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Közélet

Erdélyi Dominika,
a Lélekének bemutatóján
Sződiek Híradója: Mutatkozzál be kérlek! Hány éves vagy,
mit tanulsz, dolgozol?
Erdélyi Dominika: Erdélyi
Dominika vagyok, 1992-ben
születtem, Budapesten. A sződi Hunyadi János Általános Iskolába jártam, majd a váci Madách Imre Gimnáziumban
érettségiztem. Jelenleg a Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari
Szakképző Iskola, végzős fényképész tanulója vagyok.
SZH: Mióta gondolod úgy,
hogy verssel próbálod kifejezni magad?
ED: Körülbelül két éve kezdtem el verseket írni. Az egész
nem úgy kezdődött, hogy eb-

ből egyszer egy kötet lesz.
Amit egy-egy gondolat, érzés,
külső hatás kiváltott belőlem,
azt szavakba foglaltam és lejegyeztem. Ez néha csak egy szó,
vagy egy rímpár volt. Majd ezeket kicsit összerendezgettem és
így születtek meg a verseim. A
mai napig így írom őket. Úgy,
hogy tudatosan, leülnék verset
kreálni, arra még nem volt példa. Szerintem nem is lehetséges ilyen módon írni.
A Lélekének először egy példányban került kiadásra, amit
szüleim kaptak tőlem karácsonyi ajándékba. Később azonban sokan érdeklődtek és szerették volna megvásárolni, így
már számos példány elkelt.
Nagy örömömre szolgált, hogy
szeptember 15-én a Faluházban is bemutathattam a könyvemet az érdeklődőknek.
SZH: Jól tudjuk, nem csak verselsz, hanem rajzolsz és fényképezel is?
ED: Rajzolni szeretek, bár nem
tudok. A fényképezés a másik
olyan eszköz, amivel megpróbálom kifejezni magam. Ezért
is tanulom, mert szeretném a
lehető legjobb szinten elsajátítani ezt a kreatív mesterséget.
SZH: Hány vers, fotó kapott
helyet a kötetben?
ED: A kötetben 34 vers, 28
fotó és 1 novella kapott helyet.
SZH: Hány év terméséből merítettél?
ED: Két év terméséből szemezgettem. Tulajdonképpen a

kötet azért is mondható „vegyesnek”, mert mind a témát
tekintve, mind pedig a keletkezést illetően az összes vers különbözik egymástól.

ED: Nem gondolkodtam még
el ezen. Igyekszem fejlődni és
sokat tanulni a „nagyoktól” és
remélem, hogy amit csinálok,
az tetszik az embereknek.

ED: Igen. 2011 márciusában a
Share Your Art: Fehér című kötetébe válogatták be a Csend-ének
című versemet, majd 2011 júliusában a Share Your Art: Állóháború kötetébe került a Becsületháború című novellám. Idén
nyártól pedig az Antropos kulturális online magazinnak írok cikkeket.

SZH: Kik azok a költők, akik
hatottak alkotói tevékenységedre?

SZH: Szerinted 2012-ben vannak még versolvasó emberek?
Kiknek szánod az írásaidat?

ED: Egészen kis korom óta
szeretem a verseket, az irodalmat. Régóta József Attila a kedvenc költőm, mert nagyon tetszik, hogy költeményei egyszerűek, kifejezőek, letisztultak, és pont ettől az egyszerűségtől adnak többet az olvasónak. Ady Endre költészete is
nagy hatással van rám. Ki látott
engem? című versét megpróbáltam továbbírni (ez a kötetben
is megtalálható). A kortárs költők közül Varró Dániel az egyik
nagy kedvencem.

ED: Nagyon remélem, hogy
vannak még 2012-ben is versolvasó emberek. Úgy, ahogyan
a mindennapjainkban szerepet kap a rádióhallgatás, a TVnézés, a számítógépezés stb.,
ugyanígy csak rajtunk múlik,
hogy mennyire fér bele napjainkba egy vers, egy regény,
vagy egy novella elolvasása.
Verseimet mindenkinek ajánlom, mert talán segíti az olvasót, hogy más szemszögből
lássa és megismerje önmagát.

SZH: A kortárs alkotók között, hová helyeznéd el magadat?

SZH: Van olyan személy, aki
„szakmai” segítséget nyújt az
útkeresés során?
ED: Szakmai segítséget eddig
nem kaptam senkitől, Mivel
verseim több internetes kulturális oldalon is megtalálhatók,
itt nagyon sok pozitív véleményt kaptam költőktől, íróktól is, illetve a Frappa Magazin
is elismerően írt a kötetemről.

Közalapítványunk

Miért éppen ezek a kitüntetett területek? Miért ezekre esett a választásotok?

Gál-Borus Lászlóval, a Sződ
Községért Közalapítvány új
elnökével beszélgettem az
alapítvány célkitűzéseiről,
terveiről.

Kézenfekvő volt, hogy ezek
legyenek a célok, mivel ez az
a három terület, amelyeken véleményünk szerint a falunak a
jövőben és jelenleg is a legtöbb teendője akad.
Szerencsére az utóbbi években megnőtt a községben a
gyerekek létszáma. Számukra,
hogy ne kelljen máshová menniük, mindenképpen tartalmas
foglalkozásokat kell biztosítani, a szórakozás és az oktatás terén is. Elsősorban a tan-

Nyolc éve éltek Sződön a családoddal. Hogy látod, mik azok a legfontosabb dolgok, amelyek még feladatként a falu előtt állnak?
Az alapítvány alapító okiratában szinte minden olyan dolog célkitűzésként szerepel,

ami a falu életét tartalmasabbá, színesebbé teheti, de amikor átvettük az előző kuratóriumtól a munkát, a tagsággal
három főbb területet, irányvonalat fogalmaztunk meg, amelyekkel hangsúlyosan szeretnénk foglalkozni. Ezek közül
az első a gyerekek és fiatalok
kulturális életének megszervezése és támogatása. A második
az idősek szociális ellátása. A
harmadik pedig a környezetvédelem.

SZH: Esetleg jelentek meg
máshol is publikációid, verseid?

