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A Sződi Mária Magdolna 
Karitász Csoport hálás szívvel 
köszöni minden szereplőnek a 
régi sződi lakodalmak gazdag 
hagyományait felelevenítő jó-
tékonysági előadásán való rész-
vételét. Hálával tartozunk még 
mindazoknak, akik önzetlen 
segítségükkel lehetővé tették a 
műsor bemutatását:

Balogh Ferencnek és Mada-
rász Jánosnak, akik a talpalá-
valót húzták, ezzel biztosítva az 
igazi lagzis hangulatot.

Pál Lászlónak és fiának a 
hangosíttással való fáradozásá-
ért, hogy a közönség mindent 
jól hallhasson.

Czinege Gábornak, aki 
mindezt megörökítette, így 
azok is láthatják, akik személye-
sen nem tudtak jelen lenni.

Juhász István volt falugazdá-
nak minden segítségéért.

Az önkormányzati hivatal 
dolgozóinak, akik lehetősége-
ik szerint elősegítették mun-
kánkat.

Köszönjük azoknak az asszo-
nyoknak, akik felajánlották sa-
ját, illetve szüleik, nagyszüle-
ik, féltve őrzött ruhadarabjait, 
hogy mindannyian hagyomá-
nyos viseletben állhattunk szín-
padra.

Hálásak vagyunk rendsze-

res támogatónknak, a KIZSU 
Kft.-nek, Kiss Gábornak, ami-
ért ez alkalommal sem maradt 
ki ajándékcsomagjainkból az 
általuk felajánlott sertészsír.

Köszönetet szeretnénk mon-
dani Hertel László polgármes-
ter úrnak nagylelkű együttmű-
ködéséért, amit évről évre ta-
pasztalhatunk, és ami nagyban 
hozzájárul a karitász tevékeny-
ségéhez. 

Áldja meg érte őket a Jóis-
ten!

Külön megköszönjük Gyu-
ri atyának, hogy velünk van lé-
lekben és velünk érez, s amiben 
csak tud segítségünkre van.

Végül, de nem utolsósorban 
nagy-nagy hála és köszönet il-
leti mindazokat, akik – hála Is-
tennek szép számmal – kíván-
csiak voltak ránk, jelenlétük-
kel megtisztelték előadásun-
kat, mélyen a zsebükbe nyúl-
tak és pénzadományaikkal le-
hetővé tették, hogy nemcsak 
karácsonykor, de húsvétra is 
ajándékcsomagjaink tartalmá-
val egészíthessük ki a rászoruló 
sződi családok ünnepi asztalait. 
Isten áldjon mindenkit!

A Sződi Mária Magdolna 
Karitász Csoport vezetője: 

Sánta Sándomé

Köszönetnyilvánítás

Király Ferenc (1911-1984) még Volentics néven látta meg a napot a Tabán utcai „Szotyi” család 
portáján. A kiváló sződi tanító, vitéz Székely Jenő ajánlására egy válogatás során vitéz nagybányai 
Horthy Miklós, Magyarország kormányzója gyalogos testőrségébe került, ahol nem szolgálhatott 
volna idegen – nem magyaros - hangzású nevével, nem volt mit tenni: nevet kellett változtatnia. 
Király Ferenc nevét a testőrség történetéről szóló könyvben is fellelhetjük.

Volentics Gyula

Horthy Miklós katonája vagyok, legszebb katonája…

A sződi Király Ferenc a kormányzó 
testőrségének tagja volt


