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Helytörténet - emlékezzünk régiekről

Idén már Sződ is csatlakozott a Kulturális Örökség Napjai programsorozathoz

SZŐD KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÉNEK NYOMÁBAN
2013. szeptember 21-én, szombaton a Sződi Helytörténeti
Alapítvány és a Faluház szervezésében helytörténeti barangolásra csábítottuk a sződieket.
A lelkes érdeklődők megtekinthették az utóbbi évtizedben a
kiváncsi tekintetek elől elzárt 150 éves Szalachy-kúria közvetlen környezetét és annak lepusztult belső tereit. A kalauzolásban segítségünkre volt a Szalachy család utolsó ispánjának fia,
Nagy Frici bácsi, aki sok érdekességet mesélt el a családról és
az épület történetével kapcsolatban.
Innen egy rövid sétával átjutottunk a Rét utcába, ahol Fodor
Dezső fémkeresős kutató sződ-környéki leleteit tekintettük
meg. A zubbonygombtól az ólom puskagolyón át, a nyílhegyig, a karperectől a buzogányfejig sok minden várta a régészet iránt is fogékony látogatókat. Dezső
már jó néhány éve sikerrel „vallatja” műszerével a sződi határt és talán egyszer egy helyi múzeumba
is kerülni fog néhány tárgy az itt elénk tárt leletekből.
Volentics Gyula
helytörténeti kutató, a magyar kultúra lovagja

Az elénk tárt sződi leletek

Fodor Dezső kutató

A sződi Szalachy-kúria

Évfordulónaptár
10 éve, 2003-ban történt a regionális hulladéklerakó létesítésével
kapcsolatos sződi helyi népszavazás. Mivel Sződön (is) elutasította a
lakosság a tervet, ezért az objektum Kerepesen épült fel.
20 éve, 1993. november 1-jén történt a II. világháborúban elesettek
katolikus templom mögötti emlékművének az átadása.
20 éve, 1993. szeptemberében rendezte meg a Sződi Fórum Egyesület az 1963-ban járási bajnokságot nyert labdarúgók tiszteletére az
öregfiúk labdarúgó bálját.
30 éve, 1983-ben lett megalakítva az iskolai Kyselica Néptáncegyüttes, ami sokáig iskolai szakkörként működött, majd a népi tánc
jó néhány évig külön tantárgy is volt az iskolában. Az idei évtől a
tánccsoport a szakkörök között már nem található meg.
100 éve, 1913-ban Pozsonyban született Nagy Károly sződi iskolaigazgató, aki 1947-től 1955-ig vezette az intézményt.
150 éve, 1863-ban született a volt sződi földbirtokos, Vác polgármestere és országgyűlési képviselője, Gajáry Géza.
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Nagy Frigyes és a szervező a kúria felfeszített ablaka előtt
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