SZH: Hol lehet megvásárolni
a kötetet?
ED: A Lélekéneket Budapesten a Famulus könyvesboltban
(1137. Újpesti rakpart 6.), valamint nálam (doncika9209@
gmail.com email címen) lehet
megrendelni.
SZH: Köszönöm a beszélgetést!
intézményeken kívüli nevelésüket szeretnénk valahogyan
megoldani, bár az alapítvány
tevékenységi körébe belefér
az iskola és óvoda támogatása is. Tudomásom szerint nekik saját alapítványaik is vannak, ezekkel azonban nagyon
szívesen működnénk együtt a
cél elérése érdekében.
Persze nemcsak gyerekek,
hanem idősek, nyugdíjas korúak is igen sokan élnek a községben. Egyre több az olyan
fiatal és középkorú, aki nem
tud munkahelye miatt helyben maradni. Számukra egyre nehezebb megfelelően gon-
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doskodni idős szüleikről, akik
szociális ellátását ezért községi
kereteken belül gondoltuk haladéktalanul megoldani.
A környezetvédelem pedig
nemcsak korunk egyik legégetőbb globális kihívása, hanem szerencsére sok kuratóriumi tagunk szívügye is, ezzel
a területtel ezért mindenképpen kiemelten szeretnénk foglalkozni.
Vannak-e már határozott elképzeléseitek e célok megvalósítására?
Természetesen. Tudjuk, hogy
az anyagi források egyre szűkösebbek, az állami büdzséből
minden évben kevesebb jut az
önkormányzatoknak ilyen célokra. Ezért is szeretnénk pályázatok írásával, felajánlások
gyűjtésével, vagy az adókból
átadható egy százalékok gyűjtésével alapítványi keretek között segíteni ezeket a feladatokat.
A fiatalokkal kapcsolatban
a legnagyobb kihívást szerin-

tünk az általános iskolából kikerültek tartalmas szabadidős
tevékenységének
megszervezése jelenti. Olyan programok létrehozását támogatnánk, amelyek ezt lehetővé teszik számukra. Fel szeretnénk
venni a kapcsolatot azon fiatalokkal és szüleikkel, valamint a
faluban dolgozó más személyekkel (értem itt például a faluház vezetőjét), akikkel ez közös célunk. Felmérni igényeiket és azok alapján kialakítani olyan állandó programokat,
amik lehetővé teszik, hogy a
fiatalok ne az utcán csellengve, esetleg más kétes helyeken töltsék szabadidejüket. Az
a célunk, hogy a gyerekek úgy
nőjenek fel, hogy kialakuljanak olyan összetartó közösségek, akik felnőve is együtt maradnak, és legfőképp ITT maradnak.
Ha ezt sikerül elérni, már
nem is lenne olyan nagy probléma az idősek helyzete. De jelenleg sajnos az. A konkrét cél
velük kapcsolatban egy szer-

Magyar innováció híre
terjed Európában
A Fitorex Kft. kapta a
Frost&Sullivan 2012-es Product
Differentiation Excellent Award
díját a cég által kifejlesztett,
YASO® nevű szabadalmaztatott egészséges élelmiszeripari alapanyagért. Az amerikai
cég minden évben olyan cégnek ítéli meg ezt a díjat, amely
egyedi tulajdonságokkal rendelkező, kiváló minőségű, a piaci trendeknek és fogyasztók
igényeinek tökéletesen megfelelő terméket fejleszt.
A YASO® speciális csíráztatási eljárással előállított,
GMO-mentes, teljes értékű
fehérjeforrás. A YASO® egyszerre magas diétásrost és fe-

hérje-, továbbá alacsony szénhidráttartalmú alapanyag, kiválóan illeszkedik fogyókúrás és speciális étrendekhez.
A csíráztatott szójából készülő YASO®-t felhasználhatják éttermek, sütőipar, tészta
és készételgyártók, vagy akár
a húsipar koleszterinszegény,
egészségesebb termékek készítésére. A Fitorex egyedülálló csökkentett szénhidráttartalmú gluténmentes lapkenyerével és tésztájával.
Az új YASO® üzem októberben kezdi meg működését
Sződön.
(Forrás: OTS
Üzleti Sajtószolgálat)

Közélet | Magazin
vezett kereteken belül működő napközi ellátást biztosító otthon létrehozása, ahol
közösségi programok mellett egészségügyi ellátásuk és
esetleges étkeztetésük is megoldható. Ennek üzemeltetését az állam lehetővé teszi, nekünk csupán, egy erre alkalmas helyet kellene találni, ahol
ez megoldható. Ezúton konkrét felhívást is szeretnék tenni,
hogy ha rendelkezik valamely
szervezet, vagy magánszemély
ilyen ingatlannal, annak felajánlását szívesen várjuk.
A környezetvédelem pedig
úgy gondolom közös felelősségünk, amire szeretnénk felhívni minden sződi lakos figyelmét minden lehetséges fórumon. Szeretnénk megtalálni azokat az eszközöket, amivel környezetünket nemcsak
fenntartjuk, hanem élhetőbbé és szebbé is tesszük. A jövő
évben például olyan lakossági
összejövetelt szervezünk, ahol
a témával szakmaszerűen foglalkozó előadók ismertetné-

nek meg bennünket a községi
hulladékgazdálkodás hatékony
módszereivel.
Mit gondolsz, mire van leginkább
szükség ahhoz, hogy a kitűzött céljaitokat el is érjétek?
Azt hiszem… nem, biztos vagyok benne, hogy a legfontosabb a lakossági összefogás. Az alapítvány teljes tagsága, magam és a jelenleg négy
tagból álló kuratórium és a három fős felügyelőbizottság
is ezt a munkát önként, mindenféle juttatás nélkül, a szabadidejük feláldozásával végzi. Félre ne érts, ezt nem azért
mondom, hogy magunkat piedesztálra állítsuk, csupán bíztatni szeretnék minden sződi lakost, hogy vegyen részt
a munkánkban olyan formán,
ahogyan tud. Szívesen várunk
tagokat, támogatókat, és olyan
lelkes embereket, akik azonosulni tudnak a fenti célokkal.
Köszönöm szépen a beszélgetést.

