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Gyereknap | Trianon

Az első sződi gyermeknapot 
18 éve ezelőtt a Sződi Fórum 
Egyesület szervezi. A sokév-
nyi fáradságos munka után 
az egyesület tagjai már nem 
éreztek elég erőt magukban a 
rendezvény lebonyolításához. 
A Szociális Kerekasztal tagjai 
azonban úgy vélték, ennek 
a kedves hagyománynak to-
vábbra és élnie kell. Magukra 
vállalták a szervezés munkáját, 
így június 14-én vidám, szóra-
koztató nappal köszöntöttek 
a helyi gyerekeket. A részt-
vevők hangulatából és a sok 
mosolygós arcból a szervezők 
meggyőződhettek arról, hogy 
jól döntöttek, amikor magukra 
vállalták ezt a nehéz, de hálás 
feladatot. A rendezvény egyik 
színfoltja Juhász Zsolt (helyi 
lakos, világbajnokságra készü-
lő UTE sportoló) látványos 
gumiasztal-bemutatója volt, 
neki köszönhetően nagyon 
sok gyerek kedvet kapott a 
sporteszköz kipróbálásához.

Természetesen a gyermeknap 
megrendezéséhez szükségünk 
volt a nagylelkű támogatókra, 
az önzetlenül felajánlott mun-
kára; családok, kisgyermekes 
szülők, nagymamák, óvónők és 
dajka nénik, a Hunyadi János 
Általános Iskola minden dol-
gozójának, Kollár Mihálynak, a 
Baba–Mama Klub vezetőinek 
és a művelődési ház dolgozó-
inak önzetlen, fáradtságot nem 
ismerő segítségére.

Nagy örömünkre szolgált, 
hogy a felkeresett vállalkozók 
is hozzájárultak a lebonyolítás 
költségeihez. Reméljük, hírét 
vették annak, hogy az össze-
gyűjtött adományból nagyon 
szép ajándékot, édességet ka-
pott minden gyermek.

Ezúton mondunk köszöne-
tet támogatóinknak:

Sződ Község Polgármesteri  »
Hivatala 
Tamás Béla »
Bátori Teréz »

Szabó Éva és Smitt Tibor –  »
Szivárvány Bolt
Mészáros László – Bogár  »
Trans
Helmeci Béla – Styl Bútor »
COOP Zrt. »
Kamilla Patika »
Takarékszövetkezet, Sződ »
Mészáros György – hentes »
Hertel Zoltán – szikvíz »
Volentics András – Beugró  »
Söröző
Marsalek Söröző »
Fodrász Ica néni »
Flock Zoltán – autójavító  »
műhely
Czinege György – autójavító  »
gépműhely
Ivanics István – üveges »
Deszpot Mihály – sződi tü- »
zép
Fapuma Söröző  »
Háztartási bolt »
Ancsa bolt »

Garaba János és Kiss Mária »
Szente Tibor »
Havasiné Mileltin Szilvia »
Blaskó György »
Kocsis Melinda »
Nikolics László »
Rutkai Tiborné »
Ivanics Istvánné Marika »
Ivanics Ildikó »
Mozsári Kata Baba–Mama  »
Klub
Bucsányi Vincéné »
Miletin István »
Volentics Ferencné – virág- »
üzlet
Ibolya zöldség-gyümölcs  »
bolt
Ani Virágbolt »
Karizmatikus Közösség »
Sztruhár Imre »
A fentieken túl megköszön-

jük a Sződi Mária Karitász Cso-
port tagjainak a nagyon fi nom 
süteményeket és szendvicse-
ket, amelyekkel a rendezvény 
végéig ellátták a résztvevőket. 
Köszönetet mondunk Puskás 

Szilveszter alpolgármester úr-
nak a műsorvezetői feladatok 
ellátásáért, Kolumbán Attilá-
nak, Juhász Istvánnak és Gu-
lyás Gábornak a mérkőzések 
levezetéséért, Pál Lászlónak és 
Nagy Norbertnek a zene biz-
tosításáért. A gyermeknap tá-
mogatói közül külön mondunk 
köszönetet Tamás Bélának és 
Bátori Teréznek az adományok 
összegyűjtéséért, az ajándékok 
megvásárlásáért és a rendezvé-
nyen végzett munkájukért.

Bízunk abban, hogy 2010-
ben is számíthatunk a támoga-
tók jóindulatára és segítségére, 
és reméljük, hogy a kisgyer-
mekes szülők közül is többen 
kedvet kapnak a rendezésben 
való részvételre.

Miletin Istvánné
a Szociális Kerekasztal 

megbízott vezetője
(A gyermeknapon készült képek 
lapunk utolsó oldalán láthatók.)

Beszámoló a gyermeknapról

1920. június 4-én délután fél 
ötkor megszólaltak a haran-
gok. Történelmi tény, hogy az 
első világháború veszteseként 
igaztalanul büntették meg a 
nagyhatalmak a Monarchia 
utódállamát, Magyarországot. 
Ezen a napon a Párizs melletti 
Nagy-Trianon kastélyban a 
békediktátum során egy toll-
vonással fosztották meg te-
rülete háromnegyed részétől, 
lakossága 60%-ától. Területe 
282 ezer négyzetkilométerről 
93 ezer négyzetkilométerre 
csökkent, lakossága 18,2 milli-
óról 7,6 millióra. Az elcsatolt 
területek ma Szlovákiához, 
Csehországhoz, Ukrajnához, 
Romániához, Szerbiához, 
Horvátországhoz, Szlovéniá-
hoz és Ausztriához tartoznak. 
A határokon kívül rekedt 
magyarokat megfosztották 
legelemibb emberi jogaiktól, 

anyanyelvük hivatalos hasz-
nálatától. A nemzetet ért 
tragédiát tetézi e történelmi 
bűntény agyonhallgatása. Az 
új nemzedékek semmit nem 
tudtak Trianonról, nem tanul-
ták történelemórán, kimaradt 

az iskolai tananyagból. Így 
aztán nem csoda, ha az itt élők 
„lerománozták” az Erdélyből 
áttelepült magyar nemzetisé-
gűeket. 

Volentics Gyula

Trianon – A Sátán diadala
Nyolcvankilenc éve történt

A sződi első világháborús emlékmű Trianoni emléktáblája 


