasszázs.
A talpon végzett reflexpontok masszírozása fokozza testünk öngyógyító képességét. A reflexzóna-masszázs a parányi
csecsemőktől az idősekig mindenkire jó
hatással van. Fontos hangsúlyozni, hogy
ez a teljesen veszélytelen, kockázatmentes kezelés nem csupán arra való, hogy
a beteg jobban érezze magát, hanem
arra is szolgál, hogy az egészség megmaradjon, a testünk pedig a lehető legjobb állapotban kerüljön.
Testünk minden részének és funkciójának van egy megfelelő reflexpontja a
két talpunkon, ez orvosilag igazolt tény.

Itt csoportosulnak a rendkívül érzékeny
idegvégződések. A reflexmasszázs megszünteti az elzáródásokat és segít a
szervezet méregtelenítésében, így javítja az immunrendszer működését, megnyugtatja az idegeket, emésztési zavarokra kedvezően hat, fájdalomcsökkentő, közérzet javító hatással bír. (A gyakori
fejfájást például okozhatja emésztési zavar, ami masszázzsal orvosolható.)
Mindannyian tudjuk, hogy a gyógyszereknek rengeteg mellékhatása van.
A reflexmasszázs előnye, hogy nincs
mellékhatása, hacsak az nem, hogy enyhíti azokat a gyakori apró problémákat,
amelyek megnehezítik a mindennapjainkat. (Emésztési problémák, vállfájás,
fej és nyakfájás, fáradság). Mellékhatások nélkül segíti a szervezet méregtelenítését. Immunerősítő hatása bizonyított.
A reflexzóna-masszázs hatásai:
• A láb központi kapcsolóhelyet jelent,
ahonnan az egész emberi szervezetben
távolhatásokat lehet kiváltani.
•
Az aktív zónák ingerlésével a testünkben áramló életenergiára hatunk. Az
energiatorlódást vagy energiahiányt
egyensúlyba hozhatjuk.
• A masszírozás az egész szervezet
működésére szabályozó, kiegyenlítő,
harmonizáló hatással van.
• A szervezet öngyógyító erőit mozgósítjuk, az energiák szabad áramlását

re nem derül fény. Négy évvel
később: Viktor egy nyaralóba
vonul vissza, hogy feldolgozza a történteket, de egy napon
ismeretlen nő kopogtat az ajtaján. A nőt kényszerképzetek
gyötrik, melyekben újra meg
újra megjelenik egy kislány, aki
Josy-hoz hasonlóan nyomtalanul eltűnik. Viktor beleegyezik, hogy kezelni fogja a nőt,
de a terápia egyre inkább drámai hangvételű kihallgatássá
fajul...

tesszük lehetővé, aktivizáljuk az életenergiánkat.
• Serkentjük a vérkeringést, a
sejtanyagcsere felgyorsul, ezáltal a méreganyagok, salakanyagok könnyebben
kiválasztódnak.
• Serkentjük a nyirokkeringést, ezzel az
immunrendszert erősítjük. A kritikus helyen felerősödik, illetve helyreáll a testnedvek keringése. Ez jótékonyan hat a
beteg szervre, testrészre.
• Szabályozza a hormontermelő mirigyek működését.
• Fájdalom csillapító hatású.
• Lazító, testi, lelki feszültséget oldó
hatású.
• A lábfej bőrében található érzőideg
végződések ingerlésével idegrendszeri
távolhatásokat érhetünk el.
Amennyiben a fenti sorok felkeltették érdeklődését szeretettel várom a Faluház
melletti üzletsoron lévő ANDI Szalonba,
ahol kellemes környezetben pihenhet a
jade köves masszázságyon, szépülhet
manikűrrel, és gyógyulhat a reflexzónák
hatásán alapuló talpmasszázzsal vagy a
gyógypedikűrrel.
Időpont egyeztetés, kérdések: 06-30981-8573
További információ az interneten:
http://www.andiszalon.hu
Fónad Andrea

manikűrös, gyógypedikűrös, talpmasszőz

18 Sződiek Híradója – 2010. tél

Felekezeti híradó

Elhunyt Keszthelyi Ferenc,
kiérdemesült váci püspök
(1928–2010)
A Váci Egyházmegye, a Ciszterci Rend Zirci Kongregációja, valamint a gyászoló rokonság Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy Keszthelyi Ferenc Jeromos O. Cist, a
Váci Egyházmegye nyugalmazott püspöke, Vác Város Pro
Urbe Díjjal kitüntetett polgára 2010. december 6-án, életének 83., szerzetesi fogadalmának 64., papságának 60., püs-

pöki szolgálatának 18. évében,
szentségekkel megerősítve az
örökkévalóságba költözött.
1992. február 11-én II. János
Pál pápa kinevezte a váci püspöki székbe. Nagy érdeme az
egyházmegyei iskolák újraindítása, valamint a kényszerűségből 1952-ben bezárt váci
szeminárium újraindítása. Főpásztori szolgálata alatt, 1993-

