Sződiek Híradója – 2010. ősz 17

Felekezeti híradó
egyben Somos Éva művésznőt
hívtuk meg képviselni a művész
urat az évfordulós ünnepre.
Idézem: „Fogadja együttérzésünket édesapja elvesztése miatt.
Nekünk is hiányzik. Szerettük
volna itt tudni 15 éves templomszentelési évfordulónkon, de
másként rendeltetett. Édesapja
beköltözött a halhatatlanságba,
hátra hagyva életművét, amelyből mi csörögiek is részesülünk.
Hálásak vagyunk ezért. Köszönjük kedvességét, hogy időt fáradtságot és anyagiakat áldozott
ránk. Igyekszünk a küldött dokumentumok segítségével Somos Miklós művész urat méltón bemutatni. Szeretnénk megkérni, hogyha ideje engedi, képviselje a művész urat ezen az ünnepen. Du. 5 órakor beszélgetéssel kezdődik az alkalom, esetleg résztvevője lehetne ennek a
beszélgetésnek. A beszélgetés
és szentmise után nyílik emlékkiállítás a fényképekből és dokumentumokból. Amennyiben eljönne kedves Éva, hozhatna néhány személyes tárgyat a művész úrtól, ecseteket, festőpalettát és néhány festékes tubust,
melyeket a tárlóba tehetnénk a
rajzok és fényképek mellé. Ezt
Évára bíznánk.” Somos Éva festő- restaurátor művész másodmagával érkezett az ünnepi évfordulóra. Bátyja, Somos Gyula
festőművész kísérte el.
Farkas Katalin, a Szent Jeromos Alapítvány elnöke által levezetett beszélgetés során sok
értékes részletet tudtunk meg
tőlük Somos Miklós falfestményeinek elkészültéről. Többek
között, hogy tevékeny részesei
voltak a falfestmények elkészítésének. A tervezési időszakban
modellként segítették édesapjukat. A Szent Jeromost ábrázoló
központi falfestményen, Somos
Miklós művész úr rendhagyó és
egyben modern megoldást választva, semmit nem változtatott fia arcvonásain. Így a szent
alakjában Somos Gyula tekint le
ránk. A kivitelezés minden fázisában is tevékenyen vett részt a
művész testvérpár. Pauzálták a
művész úr által készített kartonokat, a pausz-rajzokról felvitték a falra a körvonalakat, segédkeztek a festőszínek elkészítésében és a tényleges festésben. A
nagy családi vállalkozás részeként édesanyjuk kezét, alakját is
festhették egy-egy részletben. A

Somos-család így örökre velünk
van, és ennek mi örülünk.
Farkas Katalin sorra szólította meg a beszélgetés többi résztvevőjét is. Gedeon József plébánost, a templom megálmodóját és az építési telek adományozóját. Pálos Frigyes kanonok
urat, a templomépítés gondolatának felkarolóját, egyben a tervezés-kivitelezés értő támogatóját és fő motorját. Holnapy Dénes Márton építészmérnököt,
premontrei szerzetest, akinek a
nagyszerű terveket, és végső soron a templomot köszönhetjük.
Dr. Katona István püspök urat,
aki már az épülő templom körül
bábáskodott, majd az alapkőletétel szertartását is vezette 1992ben. Valamint a kivitelezésben
és építésben résztvevő mestereket, a gödi piarista szakiskola szakoktatóit, akik tanítványaikkal vettek részt a templomépítés megtisztelő feladatában. Szavaik nyomán lelki szemeink elé
tárult az építés megannyi kihívása és szépsége, többek között
a fedélszék kivitelezése és helikopteres beemelésének meganynyi izgalma. Pálos Frigyes atya
megemlékezett a beszélgetés
során az adományozókról. Balassagyarmati névtelen adományozó nagylelkű adományáról,
mellyel az építés elkezdődhetett. Az ausztriai, Admonti Bencés Apátságból kapott nagylelkű pénz és építőanyag támogatásokról. A hatvani hívek anyagi
áldozatairól. Sződi és egyházmegyei gyűjtések millióiról. Csörögi családok és személyek áldozatos munkájáról. Megemlékezett néhai Fonád András bácsi templomgondnokról és ma
is tevékeny Kajzinger Istvánné
Erzsike néni elévülhetetlen érdemeiről. Végtelenül hálásak vagyunk templomunkért tett fáradozásaikért.
A beszélgetést ünnepi szentmise követte. Hiányzott a valamikori templomszentelők sorából Keszthelyi Ferenc egykori váci megyéspüspök, akit megromlott egészségi állapota miatt nem lehetett meghívni. Hiányzott még Benedikt Schlömicher admonti bencés apát, akivel a kapcsolatot nem állt módunkban felvenni. A 2006-ban
megújított padsorokban, már
sok helyen nem a régiek álltak.
Egy új hívő közösség emlékezett a dicső elődökkel és imádkozott az azóta elhunytak égi tá-