Magyar találmányból nagyüzem: bejött a házaspár
ötlete Sződön
Egy magyar szabadalom
részbeni megvásárlását követően a hazai piacon újdonságnak számító „szójás” élelmiszer-alapanyag
gyártásába kezd őszre felépülő sződi üzemében a
Dagent Kft.
A cég egy magyar házaspár
szabadalmára alapozva – közös beruházásként – kezdte
meg új, közel 1300 négyzetméteres telephelyének felépítését az M2-es autóút mellett
– mondta Bándi Gábor.
A speciális csíráztatási technológiával előállított, adalékanyagokat (mesterséges színezéket, ízfokozót, tartósítószert) nem tartalmazó húshelyettesítő alapanyag olcsóbb
és egészségesebb, mint a hazai
piacon fellelhető hasonló szójás termékek – magyarázta a
projektmenedzser.

Mint mondta, a korszerű
eszközökkel felszerelt üzemből kikerülő szabadalmaztatott terméket számos módon
(egyebek mellett virsli és párizsi, vagy épp tartós keksz készítéséhez) használhatja fel az
élelmiszeripar.
A körülbelül 300 millió forintba kerülő beruházáshoz a
Dagent 100 millió forint vissza
nem térítendő uniós támogatást nyert, a fennmaradó öszszeget saját erőből biztosítják.
A nyár végére elkészülő csarnokban a tervek szerint szeptembertől indulhat a gyártás,
melynek felfutó szakaszában
20, később összesen 37 embernek teremtenek munkahelyet –
tette hozzá Bándi Gábor.
A húszéves, eredetileg informatikai profilú, tevékenységét
később bővítő Dagent Kft. 10
főt foglalkoztat, tavalyi árbevétele elérte a másfél milliárd forintot. (Forrás: HVG.hu)

Magazin | Felekezeti híradó
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A budaörsieknek a legmagasabb a jövedelmük
A tavalyi SZJA-bevallások adatai szerint Pest megyében a Budaörsön élőknek a legmagasabb az egy
főre jutó összevont jövedelmük, míg Nagykőrös áll a
lista végén. A NAV Középmagyarországi Regionális
Adó Főigazgatóságához 1
millió 284 ezer magánszemély nyújtott be személyi jövedelemadó bevallást
2011-re vonatkozóan.
A régió országon belüli nagyságát és súlyát jelzi, hogy a bevallási adatok szerint az öszszevont adóalap 36 százaléka,
az összes forrásadós jövedelem 53 százaléka és az összes
adókötelezettség 41 százaléka
Budapesten és Pest megyében keletkezett. A budapesti
és Pest megyei adózók összesen 2906 milliárd forint összevont jövedelmet vallottak be.
A 2011-ről adott bevallásokban 12 ezerrel több magánszemély számolt be alkalmazotti bérjövedelemről, mint egy
évvel korábban, a bértömeg
pedig 95 milliárd forinttal 2596
milliárd forintra nőtt. Az éves
átlagos bér 2 millió 405 ezer forint volt.
A régióban 113 adózó éves
bérjövedelme haladta meg

Mai Ige
Kedves Olvasó! Vannak dédelgetett álmai? Vannak olyan céljai, amelyekről úgy érzi, hogy
nagyon nehéz őket elérni?
Időnként viharos, akadályokkal teli utakat kell megjárnunk, mire meg tudjuk valósítani egy szándékunkat.
Nem lehet mindig „ragyogó
napsütés”, amikor úgy gondoljuk, hogy most már itt lenne az
ideje! A küzdelem és a nehézségek hozzá tartoznak ehhez
a földi élethez.
Talán hitelek visszafizetésével küzd, vagy egy betegség
kínjaival és kellemetlenségeivel.
Talán házassági, családi konfliktusokkal, keresztyén testvérektől érkező támadások-

a 100 millió forintot, a legtöbbet kereső alkalmazott pedig
920 millió forintot vihetett haza.
Az évi 100 millió forintos bérjövedelmet elérők jellemzően gazdasági társaságok vezető tisztségviselői közül kerülnek ki, vagy pénzügyi, feldolgozóipari, távközlési, biztosítási, valamint gyógyszergyártási ágazatokban tevékenykedő munkáltatók alkalmazottai
- közölte a NAV.
A régió legnagyobb, döntő részében munkaviszonyból
származó összevont jövedelemmel rendelkező adóalanya
1 milliárd 208 millió forint jövedelmet vallott be, amely után
193 millió forint adókötelezettség terhelte. Még a huszadik
helyen álló adózó összevont
jövedelme is elérte a 346 millió forintot.
Az önálló tevékenységből
származó jövedelem meghatározó tétele a vállalkozói kivét, melynek összegét a minimálbér változása jelentősen befolyásolta. A 2011-re
29.500-an 26,4 milliárd forintot
vallottak be, közülük nyolcan
10 millió feletti összeget. A legnagyobb ilyen jellegű jövedelmet egy budapesti közjegyző
számolta el, a második helyen
egy Pest megyei növényter-

mesztő egyéni vállalkozó áll,
míg a harmadik egy ügyviteli tanácsadással foglalkozó fővárosi vállalkozó.
A megváltozott és kibővült
családi kedvezményt összesen
283 ezer fővárosi és Pest megyei magánszemély érvényesítette, akik együttesen 341 milliárd forinttal - egy fő átlagosan
1 millió 203 ezerrel - csökkentették adóalapjukat.
Összevonás alá nem eső,
elkülönülten adózó jövedelmet 88 ezer fővárosi és Pest
megyei adóalany vallott, 290
milliárd forint összegben. A
legnagyobb ilyen jellegű jövedelem több mint 7 milliárd forint volt.
A közép-magyarországi régióban 100 millió forint feletti
osztalékból származó jövede-

kal, kritikákkal, vagy belső kételyekkel. Hogyan tud ezeken
keresztüljutni és célhoz érni?
Azáltal, aki „....szeretett minket és
önmagát adta értünk....” (Efézusi levél 5:2)
Isten jól tudja, hogy min
megy keresztül, és Ő mindent
a javára fordít azoknak, akik
bíznak Benne és szeretik Őt!
Neki nagyobb a hatalma és
a befolyása mindennél, ami
a világban van és minket ér!
Tőle mindahhoz kaphatunk
erőt, amit az Ő tökéletes akarata szerint meg kell tennünk.
Ő, az élő Isten, aki kitárt karokkal vár, hogy szeretetével és
erejével naponként betölthessen minket a küzdelmek előtt,
fel akar fegyverezni győzelemre segítő igazságokkal és tanácsokkal.