Ugyan mit tud adni Jézus
egy mai embernek?
Amikor ezt a cikket írom, még
másfél hónap van karácsonyig.
Igyekszem átgondolni, mi a jelentősége Jézus születésének
a mai emberek számára. Először úgy éreztem, ez az időbeli távolság megnehezíti a feladatomat, mivel még nem éltem át az adventi hetek várakozását – még egyetlen áruház
sem kiabálta bele a szívembe,
hogy szerintük hogyan is kellene nekem az ünnepre készülni –, még egyetlen kis gyertya vagy fény sem melegítette
át a szívemet. Aztán rájöttem,
hogy inkább segítség ez a távolság, hiszen az ünnepi hangulat inkább csak zavarhatná a gondolataimat, hogy többet írjak érzésekről, amelyek
egyébként is el szoktak múlni
az ünnep után. Így inkább tudok írni a hétköznapok számára megmaradó gondolatokat,
tapasztalatokat. Hétköznapi
szívvel és fejjel gondolkodhatok Jézus születéséről, és Vele
való kapcsolatomról – tapasztalataimról.
Ugyan mit tud adni Jézus a
mai ember számára? Keressük
együtt a választ!
Azt, amit akkor tudott adni,
amikor itt élt a földön – merthogy ide született.
Szeretetét adta azok számára is, akiket mások nem szerettek – márpedig elég sokan voltak akkoriban olyanok, akik
egymást nem tudták szeretni.

Nem a szeretet érzéséről beszélek, ami karácsonykor is átjárj még egy utolsó rablót is, de
két nap múltán tova száll. Éppen Jézus életét látva döbbentem rá, hogy milyen a szeretet.
Úgy szerette az embereket,
hogy érdekelte őt, miért ilyen
keserű és szomorú a sorsuk.
Látta őket az utcán, ahogy részegeskednek, megcsalják a
párjukat, lopnak, hazudnak
egymásnak, utálják az öreg
szülőket, becsapják egymást,
nagyképűek, hogy csak a pénzt
és az élvezeteket keresik. Látta
őket, amikor bezárkózva, becsapva, megcsalva, meglopva,
utálva, keservesen sírtak szobájukba zárkózva, segítség és
reménység nélkül, magányosan, boldogtalanul.
Jézus kereste velük a kapcsolatot, beszélgetett velük.
Ezek az emberek vallásosak
voltak, tudtak Istenről valamit,
de nem az igazságot. Azt hitték, szabályokat kell betartani,
de nem élték át, hogy valamiben is segített volna nekik Isten. Akkor Jézus igazán tanította őket. Olyan személy volt,
aki után három napig is mentek városról városra, éhesen,
szomjasan, csakhogy hallgathassák.
Mit tudott nekik mondani?
Beszélt nekik arról, hogy bűnösek. Azért romlott el az életük. Nem szaladtak el, amikor ezt hallották, hanem iga-

ban történt az egyházmegyék
átszervezése, majd 1995-ben
Gödöllő-Máriabesnyőn egyházmegyei zsinatot tartott. A
székesegyházat és az egyházi épületeket renováltatta. A
sződi bérmálások alkalmával
gyakran találkoztunk az idős
főpappal. Miután 2003-ban
betöltötte hetvenötödik életzat adtak neki, elgondolkodtak az életükről. Beszélt nekik
arról, hogy rossz kapcsolatban
vannak Istennel, hogy teljesen
rossz elképzelésük van a Vele
való kapcsolatról. Nem szaladtak el, hanem kérdezgették,
hogy milyen is akkor az igazi
kapcsolat, hogy lehet-e, és kinek lehet egyáltalán kapcsolata Vele?
Szeretetéből telt arra, hogy
a bűnökre bocsánatot adott.
Volt, akinek lelkiismeretfurdalása volt. Volt, akit terhelt a
bűne, és nem tudott tőle aludni. Volt, aki attól félt, hogyha
senki sem látta volna őt lopni,
Isten akkor is látta, és nem tudott szabadulni a vádtól. Volt,
aki úgy érezte, hogy még az Isten se bocsát meg neki, de Jézus bocsánata után úgy érezte,
hogy az Isten bocsát meg neki.
Akkor lecsendesedett, békesség töltötte be a szívét.
Jézus látta, ismerte szomorú
életüket. Látta bűnösségüket
és beszélt velük erről. Beszélt
nekik egy őket szerető és kereső Istenről, akivel ha találkoznak, bocsánatot nyerhetnek.
Attól a szeretettől megváltozhat az életük.
Ugyan mit adhat Jézus a mai
ember számára? Azt, amit sehol, senki nem tud adni neki.
Isten bocsánatát, szeretetét és
az azt követő békességet. Ha
ez a bocsánat és szeretet átjár téged, szívből fogod szeretni Istent, és embertársadat.
Ez nem semmi. Ez a szeretet megmarad és árad mások
felé az ünnep után is. Áradhat
a családod felé minden nap,

évét, benyújtotta lemondását
II. János Pál pápának, aki ezt
elfogadta.
Nyugodjék békében!

hogy abból éljenek, boldogok
legyenek, erőt merítsenek, biztonságban érezzék magukat,
abból bocsánatot nyerjenek –
ha mégsem sikerült volna tökéletesen viszont szeretniük.
Ez sokat ér és boldoggá tesz a
hétköznapokban.
Kérlek, az ünnepen igyekezz
találkozni Jézussal! Keresd őt!
Kérd bocsánatát! Láthatatlanul, de valóságosan keres téged. Minden másnál jobban figyelj, hogy mikor lép melléd,
hol akar belépni az életedbe,
hogyan szólít meg, miről akar
veled beszélgetni, hogyan akar
téged Isten közelébe sodorni!
Vagy az is lehet, hogy neked egyáltalán nincs szükséged
arra, hogy Valaki megbocsásson neked és szeressen téged?
Ezen a karácsonyon végre ne elégedj meg azzal, hogy
csupán felmelegszik a szíved,
és valami jó érzés tölti be, mert
az érzés két nap múlva oda
lesz, a szíved pedig olyan hideg, mint a jég – mint azelőtt!
Minden kedves olvasóknak,
áldott karácsonyi ünnepeket,
és boldog új évet kívánunk.
Sződi Baptista Gyülekezet
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Csibészklub | Egészségünkre