mogatásával. Ez a régi-új közösség igyekszik méltó utódja lenni az elődöknek. Igyekszik élettel megtölteni a megszentelt falakat, és igyekszik továbbgondolni a valamikori álmokat. Az
új álom a harang volt számunkra. Ezen a szent napon, 2010.
július 24-én, először szólalt meg
a csörögi templomharang. Valóra vált a mi álmunk is, és ettől kezdve harang szavával ébredünk reggel, dicsérjük Istent
délben és köszönjük meg a nap
kegyelmeit este. Harangszóra indulunk templomba vasár- és ünnepnap szentmisére.
Szent Kristóf ünnepét egy
nappal elővételeztük. Katona
István püspök atya felelevenítette legendás életét, kitartó Krisztus-keresését és az emberekért
tett hős szolgálatát.
Kiállítás megnyitónk Schur
Alexandr tárogató játékával kezdődött, majd ismertettem, hogy
mit is láthatunk a templomtérben elhelyezett tablókon, és a
templomhoz kapcsolódó oldalteremben kialakított kiállításon. A templom szemközti falain, 4-4 tabló a templomépítést,
az alapkőletételt és templomszentelést dokumentálja. Külön tabló állít emléket Somos
Miklós festőművésznek. Két
tablón mutatjuk be a jelent. Az
egyik tablón az első jótékonysági koncertről és kiállításról emlékezünk meg, melyet a harang
javára rendeztünk 2005-ben. Feleségem által vezetett Magnificat Énekegyüttes adott adventi
koncertet. Volentics Gyula helytörténész mutatta be Sződ községről írt monográfiáját, melyben Csörög község is szerepel,
mint Sződhöz tartozó társközség, és a sződi Mária Magdolna Egyházközség filiája. Ugyan-

akkor Vácon, Csörögben és Béren készült akvarelljeimet állítottuk ki az alkalom részeként. Egy
másik tabló való a 2008-as „Biblia Éve” rendezvénysorozat részeként, templomunkban tartott Szent Jeromos zarándoklatról - és búcsúról, amikor is neves teológus előadókat Tarjányi
Béla professzor urat és Dr. Kocsis Imre professzor urat hívtuk
előadni a Bibliáról és Szent Jeromosról. Kiállításunkon híres kiadású Bibliákat állítottunk ki a
Szent Jeromos Bibliatársulat jóvoltából. A tablón emléket állítottunk a 15 évvel korábbi Jeromos-búcsúnak is.
A templomszentelés 15. évfordulóján az oldalteremben
mutattuk be a templomépítés
eredeti dokumentumait. A kiállítás másik részében eredeti fényképeket, relikviákat mutattunk
be Somos Miklós festőművésztől. Többek között a falfestmények pausz rajzait, a festés során
Somos Miklós által használt festőpalettát, ecseteket, pigmentes
tégelyeket és a munka közben
viselt szemüvegét. Valójában a
kiállítás egész évben, a templomszentelés 15. évében látható még.
Köszönet minden munkatársamnak, aki a szervezésben, rendezésben és lebonyolításban segített. Gyuri atyának, Farkas Katalinnak, Pantaliné Mátyus Ottíliának, Hanczár Ibolyának,
Garainé Aninak és Szabó Józsefnek. Köszönöm a meghívott vendégeknek, hogy velünk
együtt ünnepeltek. Szabó Ferencnek és Czinege Gábornak,
hogy mindent megörökítettek
fotográfián és videofelvételen az
utókor számára.
Pantali Sándor

A beszélgetés résztvevői:
Somos Éva, Somos Gyula, Gedeon József,
Holnapy Dénes Márton, Pálos Frigyes, Dr. Katona István
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Boldog szeretnék lenni!

Felekezeti híradó | Helytörténet

kat beszélgetünk. Tudunk békességben élni és békét teremteni, így jó családi légkörben,
mindennapi veszekedés nélkül
élünk három gyermekünkkel.
Rendelkezünk a szükséges javakkal. Van értelme az életemnek: hogy jó segítőtársa legyek
feleségemnek, jó apukája legyek egy egyetemet kezdő fiúnak, és a líceumot kezdő ikerpárnak, hogy sok lelki terhet
hordozó és tanácstalan ember
bátorítója, eligazítója legyek.
Visszaemlékszem erre az
évre és okom van a szomorúságra.
Szomorú vagyok, amikor látom, hogyan élik az emberek
céltalan életüket: amikor elválnak, szakítanak, veszekednek,
betegek, lelki és anyagi terhek
alatt roskadoznak, nem bírnak
a gyermekeikkel, kínlódnak a
munkahelyen a főnök miatt,
nem teljesítik a kötelességüket. Nem tudják, hogyan kell
élni, dolgozni, gyereket nevelni, szeretni, fegyelmezni, szülőkről gondot viselni, igent
mondani, nemet mondani, stb.
Ha valaki megkérdez a boldogságunkról, - mert ő is szeretne hasonlóan élni, szívesen
mesélek bárkinek.

Minek köszönhetem, hogy
mindebben a jóban részesülhettem, miközben egy teljesen
más világ vesz körül?
Azon az éjszakán hazaérve letérdeltem az ágyam mellé
és megköszöntem az Egyedüli Élő Istennek a védelmét, a
szeretetét, a feleségemet, sorban a gyermekeimet, és kiváltképp azt, hogy új, más élettel ajándékozott meg minket.
Mert az alakította át az életemet, hogy valóságos kapcsolatom lett a láthatatlan Istennel, és az Ő igéje, a Biblia tette rendbe-, és vezeti jó irányba
az életemet.
Miért más az életem? Miért lehetek boldog ember?
Mindehhez semmi köze a
csillagok állásának, a horoszkópnak, a pozitív gondolkodásnak, a sorsnak. Annál több
köze, sőt egyedüli oka, Isten
munkája és irántam való szeretete. Bárcsak ismernéd az
én Istenemet! Bárcsak hozzáfordulnál, hogy a te életedet is
állítsa helyre! Ha figyelnél tanácsaira, meggyógyulna a házasságod, a családi légkör. Ha
most úgy érzed, hogy nagyon
elveszett vagy, megtalálhatod
életedet, életed értelmét, célját.

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.

a földeket bérbe, azaz harmadában megművelésre.