A Mai Ige kiadvánnyal éppen az a célunk, hogy ezekből
megértsen néhányat, és segítse
keresztüljutni tűzön és vízen
át, amíg Isten beteljesíti az Ő
csodálatos tervét az Ön életében is!
A Mai Igét a nagylelkű és
hűséges támogatóinknak köszönhetően ingyenesen terjeszti a Keresztyén Média UCB
Hungary Alapítvány. Ezt a kiadványt Ön is megrendelheti honlapunkon: www.maiige.hu
vagy postacímünkön: Mai Ige
6201 Kiskőrös, Pf. 33.
„Áldjad lelkem az Urat és egész
bensőm az Ő szent nevét.” (103.
zsoltár)
Szeretettel:
Sződi Baptista
Gyülekezet

lemmel 224 magánszemély rendelkezett. A legnagyobb osztalékjövedelem meghaladta
7 milliárd forintot, amelyet egy
információ-szolgáltatási ágazatban működő társaság fizetett ki; ez több mint ötszöröse a 2010-es évben kifizetett
legmagasabb értéknek.
Az ingatlan értékesítésből
származó jövedelmek közül a
legnagyobb összeget egy délbudapesti adózó szerepeltette
a bevallásában 224 millió forint
összegben, az árfolyamnyereség tekintetében pedig két
adózó ért el 3 milliárd forint feletti jövedelmet - írta a NAV.
(Forrás: NAV, MTI,
www.pestmegye.hu)

Meghívó!
2012. október 28-án
vasárnap délután 15
órai kezdettel a sződi faluházban hálaadó napot tartunk,
melyre mindenkit szeretettel várunk.
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Felekezeti híradó – Katolikus egyház

Mária neve napját, szeptember 12-ét követően sokan zarándokolnak el a váci hétkápolnai kegyhelyhez. A településünkhöz legközelebbi, 300 éve alapított búcsújáróhely az
elmúlt évszázadokban kiemelt fontosságú zarándokhelye
volt a sződieknek.

A Hétkápolna és a sződiek
A búcsú és körmenet nem minősül népszokásnak, az egyház szentelményei között szerepel, azonban a sződiek népi
vallásossága szerves része volt
a kialakult népszokásoknak.
Egy váci néprajzkutató 24 évvel ezelőtt néhány sződi lakossal interjút készített. Az így
keletkező tanulmány képezi a
sződiek régi hétkápolnai búcsújárásának hiteles leírását.
Közel negyedszázaddal ezelőtt már két nappal a búcsú
előtt elkezdtek készülődni:
főztek, takarítottak. Tilalmas
munka nem volt, nem is böjtöltek, csak pénteken. Indulás előtt csak a „miseiratásra”
gyűjtöttek pénzt. Aki tehette,
új ruhát csináltatott, de mindenki ünneplőben ment.
A búcsújárás okai fontossági sorrendben: vallásos érzelmek, hálaadás, kérés, szórakozás, gyógyulás reménye. A
processio (búcsújáró menet) az
1980-as évek végén már csak
kb. 50 főből állt, de ebből csak
3-5 volt férfi (az 1950-es évek
elején még 800-an zarándokoltak ide Sződről). A búcsúsok
a templom előtt gyülekeztek,
keresztet, 6-8 lobogót, hor-

dozható Mária-szobrot szoktak magukkal vinni. A menetet az előénekes-búcsúvezető
vezeti.
1988-ban ez a személy e sorok írójának anyai nagyanyja: Dinka Jánosné sz. Volentics
Rozália (1925-1994), vagy
ahogy sokan ismerték: „Kocsis
Rozi néni”. Ő már gyermekkorában énekelt a templomban.
A korábbi előénekes halála
után maga jelentkezett e tisztségre, a közösség pedig főleg szép hangja miatt elfogadta. Rengeteg kézzel írott füzete volt, amelyekbe egy életen
át gyűjtötte az egyházi népénekeket. A búcsújáróhelyeken nagyon sokan ismerték.
Rendszeresen levelezett más
előénekesekkel, énekeket cseréltek. Otthonában rendszeresen gyakorolt, de a kottát
nem ismerte, csak hallás után
tanult. Hangfelvételről halálát
követően tíz évvel is felcsendült szép hangja a váci búcsújáróhelyen. Unokája sok felvételt őriz énekéről, melyből kettő (Szállást keres szent család,
Lourdesi énekek) már CD-n
archiválásra került.

A Hétkápolna sződi résztvevői (Horváth M. Ferenc felvétele)

A Hétkápolna sződi résztvevői (Horváth M. Ferenc felvétele)
A sződi processio felállása: lányok, fiúk, fiatalasszonyok, asszonyok, férfiak. Mivel csak a közeli kegyhelyekre
mentek gyalog, a menet végig
rendezetten haladt, nem ment
velük fuvaros sem, csomagját mindenki maga vitte. Vácra hamar odaértek, ha kényelmes tempóban mentek, pihenő nélkül sem fáradtak el. Az
út menti kereszteknél megálltak, meghajtották háromszor
a keresztet és elmondtak egy
imát. Az útba eső Sződligeten
eléjük harangoztak, de nem
kellett fizetni érte. A menetben résztvevő férfiak útközben alkoholt nem ihattak, ha
dohányozni akartak, lemaradtak a menettől.
Általában 16-18 óra között
érkeztek meg a templomba.
Az oltárig énekelve mentek a
kereszttel, köszöntötték Máriát. Ha a nagy tömeg miatt
nem tudtak bejutni, akkor az
oldalkápolna szobrát köszöntötték, ezután a templom körül „táboroztak le”. A keresztet, lobogókat a templom belső falához állították, a többség
ekkor gyónt is. A búcsú teljes időtartama alatt látogatott
volt mindkét hétkápolnai forrás. Az egyik, amelyik a temp-

