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Miről is van szó? 

Néha úgy érezzük, Sződligeten 
szlogenné vált a mondat: „Ezt ne 
írd meg!” Nem túl nagy terjedel-
mű újságunkat sokszor alig tudjuk 
megtölteni a Sződligeti emberek 
véleményével, kérdéseivel, prob-
lémáival, mert sokan elzárkóznak 
a nyilatkozatok elől.

Ha mégis sikerül rávenni vala-
kit egy-egy beszélgetésre, másnap 
már folyamatosan csörög a tele-
fon. „Ezt ne írd meg, ezt javítsd 
ki, inkább így írd, erről nem aka-
rok beszélni”, stb. Az elsőként el-
mondott őszinte, spontán válaszok 
utólag, némi gondolkodás után, 
megfontolt, óvatos, semmitmondó 
válaszokká szelídülnek.

Elég gyakori az „élből” vissza-
utasítás is. „Nem akarok nyilat-
kozni, nem akarok reflektorfénybe 
kerülni.” És telefonba sorolják a 
sérelmeiket, véleményüket, taná-
csaikat, kritikájukat. Az újságíró 
azt mondja, nosza, írjuk meg, itt az 
alkalom, hiszen mi vinné előbbre 
a dolgokat, mint az, hogy rávilágí-
tunk egy témára, beszélünk róla? 
Hogy lennének olyanok, akik 
esetleg nem úgy gondolnák, netán 
még ellenvélemény is megjelenne 
az újságban? Na és? Hiszen erről 
szól a sajtó!

Félnek az emberek? De mitől? 
Miért csak egymás közt pusmog-

nak, gyakran miért nem merik bát-
ran vállalni véleményüket? Miért 
nem merik ütköztetni álláspont-
jukat, gondolataikat másokkal? 
Vagy, ha igen, akkor miért csak 
név nélkül? A múlt rossz beideg-
ződései - politikai megfélemlítés, 
félelem a konfliktustól, a más vé-
leménytől? Mit mondanak az em-
berek, az ismerősök?

Pedig tudomásul kell venni min-
denkinek, hogy az embernek – az 
értelmiségnek különösen – kötele-
zettségei is vannak a közösséggel 
szemben, amelyben él. Legyen az 
akár a nemzet, akár egy kis falu kö-
zössége. Az is egyfajta vélemény, 
ha valaki feláll egy bizonyos szék-
ből, mert nem ért egyet az ott folyó 
dolgokkal. (Erre gyakran láthat-
tunk példát itt Sződligeten is a kö-
zel- és a nem olyan közeli múltban 
is.) De ez kevés! Ha valaki nem 
védi meg véleményét, nem harcol 
az általa rossznak ítélt dolgok el-
len, akkor nem tett semmit! Maga 
is bűnös lesz, hisz „bűnösök közt 
cinkos, aki néma”.

Szeretnénk, ha újságunk valóban 
Sződligetről, a sződligetiekről, éle-
tükről, problémáikról, vagy éppen 
boldogulásukról szólna. Mert az 
ellenkező véglet sem boldogítja a 
szerkesztőt. Néha tartalmas, mag-
vas gondolatok, írások helyett, 
szóvirágokkal tarkított, negédes 
írásokat kapunk, hosszú sorokban 
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olyan dolgokról, ami igazából egy 
pár mondatos, rövid tájékoztató 
kellene, hogy legyen. Vagy éppen 
a – semmiről.

Mi, szívesen várjuk ötleteiket, 
írásaikat, cikkeinkkel kapcso-
latos észrevételeiket és nem fo-
gunk megsértődni, ha netán nem 
mindenben értenek velünk egyet! 
Legfeljebb majd ütköztetjük a vé-
leményeket – hiszen az viszi előre 
a dolgokat.

 A szerkesztők



Sződligeti Hírforrás: Emlékszik még arra, 
hogy amikor egy éve polgármesterként ment 
be az irodájába, mi volt az első dolog, amit 
csinált?
Juhász Béla: Igen, emlékszem. A Tiszta For-
rás Szövetség választási programját kitettem 
az asztalomra. Azóta is ott van és gyakran 
előveszem. Ez ugyanis a stratégiai tervünk. 
Ebben néhány konkrét intézkedés tervei is 
szerepelnek ugyan, de a legfontosabb az a 
szemlélet, ami ebből a programból kiolvas-
ható. Mi nagyon komolyan gondoltuk azt, 
amit akkor a választóknak ígértünk és az ott 
megfogalmazott elvekhez azóta és ezután is 
tartani akarjuk magunkat.
SZHF: Mégis, mi volt a legsürgősebb, legfon-
tosabb feladat akkor?
J.B.: Egy ház építésénél is elsőként az alap 
készül el és utána lehet hozzáfogni a falak 
emeléséhez. Az önkormányzat életében a 
pénzügyi helyzet az a fundamentum, amelyre 
alapozva meg lehet kezdeni a fejlesztéseket. 
Miután az alapon lévő repedéseket megvizs-
gáltuk, az alábbi kép tárult elénk: 2006-ban 
40 Millió Ft hitelt vett fel a korábbi képvise-
lő-testület. A hitelek lejárati ideje 2026. és a 
kamatokkal együtt addig összesen 60 Millió 
Ft-ot kell visszafizetni. Ami még nagyobb 
probléma volt, hogy a görgetett adóhiány 
ezen időszakban 47 Millió Ft volt és ezt fe-
jelte meg a 7,5 millió forintos lakossági sze-
métdíj tartozás. Hatalmas összegek, amelyek 
papíron szerepeltek az önkormányzat bevéte-
lei között, a valóságban azonban nem érkez-
tek be, így elkölteni sem lehet őket. Márpedig 
egy önkormányzati kassza hasonlóan műkö-
dik, mint az otthoni családi kassza. Csak azt 
tudjuk elkölteni fejlesztésre, ami a számlán 
van. Például a gépjárműadó számlán ekkor, 

az előző időszakok tartozásával együtt, össze-
sen mínusz(!) 17 Millió Ft volt. Ebből kellene 
utakat építenünk, de a nincsből nem lehet. Azt 
se feledjük el, hogy a települést működtetni, 
a számlákat fizetni kell.  Csak a közvilágítási 
számla havi 900.000Ft a téli időszakban. Ezért 
sürgős intézkedésre volt szükség a pénzügyek 
terén. A programunkban is szerepelt, hogy a 
közkiadásokhoz mindenkinek hozzá kell já-
rulnia és azt ígértük, hogy hatékonyan és ha-
tározottan be fogjuk szedni az adókat.

Átérezve a válságtól sújtott emberek ne-
héz helyzetét, úgy döntöttünk, hogy a helyi 
adóhatóság bevonásával egy alkut kínálunk 
az adóhátralékosoknak. Ennek az „adó-am-
nesztiának” a lényege az volt, hogy aki no-
vember hónapban megfizeti a tartozását, vagy 
részletfizetési megállapodást köt, az mentesül 
a pótlék és a bírság megfizetése alól. Viszont 
azokkal szemben, akik nem mutatnak fizetési 
hajlandóságot, a lehető legszigorúbb eszkö-
zökkel lépünk fel azért, mert azon a vélemé-
nyen vagyunk, hogy mindenkinek kötelessége 
hozzájárulni a közös kiadásokhoz. Az intézke-
dés és az azóta teljesített munka sikeres volt.  
Jelenleg már csak 29.000.000 Ft az összesített 
adóhiány, amely a hatékony behajtásnak kö-
szönhetően hónapról-hónapra csökken. 
SZHF: Ezek után hogyan alakult Sződliget 
költségvetése 2011-ben?
J.B.: Az önkormányzat gazdálkodása egy 
éves terv alapján történik. Ezt hívják költ-
ségvetésnek. Amikor elkészítettük ezt a ter-
vezetett, akkor úgy tűnt, hogy amennyiben 
minden fejlesztési elképzelésünket megvaló-
sítjuk, közben működtetjük a települést, tehát 
számlákat és bért fizetünk, az utakat karban-
tartjuk, akkor az csak úgy lehetséges, hogy az 
év végére 14 Millió Ft forráshiány lesz. Csak 

érdekességként szeretném megjegyezni, hogy 
ezt a hiányt 2010. évre az előző önkormányzat 
még 35,5 Millió Ft-ra tervezte, tehát mi ezt az 
induló mínuszt szerettük volna fokozatosan, 
1-2 év alatt lefaragni.

Ugyanakkor az okos és megfontolt gazdál-
kodás eredményeképpen a féléves értékelés-
nél már látszott, hogy ennek a tervezett hiány-
nak is sikerült a felét ledolgozni. Amennyiben 
váratlan dolgok nem jönnek közbe akkor 
Sződliget éves költségvetése hosszú évek után 
ismét egyenesbe jöhet és hiány nélkül zárhat-
juk az évet. Azaz csak annyi pénzt költ el az 

A 2010. októberi önkormányzati választásokon, Sződligeten 
mint a polgármesteri posztért, mint pedig a képviselő-testületi 
helyekért folytatott versenyt a Tiszta Forrás Szövetség jelöltjei 
nyerték, a korábbi évek eredményeihez viszonyítva elsöprő 
szavazat-többséggel. A lokálpatrióta egyesület a választási 
kampányban fejlődést, Sződliget felemelkedését ígérte. Azóta 
kerek egy év telt el, ami kiváló lehetőség arra, hogy rövid 
leltárt készítsünk és megnézzük mit sikerült ez alatt az idő 
alatt a „tiszták” választási ígéreteiből megvalósítani. Ezért egy 
szerkesztőségi beszélgetésre hívtuk meg a község egy éve 
megválasztott polgármesterét,  
Juhász Bélát, és az eltelt időszak eredményeiről kérdeztük.