Nemrég egy balesetnek és két
romos életnek lehettem tanúja. Az autó fát döntött ki, fejre állt. A légzsák megmentette a két fiatal életét. A mentőkre várakozva újra és újra hallgattam a lány szavait: - ezért a
kocsiért dolgoztam és a barátom, akivel most szakítottam,
összetörte, oda van minden.
Buliból jöttek. Akkor menekült meg az életük, de szívüket jobban lefoglalta az autó,
mint az életükről való gondolkodás. Üresnek és szomorúnak láttam az életüket, pedig
az volt a céljuk, hogy boldogok legyenek. Ezen a földön
mindenki boldog szeretne lenni, de a legtöbbnek nem sikerül. Elhibázzák. Valamit nem
jól csinálnak, és nem tudnak
változtatni.
Visszaemlékszem erre az
évre és okom van az örömre.
Örülök a családomnak. A
feleségemmel húsz éve vagyunk házasok, szeretjük egymást és nem akarunk elválni. Szinte minden este nagyo-

Egy volt sződi fiú emlékei
(III. rész)

Önellátásra rendezkedtünk be
A sződi vízimalomban megőrölt rozslisztet a mamám kenyérsütésre használta. Ez kb.
minden két hét után volt csak
aktuális. Ekkor reggel öt órakor kelt fel, hogy teknőben
bedagassza a két kerek alakú
nagy kenyeret és egy kisebb
cipót. Ezeket két-három órai
kelés és a kemence befűtése
után megsütötte. Olyan jó meleg és ropogós kenyeret azóta
sem fogyasztottam. A kemence a melléképület kamrájában
volt felépítve és a hátulja be-

nyúlt a falon keresztül a szomszédos nyárikonyhába. Az
anyám otthon tyúkokat, kacsákat és egy-két disznót nevelt.
Erre a célra meg voltak építve a szükséges ólak. A szüleim néhány évig tehenet is tartottak az istállóban, de aztán a
kecskékre fordították figyelmüket. A tejet és tejtermékeket az apám hordta munkája
előtt és után a sződligeti és felsőgödi megrendelőkhöz. Ezt
a feladatot előbb biciklin, később motorbiciklin teljesítette.
Ha már az anyám nem bírta az
iramot az apám pesti munkája
utáni segítségével sem, kiadta

Segítség lehet a boldogságkeresésben és az Istenkeresésben két alkalom a Sződi Baptista Gyülekezetben:
- Hálaadás napja október
10-én, délelőtt 10 óra és délután 15 óra, amikor az év örömeiért, áldásaiért hálát adhatunk közösen Istennek.
- Örömhír meghallgatása
november 21-én, délután 15
órakor, amikor választ kaphatunk arra, hogyan változhat
meg az életünk.
Nemcsak az ige hallgatására
van lehetőség, hanem beszélgetésre is.
Mindenkit szeretettel várunk a Hunyadi utcai imaházba!
Szeretettel és tisztelettel:
Kotán Béla lelkipásztor és a
Sződi Baptista Gyülekezet

Apám, Kert utca
villamosítója
Az apám igyekvő és haladó
szellemű ember volt. Fiatalkora óta egy Strassman Testvérek nevezetű budapesti nyomdában vállalt munkát. Itt mindenféle papírborítékokat gyártottak. Rövid idő alatt jó szakmunkássá tanulta ki magát.
Akkoriban sokat túlórázott,
hogy keresetével minél előbb
visszafizethesse a házra igénybe vett kölcsönt. Már a születésem idejében egy félévi milánói kiküldetéssel bízták meg.
Azután újra Budapesten, később Pozsonyban folytatta a
nyomdai munkásságát, melyet nem hagyott abba nyugállományba vonulásáig. Apám
1940-ben bevezetette a Fő útról a Kert utcába a villanyáramot (a faluba 1933-ban vezették

A szerző, Volentics János
be – szerk.). A két utcát összekötő vezeték a Fő úttól hozánk igen hosszúnak és költségesnek bizonyult. Ezután
két újonnan gyártott Telefunken típusú néprádiót rendelt
meg. Az egyiket Klimászéknak szánta, ahol a mamám
velem együtt gyakori vendég
volt, ugyanis a mamám akkoriban a Klimász Rozi nénivel barátkozott. Tátott szájjal, vagy inkább füllel hallgat-
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Emlékezzünk régiekről – Helytörténet
tam a rádióhíreket, magyarnótákat, az esti színházi és kabaré előadásokat. A legrosszabb
hírnek akkor a II. világháború kezdetének a bejelentése bizonyult. A néprádió előtt kristályrádiót használtunk, amely
két magas rúd között kifeszített elég hosszú antennadrótot igényelt. Emlékszem, hogy
az apám a faluban élen járt az
újdonságok bevezetésével. Az
elsők között vette meg a biciklijét, erre később benzinnel
működő segédmotort szerelt
fel. Ez már motorbiciklinek
számított. Mivel ezt a motorral hajtott kerékpárt nem vélte
elég erősnek és gyorsnak, utána egy igazi motorkerékpárt

vásárolt. Ez egy német márkájú 100 cm3 Sachs nevezetű motor volt, melyet később
125 cm3 DKV motorra cserélt ki. Ezeken gyakran közlekedett a pesti munkahelyére is.

