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ség életében arra, hogy tagjai
egy-egy pillanatra megálljanak
és megpihenjenek. Hátranézve
látjuk mindazt, amit elértünk
eddig, a jövő felé tekintve pedig megismerjük feladatainkat
a család, a hivatás, és a közösségért végzett munka terén.
Az ünnep kapcsán gondoljunk vissza Szent Józsefre, a
szentcsalád fejére és kenyérkeresőjére! Habár nem sokat
tudunk róla, annyi bizonyos,
hogy ő adott szakmát Jézus
kezébe, ő indította el a lelki úton és ő biztosította a
mindennapi betevő falatot
családjának. Nekünk, családapáknak őt kell követnünk,
példaképként tekintenünk. A
Szent Szűz mellett József is
alávetette magát Isten akaratának, mikor látomásában az
angyal kinyilatkoztatta neki Jézus fogantatását. Szeretettel és
tisztelettel bánt Máriával, igaz
ember módjára viselkedett,
sajátjaként szerette és nevelte
Isten fiát.
Testvéreim, nekünk is ezt
kell tennünk. Úgy neveljük
gyermekeinket, hogy bennük
mindig Isten fiát lássuk, és
boldogan vessük alá magunkat

Meghívott vendégeink: Dr. Beer Miklós váci püspök, Gedeon József volt sződi plébános,
Harrach Péter országgyűlési képviselőnk – háttérben a mókamesterek
a megpróbáltatásoknak, mert
tudjuk, hogy a szeretteinkért,
a gyermekeinkért hozott áldozat nagybetűkkel szerepel
majd az utolsó ítéletkor a
jócselekedeteink között! Felelősek vagyunk a ránk bízottakért, ahogy József is felelős
volt Máriáért és Jézusért. Az
evangélium szerint, akire sokat
bíztak, attól sokat kérnek számon. Józsefre az Atya rábízta
a fiát, ahogy ránk bízza azokat
a lelkeket, akiket a gyermekeink testesítenek meg. Kérjük
Istent, hogy adja áldását hit-

Valaki hiányzik…

In memoriam
Mészáros Miklós (1933-2008)
A Sződiek Híradója 1991.
novemberi számában „Valaki
hiányzik…” címmel Mészáros
Miklós tollából olvashattunk
egy rövid visszaemlékezést,
mely a sződi Röpülj Páva Kör
alapító tagjának, - Miki bácsi
volt szomszédjának -, Kovács
Mihályné Garaba Annának
(„Dirík”) állított emléket. Sajnos most az akkori szerzőről
szól rövid írásom.
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Mészáros Miklós ötgyermekes családba született, szülei
mindketten nyolcgyermekes,
sződi nagycsaládból származtak. Három éve, lapunk 2006.
júliusi számában Miki bácsi
katolikus pap bátyjától, József
atyától (1924-2006) voltunk
kénytelenek végső búcsút
venni.
Mészáros Miklós neve öszszeforrt a sződi citerazenekar
nevével. A zenekar a hetvenes

tel végzett munkánkra, hogy
Szent József útján haladva mi
is megfelelően biztosítsuk ránk
bízott gyermekeink nevelését!
Végezetül szeretnék köszönetet mondani a házigazdáknak a vendéglátásért,
Erdélyi Józsefné Mariska
néninek a rendezvény technikai lebonyolításában nyújtott
segítségéért, Czinege György
úrnak a vacsora hozzávalóinak
biztosításáért, Szekeres István
úrnak, aki szakértelmével és
tapasztalatával igazán ízletes
fogásokat készített nekünk,

továbbá valamennyi háziaszszonynak, aki a süteményeket
és egyéb finomságokat elkészítette, és mindazoknak, akik
valamilyen módon hozzájárultak a rendezvény létrejöttéhez
és lebonyolításához. Munkájukat áldás kísérje és Isten
fizesse meg! A vendégeknek
köszönöm, hogy elfogadták
a meghívást, és kérem a Jóistent, hogy még sok hasonló
összejövetellel erősítse meg
egyházközségünk egységét és
összetartását!
UN.

évek hagyományait felújítva,
húsz éve, 1989 júniusában
szerveződött újjá. Vezetését
Miki bácsi nagy örömmel vállalta, bár nem kis gondot jelentett a hangszerek beszerzése. A zenekar élén két felnőtt
- Mészáros Miklós és Turányik
István – állt, akik először kilenc gyermeket tanítottak meg
zenélni. Később az újjáalakult
asszonykórussal
egyesülve
sikeres együttessé fejlődtek. A
zenekar alapításának legfőbb
célja az iskolai Kyselica táncegyüttes zenei kísérete volt.
Az alapításkori taglétszám 21
fő volt, mely 1998-ban a zenekarvezetőnek köszönhetően
már elérte a működés alatti legmagasabb létszámot, a 35 főt.