Egy év mérlege
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önkormányzat, amennyi a bevétele és sikerül 
megállítani az adósság növekedését.
SZHF: Ez több mint reményt keltő állapot… 
Előfordulhat, hogy jövőre már pozitívba for-
dulhat a község költségvetése?
J.B.: Nem csak mi gondoljuk így! Meglepe-
tésemre helyi népszavazást kezdeményeztek 
a Vác déli lakóparki részen lakó családok 
azért, hogy elválva Váctól, Sződligethez csat-
lakozhassanak. Valószínűsítem, ebben az is 
közrejátszik, hogy több perspektívát látnak 
Sződliget településben, mint Vác városában. 
SZHF: Az év elején sokat cikkezett az erdővá-
gásról a sajtó. Néhányan egyenesen azt vizio-
nálták, hogy Sződligetről eltűnik a liget és az 
ott élő madarak… 
 J.B.: A pénzügyi takarékosságban az alapkon-
cepció az volt, hogy a meglévő értékeinkkel 
kell okosan gazdálkodni. Ennek szellemében 
döntöttünk úgy, hogy fejezzük be a 2005-ben 
meghirdetett, majd – nem tudom miért, de – fel-
függesztésre került erdő-felújítási programot. 
Az önkormányzatot, mint erdőtulajdonost, 
egyébként törvény is kötelezi erdőgazdálko-
dásra. Sződliget erdeinek nagy része gazdasági 
megfontolásból ültetett erdő, és mint ilyen a 
sződligeti emberek érdekeit kell, hogy szol-
gálja. Én nem látom ördögtől valónak, hogy az 
erdőgazdálkodásból bevételünk keletkezik és 
ebből a bevételből utak épülnek. A kivágott er-
dőket pedig pótoljuk – nem fél méteres ujjnyi 
facsemetékkel, hanem 2-3 méteres előnevelt 
fák ültetésével, amelyeket teljes egészében pá-
lyázati pénzből tudunk megvenni. 

Ebben az évben már hozzávetőlegesen 1200 
méter út épült a lakók és az önkormányzat 
összefogásával, amelynek pénzügyi fedezetét 
éppen a fakitermelésből befolyt pénz jelen-
tette. A Jókai, a Meggyfa utcánál és a Nyárfa 
köznél jellemzően 30.000 Ft háztartásonkénti 
önrész összeadásával a lakók a teljes költség 
negyedét vállalták magukra. Ezt a programot 
folytatni szeretnénk és továbbra is várjuk az 
utcák lakosaiból felálló építőközösségek je-
lentkezését. A Rózsa utca és a Malom utca 
felújítása pedig pályázati pénzből valósul, 
valósult meg.

A természetvédelemmel kapcsolatban pe-
dig – egy országgyűlési képviselő kérdése 
okán – miniszteri vizsgálat is indult az ügy-
ben. Ez a vizsgálat megállapította, hogy az 
önkormányzat mindenben törvényesen cse-
lekedett és jóhiszeműen járt el. A madárvédő 
odútulajdonosok viszont nem tettek eleget a 
törvényi kötelezettségeiknek, nem jelentették 
be sem a Nemzeti Parknál, sem a Környezet-
védelmi Hatóságnál, sem pedig a tulajdonos 
önkormányzatnál azt, hogy az erdőbe odúkat 
telepítettek. Ezért a hatóságok jóhiszeműen 
korlátozás nélkül adták ki a favágási enge-
délyt. Mivel mi sem tudhattunk a madárvédők 
tevékenységéről, nem terhel minket felelős-
ség. 
SZHF: A szemétszállítás díja a másfélszere-
sére emelkedett. Ez is a programjukban sze-
repelt?
J.B.: Nem, természetesen nem szerepelt a 
programunkban a szemétszállítás díjának 
emelése. Sőt, mindig is elleneztük. 

Korábban említettem, hogy a lakossági 
szeméttartozás 7,5 Millió Forint volt. Ez a 
hatalmas összegű tartozás – ami ráadásul fo-
lyamatosan növekedett – már kezelhetetlen 
volt.  2011 januárjától, a szemétdíj beszedését 
átadtuk a közszolgáltató Remondis Kft-nek. 
A szemét díja nem csak a szállítási költségek, 
hanem a hulladék ártalmatlanításának költsé-
ge miatt nőtt meg. 10 évvel ezelőtt, az akkori 
polgármester aláírt egy csatlakozási szerző-
dést a Zöldhíd programhoz. A program tavaly 
ősszel elindult. Addig a Dunakeszi mellet-
ti szemétlerakóba rakták le a szemetünket, 
tonnánként 10.000 forintért, most – ez szer-
ződéses kötelezettségünk – Kerepestarcsára 
kell vinni, ahol tonnánként 19.000 forintot 
kérnek a lerakásért. A két lerakói ár között 
lévő különbség, valamint a távolabbi helyre 
való szállítás költsége jelent meg a szemétdíj-
ban. A 10 éve megkötött, Sződliget számára 
nagyon előnytelen szerződésből nem tudunk 
kilépni, ez komoly költségekkel járna. És bár 
a hulladék feldolgozása az új lerakóhelyen a 
legkorszerűbb, környezetbarát technológiák-
kal történik, szeretnénk, ha csökkenhetne a 
szemét-díj, ezért vizsgáljuk a lehetőségeket 
települési és kistérségi szinten is.
SZHF: Hogyan működik az önkormányzatnál 
a döntéshozatal? Azt ígérték, hogy a lakosság 
széles körét be fogják vonni a döntésekbe…

J.B.: Igen, igyekszünk is minél több sződligeti 
embert bevonni a döntéshozatalba, ezért Szent 
István király intelmeit megfogadva, felállítot-
tuk az Idősek Tanácsát és az Ifjúsági Tanácsot, 
akik tanácskozási és véleményezési joggal 
bírnak. Nyitottak vagyunk minden olyan öt-
letre, véleményre, amely előre mutat és a fej-
lődést szolgálja.
SZHF: Programjukban szerepelt, hogy min-
den lehetséges pályázaton részt kell venni. Mi 
valósult meg ebből?
J.B.: Minden lehetséges pályázaton indul-
tunk. A Polgármesteri Hivatal akadálymen-
tesítésére elnyertünk 13,5 Millió forintot, a 
munkálatok már megkezdődtek. A Honvé-
delmi Minisztérium pályázatán 2,6 Millió 
forintértékben nyertünk el eszköztámogatást. 
A Belügyminisztérium Vis Maior alapjához 
5 Millió forint értékben adtunk be pályáza-
tot az utak helyreállítására.  A nyári szociális 
gyermekétkeztetésre, amelynek keretében 41 
gyermek 45 napig kapott felmelegíthető, tar-
tós élelmiszert, 680.000Ft támogatást nyert 
pályázatunk. 

Az Ökumenikus segélyszervezet segítsé-
gével, tavasszal 150 rászorulónak juttattunk 
élelmiszer csomagot. A következő segély-
szállítmány október végén érkezik. Várjuk 
a kormányzati ígéret szerint szeptemberben 
kiírásra kerülő intézménybővítési pályázatot, 
amelyen a már kész óvodabővítési tervvel 
kívánunk indulni. Amennyiben siker koro-
názza a törekvésünket, akkor hamarosan két 
új foglalkoztatóval bővülhet az óvoda, és már 
2,5 éves kortól fel tudunk venni gyermekeket 
az oviba, ezzel is segítve a mamák mielőbbi 
munkába való visszatérését. Csatlakoztunk az 
Észak-Dél hajózási projekthez, amely arról 

Folytatás a 12. oldalon
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– Mióta élsz Sződligeten?
– Immár 64 éve, Vácról költöztünk ide.
– Úgy hallom, más volt a világ itt akko-

riban?
– Valóban. Sokkal mozgalmasabb volt 

az élet! Fiatalon a kézilabdacsapat vezetője 
voltam, futballoztam, atletizáltam. Igazából 
jól ment minden sport, de főleg az atlétika… 
de aztán megismertem a „nagy őt” és férj-
hez mentem. Szóval régen még más volt itt 
a közösségi munka. Voltak ifjúsági csopor-
tok, KISZ-, később DISZ-csapatok, vallási 
egyesületek. Nagy élet volt a faluban! Ezek 
a szervezetek rendeztek „mulatságokat” – 

ahogy akkor hívták -, ahol a fiatalok együtt 
szórakoztak az idősekkel. Nem volt szégyen, 
hogy ott volt az anyukám is. Vagy ott volt a 
régi grófi park, ahol több éven keresztül egye-
temi, katonai szünidős táborok voltak, és ők 
is fellendítették a község pezsgését, közösen 
velünk szervezték a programokat. 