Mozi Sződön
Az apám az 1940-es háborús
években Piros György főjegyző támogatásával létrehozta és
működtette a sződi mozit. Ezt
a szövetkezeti Hangya udvari
kultúrtermében rendezte be.
Ez nagy kihívásnak számított
a sződi lakosok, de főleg a fiatalság kulturális szintje növelése érdekében. A filmek ve-

títése szombaton és vasárnap
történt. Ha netán táncmulatságot rendeztek, ki kellett üríteni a teremben lévő székeket.
Akkoriban igen jó magyar filmeket gyártottak neves színészekkel a főszerepben. Csak
néhány nevet említek meg: Latabár Kálmán, Páger Antal, Jávor Pál, Maklári Zoltán, Gregus Zoltán, Mály Gerő, Szelecky Zita, Tolnai Klári, Honthy Hanna, Gobbi Hilda.
A szünetben Cselényi József,
Tolnay Klári nótái és Karádi
Katalin dalai szórakoztatták
a nézőket. A mozi addig működött, amíg apámat be nem
sorozták katonának.

Fejezetek a sződi kisipar és kereskedelem történetéből
Hétköznapjaink főszereplői voltak és lesznek a kisiparosok, kiskereskedők. Rövid sorozatunkban róluk kívánunk megemlékezni.
Megyek a Marschalekhez! – hallhattuk sokszor, sok helyen Sződön az elmúlt nyolc évtizedben. De vajon kit is takar ez a név, akinél jól esett egy korsó sört vagy egy kisfröccsöt
meginni?

A Tinódy és Marschalek családról
A családunk eredete a ködös
múltba vész, de egy biztos:
a magyaron kívül szláv vér is
csörgedezik ereinkben és talán

a magyar irodalom egyik jeles
énekszerző, lantos, költő személyéhez is eljuthatnak anyai
ágon a vérségi szálak. Nagy-

apám még a Felvidékről, mint
csizmadia vándorlegény érkezett Székesfehérvárra. Feleségével nyolc gyerekük szüle-

Sződi Hangya Fogyasztási Szövetkezet – bor, sör, pálinka

Apámat a háború vége felé
a Berlin közelében lévő Potsdam városánál érte utol a nyugati szövetséges hadsereg.
Amerikai fogságba esvén átadták őt és bajtársait a franciák
övezetébe. Ez időben egy névtelen postai levelezőlapot kaptunk a sződi címünkre, amelyben tudomásunkra adták,
hogy az apám elesett a fronton. A feladó postabélyegzője nem volt azonosítható rajta. Apámat megsirattuk, de ő
több hónap múltán nagy örömünkre hazatért a fogságból.
Csak azután fogtuk fel, hogy
ez egy „jótevő“ műve lehetett
a névtelen levelezőlap.
(Folytatjuk)

tett. Családi utazásaink során
egyszer az NDK-lengyel határ
mentén szálltunk meg, és megdöbbentő volt látni az ottani
temetőben lévő sírköveknek
legalább a felén, a Marschalek név volt olvasható. Édesapám, néhai Marschalek Ferenc (1901-1972), későbbi sógoránál, Tinódy Sebestyénnél
volt Perkátán (Fejér megye)
kereskedelmi tanuló. Amikor
ápám a tanulásból felszabadult
a Hangya Fogyasztási Szövetkezet, melynek üzlethálózata az egész országra kiterjedt
meghírdette a sződi üzlet bérbeadását. Ez az üzlet a Tabán
utca 2. szám alatt volt található. Itt Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet néven korábban is létezett egy üzlet, mely
később vette fel a Hangya nevet. (A későbbi átépítés után itt
megszűnt a kereskedés és pedagógus
szolgálati lakások kerültek kialakításra. – a szerk.) Édesapám
elnyerte a kiírt pályázatot így
került valamikor a múlt század
húszas éveinek végén Sződre kereskedőnek. Azért ide
pályázott mert a felvidéki érzelmi kötődés miatt mindenképpen tót ajkú faluba akartak kerülni. A környék iparosai, kereskedői által rendszeresen megrendezett iparosbálok egyikén ismerkedtek meg
a szüleim. Édesapám vélhetően ebben az időben még a Tabán utcai üzlet mögötti szobában lakott. Érdekes, de felmenőim mindkét ágon csizmadia
mesterek voltak, ekhósszekérrel járták a vásárokat. A szü-
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lők megismerkedésüket követően a sződi letelepedés mellett döntöttek és megvásárolták a Kiss családtól („Kiszló“)
a Dózsa György úton, a mai
Marschalek kocsma helyén
álló parasztházat. Ez az épület az udvar felé került később
bővítésre. Az épületben helyet
kapott egy szatócsüzlet és egy
kocsma is. A szatócson mai
nyelven olyan kiskereskedő értendő, aki vegyesáru-boltjában
élelmiszert, gyarmatárut; azaz
kávét és dohányt, valamint különböző háztartási kellékeket papírárut, textilt, vasárut – is
árusított. Nem kellett a faluból kimozdulni az itt élőknek,
mert szinte mindent megkaptak helyben. Azt is mondhatnám a Tinódy üzlet volt az akkor évtizedek „sződi Auchanja”, ahol a seprűtől a borítékig
minden kapható volt. A bolttal szemben lakó Dinka bácsi („Trikilás”) szállította szekerén a boltunkba Gyöngyösről a bort és a váci malomból
a lisztet. A kocsma részben ezt
a bort két porcelántégelyből
mértük, az egyikben volt a fehér a másikban a vörös.
A korábban létezett sződi kocsmákkal kapcsolatban
meg kell említeni a Juscsák-

Emlékezzünk régiekről | Helytörténet

Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet I. sz. Fiókja

A kereskedés bélyegzőlenyomatai

Marschalek Ferenc vegyeskereskedése – rőfös, rövidáru, festék,
fűszer, csemege, só, dara, élelmiszer