lom hátsó falától ered, s nincs
kiépítve, a szembetegségre jó.
Háromszor megmosták szemüket és közben azt mondták:
„Szűz Mária, gyógyítsd meg a szememet!” A másik forrás vizéből
ittak, az ünnep reggelén nem
szakrális jelleggel megmosták
arcukat. A vízből haza is vittek, otthon a betegeket meghintették vele. A búcsú vigíliáján nem aludtak a sződi búcsúsok, végig a templomban virrasztottak. Az éjszakai ájtatosságot több alkalommal vezette
sződi előénekes. 1988-ban Vácon a sződi és püspökszilágyi
búcsúvezető énekelt felváltva.
A sződieknek a kegyhelyen sosem volt szállásuk, így éjjel valamennyi cselekményben részt
vettek: 18 órakor a misén, utána énekeltek a templomban,
éjfélkor ismét misén, utána a
gyertyás körmeneten, ami a
temetőbe vezetett. Később a
stációknál jártak keresztutat.
Reggel hat órakor kezdődött az első mise, a nagymise tíz órakor, utána körmenet,
majd délután kettőkor litánia.
A szentmise a szabadban volt,
de sokan a templomban maradtak és csak hallgatták azt. A
szentelmények közül gyertyát,
szentképet, olvasót vásároltak.
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Szentkép
Ebédre többnyire az otthonról
hozott rántott csirkét ették.
Általában a litánia után mentek haza, de ez már 1988-ban
érdektelenség miatt elmaradt,

A templom napjainkban

A Hétkápolna
ti. a nagymise után mindenki
hazaindult. Énekkel búcsúztak
a kegyhelytől. Az érintőzés (a
kegyszobor megérintése, megcsókolása) a sződiek közt nem
volt szokás. Hazafelé egyszer
sem álltak meg. Az otthoniak Sződligetig mentek eléjük,
a két csoport összeolvadt, a
rendezett sorok felbomlottak.
Az áldott kézzel érintés nem
volt szokásban, mivel a búcsúsok sem érintőztek. Hazaérkezés után sem szentmisét, sem
pedig litániát nem tartottak a
sződi templomban.
A sződiek jelentős összegű
adományokkal támogatták a
kegyhely fenntartását, így többek között 2002-ig olvasható

A trianoni „béketárgyalás” egyik résztvevőjének és egy országgyűlési képviselőnek Sződön lévő, a helyiek által kevéssé ismert sírját és életüket mutatom be a helytörténet
iránt érdeklődő Tisztelt Olvasóknak.

Hol sírjaink domborulnak
Nemeskéri Kiss Miklós 1848-49es honvédezredes, Kossuth
egyik bizalmasa, a szabadságharc leverését követően francia emigrációba kényszerült.
Az 1867-es Kiegyezés számára is meghozta a szülőföldre
való visszatérés kecsegtető lehetőségét. Kiss Miklós másodszülött fia, Nemeskéri Kiss Pál
még az emigrációban született, majd apja kérésére 1880ban Magyarországra települt
és átvette az apja által vásárolt
gödi birtok vezetését. A sződi egyházközség kegyurának
(patrónusának), Pálnak két fia
született: Sándor és Géza.

Történetünk – valamint a
sződi sír – szempontjából az
idősebb fiú élete az érdekes.
Nemeskéri-Kiss Sándor diplomata, író (Göd-puszta, 1884. május 14. – Budapest, 1958. április 10.) jogot és mezőgazdasági akadémiát végzett. Tanulmányait befejezése után Hamburgban, a bankszakmában
dolgozott, majd a Nemzetközi
Mezőgazdasági Intézetnél londoni és római földművelésügyi
szaktudósító volt. Diplomataként Magyarország követségi tanácsosa volt Szófiában,
Stockholmban, Helsinkiben és
a balti államokban.

volt a 7. oszlopképen a felirat,
mely szerint 1960-ban a sződi
és szendehelyi hívek adományából került felújításra. A kápolna 1963-as külső tatarozáshoz is adakoztak az Újpestiek
és Kiskunhalas városa mellett
a hálás sződi hívek.
Napjainkra a búcsújárás ezen
módja jelentősen megváltozott. Néhány éve Sződről is
már csak gépkocsin érkeznek
a zarándokok a váci székesegyház előtti gyülekezőhelyre.
Innen indul a szomszédos települések tagjaiból álló, „egyesült” körmenet a kápolnához.
Néhányan sződi népviseletet
öltenek magukra. Feszület, lobogók, egyházközségi tábla,

Mezőgazdasági, jogi és diplomata kvalitásait kamatoztatva 1920-ban az Apponyi Albert
vezette küldöttség mezőgazdasági szakértő tagjaként vett
részt a Magyarországra nézve megalázó trianoni „béketárgyalásokon”. Több hónapig
tartózkodott a francia fővárosban, és társaival szakterületenként közösen fogalmazták meg a diktátum elleni magyar kifogásokat és ellenérveket, valamint Apponyi „védőbeszédét”.
A II. világháború után –
mint deklasszált személy – kiváló nyelvtudását kamatoztatva csupán szakfordításokból tudott megélni. A vadászat-irodalom több klasszikusa került ki tolla alól: Amit az
ember el nem felejt (1932), Egyszer
volt… (1939, 2001), Röptében
(1940), Figyeltem (1942), Pipaszó
(1942), Hol nem volt… (1943).

Máriás-lányok és hívek a vonulók sorrendje.

Felhasznált források:
Tragor Ignác Múzeum, Vác, Csukovits Anita néprajzkutató 1988-as sződi gyűjtése. Adatközlők voltak: Volentics István és Istvánné (Sződ, Mártírok u. 2.), özv. Bujtás Andrásné (Sződ,
József Attila u. 3.), özv. Gyuricza Mihályné (Sződ, Mártírok u. 14.), Kovács
Mihályné (Sződ, Mártírok u. 26.),
Odor nominis tui … Tanulmánykötet
a Hétkápolna 300 éves jubileuma alkalmából (Vác, 2011),
Sződi Helytörténeti Alapítvány archívuma.