– Most sajnos nincs olyan „Duna-part”, 
mint azelőtt, főleg hétvégén tele volt. Voltak 
vendéglők, szólt a zene, tánc, idős, fiatal, jól 
érezte magát. 

– Annyi helyen elmondtam már, hogy 
Sződligetnek van a legszebb Duna-partja a 
Dunakanyarban: rét, erdő, szabadtéri színpad. 

De mostanában sajnos csak alkalomszerűen 
van egy-egy rendezvény. Valahogy az embe-
rek passzívak lettek. 

– De azért jól érzem itt magam. Három 
alkalom is lett volna innen elmenni, de nem 
éltem ezzel, sőt, az egész családomat össze-
fogtam és mindkét gyermekem itt él a közös 
házunkban.

– Bemutatnád a családod?
– Igen. Ebben a 250 négyzetméteres házban 

lakunk, egymástól független lakásokban négy 
generációval. Jól megvagyunk. Családom 
legfiatalabb tagja 5, a legidősebb 56 éves.

– Mikor, és honnan jött az ötlet a 
Szupernagyik megalakításához?

– Fiatalon sokat táncoltunk, sportoltunk, 
szórakoztunk. Aztán valahogy gondoltunk 
egyet és a Nyugdíjas Klubon belül 7 éve meg-
alapítottuk a Rocknagyikat, de miután nem-
csak rock-ot táncoltunk, 2004-ben nevünket 
Szupernagyikra változtattuk és kiegészültünk 
a Nyugdíjas Férfiklub néhány tagjával.

– Úgy tudom, hogy már utánoznak 
is benneteket. Egyébként kikből áll a 
Szupernagyik együttes, és mit adtok elő?

– Összesen húszan vagyunk: a tánccsoport 
10 és az énekkar is 10 főből áll. De tulajdon-
képpen mindenki énekel, én tangóharmoni-
kázom. Műsorunk nagyrészt saját szerzemé-

SZŐDLIGETI SZUPERNAGYI 

Egy csésze kávé Hajdú Tibornéval

Lehet, hogy sok ember 
furcsának találja, én viszont 
kalapot emelek az olyan 
emberek előtt, mint  
a sződligeti Szupernagyik. 
A húsz főből álló ének- és 
tánccsoport tagjainak 
átlagéletkora csaknem 70 év, 
bár ez nem látszik rajtuk.  
Talán az ennek az oka,  

hogy egy igazi, jó kis közösséget alkotnak, s még mindig táncolnak, 
énekelnek, szórakoznak. 
Ennek a szuper kis csapatnak tagja Hajdu Tiborné, Éva néni,  
aki a kezdetektől tagja a Nyugdíjas Klubnak, illetve  
a tánccsoportnak. Éván nem látszik az idő: korát meghazudtoló 
fürge mozgású, élénk, fiatalos, lendületes.  
Hamar összebarátkoztunk, s pár perc elteltével, bár ekkor 
találkoztunk először, mint régi ismerősök diskuráltunk.
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nyekből áll, a szövegek nagy részét én írom, 
de természetesen más dalokat is énekelünk.

– Annyi mindennel foglalkozol, zenét is 
tanultál?

– Nem, autodidakta módon tanultam meg 
tangóharmonikázni – hallás után játszom. A 
táncok koreográfiáját pedig együtt találjuk ki, 
és a fellépő ruhákat is magunk készítjük.

– Milyen táncokat adtok elő?
– Van tíz táncunk: country, „apácatánc”, 

rock and roll, cigánytánc, „szakácstánc”, 
orosztánc, „nyári hangulat” (Boney M zené-
re), limbó-hintó (Fenyő Miklós zenéjére), rap 
és „matróztánc”. Egyébként több országos 
TV-csatornán szerepeltünk már, kb. 150 fellé-
pésünk volt ország szerte, díjazás nélkül, csak 
az útiköltséget térítették meg.

– Tudom, hogy verseket is írsz, néhány 
valóban gyönyörű! Miért és hogy születnek 
ezek a versek?  

– Általában akkor, ha valami nagyobb ér-
zelmi hullám ér. Vagy nagy bánat, vagy öröm, 
vagy egyszerűen egy gondolat, egy látvány, 

10 taggal, jelenleg 30-an vagyunk. Az alapító 
elnökünk 2003. év végén kilépett a klubból, 
ekkor a vezetést én vettem át, de persze so-
kat segítenek a tagok, főleg az elnökhelyettes, 
Dömötör Judit. Kirándulunk, rendezvényeket 
szervezünk, bográcsozunk, színházba me-
gyünk a Barangolók csapatával. Megünnepel-
jük egymás névnapját, bingózunk, egyszóval 
jól érezzük magunkat.

– 2007-ben Sződligetért Emlékérmet 
kaptál. Miért?

– Hát… gondolom az évek hosszú során 
a közösség érdekében kifejtett munkásságo-
mért. Őszintén örültem neki.

– Szívesen megnézném a műsorotokat, 
mikor léptek föl legközelebb?

– A Sződligeti Falunapon, szeptember 10-
én countryt fogunk táncolni. Ezt kérték tő-
lünk. (A nyomdai átfutás miatt – mire e szá-
munk megjelenik – a falunap már lezajlott, 
ahol a Szupernagyiknak hatalmas sikerük 
volt. A szerk.)

– Búcsúzóul lehet egy kérésem? Láttam 
itt egy rövid, nagyon szép verset, ami sok 
mindent elárul rólad. Megengedett, hogy 
megjelenjen?

– Természetesen.

Bedő Ibolya

 

SZŐDLIGETI SZUPERNAGYI 

Egy csésze kávé Hajdú Tibornéval

ami megérint. Egy szép szerelem, kis unokám 
születése, vagy szeretett édesanyám halála. 

– Vannak-e felkéréseitek mostanában?
– Hívtak többfelé, de – sajnos, újabban még 

a benzinköltségünket sem tudják kifizetni, tá-
mogatóink pedig nincsenek, ezért aztán mos-
tanában kevesebbet lépünk fel.

– Mi szólnak a gyerekeid, az unokáid a 
táncoláshoz, a fellépésekhez?

– A családom értékeli a munkámat, a tevé-
kenységemet, sok fellépésen részt vesznek, és 
mindenben támogatnak. És ez minden „szu-
percsaládról” elmondható.

– Beszéljünk egy kicsit másról! A Nyug-
díjas Klubnak is oszlopos tagja vagy.

– Igen, 1990-ben, 21 éve alakultunk kb.  

AZ ŐSZI  
HOLDSUGÁR

Őszi ligeti lombok,  
lágy zizzenve hulló,  
sárga levelek,

S a gyér lombok közt  
bujkáló holdsugár,  
titkot őriznek,
valamit sejtenek. 

Az tudja csak,  
aki arra jár,  
érteni titkukat,

Ki érzi  
a vágy csendjén  
zizzenő hangokat,

S ölelő karod közt  
észre sem veszi már,

Hogy haját lágyan,  
ezüsttel bevonja  
a megértő, cinkos

őszi holdsugár.
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Az agyagba égetett múlt 
emlékei Sződligeten is jelen 
vannak. Beszédesek  
a lakóházak bélyeges téglái, 
melyek zömében 1872 és  
az 1920-as évek közötti  
időszakban a helyi téglagyárban 
készültek. 

A Floch-Reyhersberg család  
és Sződ környéki tevékenysége 

A gyár későbbi tulajdonosa kiemel-
kedő helyet foglal el Sződ helytörté-
netírásában is, mivel tevékenységük a 

gazdasági élet szinte egészét felölelte; 
mezőgazdaság, téglagyár, kikötő, do-
hányszárító, vízimalom, szeszgyár, par-
cellázó részvénytársaság, de sok szántó 
erdő, gyümölcsös is volt a birtokukban, 
sőt saját magániskolát tartottak fent, va-
lamint a Sződ-Sződliget vasútállomással 
szemben kocsmát és mozit is üzemeltet-
tek. Természetesen, mint minden jelen-
tős földbirtokos család kúriát is építet-
tek, amely mellett a kicsiny, az 1950-es 
években lerombolt Nepomuki Szent Já-
nosról elnevezett családi kápolnájuk állt. 
Vélhetően ez a téglagyártelepen, a gyár 
temetőjében 1881-ben már álló kápol-
na nemcsak a gyártulajdonos, hanem a 
munkásai lelki üdvét is szolgálta.

Birodalmi lovag  
dr. Floch Henrik János

A család – több forrással ellentétben - 
nem közvetlenül Német-Sziléziából, ha-
nem Alsó-Ausztriából települt át a Pest 

megyei Sződre. Nemességüket vélhetően 
még a harmincéves háború idején szerez-
ték, és birodalmi lovagi címüket 1797-től 
az 1951-ben történő kihalásukig viselték. 
Magyarországi birtokaik egyrészt Heves 
vármegyében (Halma), valamint Pest-
Pilis-Solt-Kiskun vármegyében, Sződön 
és környékén voltak, ahol 1871-ben hir-
dették ki nemességüket. Floch Henrik 
János Nepomuk (Weitra, Alsó-Ausztria 
1824. december 27. – Sződrákos, 1904. 
május 13.) Ausztriából történő áttelepülé-
se után életének nagy részét már Magyar-
országon töltötte. Pénzügyi tanácsosként 
Ferenc Józseftől a gödöllői koronaurada-
lom megszerzése körüli érdemei elisme-
rése gyanánt 1869-ben megkapta a III. 
osztályú vaskorona rendet.