A tulajdonos aláírása egy régi
számlán

Marschalek Ferenc és felesége, Tinódy Julianna
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Váchartyán és Vidéke Körzeti Földmívesszövetkezet 6. sz.
italbolt és falatozó előtt Marschalek Ferenc és felesége

Falunap
Sződön
2010.szeptember 5-e
Különösen fontos ez a dátum
és helyszín a Kiserdőt támogatók életében, hiszen 17 órakor
a Kiserdő sátorban megtartotta alakuló ülését a Kiserdő.hu
Egyesület.
Az egyesület elnöke egyhangú
szavazással Horváthné Laczkó
Dóra , a két elnökségi tag Gedéné Balatoni Hajnalka, valamint Horváth László lett.
Az alakuló közgyűlés 12 főből áll:
» Bogdán Gyöngyvér
» Dányi Tímea

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Gede Ferenc
Gedéné Balatoni Hajnalka
Horváth László
Horváthné Laczkó Dóra
Juhász Sándor
Karoliny Anna
Papp Károly
Végh Péter
Volentics Ferenc
Volenticsné Baji Mária

féle kocsmát, mely a Dózsa
György úti óvodától a templom irányába, az óvoda oldalán 6-7 háznyira volt található. Később ezt a kocsma-lakás épületet vette meg a korábbi sírköves, Mikó Józsi bácsi (Dózsa György út 33.).
A későbbi Juscsák-féle bolt és
kocsma már a falu központjához közelebb, bátyám, Marschalek Endre mostani telkén állott (Dózsa György út
74.). Az emberek ez utóbbira
emlékeznek Juscsák-féle boltként, bár Tinódy vagy Marschalek kereskedésnek is nevezhetnénk, mivel azt is szüleim vezették, ebben Juscsák
Jánosné már csak alkalmazott volt. Apám sógora, Kassó József hentes és mészáros is Sződre került és a mostani önkiszolgáló COOP üzlet környékén (Dózsa György
út 20.) volt egy mészárszéke.
A későbbi Hangya bolt helyén
(később presszó, jelenleg 100
forintos bolt) Kassónéval dolgoztam én is majd húsz évig.
Itt is a műtrágyától a könyvig,
az üvegtől a szénkéregig kapható volt minden.
(A sződi katolikus iskola
1948-ban bekövetkezett államosítása során kelt jegyzőkönyv tanúsága szerint egyéb szervezetek képviselői mellett Marschalek Ferenc a
Szabad Szakszervezetet képviselte. – a szerk.)
Édesanyám Marschalek Ferencné sz. Tinódy Julianna

(1904-1976) mellett, Tinódy István nagybátyám felesége, Kiss Kató néni is itt dolgozott egy időben a ma már csak
kocsmaként funkcionáló épületben lévő üzletben (Dózsa
György út 192). A szatócsboltot az oroszok 1945-ben szétverték, és minden árut, valamint a ruhaneműinket is kiszórtak az utcára, persze a nép
vitte amitt tudott. Néhány
évre rá a Rákosi-féle államosítástól szüleink nyugdíjazásukig, kb. 1956-ig kénytelenek
voltak a földmívesszövetkezet, majd az ÁFÉSZ alkalmazottjaként vezetni az üzletet.
A szatócsboltból később lakás lett, itt szüleink és mi hárman gyerekek György (1934),
Endre (1935), Pál (1940) laktunk. Egy időben még a Mikes
bácsi („Hepaj“) is volt „nálunk“ kocsmáros, mert apám
nem lehetett a saját üzletében
alkalmazott, ezért neki be kellett járnia Pestre dolgozni. Talán két évtizede ismét a miénk az üzlethelyiség, melyet
előbb a bátyám vezetett, most
én és a fiam próbáljuk a gyér
forgalom ellenére fenntartani.
György bátyám a kiskunfélegyházi kórházban volt főorvos, Endre bátyámmal én pedig a kereskedelmi pályán dolgoztam.

Aztán főztünk. Paprikás
krumplit. Oklevelet is kaptunk.
Közben játszottunk, zenét
hallgattunk. Csepregi Éva is
énekelt nekünk.

Jó hangulatban, szó szerint
„ Barátok Közt” szórakozhattunk . Kedves ismerősként fogadtuk sátorunknál Varga Izabella színésznőt – akit pár perc
alatt hatalmas rajongótábor

Dr. Marschalek Pál
(közgazdász)

Így zártuk a napot.
Hogyan kezdtük? Sátrat vertünk. A legjobb helyet kaptuk.
A Baba-mama sátor és az ugráló vár között telepedtünk le.
A Baba-mama klub vezetője
Karoliny Anna egyik legtevékenyebb tagja a Kiserdő csapatának is. Köszönjük, hogy
ennyi jó dologgal segít az embereknek.
A Sződön lakó Varga Izabella színművésznőt
körülvették rajongói
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vett körül – és férjét, Lendvai Zoltán rendezőt, valamint
nagylányukat. Ők is lelkes hívei a természetvédelemnek, jó
példát mutatva ezzel kicsiknek
és nagyoknak egyaránt.
Sokan ellátogattak sátorunkhoz régi ismerősök, akik
valamelyik
szemétszedésen
vették ki részüket a munkából, és olyanok is akadtak, akik
most hallottak rólunk először,
de máris csatlakozni kívánnak
ehhez a lelkes kis csapathoz.
Nagyon örülünk mindenkinek, hiszen rengeteg feladat
vár ránk.
Terveink között szerepel kicsiket és nagyokat, óvodát és
iskolát is belevenni programunkba. Mind két intézmény
vezetője nyitott ebben a témában, és eddig is támogatták tevékenységünket.
Rajzpályázatokat fogunk kiírni, melyet oklevéllel, kis ajándékkal, valamint a rajzok bemutatásával jutalmazunk a weboldalon és a tanpályán külön
erre a célra kiállított táblán.

