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Újabb kötettel gazdagodott 
a Sződi Helytörténeti Alapít-
vány „Sződi Helytörténeti Füze-
tek” című sorozata. A szerző, 
Volentics Gyula, érdekes elő-
adás keretében mutatta be leg-
újabb munkáját a sződi Falu-
házban, ahova mintegy félszáz 
érdeklődő érkezett január 27-
én, pénteken este.

A vácrátóti kígyósi kápolna 
története című füzet a Vácrá-
tót határában, így Sződ köz-
vetlen közelében egykor állott 
kis kápolna érdekes és roman-
tikus történetét foglalja össze 
annak rejtélyes eredetétől saj-
nálatos pusztulásáig. A kápol-
na történetén keresztül bete-
kintést kaphatunk a korszak 
mindennapjaiba, az egykor élt 
emberek szokásaiba, és szem-
tanúi lehetünk a nehéz, de ér-
tékekkel telt korszak elmúlásá-
nak is. A hitben, reményben és 
szeretetben született kis temp-
lom együtt pusztult el az őt 
létre hívó értékrenddel, hogy 
köveit végül átadhassa a bi-
zonytalanság és szükség építő-
mestereinek.

A kiadvány megrendelhe-
tő a Sződi Helytörténeti Ala-
pítványnál (helytortenet.szod.
hu) és a vacratot.info interne-
tes oldalon.

Vincze-Kátai László

Évfordulónaptár
100 éve, 1912. január 25-én született Antal József, volt 

sződi (1971-1984 között) plébános (1999. január 9-én 
hunyt el).

150 éve, 1862-ben költözött be a Szalachy család a két év 
alatt felépült nemesi kúriába (a bal oldali szárny csak 
1901-ben épült).

150 éve, 1862-ben született Krchnák János sződi (1897–
1933 között) esperes-plébános (1935-ben hunyt el).

250 éve, 1762-ben a sződi templomba új Szent Anna ol-
tárt állítottak fel (nem ismerjük mi lett vele), és a mai 
napig látható rokokó szószéket szerezték be.

250 éve, 1762-ben 44 éves korában meghalt Sződ har-
madik ismert nevű papja, Alberti Jakab (Jacobus Al-
berrhi).

V. Gyula

Ajándékozzon könyvet!
A Polgármesteri Hivatalban kedvezményes áron továbbra is 
megvásárolhatóak a Sződ történetéről írott könyvek – Mészáros 
László: Fejezetek Sződ község múltjából (700 Ft), és Volentics 
Gyula: Sződ község történeti monográfi ája 1255-2005 (3000 Ft). 

A helytörténet ünnepe a Faluházban