1991 és 2001 között összesen
54 fiatal jelentkezett citerásnak. Az együttes jelentősebb
fellépései a sződi ünnepségek,
a templomi „citerás” szentmisék, a nemzetiségi találkozók
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mellet, Vácott, Újszászon,
Tatabányán,
Szentendrén,
Őrbottyánban, Tiszaföldváron, Bugyin voltak. A zenekar
vezetője, Mészáros Miklós
az aktív zenéléstől 2002-ben
visszavonult. Sződ Község
Képviselő-testülete elismerte
a Miki bácsi pótolhatatlan hagyományőrző tevékenységét
és 2003. augusztus 20-án a
településen végzett kiemelkedő munkájáért oklevélben
részesítette.
Miklós bátyánk végső búcsúztatásakor a volt zenésztárs,
Turányik István citeraszóval,
az elhunyt kedvenc dalával
búcsúzott a mindig közmegbecsülésnek örvendő, fáradhatatlan zenekarvezetőtől.
Volentics Gyula
Puskás Szilveszter ravatalnál elmondott alábbi
beszédében idézte fel az
elhunyt egyéniségét:

Tisztelt Gyászoló
Közösség!
Egyházközségünk hajdani elnökének koporsójánál állunk
megrendülten.
Osztozunk
a hozzátartozók gyászában.
Mészáros Miklós mindig közösségépítő emberként élte
az életét, legyen szó helyi kultúra ápolásáról, vagy a római
katolikus egyházközségünk
közösségéről. Rendkívül jó
volt a mozgósító képessége az
emberek irányában, legyenek
azok idősebbek, vagy éppen
fiatalok. Találkozások alkalmával mindenkihez volt egy jó
szava, egy-egy vicces kiszólása.
Néhány gondolattal szeretnék
tőle elbúcsúzni, felidézve egyházi közösségünkért folytatott
tevékenységének néhány állomását. Már több mint huszonöt évvel ezelőtt tagja volt az
egyház képviselő-testületének.
1988-ban megválasztották vi-
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Sződi Citerazenekar
lági elnöknek, mely feladatot
1994-ig látta el. Ezt követően
1994-től 2001-ig templomunk
gondnokaként tevékenykedett.
Nagy szerepe volt a régit pótló, új nagy harang öntetésének
megszervezésében. Nevéhez
köthető többek között a plébánia udvarán állt romos melléképület bontásának, a sekrestye
padozat felújításának, vagy a
temető utcafronti kerítés társadalmi munkájának megszervezése, de még hosszan sorolhatnánk azokat a munkákat és
eseményeket, melyben tevékenyen részt vett. Egészségének
megromlásával visszavonult
az aktív tevékenységektől, de
észrevételeire, tanácsaira továbbra is számíthattunk. Alig
hiszem el, hogy még néhány
hete egymást üdvözöltük a
templom kórusán, ma meg itt
állok Mészáros Miklós koporsójánál.
Miki bácsi!
Búcsúzunk tőled, egy olyan
igazi közösségi embertől, aki
a vallásához mindig hűséges
maradt! Nyugodj békében!
Miki bácsi! Isten veled!

Elhunyt Barankó György
(1940-2009)
Ismerői, barátai mély megrendüléssel fogadták a hírt, hogy
életének 69. évében tragikus
hirtelenséggel elhunyt Barankó
György a szorgalmas, becsületes 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 keresztje került ki keze alól, de a
templomi falikarok és az első

Megalakult a
Jobbik sződi
szervezete
A párt vezetését az alakuló
ülésen Korondi Miklós megyei elnök és Szabó Gábor
pártigazgató képviselte, aki
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világháborús emlékmű felújításánál is önzetlenül segítette a
közösséget.
Volentics Gy.
tájékoztatást adott az alapító
tagoknak a közeljövőben előttük álló feladatokról. A sződi
jobbikosok úgy döntöttek,
hogy elkezdik pártjuk megismertetését
településükön
és annak környékén. A sződi
Jobbik az ülés végén Mészáros
Gábort választotta meg a szervezet elnökének.
Forrás: Jobbik Magyarországért Mozgalom
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