Madáretetőkre fogunk szintén
pályázatot meghirdetni, a legjobbak kerülnek ki a tanpályára az elkészítő nevével.
Nagyon sok érdekes program
kidolgozása tart jelenleg is.
Az erdő most pihen. Mi nem.
Tartanak az előkészületek.
Szponzorokat gyűjtünk. Terveket készítünk. Engedélyeket
szerzünk be. Ott állunk a küszöbön. Már csak egy lépés és
megkezdődik a munka látványosan érdekes része, aminek
a részévé válhat bárki. Csak írjanak, vagy hívjanak, és máris
a csapatban lesznek! Barátokra
lelhetnek, hiszen egy jól megválasztott közös cél összehozza az embereket. Varga Izabelláékat is így ismertük meg.
Mi kellett hozzá? A természet
szeretete.
A www-szod.hu weboldalon
folyamatosan tájékoztatjuk az
érdeklődőket munkánkról, az
egyesületi tagság lehetőségéről, valamint a www.kiserdo.
hu weboldal elkészültéről.

Magazin

Kiserdő.hu lesz az egyesület neve

Horváthné Laczkó Dóra és Horváth László

Egy kis beszámoló a Kiserdő megmentéséről…
Eddigi munkáink során 3 szemétszedést bonyolítottunk le,
ebből egy a Föld napja alkalmából zajlott, és még egy tervben van. Számításaink szerint
az lesz az utolsó idén.
A FÖLD NAPJÁN Miletin
Istvánné szervezésében és vezetésével indultak a sződi lakosok folytatni a munkát a kiserdőbe. Günther Erzsébet, a
Hunyadi János Általános Is-

kola igazgatónője és a felsős
tanárok elszántan hozták csapatukat, a felső tagozatos diákokat. Mellettük sorakoztak a
sződi nyugdíjasok is.
Miután mindenki felvette a
ruhavédő mellényt, és a kesztyűket, elindult a nagy csapat.
Szedte a szemetet mindenki,
fiatalok, idősek együtt. Egyre hosszabb lett a megtömött
zsákok sora, a nemrég még

A résztvevők egy kisebb csoportja

üresen tátongó konténer pedig
rogyásig lett pakolva.
A gyerekek fegyelmezetten
vonultak végig a kiserdőn, és
egy-egy nagyobb szemétkupacnál lelkesen próbálták velünk együtt felderíteni a szemetelők kilétét.
„A Föld nem magától haldoklik, hanem lassan megölik. A
gyilkosainak pedig neve és
címe van.”
(Utah Phillips)
Igen, ma is készültek fotók.
A lebukottak sora egyre csak
nő…
Mikor haza indultam, a tanárok, diákok célba vették az
iskolát, a nyugdíjas csoportot
pedig szépen lassan elsétáltak
a kiserdőből kivezető úton…
Fontos megemlíteni, hogy
mindeközben az alsó tagozatos diákok és alsós tanító nénik és tanárok, a sződi iskola
környékét, valamint a focipálya területét és környékét tisztították meg, a nagyokhoz hasonló lelkesedéssel és elszántsággal.

Akiknek köszönjük az önzetlen munkát:
Az önkormányzattól:
» Miletin Istvánné Julika, a
mai nap főszervezője
A sződi nyugdíjasok:
» Dinka László
» Mikó Károlyné Marika
» Rusznyák Ferencné Veronika
» Sánta Sándor
» Serfőző Istvánné Julika
» Tomasek István
» Volentics Mihályné Rozika
Tanárok és diákok:
» Günther Erzsébet igazgatónő
» Beáné Vas Anita
» Bimba Imre
» Dreiszigné Gombai Erzsébet
» Farkasné Haraszti Ildikó
» Ivanics Istvánné Tünde
» Keszericze Kármen
» Kollár Zalán
» Kolumbán Attila
» Márgusné Czinege Tünde
» Mészáros Miklósné Marika
» Molnár Tímea
» Sándor Zsoltné Csilla
» Sztrehárszkiné Gyetvai Mária
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» Tóthné Barcs Ágnes
» Triebné Szalai Katalin
» Vas Zsuzsanna
És végül, de nem utolsó
sorban, akik kitettek magukért:
» A Hunyadi János Általános
Iskola diákjai
A legutóbbi, június 27-ei Kiserdő takarításra is sokan eljöttek. Dacolva a meleggel, szúnyogokkal és hatalmas sártengerrel – amit a 40 napos eső
okozott.
Vittünk süteményt, üdítőket. Hertel László polgármester úr pogácsával és ásványvízzel kedveskedett
A szemétszedés neheze még
ránk várt. Kommunális hulladék már nem nagyon volt – azt
felszedtük az előzőekben –,
most a sitt és egyéb szemét
töltötte meg a rendelkezésünkre bocsájtott 4 db konténert, amit ismét a Remondis Kft-nek , és Hertel László
polgármester úrnak köszönhetünk.
Nagy segítségünkre volt
Bardócz Mihály (BardóczGép Tel.: 30-996-8691), sződneveleki lakos, aki munkagépével mindvégig keményen
– és lelkesen- dolgozott a terepen. Külön megemlíteném
Kollár Mihály traktorost, aki
immáron 3. alkalommal vette
ki részét a munkából.