Kedves régi és új „Csibészek”!
A nyári szünet után október 16-tól a Csibészklub ismét vár benneteket. Összejöveteleinket szombaton 14.00
– 15.30-ig tartjuk a Faluház
klubhelységében.
Jellemző ránk és erre törekszünk:
érdekes
lendületes
változatos
előkészített
zavartalan
eseményekben gazdag
tevékeny részvételt kívánó
eredményes
szórakoztató.
A foglalkozásokon játszunk
és kézműveskedünk. Évszakonként megismerkedünk hagyományainkkal és népszokásainkkal. Adventben bet-

lehemet készítünk, ellátogatunk a Betlehemi jászol kiállításra a Mezőgazdasági Múzeumba. Terveink között szerepel tavasszal a mohácsi busójáráson való részvétel, és a
közös húsvéti készület. Részletes program a plakátokon.
Dinka Ágnes

Adventi készület
2010. november utolsó szombatján nagy napra ébredtünk.
Régi álmunk vált valóra, mikor az új Faluházba léptünk és
birtokba vehettük a klubhelységet.
Advent előestéjén összegyűlt
a falu apraja-nagyja, hogy megnézze az új épületet. Az ünnepélyes megnyitó után új helyén

megkezdte működését a Csibészklub. A vállalkozó kedvű szülők és gyerekek ünnepi asztaldíszt készíthettek. Akkora volt az érdeklődés, hogy
kicsinek bizonyult a klubhelység. Mindenki türelmesen várta, hogy ő is alkothasson valamit. Hálásak vagyunk a régi
csibésznek, Timinek a segítségért, aki időközben ugyan felnőtt, de lelke mélyén őrzi gyermeki csibészségét.
Köszönjük a Polgármester Úrnak és a Képviselő-testület tagjainak, hogy lehetőséget biztosítottak az alkotni vágyóknak. Reméljük, hogy segítségükkel hagyományt teremthetünk a közös ünnepi
készületekre.
Dinka Ágnes

Tisztelt sződi lakosok!

Egészségünkre
Húszperces elfoglaltság
az egészségért!
Tisztelt Véradók
és leendő Véradóink!
Ezúton tájékoztatom Önöket,
hogy a vártnál nagyobb sikert
aratott a Sződön tartott váradás, mivel 34 fő jaelentkezett e jeles tevékenységre. Ezúton köszönjük nekik lelkes részvételüket. Szeretnék
köszönetet mondani Günther Miklósné iskolaigazgató
asszonynak, hogy rendelkezésre bocsátott egy tantermet, ezáltal hozzájárult egy
nemes célhoz. Terveink szerint a véradást 4 havonta szeretnénk megismételni, és bízunk benne, hogy el tudjuk
érni az 50 fős határt, esetleg túl
is tudjuk szárnyalni.

Sokan beszámolnak róla,
hogy véradás után jobb a közérzetük, frissebbnek érzik magukat. Ez persze adódhat abból, hogy jót tesz a lelkünknek, hogy segítettek másokon, de ennek élettani hatásai
is igazoltak. A véradásnak
mondhatni egyfajta egészség-megőrzési funkciója is
van. Mivel csak egészséges
ember adhat vért a leadott
mennyiséget mindig alaposan, gondosan ellenőrzik, amely az adó számára
azt jelenti, hogy rendszeresen vizsgálják egészségi állapotát, így ha netán fertőzés, vagy egyéb vérvizsgálatból kimutatható betegség fenyegetné, az rövid időn belül
kiderül. A véradó tehát sokkal
nyugodtabb lehet egészségi állapota felől.
Ezúton szeretnék Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Jó Egészséget kívánni az elkövetkezendő Új esztendőre.
Dávid Tamás képviselő

Ezúton szeretném tájékozatni Önöket, hogy 2011. január
1-től egy új egészségügyi szolgáltatást indít be Sződ Község
Önkormányzata.
A volt nőgyógyászati rendelőben egészségmegőrző és
vérvételi állomást hozunk létre.
Ezzel lehetőséget biztosítunk minden sződi lakosnak,
hogy a laborvizsgálatért ne
kelljen Vácra utaznia,
helyben leadhassa
a
vér mintát.
Nagy segítséget nyújtunk a várandós kismamáknak is,
mivel a terheléses vércukorvizsgálat,
vércsoport
szerológia, hepatitis B szűrés
vizsgálathoz is helyben leveszszük a vért. Ezt a lehetőséget
az is igénybe veheti, aki nem
Sződre van bejelentve háziorvoshoz, hiszen a laboreredményt a váci központi laboratórium minden háziorvosnak
elektronikus úton eljuttatja. Ez
a beavatkozás természetesen
ingyenes.

Meghívó a tavasz
köszöntésére!