1871-ben vette meg a sződrákosi bir-
tokot, amely akkor még teljesen kopár, 
futóhomok volt. A fásításban nyújtott 
eredményeiért a földművelésügyi mi-
niszter hat alkalommal oklevéllel tüntette 
ki. Reyhersberg nemesi előnevük hasz-
nálatát 1896-tól engedélyezték. 1897-ben 
Sződrákoson és Kisgödön (ma Alsógöd) 
1246 holdat birtokolt. Henrik felesége, 
Schmitt Jozefin Francziska (Frankfurt 
am Main, 1833. április 20. – Sződrákos, 
1914. október 07.) volt.

Birodalmi lovag  
dr. Floch-Reyhersberg Alfréd

Henrik fia, Floch Alfréd Mária Alajos 
Antal Ágoston (Bp., 1871. július 30. – 
Sződliget, 1951. március 27.) életét már 
hazánkban élte. Ő az ősökkel ellentétben 
nem hivatalnok, hanem tehetséges me-
zőgazdász lett. Tanulmányokat folytatott 
a budapesti és a bonni egyetem jogi fa-
kultásán, majd a magyaróvári gazdasági 

akadémián. A gazdálkodás terén annyira 
képzett volt, hogy gazdatiszt nélkül vezet-
te több mint ötven évig gazdaságát, me-
lyet „Puszta Sződrákos – Csörögh - Gödi 
Gazdaság” néven szerepelt levélpapírján. 
A gazdaság mellett fontos volt a téglagyár 
is, melyet a levélpapír második sorában 
„Sződrákosi és Gödi Tégla- és Cement-
lap Gyárak ” felirattal jelzett. 1928-ban 
a Váci Hírlapban cáfolta a róla elterjedt 
hírt, miszerint zsidó származású volna.

Floch Alfréd Pest vármegye tisztelet-
beli főszolgabírája, de 1938-ig a járási 
mezőgazdasági bizottságnak is elnöke 
volt. 1904-től Pest vármegye törvény-
hatóságának és igazgatósági tagja, de 
a vármegye gazdasági egyesületében, 
valamint az Országos Magyar Gazda-

sági Egyesületben is számítottak mun-
kájára. Virilis képviselőként tagja volt a 
helyi elöljáróságnak, világi elnöke volt 
a sződligeti egyházközségnek, de tag-
ja volt többek között a három település 
iskolaszékének, a sződi egyházközségi 
képviselő-testületnek, a birtokain létesült 
óvodák felügyelő-bizottságának is. Floch 
Alfréd birtokának területe 1910-ben Csö-
rögi-, majoron és pusztán 1280 hold, de 
a parcellázások miatt 1924-ben már csak 
957, majd 1930-ban ismét 1000, 1945-
ben 750 hold volt. A földreform után az 
új hatalom mindössze 100 hold területet 
hagyott meg számára.

Két új település megszületésében ját-
szott tevékeny szerepet: területeinek egy 
részét felparcelláztatta, ennek eredmé-
nyeképpen jött létre Alsógöd egy része 
(Kisgöd) és a későbbi Sződliget. A tel-
kek értékesítésével Floch saját cége, a 
Sződliget Parcellázó Rt. (Budapest, V. 
ker. Lipót krt. 29. I. em.) foglalkozott. 
(folytatjuk)

Volentics Gyula

Volt egyszer egy téglagyár
II. rész
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Szeptember 1-jén újra 
megnyitotta kapuját az 
általános iskola.  
Ennek kapcsán kérdeztük  
Gáspár Ágnes igazgatónőt  
a jelenlegi helyzetről, és  
a közeljövőben megjelenő 
közoktatási törvényről.

– Hány tanulója van az iskolának 
jelenleg?

– A szeptember 1-i időpontban 295 
tanulónk volt, ez azonban még most is 
változik, az első egy-két hétben mindig 
van mozgás. A tavalyi évhez képest több, 
akkor 279 gyerekünk volt.

– Hány osztállyal, illetve hány fővel 
indult ez évben az első osztály?

– Két osztály, 25-25 fővel. Ez szintén 
több mint az elmúlt évben, mert akkor 
19-20 fővel indítottuk a kicsiket.

– Jöttek-e új tanulók a sződligeti is-
kolába?

– Év közben mindig vannak gyerekek, 
akik más iskolába mennek, általában 4-5 
főről beszélhetünk, viszont ugyanennyi 
érkezik hozzánk más iskolákból. Ez függ 
a szülők költözésétől is, de előfordult már, 
hogy a gyerekközösségre panaszkodtak, 
vagy a tanuló nem érezte jól magát. 

– Gyakran halljuk a médiában, 
hogy nem kapták meg időben a nebu-
lók a tankönyveket. 

– Ez a mi iskolánkat nem érintette.  
4 éve vagyok igazgató, 18 éve dolgozom 
az iskolában: azóta még sosem volt ilyen 
probléma. Ez az ingyenes tankönyvekre 
vonatkozik, amelyet törvény szabályoz. 
Azoknak a tanulóknak jár ingyenes tan-
könyv, akik rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményt kapnak az önkormányzat-
tól, három, vagy több gyerekes családban 
élnek, illetve a tartósan beteg gyermekek 
esetében. Azt kell tudni, hogy az ingye-
nes tankönyvek normatívája 12 000 Ft/
fő – csak a rászorulók után -, így ez az 
összeg átlagosan nem fedezi az új tan-
könyvcsomagokat. A törvényi szabályo-
zás alapján iskolánk is tartós, kölcsönöz-
hető tankönyvekkel tudja ezt biztosítani. 
A munkafüzeteket és a munkáltató tan-
könyveket értelemszerűen újonnan biz-
tosítjuk. Iskolánkban 105 tanuló veszi 
igénybe ezt a fajta állami támogatást.

– Nagyjából mibe kerül egy alsó, il-
letve egy felső tagozatos tankönyvcso-
mag?

– Pontosan meg tudom mondani: alsó 
tagozatban a legolcsóbb csomag 8 320 
forint, a legdrágább 11 425 forint, vagyis 
átlagosan 9 872 forint, míg a felső tago-
zatosok könyveinek ára 13 655, illetve 
19 865 forint között mozog, átlagosan 
tehát 16 760 forint. Nem kevés!

– Volt-e valami nehézség, probléma 
az elsős gyerekek megnövekedett lét-
száma miatt?

– Mint arról már az előbb szó esett, az 
első osztályba összesen 50 gyereket írat-
tak be az idén, ami a napközis gyerekek 
létszámánál is érvényesül. 42 napközis 
igény volt, amit megoldottunk annak elle-
nére, hogy plusz státuszt nem kaptunk. A 
fenntartó engedélyezte az elsős napközis 
csoport bontását belső helyettesítésekkel, 
így minden napközis igényt ki tudtunk 
elégíteni, és délutánig az iskolában tud-
juk tartani a gyerekeket.

– Mindenféle híreket hallunk mos-
tanában az új közoktatási törvénnyel 
kapcsolatban. Új tantárgyak, egész na-
pos iskola, emelkedő óraszám a taná-
roknak, naponta testnevelés óra, stb. 
Mi a véleménye erről?

– Véleményem szerint az 1993-ban ki-
adott oktatási törvény – amelyet nagyon 
sokszor módosítottak – egy útvesztő. Egy 
új törvényre mindenképp szükség van, 

hogy annak részletei hogyan alakulnak, 
még nem tudjuk. Amit eddig hallottunk, 
azok irányelvek, csak javaslatokat tartal-
maznak, így én nem szeretnék véleményt 
nyilvánítani. Valószínű, hogy novem-
berben fog megjelenni az új közalkal-
mazottak jogállásáról szól törvénnyel 
együtt, akkor fogunk a konkrétumokkal 
szembesülni és akkor tudok majd érdem-
ben nyilatkozni. A pedagógusoknak az 
új törvények megjelenése után kezdődik 
majd egy olyan feladat, ami az egyéb 
munka mellett, nagy terhet fog jelenteni 
nekik. Amikor már konkrét változásokról 
tudunk beszélgetni, az nagyjából január-
február hónap lesz. A törvények megjele-
nése után kezdődik azok átolvasása, ér-
telmezése, a nevelő testületi értekezletek, 
a törvényi előírásoknak megfelelően az 
összes szabályzó áttekintése és módosí-
tása. Ez alatt értem a pedagógiai progra-
mot, amelynek két része van, a nevelési 
program és a helyi tanterv. Ezen kívül 
szervezeti és működési szabályzat a házi-
renddel, és az intézményi minőségirányí-
tási program. Az idei tanévben tehát még 
előttünk van az új oktatási törvény, mely 
remélhetőleg – a költségvetés szűkössége 
miatt – nem csorbítja túlzottan az oktatási 
feladatokat.