Volentics Gyula

A jó tollú író,
Nemeskéri-Kiss Sándor
(Horváth-Béres János
alkotása)
A magát fiatal kora óta „Sanyi bácsinak” hívató, jó tollú
író könyvei lebilincselően olvasmányosak. Megismerheti
bennük az olvasó a diploma lét
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A sződi Nemeskéri-sírhely
mindennapjait, az egyes országok szokásait, ételeit és persze
sok-sok kalandot. Idős korában sem hazudtolta meg magát Sándor bátyánk, ugyanis
özvegysége után, 70 évesen újranősült. Felesége, a Bécsben
még ma is élő Esterházy Mónika (1928) a frigy időpontjában
44 évvel volt fiatalabb a gödi
vőlegénynél.
Felmerül a kérdés: ha a Nemeskériek gödi birtokosok
voltak, hogyan került a sírjuk a
sződi temetőbe? A válasz egyszerű: a Nemeskéri-Kiss családnak régen a család gödi kúriája mellett volt a sírboltja, de
azt a birtok államosítása miatt célszerű volt eltávolítaniuk,
ezért 1963-ban a volt kegyúri
székhelyre, Sződre hozták át
egy urnában a hamvakat. Sándor lányát, Ilonát (Pákey Lajosnét) 2011-ben már ide temették. E sorok szerzője a család
által egyedüli sződi meghívottként vett részt a szertartáson.
N-Kiss Sándor hamvai a helyi temető „A” parcella, 8. sorának, 15. sírhelyén találhatóak, azonban a sírfeliraton az
adatok pontatlanul lettek rögzítve.

melyre két év alatt építtette fel
a mai napig álló – napjainkban
új tulajdonost kereső – kúriájukat (Petőfi utca 12.). Az épületbe 1862-ben költözött be
család, majd id. Szalachy Béla
1901-ben egy év alatt kibővíttette a főépületet egy oldalszárnnyal. Szalachy Béla (Bölcske, 1868 – Sárosfa, 1945) felesége az ősrégi, székely eredetű,
Vargyas és Olasztelek településeken birtokos Daniel családból kikerülő, báró vargyasi Dániel Anna (Pécel, 1883 – Sződ,
1987) lett.
Csak érdekességként jegyzem meg: ennek a Sződre került bárónőnek a kezét vőlegénye, Szalachy Béla – az 1908as házasságkötésüket megelőzően – még úgy kérte meg,
hogy lófogattal utazott Sződről a 700 kilométerre lévő erdélyi Olasztelekre. Hja kérem,
a szerelem már akkor sem ismert határokat!
Visszatérve a Daniel (esetenként Dánielnek is írták nevüket) családra, ennek a művelt (festett, fordított, angolt
tanított), 103 évig élt sződi bárónőnek apja volt a sződi temetőben nyugvó vargyasi báró Daniel Gábor (18521918).
Ifj. Daniel Gábor apja (Anna
nagyapja), az azonos nevű magyar politikus, 1848-as kormánybiztos, Udvarhely vármegye főispánja volt. Nos, az
alma itt sem esett messze a fájától. Az unitárius, főrendi családba született gyerek is politikus, sőt országgyűlési képviselő lett. Jogi tanulmányai
után ügyvédi vizsgát tett. Min-

dössze 24 éves volt, mikor az
1878-as választásokon a Szabadelvű Párt jelöltjeként az oklándi kerületben országgyűlési képviselővé választották.
A következő két választáson
is onnét jutott a parlamentbe,
mígnem az 1887-es választásokon a székelyudvarhelyi kerület képviselője lett. 1892ban újfent az oklándi, 1896ban és 1901-ben pedig az oláhfalui kerület küldte az országygyűlésbe. Közben a párton belül is lépdelt felfelé a ranglétrán egészen az alelnökségig.
1902-ben az Erdélyi Unitárius
Egyház köri felügyelői tisztségét is betöltötte, valamint két
választási cikluson át (1903-ig)
a képviselőház alelnöke is volt.
Az ellenzéki pártszövetség az
1905-ös választásokon abszolút többséget szerzett. Ugyan
Daniel maga is bejutott a parlamentbe, a történelmi vereség súlyos belpolitikai válságot
okozott, melynek egyik záróakkordjaként 1906 áprilisában,
kevesebb, mint egy hónappal
az 1906-os választások előtt a
Szabadelvű Párt jogutód nélkül feloszlott. 1905 után legközelebb csak az 1910-es választásokon nyert mandátumot, újfent az oláhfalui körzetből és egyúttal újra alelnök
lett, de már a Nemzeti Munkapárté, ami gyakorlatilag a Szabadelvű Párt folytatása volt.
Azt, hogy a szenátor mikor
és mennyit tartózkodott Sződön lányánál, valamint miért
választották Vargyas helyett
örök nyughelyéül falunkat, ma
még nem állapítható meg.

Daniel Gábor (1884)
Daniel Gábor a sződi sírfelirat szerint 1852-ben született,
de egyes források az 1854. december 2-ai vargyasi születést
tekintik hitelesnek. Halálának
időpontja a volt helyi sírfelirat
szerint 1918, míg másutt az
1919. június 4. valamint a július 3. is szerepel. Halálának helye a temetés helye, azaz Sződ,
míg a hivatalos életrajzban is
tévesen a ma már Komárom
részeként ismert Szőny(!) település szerepel.
Vargyasi báró Daniel Gábor
országgyűlési képviselő hamvai nem a Szalachy-kriptában,
de nem is az attól külön álló
Daniel Anna sírja („D” parcella, 18. sor, 4. sírhely) mellett,
hanem lánya sírja mögött volt
a 2006-os temetőrendezésig
megtalálható, amikor is – sok
más, a helytörténet szempontjából értékes síremlékkel egyetemben – a munkagépek értelmetlen áldozatául esett.
Volentics Gyula
helytortenet.szod.hu

Környezettudatosság III.
Szökik az elektromos
energia

A

másik bemutatásra kerülő személy a sződi
Szalachy földbirtokos
családdal rokon, vargyasi Daniel család egyik leszármazottja,
báró Daniel Gábor országgyűlési képviselő.
Mint azt bizonyára sokan
tudják, a későbbi sződi földbirtokos Szalachy Sándor 1860ban vette meg a birtokot,

Helytörténet | Környezetvédelem

Az országgyűlési képviselő,
Daniel Gábor hajdani
sződi síremléke
(2006-ban készült felvétel)

Az elektromos energia felhasználásának csökkentésére segítségünkre lehetnek az
energiatakarékos készülékek,
de a mi odafigyelésünk is sokat jelenthet. Ha ezekre figyelünk, máris tettünk valamit
környezetünkért:
» lámpaizzóinkat cseréljük le
energiatakarékosra (egyetlen ilyen izzó évente akár
250 kilogrammal kevesebb
szén-dioxidot bocsát ki);

