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Az 1924. évi XIV. törvény-
cikkben szabályozták a hősök 
emlékünnepének megrendezé-
sét. Ekkor országos mozgalom 
indult, és szinte minden falu-
ban kőbe vésték az elesettek 
nevét. Május utolsó vasárnap-
ja, a Hősök Napja, egyik leg-
bensőségesebb ünnepnapjává 
vált a gyermekeiket elvesztő 
anyáknak, a férjeiket sirató 
feleségeknek, apjukat felidéző 
árváknak, bajtársaikra emlé-
kező katonatársaknak. A má-
sodik világháborút követően a 
hazáért életüket áldozó hősök 
megünneplését kiterjesztették 
az 1938. után elesettekre is. A 
diktatúra évtizedeiben kiesett 
hivatalos ünnepeink sorából, 
de nem került teljesen a fele-
dés homályába. 

Sződön 2006-ban hagyo-
mányt teremtettek az önkor-
mányzat vezetői azzal, hogy 
ismét a település ünnepei közé 
emelték e napot. Az immár 
negyedik alkalommal megtar-

tott ünnepségen a szabadtéri 
katolikus rítusú szertartást 
követően Kaszás Imre szín-
művész szavalata és a község 
polgármestere, Hertel László 
ünnepi beszéde után az em-
lékezés koszorúit két helyszí-
nen – a polgármesteri hivatal 
épülete mellett 1939-ben 
felavatott Hunnia szobornál 
és a templom mellett 1993-
tól álló második világháborús 

emlékműnél –, helyezték el az 
emlékezők. 

A két emlékművön 67 illetve 
44 hősi halott neve áll. A részt-
vevő több száz fő nem csak a 
két világégés fronton harcoló 
helyi áldozataira emlékezett, 
hanem azokra is, akik otthon 
vívták meg vértelen harcukat 
– a hadirokkantakra, hadiöz-
vegyekre, hadiárvákra.

Volentics Gyula

Önkormányzat

egy, az urnás temetkezés célját 
szolgáló parcellát. Itt hagyo-
mányos kialakítású, de kisebb 
méretű sírhelyek, síremlékek 
állítására, és a hamvak földbe 
helyezésére lesz lehetőség.

Helyet kívánunk biztosítani 
kriptás síremlékeknek, illetve a 
gyermeksíroknak is.

Az önkormányzatnál szá-
mítógépes nyilvántartást 
vezetünk, amely naprakészen 
tartalmazza a sírhelymegvál-
tásokat és a sírhelyek gondo-
zóinak adatait, valamint a még 
szabad sírhelyeket. Minden 
sírhelyről két fényképet készí-
tettünk a könnyebb azonosítás 
érdekében.

Az újság hátsó oldalán 
megtalálható a temető légi 
felvétele, amelyen – a köny-
nyebb tájékozódás érdekében 
– betűvel jelöltük a parcellá-
kat. Segítségével az új és régi 
sírhelyek megváltói, valamint 
az érdeklődők könnyebben 
be tudják azonosítani a kívánt 
sírhelyet.

A képviselő-testület min-
den év decemberében felül-
vizsgálja a temetőhasználat 
díjtételeit, és rendelkezik 
annak módosításáról. A 2009. 
évre vonatkozó díjtételeket a 
Sződiek Híradója 2008. évi 4. 
számában tettük közzé. Az ott 
feltüntetett árak 2009. július 1. 
napjától az ÁFA emelkedése 
miatt módosulnak.

Tájékoztatom a lakosságot, 
hogy 2009 februárjától a te-
metőgondnoki feladatokat én, 
Pál László látom el. Elérhető-
ségem megtalálható a polgár-
mesteri hivatal ügyfélfogadási 
rendjében. Megkereshetnek a 
27/388-188 119-es mellékén, 
a 30/949-3156 telefonszámon, 
illetve a falugazda@szod.hu 
e-mail címen.

Pál László
temetőgondnok

(Képeinket lásd az utolsó 
előtti oldalon.)

Már negyedszer emlékeztünk a háborúk áldozataira
Hagyományt teremtettünk

AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS EREDMÉNYE

A listát állító párt(ok) neve  Kapott érvényes 
szavazat  %

FIDESZ-KDNP 695 65,63
SZDSZ 16 1,51
MCF ROMA Ö. 1 0,09
MUNKÁSPÁRT 1 0,09
MSZP 73 6,89
JOBBIK 192 18,13
LMP-HP 31 2,93
MDF 50 4,72

Az árnyas tér alkalmas nyári ünnepségek, esküvők megrendezésére is 