Bi

Tanévnyitó
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A zöld gondolkodás központi eleme az 
ökológiai bölcsesség. Annak tudatosítá-
sa, hogy az ember egy nagyobb egész, a 
természet része, a sokszínű alkotóelem 
egyike. Nem leigázója és ura a Földnek, 
hanem egyik „lakója”, s ennél fogva köte-
lezettségei vannak. Tiszteletben kell tar-
tania a többi életforma és természeti elem 
sajátos értékeit is. Mindez nem valami 
széplelkű jócselekedet, hanem – ma már 
tudjuk – az emberiség fennmaradásának 
elemi előfeltétele. A bioszféra működése 
ugyanis összetett egyensúlyi állapotok-
ra épül, amely rengeteg eltérő funkciójú 
elem együttműködésére támaszkodik. Az 
ember felelőssége óriási. Zöldnek kell 
lenni!

Zöldnek lenni egy szemléletet jelent 
– egy alapvető közösségi elvárást és ma-
gatartást. Azt, hogy naponta gondolunk 
arra, hogy tetteink mennyire szennyezik 
a környezetünket. És a környezetünk 
alatt nem csak a saját életünk szűkebb ér-
telemben vett tereit kell érteni. Nem gon-
dolhatjuk komolyan, hogy az én telkem 
levegője tiszta, ha egész kontinenseket 
beborító füstfelhők vannak a  légkörben! 

Csak együtt tehetjük  
zöldebbé a világot!

Egy ember nem sokat tehet azért, hogy 
ne legyen szmog a városban. Ha azon-
ban, aki csak teheti, az kerékpárral, vagy 

villamossal, busszal közlekedik és nem 
egyedül ülve egy autóban pöfög végig a 
városon, akkor együtt már sokat tehetünk. 
Ha környezetünkre való odafigyelés álta-
lánossá és természetessé válik a világon, 
akkor már nemcsak közvetlen környeze-
tünk lesz élhetőbb, de egész bolygónk is 
megőrzi szépségét, tisztaságát.

Pénzben mérhető haszon

Érdekessége a dolognak, hogy nemcsak 
a világot tehetjük zöldebbé,  ha néhány 
dologra odafigyelünk, hanem még anyagi 
előnnyel is jár. Aki energiát takarít meg, 
az nagyon sok pénzt spórolhat, mert az 
energia drága és egyre drágább lesz. A 
kisebb energia-felhasználás azt is jelenti, 
hogy kevesebb energia mennyiséget kell 
termelni, tehát az erőművek kevesebb 
füstöt, mérgező hamut, és nukleáris hul-
ladékot bocsátanak ki a világba. 

Végezzünk el egy nagyon  
egyszerű számítást:

Ha a szobában egy 100 Wattos (ez meg-
felel 0,1 kilowattnak) hagyományos iz-
zóval világítok naponta átlagosan 3 órát, 
akkor egy év (365 nap) alatt 365 nap x 
3 óra x 0,1 kilowatt = 109,5 kilowattóra 
villamos energiát fogyasztok el. Jelenleg 
1 kilowattóra áram kb. 50,- Ft, egy év 
alatt tehát, ennek az egyetlen izzónak az 
üzemeltetéséért 109,5 x 50,-Ft = 5.475,- 
Ft-ot fizetek ki.

Ha ezt a 100 Wattos izzót kicserélem egy 
ugyanolyan fényt biztosító energiatakaré-
kos kompakt fénycsőre, amelynek teljesít-
mény-igénye csak 20 Watt (0,02 kilowatt), 
akkor ugyanígy számolva, egy év alatt 365 
nap x 3 óra x 0,02 kilowatt = 21,9 kilowatt-
óra energiára van csak szükség, amiért 21.9 
x 50,-Ft = 1.095,- Ft-ot kell csak fizetnem. 

Egy év alatt megtakaríthatok 4.380,- Ft-ot 
egyetlen izzónak a cseréjével! És hány izzó 
is van a lakásomban?

Az energiatakarékos izzó többe kerül, 
mint a hagyományos égő, élettartama 
azonban többszöröse annak. A statiszti-
kai adatok alapján a 100 Wattos hagyo-
mányos izzót évente cserélni kell, míg 
az energia-takarékos kompakt fénycső 
akár 6-8 évig is szolgál. Ha belegondo-
lunk, akkor így már nem is olyan nagy 
az árkülönbség. De attól, hogy kicserélek 
néhány izzót a lakásomban mit tettem a 
környezetemért?

Sok kicsi sokra megy

Nos, folytassuk a számolást: ha feltételez-
zük, hogy a Magyarországon élő 3 millió 
család mindegyike lecserél 5 db hagyo-
mányos 100 Wattos izzót energia-takaré-
kosra, akkor az 3 millió x 5 x (0,1 kilo-
watt – 0,02 kilowatt), vagyis  1.200.000 
kilowatt energia-megtakarítást jelent!

Az ország elektromos rendszerének eny-
nyivel kevesebb villamos energiát kell ter-
melni. Talán hihetetlen, pedig ez a Paksi 
Atomerőmű jelenlegi kapacitásának a 60 
%-a, a hazai villamosenergia-felhasználás 
csaknem negyede! Vagyis, a legelterjed-
tebb, hagyományos csúcs-erőművek ese-
tében nincs szükség a tápláláshoz szenet, 
kőolajat, földgázt felhozni a föld mélyéből, 
és nem kell azt elégetni, füstjét, mérgező 
gázait, hamuját a természetbe engedni! 

Legyünk zöldek  
mindannyian!

Az ember, képzelő- és akaratereje foly-
tán képessé vált arra, hogy hatalmas 
civilizációkat, anyagi és szellemi cso-
dákat hozzon létre, ám sohasem szabad 
elfelejtenie, hogy mindezen tevékenysé-
gében otthonának, a Földnek ökológiai 
erőforrásaira van utalva. Képzeljük el, ha 
a Földön élő sokmilliárd ember úgy fog 
majd gondolkodni, hogy természetes lesz 
számára az energiával, a természet erő-
forrásaival való takarékoskodás! 

Mi, emberek csak együtt tehetünk a zöl-
debb világért! ...És minden ott kezdődik, 
hogy én otthon kicserélek néhány izzót a 
lakásomban! Ne várjunk tehát csodákra, 
cselekedjünk!
Cikkünk a „Zöld leszek” Egyesület tá-
mogatásával készült.

Legyünk zöldek!
Zöldnek lenni – ez nem 
ideológia, nem hangos  

politikai mozgalmakban való 
részvételt jelent,  

csak annyit, hogy az élet apró 
dolgaiban tudatosak  

és következetesek vagyunk.
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A Sződligeten megrendezett krikett baj-
nokságnak községünknek közvetlen hasz-
not hozó előnyei is származtak. A polgár-
mester ugyanis meglátta a lehetőséget 
a nemzetközi versenyben és – Gönczöl 
Tamás hathatós segítségével – fölvette a 
kapcsolatot a MÁV illetékes igazgatósá-
gával. Elmondta, hogy lesz itt egy Euró-
pa Bajnokság és biztosan lesznek olyan 
érdeklődők, akik vonaton érkeznek majd 
a versenyekre. Milyen jó lenne, ha nem a 
lepusztult sződligeti vasútállomás fogad-
ná őket, hanem egy, az Európa Bajnok-

sági helyszínhez méltó, felújított, rendbe 
tett és tiszta állomásra érkeznének. A ké-
résem meghallgatásra talált. Karbantartók 
szállták meg az állomást és kifestették a 
jegypénztárt, lefestették a lábazatot, fel-
újították és pirosra mázolták a padokat, 
az esőbeállók a szétvert üvegeit pótolták, 
a peronon található lyukakat, betonozás-
sal javították. Sikerült a Budapest-Szob 
vasútvonal legrendezettebb állomásává 
tenni  a sződligetit. Vigyázzunk tisztasá-
gára és rendjére, hogy még sokáig ilyen 
szép maradjon!

Megújult a vasútállomás

1. Fákat, virágokat és más növényeket ültetek és/vagy támogatom 
gondozásukat.
Csodálatosak a lakóparkok zöldellő kertjei, üdítő látvány a nagyváros-
ban egy virágokkal telerakott ablakpárkány. Ezek a kis növény-szigetek 
nemcsak felvidítják az életet, de éltető oxigént is termelnek a levegőbe 
kerülő széndioxidból. A legapróbb kis zöld levelecske is hozzájárul ah-
hoz, hogy csökkenjen az a teher, amit a füstölgő gyárkémények és az 
autók kipufogó gázai okoznak a Föld légkörének.

2. Lecserélem régi izzólámpáimat energiatakarékos típusokra.
Az energiatakarékos fényforrások 70-80%-kal kevesebb energiát hasz-
nálnak ahhoz, hogy ugyanolyan fényt adjanak, mint a hagyományos 
izzók, amelyek az energia nagy részéből nem fényt, hanem hőt termel-
nek. Ezeknek a korszerű világítóeszközöknek az élettartama is általában 
többszöröse, mint a régi villanykörtéknek. A háztartásomban évente 
több ezer forintot is megtakaríthatok az energiatakarékos izzók hasz-
nálatával. 

