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mellet, Vácott, Újszászon, 
Tatabányán, Szentendrén, 
Őrbottyánban, Tiszaföldvá-
ron, Bugyin voltak. A zenekar 
vezetője, Mészáros Miklós 
az aktív zenéléstől 2002-ben 
visszavonult. Sződ Község 
Képviselő-testülete elismerte 
a Miki bácsi pótolhatatlan ha-
gyományőrző tevékenységét 
és 2003. augusztus 20-án a 
településen végzett kiemel-
kedő munkájáért oklevélben 
részesítette.

Miklós bátyánk végső bú-
csúztatásakor a volt zenésztárs, 
Turányik István citeraszóval, 
az elhunyt kedvenc dalával 
búcsúzott a mindig közmeg-
becsülésnek örvendő, fárad-
hatatlan zenekarvezetőtől.

Volentics Gyula

Puskás Szilveszter rava-
talnál elmondott alábbi 
beszédében idézte fel az 
elhunyt egyéniségét:

Tisztelt Gyászoló 
Közösség!

Egyházközségünk hajdani el-
nökének koporsójánál állunk 
megrendülten. Osztozunk 
a hozzátartozók gyászában. 
Mészáros Miklós mindig kö-
zösségépítő emberként élte 
az életét, legyen szó helyi kul-
túra ápolásáról, vagy a római 
katolikus egyházközségünk 
közösségéről. Rendkívül jó 
volt a mozgósító képessége az 
emberek irányában, legyenek 
azok idősebbek, vagy éppen 
fi atalok. Találkozások alkal-
mával mindenkihez volt egy jó 
szava, egy-egy vicces kiszólása. 
Néhány gondolattal szeretnék 
tőle elbúcsúzni, felidézve egy-
házi közösségünkért folytatott 
tevékenységének néhány állo-
mását. Már több mint huszon-
öt évvel ezelőtt tagja volt az 
egyház képviselő-testületének. 
1988-ban megválasztották vi-

lági elnöknek, mely feladatot 
1994-ig látta el. Ezt követően 
1994-től 2001-ig templomunk 
gondnokaként tevékenykedett. 
Nagy szerepe volt a régit pót-
ló, új nagy harang öntetésének 
megszervezésében. Nevéhez 
köthető többek között a plébá-
nia udvarán állt romos mellék-
épület bontásának, a sekrestye 
padozat felújításának, vagy a 
temető utcafronti kerítés tár-
sadalmi munkájának megszer-
vezése, de még hosszan sorol-
hatnánk azokat a munkákat és 
eseményeket, melyben tevéke-
nyen részt vett. Egészségének 
megromlásával visszavonult 
az aktív tevékenységektől, de 
észrevételeire, tanácsaira to-
vábbra is számíthattunk. Alig 
hiszem el, hogy még néhány 
hete egymást üdvözöltük a 
templom kórusán, ma meg itt 
állok Mészáros Miklós kopor-
sójánál.

Miki bácsi! 

Búcsúzunk tőled, egy olyan 
igazi közösségi embertől, aki 
a vallásához mindig hűséges 
maradt! Nyugodj békében!

Miki bácsi! Isten veled!

Megalakult a 
Jobbik sződi 
szervezete
A párt vezetését az alakuló 
ülésen Korondi Miklós me-
gyei elnök és Szabó Gábor 
pártigazgató képviselte, aki 

tájékoztatást adott az alapító 
tagoknak a közeljövőben előt-
tük álló feladatokról. A sződi 
jobbikosok úgy döntöttek, 
hogy elkezdik pártjuk meg-
ismertetését településükön 
és annak környékén. A sződi 
Jobbik az ülés végén Mészáros 
Gábort választotta meg a szer-
vezet elnökének.

Forrás: Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom
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Ismerői, barátai mély megren-
düléssel fogadták a hírt, hogy 
életének 69. évében tragikus 
hirtelenséggel elhunyt Barankó 
György a szorgalmas, becsüle-
tes iparos, sződi lakatosmester, 
egyházképviselő-testületi tag, 
akinek rozsdamentes acélból 
készült munkáit mindennap 
láthatjuk. 1997-ben a temető 
új kerítése és kapuja, 2001-ben 
a templomtorony új kereszt-
je került ki keze alól, de a 
templomi falikarok és az első 

világháborús emlékmű felújí-
tásánál is önzetlenül segítette a 
közösséget.

Volentics Gy.

Elhunyt Barankó György
(1940-2009)

Sződi Citerazenekar