2011. március 4-6 kirándulás
Mohácsra a Busójárásra. Információ és részletes program az alábbi telefonszámon:
30/311-27-28.
Jelentkezni 2011. 1. 31-ig lehet, előleg
befizetésével. A program ára
25 000 Ft, jelentkezéskor fizetendő összeg 10 000 Ft. Minden kedves érdeklődött várok.
Dinka Ágnes
Hetente egy alkalommal
keddenként 6:00-tól 8:00-ig
áll rendelkezésükre a labor. A
sorban állást elkerülendő, pacienseinket előjegyzés alapján fogadjuk, amelyre a következő számon lehet jelentkezni: 06/30/962-9149 – hétfőtől péntekig 9:00-tól 15:00
ig. Megkérjük önöket, hogy a
vizsgálathoz hozzák magukkal
laboratóriumi beutalójukat!
Szeretnék köszönetet mondani Mészárosné Koncz Erikának, Kiss Hajnalkának, Dinka Ágnesnek, Buránszkiné
Szaller Gyöngyinek, hogy felajánlották segítségüket és társadalmi munkában segítették a
szolgálat elindulását.
Köszönetet mondanék Hertel László polgármester úrnak és a sződi képviselő-testületnek is, amiért javaslatomat egyhangúan támogatták,
rendelkezésünkre bocsájtották a rendelőt, s hogy a rendelő fenntartását az önkormányzat magára vállalta.
Tisztelettel:
Dávid Tamás képviselő
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Jan Volentic, azaz Volentics János („Marenák“) a jobb
élet reményében szüleivel 1946-ban, 13 évesen a csehszlovák-magyar lakosságcsere egyezmény keretében áttelepült
Sződről Pozsonypüspökire. Nyugdíjas mérnökként megírta emlékeit, melyet öt részes sorozatban tárunk a Sződiek
Híradója olvasói elé.

Egy volt sződi fiú emlékei
(IV. rész)

A II. világháború
és Sződ
A falu háborús bombázására úgy emlékszem, hogy
előzőleg késő este a rádióban zavaró repülést jelentettek be és zúgtak a szirénák,
mire a lakosságnak be kellett
sötétítenie és óvóhelyre (pincékbe, bunkerekbe) kellett
menekülnie. Egy kis idő multán közeledett a három szovjet kétszárnyas kis bombázó
repülőgép a jellemző traktorhangú búgásával. A falu fölé
érve gyújtólámpákat dobtak le a falu bevilágítása céljából. Ezután ledobták a három
bombát is, amelyek a Kert utcán túl a patakon másik oldalán, a jakabkai rétekre estek. Az egyik bomba krátere éppen a mi rétünkön keletkezett. Másnap megnéztem
a helyszínt. A kráter kb. hat
méter átmérőjű és közepén
három méter mély volt. Így
tehát a bombázásból semmilyen kár nem keletkezett a rét
feltúrásán kívül.
Két rossz élményem van
a Vörös Hadsereg katonáinak sződi razziájával kapcsolatban. A szabadrablási napon
déltájban láttam ahogy viszik
a saját lovaskocsiján holtan az

első áldozatot a Kert utcán
keresztül a baptista imaház
mellett a Fő utcára. Ez a Kiszló bácsi volt (csak a ragadvány nevére emlékszem), akit a
Juscsák kocsmával szemben
lévő valamelyik házban lakott. Az ő bűne az volt, hogy
amikor dolgozott Kosiariszko-homokdomb alatti réten
a menyével, két orosz katona a fiatalasszonyt megerőszakolta, s miközben megpróbálta a menyét megvédeni,
géppisztolyal lelőtték.
A másik élményem az
orosz katonák rablási éjszakáján következett be. A rablás
előtt elbújtunk a mamámmal és a kutyánkkal a házunkkal szemben az üres telken
lévő csalamádéba (a Nániék
háza mögött, a patakparton).
Amikor hallottuk a dörömbölést a házunk ajtaján és ablakain a mamának eszébe jutott és megkért, hogy talán
jobb lenne kinyitni a kulcsra
zárt bejárati ajtót, hogy ne
törjék ösz-sze. Én ezt meg is
tettem. Mint kis partizánt öt
orosz katona „fogadott“ az
ajtó előtt, de megnyugodtak,
mikor én rémülve mutogattam a kulcsot és kinyitottam
az ajtót. Erre elkezdtek mindent kidobálni a szekrényekből, kredencből, spajzból.

Vitéz Székely Jenő leányaival
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Mindent törtek, zúztak. Főleg
alkoholt, órát, ékszert, pénzt
kerestek, még a kölnivizet is
megitták, s miközben burzsujnak tituláltak. Amíg elfoglalták magukat én egy alkalmas pillanatban eltűntem és
visszafutottam a csalamádéba. A mamám akkor fogta fel
milyen gondatlan volt, amikor
odaküldött ajtót „menteni“.
Aztán virradatig fogtuk a kutya száját, hogy el ne ugassa
magát és dideregve hallgattuk
az újsződi leányok és asszonyok rémes jajveszékelését.

Népszokások
Most néhány falusi népszokást szeretnék megemlíteni. Nagy ünnepnek számított a sződi búcsú. Ez júliusban a szent Mária Magdolna
napja utáni vasárnapra esett.
Erre készülve a lakosok újra
kimeszelték a lakásukat, házukat, szombat délután pedig
kisöprögették az udvarukat
és a házuk előtti utca részét.
A háziasszonyok sütöttekfőztek az ünnepre. Vasárnap mindenki igyekezett a délelőtti szentmisén részt venni.
A templom mellett, az iskola előtt és tovább Újsződ felé
sok sátor volt felállítva, ahol
mindenféle cukorkát, mézeskalácsot és játékszert árultak.
Nekem legjobban a szájharmonika tetszett, melyet ajándékba kaptam a keresztszüleimtől. A községháza előtti téren különféle hinták és lövöldék vártak a kiskorú és nagykorú látogatókra. Sorban álltak a küllős körhinta-ringlispíl
kézi hajtására alkamas srácok. Néhány menet hajtása
után ugyanis egy ingyen menet járt.
A községháza előtti téren (Hősök szobra előtt –
szerk.) rendszerint megrendezték a március 15-i ünnepséget is. A bevezető beszéd
után a helyi iskola kiváló tanulói hazafias verseket szavaltak. A szobor felavatásának
napján, 1939. május 28-án
fényképeztek le vitéz Székely Jenő leányaival együtt (Mária – szül.: 1930, Jolán – szül.:
1932 – szerk.)
A farsangi napok szórakozással teltek el. A táncmulatság 2-3 napig tartott. Vasár-