3. Amikor csak tehetem gyalog, kerékpárral, vagy közösség közleke-
dési eszközökkel közlekedem.
A világon a nap 24 órájában folyamatosan sok százmillió autó motorja 
zúg és ontja a füstöt, a kormot és a mérgező gázokat a levegőbe. Ha kö-
zösségi közlekedési eszközzel utazom, akkor az egy főre eső szennye-
zés, ami a környezetemet terheli, csak töredéke annak, mintha egyedül 
utaznék egy autóban. 

4. Takarékosan bánok a vízzel és igyekszem csökkenteni a vízfel-
használást a háztartásomban.
A tiszta ivóvíz előállítása és a szennyvizek megtisztítása a legtöbb ener-
giafelhasználással járó ipari folyamatok egyike. Csak egy kis odafigye-
lést igényel, hogy ne folyassam fölöslegesen a vizet fogmosás közben, 
hogy víztakarékos mosogatógépet vásároljak, hogy szakaszos öblítésű 
WC-tartályt építsek be lakásomba. 

5. Még több újrahasznosítás – igyekszem olyan termékeket vásá-
rolni, amelyek anyaga újrahasznosítható és nem szennyezi a kör-
nyezetet.
Ha odafigyelek, hogy az általam vásárolt termékek olyan anyagokból 
készüljenek, amelyeket korszerű technológiákkal újra lehet hasznosíta-
ni, akkor a Föld kincseit védem. 
A műanyagok, a fémek előállításához a szükséges nyersanyagokat a 
Föld mélyéről kell felhozni és sok energiát felhasználva feldolgozni. Ha 
azonban például az ásványvíz műanyag palackját a szelektív hulladék-
gyűjtőbe teszem, abból nagyon sokszor lehet ugyanolyan műanyag pa-
lackot újra előállítani anélkül, hogy a szükséges nyersanyagokat ismét 
elő kellene teremteni.

6. Igyekszem újra felhasználni mindent, amit csak lehet.
Micsoda apró dolog az, ha például vásárolni úgy megyek, hogy min-
dig viszek magammal egy szatyrot, vagy egy kosarat és nem veszek 
minden alkalommal egy új zacskót a pénztárnál. És ez miért jó? – Mert 
sokmillió tonna műanyagzacskót lehet így kivonni a forgalomból, ame-
lyek előállításához akkor sem nyersanyagokra, sem energiára nincs 
szükség és a szemétbe kerülve sem szennyezik tovább a környezetet.

7. Előnyben részesítem a levegőt, a környezetet a lehető legkevésbé 
szennyező termékeket és megoldásokat.
Ha a kertemben ősszel összegyűjtött faleveleket nem elégetem, hanem 
komposztálom, akkor nemcsak a mérgező füstöt nem eregetem a le-
vegőbe, de a virágaimat, növényeimet is tápanyagokban gazdag föld-
be ültethetem, amitől azok még szebbek lesznek. De ha például autót 
veszek, akkor nemcsak a lóerőkre és a kárpit színére figyelek, hanem 
a motor fogyasztására is, hiszen a kevesebb üzemagyagot fogyasztó 
autó a környezetet is kevésbé szennyezi.

8. Csökkentem az energiafelhasználásomat és minden olyan tevé-
kenységemet, amely negatívan hat a Földre és a környezetre.
Mennyi energiát és mennyi pénzt lehet megspórolni, ha megfelelően 
hőszigetelem a házamat, ha olyan kis programozható kütyüt használok, 
amelyik lejjebb veszi a fűtést napközben, amikor nem vagyok otthon. 
Ha olyan mosóport használok, amellyel alacsonyabb hőfokon is tisztára 
tudom mosni a ruhát, ha teljesen lekapcsolom a TV-t éjszakára és nem 
csak „stand by” üzemmódba teszem... Végtelenül sok apró kicsi ötlet, 
sok kicsi odafigyelés és máris zöldebb lehet a világ, amelyben élek.

9. Ha legközelebb elektromos berendezést vásárolok, az minden-
képpen környezetbarát – „Energy Star” jelzéssel ellátott, vagy „A” 
energia osztályba tartozó – lesz.
Ma már az üzletekben is kiírják az elektromos berendezésekre, hogy 
mennyire bánnak takarékosan az energiával. Ehhez egyszerűen megért-
hető jelzéseket és piktogramokat használnak, hogy minden vásárló köny-
nyen el tudjon igazodni. A leginkább energiatakarékos és környezetbarát 
berendezések néha persze kicsit többe kerülnek, mint energiafaló társaik, 
hiszen a legkorszerűbb technológiákat alkalmazzák. De, aki utánaszámol, 
az hamar megérti, hogy mégis érdemes inkább ezeket választani, mert 
nagyon rövid idő alatt behozzák ezt az árkülönbséget azzal, hogy működ-
tetésük jóval kevesebb energiát igényel, ami a villanyszámlában mutat-
kozik meg. ...És persze a szebb, zöldebb világban...

10. Érdeklődöm, figyelemmel kísérem a környezetvédelem ügyét és 
családomnak, barátaimnak is példát mutatok, hogyan tehetik szeb-
bé és zöldebbé a világot. 
Hiszen ők is könnyen beláthatják: megéri zöldnek lenni!

10 egyszerű lépés, hogy zöldebb legyen a világ
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szól, hogy Európa Uniós pályázat keretében, 
tömegközlekedési jelleggel, gyorsjáratú ka-
tamarán hajók fognak közlekedni a Dunán. 
Várhatóan felére fog csökkenni az utazási 
idő és az utazási költsége annak, aki példá-
ul Sződligetről Budapest belvárosába esetleg 
Budafokra utazik.
SZHF: Ha már a Dunáról esett szó – mi tör-
ténik a Duna-parton? 
J.B.: A Duna-parti sportpályát a Tömegsport 
Egyesületnek a kezelésébe adtuk, akik azt 
vállalták, hogy 10 év alatt 10-12 millió forin-
tot költenek a pályákra. Első lépésben felújí-

tották – közel egymillió forintért – a tenisz-
pályákat és teljesen kitakarították a területet. 
A pályák mindenki számára elérhető módon 
a tömegsportot fogják szolgálni. A focipályán 
edzenek a bajnokságra és a sződligeti csapat 
egyre jobban szerepel.  A Duna part Göd felé 
eső részén eltakarítottuk a 15 éve rothadó, 
emberi használatra már alkalmatlan faházakat 
és megnyitottuk, parkosítottuk, gondozzuk a 
területet. És ne feledkezzünk el a villamosról 
sem: az is méltó helyre került: jó messzire a 
sződligeti Duna-parttól.
SZHF: Ön mindig a sződligeti vállalkozók 
alkalmazásának fontosságáról beszélt. Ebben 
sikerült előrelépni?

J.B.: A különböző önkormányzati beszerzé-
seknél, a lehetőségekhez képest, a sződligeti 
vállalkozásokat részesítettük előnyben. A 
Sződligetre adót fizető vállalkozások szállít-
ják az élelmiszereket, háztartási cikkeket az 
óvodába, iskolába. Sződligetiek készítették a 
Jácint utcai csapadékvíz elvezetőt, a honlapot, 
a különböző karbantartási munkákat és min-
den lehetséges dolgot, de nyitottak vagyunk 
az élet minden területén az együttműködésre. 
Október elején tartunk vállalkozói fórumot 
azért, hogy feltárjuk az újabb lehetőségeket.
SZHF: A közbiztonság meghatározó az embe-
rek életminőségében. Változott ez Sződligeten 
az elmúlt évben?
J.B.: A belügyminiszter úrral folytatott hosz-
szas levelezésem eredményeként, két hónapja 
van saját rendőre Sződligetnek. Felújítottuk a 

Bagolyvárban található önkormányzati lakást 
és ott került kialakításra a Körzeti Megbízott 
irodája. A „sződligeti seriff” vezetésével for-
málódik egy hatékonyabban működő polgár-
őrség is. Biztos vagyok benne, hogy ezek az 
intézkedések növelni fogják a közbiztonságot 
és a sződligeti emberek biztonságérzetét.
SZHF: Megszépült a vasútállomás. Mondana 
erről néhány szót?
J.B.: Nagy dolog volt a krikett EB augusztus-
ban (mert, bizony ilyen is volt Sződligeten!), 
de még nagyobb ötlet volt meglátni benne 
azt a lehetőséget, hogy a rendezvény milyen 
módon szolgálhatná a sződligeti emberek ja-
vát.  A MÁV-nál a krikett EB-re hivatkozva, 