» lefekvéskor mindent áramtalanítsunk, ezzel akár 10%
áramot is spórolhatunk. A
folyamatos készenléti azaz
„stand-by” üzemmódban hagyott készülékek akár évi
440 kWh felesleges áramfogyasztással is terhelhetnek
egy háztartást;
» a hűtőt ne nyitogassuk feleslegesen, mert a levegő
visszahűtésére plusz energiára van szükség;
» kertünkbe napelemes, ledes lámpákat tegyünk, ezzel
nemcsak divatosak, de energiatakarékosak is leszünk;

Környezetvédelem | Egészségügy
» elektromos készülékek vásárlásánál figyeljünk, hogy
A+ besorolású készüléket
válasszunk, mert ezek már,
újabb technológiájuk lévén,
kevesebb áramot emésztenek fel (hűtő, fagyasztó,
mosó- és mosogatógép, televízó, porszívó stb.);
» a használaton kívüli mobiltöltőt csatlakoztassuk le az
áramkörről, mivel ez is áramot vesz fel;
» mosogatógépet csak teli állapotban indítsunk el, ezzel évi 45kg szén-dioxid kibocsátást és rengeteg vizet
spórolhatunk meg;
» elektromos
ruhaszárító
használata helyett teregessünk a lakásba, jó idő esetén
a szabadba!
Tipp: Készítsünk bioöblítőt!
Ezzel az egyszerű, de nagyszerű folyadékkal nemcsak ruháinkat illatosíthatjuk, hanem
mosógépünk élettartamát is
meghosszabbíthatjuk. Ha mosógépünk vízköves, több energiát fogyaszt! Fél literes flakonba tegyünk 0,5dl alma,
vagy háztartási ecetet, töltsük
meg vízzel, és csepegtessünk
bele kedvenc illóolajunkból!
Minden használat előtt alaposan rázzuk fel! Ugyanannyi
mennyiséget tegyünk az öblítős rekeszbe, mint a hagyományos öblítőből! Ha fertőtlení-

teni is szeretnénk, akkor max.
2 csepp teafaolajat is tegyünk
minden alkalommal a házi öblítőhöz!

Szökik a hőenergia is
Napjainkban egyre nagyobb
szerepet kapnak az alternatív,
megújuló energiák (nap-, szélés geotermikus energia), melyek környezetünk erőforrásait felhasználva működnek.
Háztartásunk egyik legnagyobb kiadása a fűtésszámla, nem csoda, ha szeretnénk
a meleget bent tartani a lakásban. Sajnos a gázárak egyre csak nőnek, ezért nagy fejtörést okoz a számla csökkentése:
» nyílászáróink cseréje, házunk szigetelése, akár felére
is csökkentheti fűtésszámlánkat;
» ha pénztárcánk megengedi,
használjuk napkollektort,
napenergiát, illetve geotermikus energiát;
» a radiátorunk mögé helyezzünk hővisszaverő fóliákat,
ezzel akár 600 kg szén-dioxid kibocsátástól óvjuk meg
környezetünket évente!
Tipp: A termosztát feltekerése helyett, inkább vegyünk fel
még egy pulóvert a lakásban!

Egészség és szépség
„Az Igaz Ember nem menekül a múltjától,
bármilyen sötét volt is, mert kudarcaiból lesz
hajtóanyag, vereségeiből diadal – tragédiái
érlelik naggyá.”
„Ahol eltörtél, ott leszel erős, ahol vesztettél,
ott leszel legyőzhetetlen!”
(Müller Péter)
Idén az ősz szeptember 22én köszöntött be, amikor a
Nap látszólagos útján másodszor érte el az égi egyenlítőt.
Ez az őszi napéjegyenlőség. Ekkor
ugyanannyi időt tölt az égitest
a horizont felett, mint alatta,
így a nappal és az éjszaka hoszsza megegyezik. E naptól a sötét órák száma folyamatosan
növekszik, a téli napfordulóig.
Ahogy a természet a sötétségbe fordul, úgy kell szembe-

néznünk önnön sötét felünkkel. Carl Gustav Jung svájci orvos, pszichiáter, aki sokat foglalkozott az ember belső világának megismerésével, ezt Árnyéknak nevezte. Az Árnyék,
tudatunktól elrejtett, elutasított énünk. Sötét jellemvonások, negatív sérelmek, indulatok, félelmek, melyek feldolgozása nagyon fontos, hisz integrálnunk kell, saját elfogadott részünkké kell tegyük a
fejlődésünk érdekében. Beismerése magában hordozza
egy tisztább élet lehetőségét.
A Fény március 21-én, a csillagászati tavasz kezdetén győzedelmeskedik a Sötétség felett! Ennek üzenete, hogy a
halál nem az elmúlást, hanem
egy új élet kezdetét jelenti.
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Közlekedés
mindennapjainkban
Köztudottan napjaink legnagyobb
természetvédelmi
problémája, az autók megnövekedett száma, használatuk környezetszennyező hatása. Az autók óriási mennyiségű üzemanyagot égetnek el,
ezzel szennyezik a levegőt. Azt
hiszem, abban mindenki egyet
ért, hogy az autónkban eltöltött időt kellene csökkenteni,
vagyis, ha tehetjük járjunk tömegközlekedéssel, a mai benzinárakat nézve még gazdaságosabb is!
Ha nem tudjuk kocsink
használatát kiiktatni mindennapjainkból, akkor néhány
hasznos dolgot jó, ha tudunk:
» tartsuk be a sebességkorlátozást, mert ezzel akár 30
százalékkal több üzemanyagot spórolhatunk (a közlekedési bírság összege pedig
óriási);
» a kerekek nyomását folyamatosan ellenőrizzük, mert
a 25 százalékkal alacsonyabb guminyomás 2 százalékkal megnöveli az üzemanyag fogyasztást;
» kerüljük a dugókat, használjuk a kis utcákat is;
» ha a tetőcsomagtartót nem
használjuk, szereljük le,
Az ősz időszaka, tehát a
visszahúzódásról, a befelé fordulásról, az elmélyedésről, a
Belső Fény felébresztéséről és
az erő gyűjtéséről szól.
A holisztikus gyógyászat
szemlélete szerint, ha nem követjük ezt a kódolt ritmust, akkor a betegség kényszeríthet
arra, hogy megtegyük. Minél
jobban figyelünk lelki igényeinkre és minél tudatosabbá válunk, annál nagyobb esélyünk
van arra, hogy megelőzzük a
betegségeket, vagy legalábbis
enyhítsük lefolyását.
Érdekes megfigyelés, hogy
szervezetünk minden sejtje átlagosan hét évente újjászületik.
Ha megvizsgáljuk a kozmetikai szempontból fontos
hámréteget, akkor láthatjuk,
hogy a legalsó, bazális rétege folyamatosan megújuló sejtsorból áll. A megszületett sejtek a

mert ez is többletfogyasztást eredményez!
Tipp: Ha autónkat nem tudjuk nélkülözni, törekedjünk a
„telekocsi” elvre, így a benzinköltség is megoszlik!