nap délután a litániáról jövett
a falu apraja-nagyja az utolsó helyig betöltötte a Hangya
tánctermét. Az első tánc azokat a fiatal párokat illette, akik
már együtt jártak, vagy erre
vágytak. A zenét cigányzenekar szolgáltatta és főleg csárdást, friss csárdást, ritkábban
foxtrottot, keringőt játszott.
Az első tánc rendszerint a
„Húzd rá cigány“ nevezetű
csárdás nótával kezdődött.
Tizenhárom éves koromban,
amikor megkaptam az első
ruhaöltönyömet a kalapommal együtt, én is táncolni merészkedtem. Többnyire az
egykorú unokatestvéreimet –
Mészáros Bözsit („Rózsás“-t)
és Dinka Margitot („Kávés“t) – forgattam ki.
Farsang után következett a hamvazószerda. Ezen
a napon a legények maskarának öltözve sétálgattak a Fő
úton, miközben öreg edényeket ide-oda dobáltak. Közben észrevétlenül beosontak a házak udvarába és a nyitott kamrából szalonnát, kolbászt, tojást csentek el, ebből
este aztán jó lakomát csaptak
a helyi kocsmában.
Vasárnaponként a lányok
és a legények estefelé népdalokat énekelvén fel-alá sétáltak a Fő úton. Ekkor az asszonyok kiültek a házuk előtti padokra vagy székekre,
hogy megtárgyalják az időszerű eseményeket, pletykákat.
Közben tökmagoztak, vagy
pattogatott kukoricát ettek.
A férfiak ilyenkor vágytak leginkább a kocsmai atmoszférára. Apám is néha eljárt
a Juscsák-kocsmába kártyázni. Amikor a mamám már sokallta az ott töltött időt, utána
küldött, hogy hívjam haza, de
az apám lefizetett cukorkával.
A kocsma udvarán lévő kuglipályánál a játékosok felbéreltek bábukat állítani, mely feladatot néhány fillérnyi kereset reményében örömmel elvállaltam. Ennek híre gyorsan apám tudomására jutott.
Ő azonban ezt rossz néven
vette, jól megszidott és hazakísért.
A gazdasszonyok azért is
neveltek libákat, kacsákat,
hogy előkészítsék a párnák,
dunyhák tollkészletét a leányok, vagyis a jövendőbeli menyasszonyok részére. A téli
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időszakban esténként összegyűltek a közeli és távolabbi szomszédasszonyok és leányok egy-egy házban tollat fosztani. Ez a tevékenység
kölcsönös volt. Nagyon izgalmasnak és érdekesnek véltem
az eszmecserét, melyet az asszonyok e munka közben folytattak és megtárgyaltak. Például megtudtam, hogy melyik gazdának fejik ki a tehenét boszorkányok. A boszorkányok gyűlésére naponta éjfélkor a csapási útkereszteződésnél lévő kútnál kerül sor.
Úgy tartották, aki látni szeretné a boszorkányokat, elég ha
a karácsonyi éjféli misén feláll
a sámlira, melyet Luca-naptól
addig naponta farigcsált ki.
De aztán menekülnie kell, nehogy a boszorkányok utolérjék és megtámadják. Ezt csak
úgy érheti el, hogy tűket dobál
és mákot szór eléjük az úton.
Mire áthúzzák magukat a tű
fokán és összeszedik a mákszemeket, addigra biztonságban lesz. Az esti tollfosztás
után a háziasszony pattogatott kukoricával, nagyszemű
főtt kukoricával, vagy pogácsával kínálta meg a vendégeit.
Előfordult, hogy a legények
a nyitott szellőzőablakon verebeket eresztettek be a helyiségbe. Az ilyen tréfának nem
örültek a résztvevők, mert az
ide-oda repülő madarak szétszórták a tollat a levegőben.
A boszorkánysággal kapcsolatban még megemlíteném
Kemenczei Marci bácsi elbeszélését, aki gyakran eljárt
a házunkkal szemben lakó leányához (Varga család). Mivel az egyik alkalommal nem
találta őt otthon, nálunk várta meg, amíg hazatért. A beszélgetés közben részletesen
elmesélte, hogy ő bizony legénykorában seprőn utazott
Aszódra a szeretője után. Ezt
olyan magabiztosan és hitelesen mondta, hogy eszembe se
jutott kételkedni.
Folytatjuk
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Hastánc tanfolyam indul
decembertől a Faluházban.
Helyszín:
Sződ, Dózsa György út 100.
(Faluház)
Érdeklődni lehet Mónikánál
Telefon:
(20) 915 9535
(30) 373 5819
Kedden: 18:30 – 19:30
Pénteken: 19:00 – 20:00
SZERETETTEL VÁROK MINDEN OLYAN LÁNYT, ASZSZONYT, ANYÁT, KISMAMÁT,
NAGYMAMÁT, AKI ÚGY ÉRZI
NŐISÉGE MEGÉLÉSÉHEZ EZ
AZ ÉVEZREDES MOZDULATSOR SEGÍTSÉGET AD, AKI VÁGYIK ARRA, HOGY ÉLETE TELJESEBB LEGYEN.