És a (nem) „hétköznapi”
hőseink:
» Bablina Mihály
» Bogdán Gyöngyvér
» Dányi Mihály
» Gede Ferenc
» Gede Hajnalka
» Hertel Tamás
» Hertel Zsuzsanna
» Horváth László
» Horváthné Laczkó Dóra
» Husztiné Felker Beáta
» Juhász Sándor
» Karoliny Anna
» Kelemen Lajos
» Kolumbán Attila
» Kolumbán Zsófia
» Lestyán Mária
» Miletin Istvánné
» Papp István
» Pénzes Barbara
» Tóth Benedek
és a gyerekek:
» Gede Dávid
» Gede Petra
» Horváth Ádám
» Horváth Márk
» Horváth Máté
» Lestyán Milán
» Szente Sára
Ha valakit kifelejtettem a felsorolásból, kérem jelezze,
mert ez a lista – és az előző –
lesz az alapja a köszönettáblának.
Horváthné Laczkó Dóra

IMPRESSZUM

A szemétszüret eredménye

Egészségnap 2010
A Falunap keretében megrendezett Egészségnapon 159-en
vettek részt. A szűrések a Hunyadi János Általános iskolában történtek.
A szűrések a szponzorok és
a Polgármesteri Hivatal segítségével a lakosság részére ingyenesek voltak.
Testsúly-, vérnyomásmérés, testtömegindex- és testzsírmérés, vércukorszint-ellenőrzés, magas vércukor
okozta érszűkület mérés,
cholesterin-mérés, életvezetési tanácsok adása, csontritkulás vizsgálat, hallásvizsgálat,
látásvizsgálat, bőrgyógyászati
szűrés történtek. Aki igénybe
akarta venni, masszírozásra és
jósnőhöz is mehetett az érdekesség kedvéért.
A szűréseken magas volt a
részvétel. Már 9 óra előtt elindultak a szűrések.
A testsúlymérésen sokan
meglepődtek. Már régen ellenőrizték súlyukat.

Függ az életkortól, a nemektől. A felnőtt lakosság 60%a túlsúlyos, a serdülők között
is szaporodik a számuk. Ezt
a táplálkozás és a mozgásszegény életmód egyaránt befolyásolja.
Az elhízottak között nő a
mozgásszervi bántalmak, daganatos betegségek, szív-érrendszeri betegségek, magas
vérnyomás,
cukorbetegség,
magas cholesterin okozta kórokok.

Vérnyomás-mérés

Vércukor-szűrés

Hazánk felnőtt lakosságának
15-20 %-a magas vérnyomásban szenved. Sokan nem is
tudnak róla. A magas vérnyomás szövődményei pedig súlyosak: érelmeszesedés, szívérrendszeri betegségek, szívinfarktus, agyvérzés.
Maga a betegség örökletes
és környezeti hatásokra kialakuló is lehet.
A 140/90 Hgmm érték magas. A betegség és szövődményei rendszeres ellenőrzéssel
megelőzhetőek.

A diabétes felismerésében segít. Anyagcserezavarról van
szó, melyben nem termelődik
elegendő inzulin, vagy nem
hat megfelelően. Számuk világszerte emelkedik Az elhízás
elősegítő tényező. Éhgyomorra egy csepp vérből kimutatható. A diabetes hosszú távon
érszűkületet is okoz, a vese, a
szem is érintett lehet. Az érszűkület neuropathiás tapaszszal kimutatható. Szűrtem is ki
ilyen eseteket. Gondozásra továbbítottam őket.

Testtömeg-mérés (BMI)

Csontritkulás-szűrés

A testsúly lehet ideális, elhízott
vagy túl sovány.

A nők fogékonyabbak a betegségre. Menopausa után, de 40
év felett évente érdemes kont-

Cholesterin-szűrés
A cholesterin az érfalra lerakódva agyvérzéshez, infarktushoz vezethet. Életmódváltás (mozgás), alacsony cholesterin tartalmú diéta, cholesterin csökkentő gyógyszerek segítenek
1% cholesterin-csökkenés
2-3%-kal csökkenti a szívbetegség kockázatát.

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, Hertel
Zoltán, Pantali Sándor és Volentics Gyula készítették. A szerkesztőbizottság a kéziratok rövidítésének jogát fenntartja! A
szerkesztőség a magánjellegű közleményekért, tördelési, nyomdai hibákért felelősséget nem vállal! A kézirat szeptember 13án került lezárásra. Tördelés: Aletheia Multimedia Kft. Nyomda: Gemini Nyomda
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rollálni magunkat. Néma betegség. Csak a kialakult tünetek jelzik meglétét, de akkor
már nehezebb a kezelés. Az
erős csontozat elvékonyodik.
Törések sorozata jelentkezik a
gerinc, csípő, csuklóban.

Hallás-szűrés
A suttógó hangot nem halló,
beszédet gyakran félre értő, illetve gyakori középfül gyulladásban szenvedőknek ajánljuk. A zajos munkahely is indikáció.

Látásszűrés
A látásromlás tünetei az olvasás közbeni fejfájás, szemek
elfáradása, a könyv 10 cm-nél
közelebb tartása a szemünkhöz. A szemüveggel rendelkezők fél évente menjenek kontroll vizsgálatra.