Környezetünk és
egyben Földünk
oxigéntartalmának
fenntartása
Lakásunkat pakoljuk tele cserepes virágokkal! Ezek nem
csak szépek, hanem jól hasznosítják a szén-dioxidot és beállítják az ideális páratartalmat
a lakásban. Ünnepek alkalmával is inkább cserepes növényeket vásároljunk a vágott virágok helyett!
Tipp: Gyermekünk születésekor (ha lemaradtunk, akkor a
születésnapján) ültessünk egy
fát, amit majd ő gondozhat,
óvhat! Ezzel is a környezettudatos nevelést követjük, és
egyben hozzájárulunk a földi
ökoszisztéma fenntartásához,
hiszen a növények folyamatosan újratermelik az oxigént.
Mészáros Ágnes

hámban egyre feljebb kerülve
ellaposodnak, elhalnak és leválnak. Ez az elszarusodás kb.
28 napig tart.
A folyamatot felhasználva,
különféle hámlasztási eljárások jelentek meg a kozmetika területén, melyek során új,
egészségesebb hámréteg kép-
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zésére serkentik a bőrt. Ez történhet vegyi vagy mechanikai
úton.
Az AHA-savas hámlasztást
természetes alapanyagú gyümölcssavakat tartalmazó pakolás felhasználásával végzik.
A mechanikai hámlasztás
során körkefés csiszolóval kezelik az arcbőrt, vagy különböző bőrhámlasztó technikák,
ún. dermabrázió (alumíniumsós,
gyémántfejes) segítségével lecsiszolják.
Létezik még hidroabráziós kezelés is, amely vízsugárral történő hámlasztást jelent.
Ennek előnye, hogy kíméletes módon tisztítja meg a bőrt,
úgy, hogy közben hidratálja is
azt.

Diáksport
Nyári utánpótlás
labdarúgó kavalkád
Június végén kánikulai melegben zárta a tavaszi szezont a
2005-ös és 2006-os labdarúgó
korosztály. A sivatagi meleg ellenére a srácok kitűnő formában, kitartó játékot produkáltak mindvégig, és valamenynyi tornán a dobogóra léptek.
Örömteli és felemelő volt látni a játékosok kreatív támadójátékát, egységes védekezését,
jó tempójukat, magabiztos játékukat.

Gödöllő Nyári Kupa
2005-ös korosztály
Sződ – Gödöllő
Sződ – Viadukt

1:0
0:1

Egészségügy | Sport

Milyen esetben javasolt a hámlasztás?
Hámlasztás az alábbi esetekben javasolt:
» napfénykárosult bőr, pigment hibák és öregségi foltok;
» aknés bőr, tág pórusok;
» hegek az arcon és a testen;
» apróbb ráncok, barázdák,
érett, lassú anyagcserét folytató bőr esetén .
Az ősz vége már az advent
időszaka. Advent várakozást
jelent, a fényvárás ideje.
Kívánom, hogy a szeretet
fénye világítsa meg sötét napjainkat!
Mocsáry Judit
holisztikus kozmetikus
Sződ, Dózsa György út 155.
Sződ – UTE 1.
2:0
Sződ – Vasas
0:4
Sződ – BVSC
2:0
Góllövők: Horváth Máté 2, ill.
Mudra Gergő, Adamovits
Milán és Kelemen Boti 1-1
VÉGEREDMÉNY
1. Vasas Kubala Akadémia Bp.
2. Sződ
3. Viadukt Biatorbágy
4. Gödöllői SK
5. UTE
2006- os korosztály
Sződ – Isaszeg
3:2
Sződ – Gödöllő
1:0
Sződ – Mészöly Focisuli 3 : 0
Sződ – REAC
7:1
Góllövők: Major Máté 9,
Hertel Ákos 3, illetve
Éltes Peti és Mudri Márk 1-1
VÉGEREDMÉNY
1. Sződ
2. Gödöllői SK
3. Isaszeg

Csapatunk Gödöllőn

Csapatunk Budaörsön
4. REAC – SISA
5. Mészöly Focisuli

Budaörs VI. PurecoLiver Gyermek
Labdarúgó Torna
2005-ös korosztály
Résztvevő csapatok száma 12

8. Törökbálint Focisuli
9. Hegyvidék UFC
10. ASI Dinamo Bp.
11. Liver FC Budaörs 1.
12. Liver FC Budaörs 2.

Kispest Football
Kupa KAC pálya
(Gránit)

Sződ – Hegyvidék
5:3
Sződ – Liver
4:2
Sződ – Dalnoki Akad. 0 : 3
Sződ – Dunakeszi
1:1
Sződ – Mészöly Focisuli 0 : 2
Góllövők: Major Máté 6, Belán
Samu és Horváth Máté 2-2, illetve Hertel Ákos, Éltes Peti
és Mudra Gergő 1-1

2006- os korosztály
Sződ – Nagybátony
Sződ – Gloriett
Sződ – Monor
Sződ – Isaszeg
Góllövők: Belán 6, illetve
Hertel és Major 2-2

VÉGEREDMÉNY
1. Pilisvörösvár
2. Dalnoki Akadémia Bp.
3. Mészöly Focisuli Bp.
4. Diósd
5-6. Sződ és D.Keszi Kinizsi
7. REAC

VÉGEREDMÉNY
1. Gloriett SE Bp.
2. Nagybátony SC
3. Sződ
4. Monor SE
5. Gödöllő SE
6. Isaszeg

Csapatunk Kispesten

2:3
0:2
2:2
0:0