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: Kolumbán
Attila, Molnár Tímea, Kemenczeiné Rácz Magdolna. A lapszám fotóit többek között Pál László, Szabados Ferenc és
Volentics Gyula készítették. A szerkesztőbizottság a kéziratok rövidítésének jogát fenntartja! A szerkesztőség a magánjellegű
közleményekért, tördelési, nyomdai hibákért felelősséget nem vállal! A kézirat december 10-én került lezárásra. Tördelés:
Aletheia Multimedia Kft. Nyomda: Gemini Nyomda
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Lakodalom volt a mi utcánkban…
Lapunkban eddig két olyan esküvői fotót mutattunk be Olvasóinknak, ami több pár azonos időpontban kötött házasságát örökítette meg. 2007. tavaszi lapszámunkban egy 1935ben készült kép 19 párt, a 2008. őszi híradóban pedig 1925-ből 20 párt ábrázoló fotót tettünk közkinccsé. Helytörténeti rovatunkban most egy újabb, hasonló képet mutatunk be.
álló pap bal és jobb oldalán
is 10-10 ifjú asszony volt, de
a baloldalon állókból valami
ok miatt csak négyen kerültek, fértek e képre. A templom mellett készült fotón elől
középen az a Krchnák János
esperes-plébános áll, aki 1897

1928. november 3-án nagy
volt a sürgés-forgás a sződi templom előtt, mivel azon
a napon is sokan, negyvenen keltek egybe. Sajnos a 20
menyasszony közül a bemutatott képen csak 14 látható. Vélhetően az első sorban

és 1933 között látta el a helyi plébánosi teendőket. (Sírja a sződi temetőben található.) A fotón a legidősebb vőlegény, a 32 esztendős Barankó István, míg a menyasszonyok között a 27 éves Mikes
Verona volt a „rangidős”. A

legfiatalabbak a 19 éves Mikes József és a két évvel fiatalabb Varga Anna voltak. Az
idősektől tudjuk, olyan nagy
volt a szegénység a településen, hogy ezen a napon a házasulók egy pár jegygyűrűt
használtak. A templomból a
pap által kivezetett ifjú pár lehúzta azt az ujjáról és átadta
a következő házasulandónak.
82 éve ilyen volt a sződi cifra
nyomorúság…
Volentics Gyula

Az 1928. november 3-án Sződön házasult 20 házaspár adatai
PÁROK

VŐLEGÉNY

MENYASSZONY

NEVE (SZÜLETÉSI IDEJE)

SZÜLEI

NEVE (SZÜLETÉSI IDEJE)

SZÜLEI

1.

Volentics Márton (1903.12.07.)

Volentics István, Hertel Verona

Poholányi Mária (1903.12.30.)

Poholányi Boldizsár, Spányik Erzsébet

2.

Turányik János (1907.12.14.)

Turányik András, Zemen Mária

Barna Mária (1911.03.24.)

Barna István, Molcsányi Teréz

3.

Barankó István (1896.08.19.)

Barankó János, Mikó Rozália

Mikes Mária (1902.04.04.)

Mikes János, Határ Verona

4.

Czinege István (1902.11.25.)

Czinege János, Volentics Mária

Zelinka Katalin (1906.10.12.)

Zelinka Mihály, Mészáros Katalin

5.

Mikes József (1908.10.18.)

Mikes János, Határi Verona

Dinka Erzsébet (1907.07.30.)

Dinka Mihály, Juhász Erzsébet

6.

Erdélyi András (1904.07.28.)

Erdélyi István, Barankó Erzsébet

Dinka Erzsébet (1908.10.06.)

Dinka Mihály, Dinka Katalin

7.

Czinege István (1907.08.18.)

Czinege János, Volentics Katalin

Dinka Rozália (1909.09.15.)

Dinka Gábor, Cserepkai Julianna

8.

Helembai József (1906.10.09.)

Helembai József, Czinege Anna

Kelemen Mária (1910.04.07.)

Kelemen János, Gyurina Anna

9.

Hertel János (1908.02.27.)

Hertel István, Mészáros Anna

Tomecskó Rozália (1906.08.17.)

Tomecskó Mihály, Mikó Katalin

10.

Helembai Mihály (1908.01.10.)

Helembai János, Erdélyi Katalin

Czinege Rozália (1908.03.21.)

Czinege Ferenc, Serfőző Katalin

11.

Volentics József (1908.10.07.)

Volentics Mihály, Dinka Anna

Dinka Erzsébet (1909.02.25.)

Dinka Mihály, Czinege Erzsébet

12.

Kelemen Mihály (1909.01.02.)

Kelemen István, Dinka Erzsébet

Czinege Mária (1911.05.10.)

Czinege Ferenc, Serfőző Katalin

13.

Barankó János (1908.09.27.)

Barankó János, Bucsányi Mária

Mészáros Julianna (1908.02.06.)

Mészáros Márton, Juhász Julianna

14.

Erdélyi Mihály (1908.07.02.)

Erdélyi Mihály, Kelemen Verona

Varga Anna (1911.07.25.)

Varga András, Juhász Mária

15.

Garaba István (1907.07.05.)

Garaba János, Papp Julianna

Mikes Verona (1901.05.04.)

Mikes István, Hertel Mária

16.

Mikes József (1909.03.27.)

Mikes Mihály, Kemencei Verona

Mészáros Katalin (1908.04.10.)

Mészáros András, Helembai Verona

17.

Czinege Gábor (1900.08.22.)

