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Virágos Sződ

Van-e tűz füst nélkül?

Azt gondolom, hogy nemcsak
engem bosszantó régi probléma, hogy egy ilyen modern,
szép, és egyébként jó levegőjű,
tiszta községben, mint Sződ,
tavasztól őszig hetente kétszer
minden délutánt és estét megkeseríti egy-egy lakótársunk,
akik a keddi és a pénteki tüzelési lehetőséggel visszaélve
rendszeresen órákig füstöltetik a kertjükben levágott füvet,
és kellően el nem száradt növényi hulladékot. Nem gondolom, hogy néhány ember hanyagsága miatt a többi 3500
lakosnak hetente kétszer nyelnie kellene a füstöt és tűrnie
ezt az egészségkárosító környezetszennyezést. A füstölések miatt a kertben vagy teraszon tartózkodni, a gyerekeknek játszani, szellőztetni, ruhát szárítani lehetetlen, pedig
egyébként jó lenne a levegő.

Nem vagyok tüzelés ellenes,
mi is égetünk gazt, bográcsozunk, de ez a füstölési mánia,
amit néhányan művelnek elkeserítő és felháborító.
Mindannyiunk örömére és
egészségére javasolom, hogy
hívjuk fel a lakótársaink figyelmét az alábbiakra:
1. A lenyírt fű, ha össze van
kupacolva, nem ég el. Még akkor sem, ha már száraz.
2. A frissen kikapált gaz,
krumpliszár, kukoricaszár stb.
sem ég el, csak ha legalább 4-5
napig már tiszta, napos időben
száradt és közben egyszer sem
ázott el.
3. Ha valaki tüzet rak és a
kupac már leégett, legyen szíves, vízzel locsolja le, hogy
utólag feleslegesen ne füstöljön még órákig.
Fónad Tibor

Néhány napja eldőlt a korábbi vita, és a magyar légikikötőt
Ferihegyről Liszt Ferenc Repülőtérré keresztelték át. Néhány éve már sikerült utánajárni, ki is volt az a bizonyos
névadó Feri, és mely családtagjai köthetők Sződhöz.

Feri a hegyről, Józsi meg Sződről

Mayerffy Ferenc

Történetünk a távoli 18. század végére nyúlik vissza. Ekkor érkezett Bajorországból
hazánkba Franz Mayer német
serfőzőmester. Győrt érintve, majd’ harminc esztendős
korában telepedett le Óbudán. Először itt vert gyökeret
és szőlőművelésbe, majd borkereskedésbe kezdett. De Ferenc és József nevű főhőseink
atyja nem csak Budán szorgoskodott. Jó üzleti érzékkel
a Grassalkovichoktól bérbe
vette a Sződhöz tartozó Csörög-pusztát is. Hatalmas ménese volt, juhaklokat és mar-

Tisztelt Lakótársak,
kedves Asszonytársak!
2011-ben tovább folytatódik a
virágos utcák, porták mozgalom.
Ismét itt a tavasz. Most
van itt az ideje a lakókörnyezet felfrissítésének, a füvek, a
fák, a bokrok megújításának
és mindezeken túl a szebbnél
szebb virágok kiültetésének.
Az önkormányzat szociális és
egészségügyi bizottsága vállalta, hogy gazdája lesz az elmúlt évben meghirdetett mozgalomnak. Ebben az évben is
egy külön zsűri tesz javaslatot a legvirágosabb porta cím
nyertesére. A zsűri tagjajai tahahizlalót létesített. A hizlalásra kiválóan alkalmas sörmoslékot Budáról Vácig dereglyéken hozatta fel. Még ő építtette ki a Gödöllői út azon szakaszát, ami a Hétkápolnától vezet Csörögre. A bérleményen
árpát és komlót is termesztett,
de ő volt az építtetője a mai
napig álló csörögi Holló-kúriának is. A csörögi ökör olyan
híres volt, hogy emléke a gazdák között még több nemzedék után is tovább élt. Még
ennél is híresebb volt csörögpusztai ménese. A Magyar Lovaregylet „Csörögi Díja” is
Mayerre emlékeztetett. A csörögi pusztán kívül jelentős állattenyésztést folytatott a sződi, gödi határban is.
Amikor a család 1796-ban
megkapta a magyar nemességet, nevüket Mayerről Mayerffyra változtathatták. A ma-