sikerült elérni azt, hogy a vasúttársaság felújí-
totta a sződligeti állomást. Kicserélték a törött 
padokat, újrafestették a jegypénztár épületét, 
megjavították az esőbeállókat, a járdákat. 
Azt gondolom, hogy a Budapest-Szob vasút-
vonalon a miénk a legszebb állomás. Kérek 
mindenkit, hogy vigyázzunk rá, őrizzük meg 
ebben a szépségében.
SZHF: A testvérvárosi kapcsolatokról sze-
retnénk kérdezni. Hallani olyan véleményt a 
faluban, hogy elhanyagolják ezeket.
J.B.: A testvértelepülésekkel a kapcsolat nem 
romlott meg, de a személyes kapcsolatápolást, 
a kölcsönös látogatásokat valóban nem eről-
tetjük. Ennek pusztán pénzügyi oka van. Mi a 
konzervatív gazdaságpolitika hívei vagyunk. 
Eszünkbe sem jutott adót, közterheket emelni, 
a megszorításokat saját magunkon kezdtük. 
Miközben az iskolában és az óvodában csök-
kentenünk kellett a beszerzésekre fordítható 
pénzt, akkor jó szívvel nem támogathatjuk 
a kapcsolattartás évi több száz ezer forintra 
rúgó költségvetési tételét. Mi egy lokálpatrióta 
egyesület tagjaiként jutottunk egy éve a képvi-
selő-testületbe. A lokálpatriotizmus pedig azt 
jelenti számunkra, hogy első a sződligeti em-
ber. Amennyiben tudunk szerezni külső for-
rásokból pénzt, tehát olyan pénzt, amit nem a 
sződligeti emberektől veszünk el, akkor a jövő-
ben a szokásos sződligeti vendégszeretettel lát-
juk vendégül a testvértelepülések képviselőit. 
Ennek érdekében indultunk a „Testvérvárosok 
polgárainak találkozói” elnevezésű pályázaton 
és bízom benne, hogy nyerünk támogatást.
SZHF: Összességében sikeresnek ítéli az el-
múlt egy évet?
J.B.: Igen. Úgy gondolom, hogy jó úton ha-
ladunk és már az első évben sok választási 
ígéretünket teljesítettük. Ha valaki figyelem-
mel kíséri a falu életét, az láthatja, hogy el-
indult a fejlődés Sződligeten. Nem hatalmas 
giga-beruházások – ilyet nem is ígértünk – 
hanem sok-sok kisebb-nagyobb dolog, ami 
élhetőbbé, szebbé, otthonosabbá teszi ezt a 
kis községet és összetartóbbá a közösséget. A 
fejlődést nem egy hét-tagú képviselő-testület 
fogja itt véghez vinni, hanem az itt élő embe-
rek – a mi feladatunk csak ennek a feltételeit 
megteremteni. Ha rendezettek a közterületek, 
jók az utak akkor a maga portáját is minden-
ki szívesebben szépíti. Én például csodála-
tosnak tartom a Barangolók közösségének a 
kezdeményezését: a legutóbbi falunapon 52 
ezer Ft-ért adtak el saját készítésű palacsintát 
és ebből a pénzből műanyag székeket akarnak 
vásárolni a falunak, hogy a rendezvényeken 
ezekre lehessen ülni a kényelmetlen sörpa-
dok helyett. Ez a fejlődés! Maga a gondolat, 
hogy a közösség együtt tesz valamit a telepü-
lésért és maga a cél, hogy kicsit kényelme-
sebb, jobb legyen az életünk. Sok-sok ilyen 
kis ötlet, kezdeményezés és egyszer csak azt 
fogjuk látni, hogy az itt élők mennyire ma-
gukénak érzik ezt a falut és ők maguk fogják 
fölemelni Sződligetet. Mert szeretnek itt élni, 

Egy év mérlege
Folytatás a 5. oldalról



Sződligethez tartozzon  
a Vác déli terület?

Vác polgármestere, Fördős Attila kérdése-
inkre a következőket mondta:

Sződligeti Hírforrás: – Polgármester úr, 
bizonyára tud a Váci déli területen élők le-
válási szándékáról.
Fördős Attila: – Ezt most hallom először, 
hivatalosan engem ebben az ügyben sen-
ki nem keresett meg és nem tájékoztatott. 
Érdekes összefüggés egyébként, hogy épp 
most hallottam Selyce-Gombás térségben 
hasonló önállósodási törekvésekről, amely 
mögött szerintem néhány ember politikai 
érdeke húzódik.
SZHF: – Mégis, mi a véleménye erről?
FA: – Egy kis előzmény, mielőtt kifejte-
ném a véleményem: Magyarországon 50 
ezer főhöz kötik a megyei jogú városok stá-
tuszát. Ez kiemelt finanszírozást jelent, ami 
jó a településeknek. Már többször szó volt 
róla, hogy kellene Pest megyének megyei 
jogú város, mert a központ most Budapest. 
Szerintem az ideális az lenne, ha például 
északon Vác, délen Cegléd lenne az.

SZHF: Elég magasnak tűnik ez a szám, 50 
ezer!
FA: – Ez azért nincs kőbe vésve, mert pél-
dául Salgótarján esetében már lecsökkent 
ez a létszám 35-36- ezerre, és ennek elle-
nére megyei jogú város. Ha Vác közigazga-
tási területéről leválasztanánk területeket, 
azzal ezt a lehetőséget ellehetetlenítenénk. 
Ha a város fejlődése egyenlő a térség fej-
lődésével, – a Dunakanyar Kistérségi Tár-
sulás 19 települést fog össze – Vác szerepe 
megkérdőjelezhetetlen. Pont ennek okán 
Sződligetnek kellene integrálódnia, és ha 
Vác megyei jogú város lenne, több jutna 
Sződligetnek is. A leválás helyett inkább az 
együttélésre, a kölcsönös együttműködés-
re, a kölcsönös érdekérvényesítésre volna 
szükség. 
Azt kell látni, hogy bármiféle területi vál-
tozás ennek a kis térségnek a közigazgatási 
csonkolását jelenti. Az alábbi ágazatokban: 
oktatás, egészségügy, szociális ágazat, re-
gionális feladatot lát el Vác, s abban az 
esetben, ha támogatnánk a leválást, az egy 
csökkenő feladat ellátást eredményezne.
SZHF: – Mi gondol, mi az oka annak, hogy 
inkább Sződligethez szeretnének tartozni?
FA: – Talán azért, mert az a terület nem 
közvetlenül kapcsolódik Váchoz, és lehet 
egy olyan érzésük, hogy a perifériára szo-
rultak. Az ott élők gondolatait kellene meg-
ismernünk és azt, mi az az indok, amiért 
Sződligethez tartoznának inkább? Hogy mi 
az, amit nem tud Vác megadni, és meg tud 
Sződliget?

Megkérdeztük a sződligeti polgármestert, 
Juhász Bélát is.

SZHF: – Polgármester úr, tud a Vác déli 
területen élők csatlakozási szándékáról?
Juhász Béla: – Igen, hallottam róla, kelle-
mes meglepetésként ért. 
SZHF: – Mit gondol erről?
JB: – Megértem az aláírásgyűjtőket, hiszen 

Sződliget közvetlen 
szomszédságában, szinte 
egybenőve községünkkel 
található az ún. Vác déli terület. 
Az ott lakók – a váci Választási 
Iroda által hitelesített 
íveken – gyűjtenek aláírást 
egy helyi népszavazáshoz, 
amely a területnek a 
Váci Önkormányzattól a 
Sződligethez való csatolásáról 
döntene. A témával 
kapcsolatban megkerestük 
az érintett települések 
polgármestereit.

Módosította a képviselő testület az 
építményadóról szóló rendeletét: 
Sződligeten eddig minden ingatlan 
adómentes volt 100 m2-ig, mostan-
tól azonban ez az adómentesség 
csak az állandó sződligeti lakhely-
lyel rendelkezőket illeti meg. Aki 
tehát adómentes kíván lenni, an-
nak célszerű Sződligeten állandó 
lakhelyet létesíteni. 

Sződligeten ugyanis nagyon sok 
olyan család él életvitelszerűen, 
akik valamilyen ok miatt nem ide 
vannak állandóra bejelentve. Ilyen 
például, ha valaki Vácra akarta 
vinni a gyermekét iskolába, ezért 
Vácra jelentkezett be állandó la-
kosnak. A probléma az, hogy 
ezek a családok is használják a 
sződligeti utakat, közvilágítást, 
óvodát, stb. Viszont adójukkal nem 
járulnak hozzá a község fenntar-
tásának költségeihez. Az állandó 
lakcímszerinti település kapja meg 
pl. gépjárműadót, és egyéb állami 
támogatásokat is, 
A rendeletmódosítás nem titkolt 
célja, hogy növekedjenek a község 
államtól kapott bevételei.
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feltehetően az ő számukra Sződliget komo-
lyabb jövőképet ad, mint Váchoz tartozni. 
2013-ig kétszer két sávos lesz az M2-es 
autóút és új lehajtó épül Vác és Sződliget 
között, ami már fizikailag is el fogja válasz-
tani őket Váctól és mintegy Sződligethez 
kapcsolja a települést. Eddig is Sződliget 
életét élték, idehozták óvodába, iskolába a 
gyermekeiket, itt használták az utakat, so-
kan ide járnak orvoshoz. 
SZHF: – Sződliget szívesen fogadná-e a 
csatlakozókat?
JB: – Mivel eddig is használták az infrast-
ruktúrát, de az adóbevételek Vácra mentek, 
ezért pénzügyi szempontból Sződligetnek 
előnyös lenne, de egy ilyen döntés előtt meg 
kell vizsgálni nagyon sok egyéb kérdést is, 
s ha aktuális lesz a téma, mindenképpen 
célszerű megkérdezni a sződligetiek véle-
ményét is erről.