Czinege János, Volentics Mária

Mészáros Anna (1906.03.16.)

Mészáros József, Gerhát Katalin

18.

Gyetvai Mihály (1907.08.05.)

Gyetvai Ferenc, Oravecz Verona

Volentics Verona (1907.03.25.)

Volentics János, Dinka Mária

19.

Papp István (1903.07.18.)

Papp István, Mészáros Erzsébet

Mészáros Anna (1909.11.02.)

Mészáros Péter, Volentics Anna

20.

Czinege Mihály (1904.04.14.)

Czinege Mihály, Dinka Julianna

Kovács Erzsébet (1902.02.11.)

Kovács János, Marus Erzsébet

Sződiek Híradója – 2010. tél 23

Magazin

Szavazás a szod.hu honlapon a közszolgáltatásokról
Tájékoztatjuk a Tisztelt
Olvasót az önkormányzat
honlapján a közszolgáltatások értékeléséről szóló szavazás eredményéről.
Szavazatok leadásának
intervalluma:
2009. 03. 20 – 2010. 11. 19.
Szavazatok száma:
51
Válaszadók megoszlása
életkor szerint:
0–14 éves:
1
15–18 éves: 2
19–25 éves: 0
26–35 éves: 11
36–45 éves: 33
46–55 éves: 1
55–65 éves: 3
Válaszadók megoszlása
nem szerint:
férfi:
nő:

18
33

Aletheia Multimedia Kft.
a honlap fejlesztője

Szavazatok átlagai
Posta
Ön mennyire elégedett a posta szolgáltatásaival?
Ön mennyire elégedett a posta nyitva tartásával?
Gyógyszertár
Ön mennyire elégedett a gyógyszertár szolgáltatásaival?
Ön mennyire elégedett a gyógyszertár nyitva tartásával?
Háziorvos
Ön mennyire elégedett a háziorvosi szolgáltatással?
Ön mennyire elégedett a rendelési idővel?
Fogorvos
Ön mennyire elégedett a fogorvosi rendelő szolgáltatásaival?
Ön mennyire elégedett a rendelési idővel?
Védőnő
Ön mennyire elégedett a védőnői rendeléssel?
Ön mennyire elégedett a rendelési idővel?
Polgármesteri hivatal
Ön mennyire elégedett a polgármesteri hivatal szolgáltatásaival?
Ön mennyire elégedett a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási idejével?
Könyvtár
Ön mennyire elégedett a könyvtár szolgáltatásaival?
Ön mennyire elégedett a könyvtár nyitva tartásával?
Iskola - Óvoda
Ön mennyire elégedett az iskola oktatói-nevelői tevékenységével?
Ön mennyire elégedett az óvoda oktatói-nevelői tevékenységével?
Köztisztaság
Ön mennyire elégedett Sződ köztisztaságával?
Közbiztonság
Ön mennyire elégedett Sződ közbiztonságával?

Tizenöt éve még nem gondoltuk volna, hogy hazánkban az
afrikai struccal nemcsak az állatkertben, hanem majd egy
helyi portán is találkozhatunk. Fél éve Sződön is létrehoztak egy olyan vállalkozást, ami ezen futómadarak tenyésztésével kíván üzleti sikereket elérni.

Struccfarm az Ady Endre utcában
Egy havas téli reggelen kerestük fel az Ady Endre utca 21.
szám alatt ennek az afrikai madárnak a helyi tenyésztőjét. A
tenyészetben jelenleg nyolc
strucc-csirke melegszik az inf-

ralámpák alatt, míg a nagyobb
részt fedetlen kifutóban 11 kifejlett madár található, tudtuk
meg az utca utolsó házában
lakó Szekeres Istvántól.
Annak ellenére, hogy ezen
állatok a füves szavannák, félsivatagok lakója, a mérsékelt
égövön is jól tűrik a szélsőséges időjárási viszonyokat. A
telepen jártunkkor a kifejlett
állatok a jeges vízben fürödtek. A hím fekete színű, míg a
nőstény szürkés-barna. Hoszsza 2 méter, magassága 2,5
méter, a hímek testtömege elérheti a 150 kg-ot, míg a nőstények 100 kg-ig nőnek, vagyis a strucc a legnagyobb jelenleg élő madár. Sződön egy
hímből és két tojóból álló csa-