vasszal, nyár elején és a falunapot megelőzően szemlét tartanak és a három bejárás alapján
választanak.
A 2011 legszebb portája cím
és a 10.000 forintos vásárlási utalványt a Falunapon adjuk át.
Kérek minden háztulajdonost, hogy vegyen részt ebben
a szép mozgalomban, tegyük
közösen széppé, virágossá, élhetőbbé környezetünket.
Miletin Istvánné
a szociális és
egészségügyi
bizottság elnöke
gyar nemességet nyert Mayer
(Mayerffy) Ferenc Reginaldus
serfőzőmesternek öt fia és két
lánya született. Történetünk
szempontjából csupán József
és Ferenc (Xavérius) nevű fiai
az érdekesek.
A gyakran Csörögön megforduló Mayeffy József 1808ban készíttette el a sződi templom mai napig legnagyobb
méretű padját is (e sorok írója
néhány éve kicsiny emlékeztető réztáblát helyezett el a pad
hátlapján). Mayerffy József
serfőzőmester 1824. február
13-i halálát megelőzően nagy
vagyonáról már magyarul írott
testamentumban rendelkezett
a közeli Gödön. A göd-pusztai temetőben temették el. A
sírja fölött emelkedő vörös
márványból készült obeliszk
még ma is áll. A sződi Majéri-szőlők dűlőnév („Majérok”)
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és az ott látható kút a mai napig őrzi a család nevét és szőlőtelepítéseiket.
József testvére, Ferenc otthona viszont már nem a csörögi kúria volt, hanem saját
kastélyában Szentlőrinc-pusz-
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tán (ma Budapesten Pestszentlőrinc a XVIII. kerület
egy része) lakott. Vecsési szőlőbirtokán szőlőfajta-gyűjteményt létesített, ezt hívták Feri-majornak, Feri-szőlőnek,
majd később Feri-szőlőhegy-

nek. Mivel a család rendelkezett az egyik legnagyobb magyar szőlőbirtokkal, ő mint a
terület birtokosa lett később a
Ferihegyi Repülőtér névadója. És hogy miért lett hegy a
szinte teljesen sík terület neve?

Szőlőt a filoxéra-vész előtt általában hegyen telepítettek,
így célszerűnek látszott ezt a
szőlősüket is a Sas-hegy és a
Csörögi-hegy után „hegynek”
titulálni.
Volentics Gyula

Citeraszó, dalos jókedv, finom falatok, kiváló szervezés
– mindez az első sződi nótaesten

Az
este
bebizonyította, hogy nem csak egy focimeccsre, vagy óvodai, iskolai eseményre jönnek össze
a sződiek. A szépkorúakat is

meg lehet és meg kell szólítani, és közösen hívni őket: negyedévente veletek újra a Faluházban!

Pruszlikomon párosával a rózsa
Régen voltak lakodalmak, a
menyasszonytánc után olyankor alkalom adódott a nótázásra. Mostanság lagzik sincsenek és valahogy a népdalok is kikoptak hétköznapjainkból.
A helyi baráti nótázást régóta terveztük, szerettünk volna összejönni, felidézni a régi
sződi dallamokat, de igazából
nem volt erre alkalmas terep.
A Faluház átadását követő hetekben azonban az est háziaszszonya, Miletin Julika belevette magát a szervezésbe és vé-

gigjárta azokat a családokat,
ahol tudta, hogy olyan társakra lel, akik tudják még hogyan
„porzik a nagy sződi utca”.
Aztán egy téli vasárnap délután a megterített asztalokra
került a sütőkből a káposztás
rétes, krumplis pogácsa, meg
a hozzá való jóféle vörös is a
pince mélyéről. Előkerült Turányik Pista bácsi citerája és
felcsendültek azok a régen
hallott dallamok, amelyekből
még este kilenckor sem tudtunk kifogyni.