Bőrgyógyászat
A megemelkedett UV sugárzás növeli a bőrrák kockázatát. A rákos esetek közűl az
utóbbi években ez emelkedett
a legnagyobb mértékben. A
szűrésen melanóma- és anyajegyszűrések történtek.
Ezt is évente ajánlott elvégeztetni, mivel a korán kiszűrt
esetek még gyógyíthatóak.
Mindezek mutatják, hogy a betegségeket célszerű megelőzni
és nem megvárni a betegség
kialakulását. Sok idegességtől,
fáradtságtól és pénz kiadásától
kíméljük meg magunkat.
Szűrést ezután is minden
évben tartunk. Mindenkit szeretettel várunk ezután is.
Ezúton köszönöm a szűrésben résztvevő segítőim:
Kovács Mariann, Dávid Tamás, dr. Kondorosi Ildikó,
Utrecht András, Yaris Kft.,
Richter Gedeon Nyrt., Pfizer
Kft., Miletin Julika, a nyolcadikos tanulók és a takarítónők
áldozatos segítségét.
Baloghné Nagy Katalin
védőnő

Apropó
Falunap!
Mindenki ünnepelt
Az egynapos ünnepség programját a falu lakossága szokásához híven aktívan élte át és
ünnepelte meg. Megszoktuk
már, hogy falunapon, mialatt
a színpadon sorra lépnek fel a
meghívott táncosok, énekesek
stb., a többiek sütnek- főznek,
majd közösen ülnek asztalhoz.
A mesterszakácsok jelenléte, és a kóstolásban művészek
rekord számban jelentek meg
ezen a jeles napon. A döntéshozatalban semmilyen részrehajlást nem tapasztaltunk.
Mindenkit elismerő jelzőkkel
jutalmaztak, hiszen a fő cél az
volt, hogy új színfolttal gyarapítsák a közösség ünnepét.
A szervezők mindig valamilyen újabb programmal lepik
meg a falu apraja-nagyját. Így
volt ez az első falunapi női kézilabda tornán is, amelyen három helyi lelkes csapat vett
részt. A résztvevő kézilabdázók egész nyáron készültek
erre az eseményre, hogy színvonalas játékot mutassanak az
érdeklődőknek, akik igen szép
számban jelentek meg és szurkolták végig a meccseket. A
Horváth György játékvezető
által dirigált izgalmas meccsek
betöltötték a délelőtti eseménysorozatot és mindenki jó
kedvel folytatta a napi programját. A résztvevő csapatok
emléklapot kaptak Sződ Község Önkormányzatától, amelyet Puskás Szilveszter alpolgármester adott át, valamint
édességgel csillapították fáradságukat a Sződi Diáksport
Egyesület által felajánlott csomagból.
Az ünnepi napot az igen
népszerű szalonnasütéssel zártuk, ahol sorok kígyóztak az
étvágygerjesztő szalonna átvételéért, amelyet az est fénypontjának számító tűzijáték
alatt mindenki jó étvággyal fogyasztott el.
Jó volt. Találkozunk 2011ben!
Kolumbán Attila
A Kommunikáció- és Sport
Bizottság tagja
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3. Vác, Sportcsarnok, november 26-28. péntek–vasárnap –
Adventi teremlabdarúgás
I., II., III., IV. korcsoport, lányok és óvodások
4. DSE Karácsonyi teremlabdarúgás – Sződ, december
I.és II. korcsoport
5. DSE évzáró december –
Mikulás buli

1. Falunapi női kézilabda torna – Sződ, szeptember 5. vasárnap

Más:

Diákolimpia

1. Göd, október 16. – Óvodás
labdarúgás

1. Teremlabdarúgás
I., II., III. és IV. korcsoport
Vác és Kismaros, november

2. Budapest, október 22. –
Kispályás labdarúgás

DSE és Kistérségi sportrendezvények

3. Veresegyház, október 23. –
Utcai futóverseny

1. Sződ, október 1. péntek
DSE- Kistérségi Sportbizottság – PEMESZ – Hunyadi János Általános Iskola – Mezei
futóverseny és Világ gyaloglónap

4. Galgagyörk, október 24. –
Kispályás labdarúgó- és kézilabda sportnap
I. és II. korcsoport
5. Vác, december – Mikulásfutás
Kolumbán Attila
DSE elnök
Kistérségi sportszervező

2. Csővár, október 16. szombat – Kispályás labdarúgás
I., II., III. és IV. korcsoport

Pest Megyei Labdarúgó Szövetség felnőtt II./A osztály
2010/ 2011. őszi forduló
09. 25. 16:00
10. 03. 15:00
10. 15:00
17. 14:00
24. 14:00
31. 13:30
11. 06. 13:30
14. 13:30

Nagykovácsi
Sződ
Leányfalu
Sződ
Szigetgyöngye
Sződ
Nagymaros
Sződ

–
–
–
–
–
–
–
–

Sződ
Vácrátót
Sződ
Göd SE
Sződ
Visegrád
Sződ
Rád

Pest Megyei Labdarúgó Szövetség Ifi II./A osztály
2010/ 2011. őszi forduló
09. 25. 14:00
10. 03. 13:00
10. 13:00
17. 12:00
24. 12:00
31. 11:30
11. 06. 11:30
14. 11:30

Nagykovácsi
Sződ
Leányfalu
Sződ
Szigetgyöngye
Sződ
Nagymaros
Sződ

–
–
–
–
–
–
–
–

Sződ
Vácrátót
Sződ
Göd SE
Sződ
Visegrád
Sződ
Rád

Pest Megyei Labdarúgó Szövetség Öregfiúk, Vác Déli
Csoport 2010/ 2011. őszi forduló
09. 20.
27.
10. 04.
11.
18.
25.
28.

17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
16:00

Sződ
Sződ
Rád
Sződ
Csővár
Sződ
Püspökszilágy

–
–
–
–
–
–
–

Váchartyán
Vácrátót
Sződ
Göd Dunapart
Sződ
Kisnémedi
Sződ

Kolumbán