patban tartják őket. Táplálásuk könnyű; a kukoricán kívül,
szinte valamennyi szemes takarmánnyal (búza, árpa, rozs)
táplálhatóak, melyből naponta 1,2 kg-ot fogyasztanak el.
Emellé még egy kevés szénát,
nyáron füvet csipegetnek. E
madarak több mint 40 évig is
elélhetnek.
A sződi gazdaságban a cél,
egyre nagyobb számú kakasból és két tyúkból álló családok tenyésztésbevonása. Az
állatok többes hasznosításúak.
Húsukon, tojásukon kívül tolluk és csontjuk is felhasználható az iparban. A tyúkok akár
60-70 tojást is tojnak egy évben. Most a téli hónapokban
viszont, csakúgy, mint a baromfiudvarok tojást tojó lakói
nem tojnak.
A Szaharában fészkét köves
vagy homokos talajon készíti el, melyen a tojó és a hím is
felváltva kotlanak. A költő állatok gyakran még a fejüket a
fészkükre hajtják, ami miatt elterjedt az a téves nézet, hogy a
strucc homokba dugja a fejét.
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Krémszínű, fehéres tojása eléri a 1,5 kilogrammot (a tyúktojás 22-24 szerese). A fiókák
fészekhagyók, kikelésük után
röviddel már együtt szaladnak
szüleikkel.
A telepen található négy
éves tenyészpár kakasa most
még csak 300 ezer forint értéket képvisel, viszont 3-4 év
múlva értéke már elérheti az
egymilliót is. Aki ilyen állatokkal akar foglalkozni hasonló korú tenyészérett állatokat nem tud venni, mivel a
tenyésztők közül szinte senki
sem akar tőlük megválni.
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Az egy év alatt vágáséretté
fejlődő állatok vágósúlya, 100110 kg. Ennek a futómadárnak a húsa, a vörös húsok kategóriájába tartozik, megjelenésében leginkább a borjúhúsra emlékeztet. Fogyasztása alacsony zsír- és koleszterin-, valamint magas vas- és fehérjetartalma miatt az egészséges
táplálkozás alapanyagául szolgál. Hazánkban még nem terjedt el a fogyasztása, de Európa több országában már elfoglalta a húsok piacán az őt megillető helyét. Magyarországról
élőállatként leginkább Olaszországba exportálják. Jelenleg éttermekbe és hentesekhez
szállítanak a sződi struccfarmon felnevelt állatok húsából.
Nem kis büszkeséggel mondja a struccok sződi tenyésztője, Szekeres István, hogy a falunapon strucchúsból készült
pörköltjével harmadik helyezést ért el csapata.
Akik nyitottak az új ízekre
vásárolhatnak tojást és húst is
a tenyésztőtől.
Volentics Gy.

Magazin | Környezetvédelem

Szekeres István méltán büszke az állataira

Az index.hu internetes napilapon jelent meg a szerveződőben lévő neveleki Kiserdő.hu Egyesület tevékenységéről az
alábbi írás. Máris megvan az eredménye az országos publicitásnak. Jelentkezett a média egy tévéinterjúért, amelyben példaként állítják a községet az illegális szemetelők elleni küzdelemben!

Szemétbe fullad a magyar táj

Árulkodó nyomok
A fővároshoz közeli, természetvédelmi területek által körülölelt ezeréves múltra visszatekintő Sződ község környéke
az ország egyik legszebb, festői vidéke. A Duna melletti településről nyugat felől a Pilis, észak felől a Börzsöny és
a Cserhát hegyei, kelet felől a
Gödöllői-dombság lankái látszanak. Közvetlen környezetét körben védett lápvidékek,
érintetlen homoki növénytársulások, kiterjedt síkvidéki erdőségek, ligetek, Dunába folyó patakok és a Duna teszik

rendkívül változatossá és gyönyörűvé, kedvelt kirándulóhellyé az év minden hónapjában.
A fenti idilli képet rombolja azonban, hogy a környéken
rendkívüli módon elszaporodtak az illegális szemétlerakások. A hatalmas szemétkupacok nemcsak a látványt csúnyítják el, de sokszor rendkívüli környezetszennyezést is
okoznak.
A községben példátlan lakossági összefogás alakult, ami
újra tisztává varázsolta a környéket. Helyi önkéntesek szabadidejüket nem sajnálva hétvégenként kesztyűt és lapátot
ragadva összegyűjtötték a szemetet és az önkormányzat valamint helyi vállalkozók támogatásával konténerekben elszállították azt. Jellemző a sze-

metelők pofátlanságára, hogy
az egyik nap a szemét elszállításához az erdőben kirakott
konténereket – amelyekbe az
önkéntesek hétvégén akarták
az összegyűlt szemetet rakni
- másnapra ismeretlenek már
félig megtöltötték.
A helyiek összefogása azonban nem állt meg itt. Az erdő
közepére játszóteret, pagodát
álmodtak, és tanösvényeket
hoztak létre információs táblákkal a helyi természeti értékek bemutatására és a környezetvédelem fontosságára felhívva a figyelmet. A kirándulók számára az erdőben tűzra-

kó helyeket, asztalokat és padokat alakítanak ki.
A projektben részt vállal a
természetvédelmi területekért
illetékes Duna-Ipoly Nemzeti Park is. A területet felmérték, javaslatot tettek a tanösvények útvonalára és az erdei tereptárgyak elhelyezésére
vonatkozóan. A játszótérhez,
asztalokhoz, információs táblákhoz szükséges faanyagot is
biztosítják. A helyi fatelep vállalta a faanyag megfelelő kezelését és méretre vágását, és az
összeszerelés, kihelyezés is társadalmi munkában zajlik majd.
A munkát azonban újra és
újra megkeseríti, hogy a megtisztított területre ismeretlenek továbbra is rendszeresen
kisebb nagyobb szemétkupacokat borítanak le az erdei
utak mentén.
A szemetelők dolga azonban egyre nehezebb. A helyiek naponta járják a környéket,
és ha valahol egy új szemétkupacot találnak, annak „tulajdonosa” után forró nyomon indulhatnak. Számtalan bizonyíték árulkodik a szemetelők kilétéről. Névvel és címmel ellátott postai csekkek, adóbevallások, iskolai dolgozatok kerülnek elő a kupacokból. A felelősségre vonás azonban még
így sem egyszerű, konkrét tettenérés nélkül ugyanis nem állapítható meg egyértelműen a
szemetelő személye. Leghatékonyabb fegyver a nyilvánosság.
A legutóbbi eset október
6-án történt, mikor egy kisebb
utánfutónyi frissen lerakott
szemétkupacban olyan névvel és címmel ellátott borítékokat és postai csekkeket találtak, amely alapján egyértelműen beazonosítható hogy a szemét kitől származik.

A megtisztult a kiserdő