Szeptember
Szent Mihály hava

A szeptember latinul annyit tesz: hetedik. 
Hogy miért hívjuk „hetediknek” az év ki-
lencedik hónapját? A magyarázat egyszerű: 
a hónapnév már a régi római naptárban is 
szerepelt, amely márciussal kezdte az évet, 
szeptember pedig a hetedik volt a sorban

A magyar kalendáriumokban őszelő ha-
vaként is említik szeptembert, ami nem szo-
rul különösebb indoklásra. Szent Mihály is 
névadónak számít, akinek ünnepét a hónap 
utolsó előtti napján, 29-én üljük. De előfor-
dul az ősi magyar megjelölés, a Földanya 
hava elnevezés, mint ahogy Mérleg hava-
ként is számon tartják szeptembert – noha a 
csillagjegy időtartamából (szeptember 23-
tól október 22-ig) alig egy hét esik ide.

Szeptember nemcsak a szüret kezde-

23-án melegre, szeptember végén pedig hi-
degre fordul az időjárás. E két nap különö-
sen fontos a pásztorok, gulyások számára: 
Szent György napján hajtják ki a legelőkre 
a ridegtartáshoz szoktatott lábasjószágokat, 
hogy aztán Szent Mihály napján visszatér-
jenek a téli szállásukra

Október
 Mindszent hava

A hónap neve szokás szerint az egykori 
római naptárból eredeztethető: a latin octo 
nyolcat jelent – hiszen akkoriban március-
sal kezdődött az év. A régi magyar naptá-
rakban főként Mindszent havaként említik, 
de használták az Őszhó, Magvető hava el-
nevezést is.

Az Őszhó nem szorul magyarázatra, mint 
ahogy a Magvető hava sem – az őszi ve-
tés ideje ez a földeken. Mindszent névadó 
volta kevésbé nyilvánvaló, hiszen Minden-
szentek ünnepe már a következő hónap első 
napjára esik. 

Máskor is előfordul, hogy az adott hónap-
ban kezdődő csillagjegy időszakának jeles 
napja kapcsolódik a hónaphoz – bár maga 
az ünnepnap kiesik a naptári időszakból. 
Így lehet például Augusztus Kisasszony 
hava, bár a Mária-ünnepet már szeptember-
ben ülik a katolikusok.

Őszhó – avagy a csodálatos színekben 
pompázó természet hava. Október a szüret 
hónapja – a vele járó ünnepségekkel-mu-

latságokkal együtt. A korai fajták szedését 
ugyan már szeptemberben elkezdik, de az 
„igazi” szüretet Teréz indítja 15-én. A to-
kaji aszúszőlőt pedig hagyományosan csak 
október végén, 28-án kezdik szedni: „Akár 
haszon, akár kár, Simon-Júda a határ” – 
szól a hegyaljaiak régi törvénye. Vagy egy 
másik útmutatás: „Rég felírta Noé Tokaj 
hegyormára, hegyaljai kapás, várj Simon 
Júdára.”

E hónapnak is megvannak a maga ter-
mést, termékenységet és időjárást jósló 
napjai. 9-én, Dénes napján megtudhatjuk, 
hogy milyen tél vár ránk: ha északról fúj 
a szél és ragyognak a csillagok, akkor ke-
mény hidegre számíthatunk, de ha nyugat 
felől érkezik a szél és felhős az idő, akkor 
enyhe télnek nézhetünk elébe. A telet jósol-
ja 21-én Orsolya (amilyen az idő ilyenkor, 
olyan lesz a tél is) és 26-án Dömötör (ha 
hideg szél fúj, az kemény telet sejtet). De 
arról nemigen szólnak a kalendáriumok, 
hogy mi lesz, ha Dénes napján nyugati szel-
lő fújdogál a borús ég alatt, Dömötör meg 
csontig hatoló, viharos szelet hoz...

Az egykori kalendáriumok 26-át „ju-
hászújévként” is számon tartották – ekkor 
számoltak el a gazdáikkal a pásztorok –, a 
hónap utolsó napja pedig a reformáció em-
léknapja. És emlékezzünk meg két további 
fontos napról, amelyek bár nem kötődnek 
népi vagy vallási szokásokhoz, hagyomá-
nyokhoz, annál inkább részei a néplélek-
nek, a nemzeti érzésnek: október 6. az aradi 
vértanúk emléknapja, 23. pedig az 56-os 
forradalom ünnepe.

Mindennapi hagyomány
tének, de a szüreti 
felvonulások, szüre-
ti bálok időszaka is. 
Mégis az egyensúly, 
a kiegyensúlyozott-
ság jellemzi ezt a 
hónapot – amihez jó 

években a beérő gyümölcsök bősége is tár-
sul. Ezt az egyensúlyt érzékelteti a 23-ára 
eső őszi napéjegyenlőség, és ezt sugallja a 
természet azzal is, hogy a tavasztól végzett 
munka ilyenkor kapja meg jutalmát a beérő 
termésben: szeptember a szüret kezdeté-
nek, a gyümölcsszedésnek az időszaka. És 
ne feledjük: miközben folyik a gyümölcsök 
begyűjtése, a hónap első napja hagyomá-
nyosan az őszi búza és a rozs vetésének 
kezdete.

Szeptember elseje időjós napnak is szá-
mít: ha esik, gyenge lesz a tél. Ha viszont 
5-én, Viktor napján süt a nap, akkor hosz-
szú, kellemes őszre számíthatunk. Két Má-
ria-nap követi egymást: ha 8-án kellemes, 
meleg éjszakát élünk, az finom bort érlel – 
de ha hidegre fordul az idő, savanyú lesz a 
szőlő leve. A 12-ei Mária-nap Szűz Mária 
névünnepe, jeles búcsúnap – és a megfigye-
lések szerint ekkor indulnak útra a fecskék. 
A szőlősgazdák számára kritikusnak szá-
mít 21-e, Máté napja is: ha tiszta az idő, az 
sok és jó bort ígér. Vencel napján, 28-án ne 
keseregjünk, ha esik – ez szép tavaszt ígér 
a következő évre. Ha pedig Szent Mihály 
lova deres (29-én), az behozza a telet.

„Szent György vetkőztet, Szent Mihály 
öltöztet” – tartja a mondás, miszerint április 
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TUDJA-E? Hogy…
– Szeptember 8. az írni-olvasni tudás nemzetközi napja

A betűírást a föníciaiaktól szár-
maztatjuk a Krisztus előtti II. 
évezredből, mely csak mással-
hangzókat tartalmazott, a soro-
kat pedig jobbról balra kellett 
olvasni.

– Nagyrápolti Szent-Györgyi Albert (Budapest, 1893. szeptem-
ber 16. –Massachusetts, 1986. okt. 22. magyar orvos, bioké-
mikus.

A 30-as években izo-
lálta a C-vitamint. Je-
lentős szerepet játszott 
a citrát-kör (citromsav-
ciklus) felfedezésében. 
Munkásságát 1937-ben 
orvosi és élettani No-
bel-díjjal ismerték el. 
Az egyetlen magyar tu-
dós, aki magyarországi 
tudományos tevékeny-

ségéért kapta ezt a magas kitüntetést. Képünkön Szent-Györgyi 
Albert előadás közben, mögötte a C-vitamin képletének részlete 
látható.

– Tamási Áron (született: Tamás János, Farkaslaka, 1897. 
szeptember 20. – Budapest, 1966. május 26.)[1] Kossuth-díjas 
magyar író. Írásaiban gyakran ábrázolta a székelyek életét. Re-
gények, elbeszélések mellett színpadi műveket is írt. Legnép-
szerűbb regényei közé tartozik az Ábel-trilógia; színművei: pl. 
Énekes madár, Csalóka szivárvány

– Benedek Elek (Kisbacon, 1859. szeptember 30. – Kisbacon, 
1929. augusztus 17.) újságíró, író, „a nagy mesemondó”.Szüle-
tésnapján tartjuk a Népmese Napját. 

Az ifjúság számára meseátdolgozásokat 
(Ezeregyéjszaka, Grimm meséi), verseket, 
színdarabokat, leányregényeket, történelmi 
és irodalomtörténeti műveket írt. Szerkesztő-
je volt a Cimbora című ifjúsági lapnak. Mint 
meseíró a magyar gyermekirodalom, mint 
műfaj hazai megteremtője volt. Mesekötetei 
pl.: Többsincs királyfi, Rókáné mézes-mákos 
kalácsa, Vége jó, minden jó

– Hugonnai Vilma (Nagytétény, 1847. szeptember 30. – Buda-
pest, 1922. március 25.) az első magyar orvosnő.
Sokat olvasott, főként orvosi könyveket. 1869-ben a zürichi 
egyetem megnyitotta kapuit a nők előtt is. Hugonnai disszertá-
cióját 1879-ben védte meg. Itthon kérte orvosi oklevelének elis-
merését, de ezt az akkori törvények miatt elutasították. Bábaként 
dolgozott. 1895-ben engedélyezték, hogy nők is tanulhassanak 
magyar egyetemeken. Hugonnai 1896-ban újból kérvényezte 
oklevelének elismertetését. Erre 1897. május 14-én került végre 
sor. Elsősorban a szegények orvosa volt. 

– Október 1-je a Zene világnapja. 1975-ben Yehudi Menuhin 
világhírű hegedűművész kezdeményezésére és javaslatára az 
UNESCO október 1-jét a  Zene Világnapjának nyilvánította. 
Azóta a világ minden pontján ezen a napon különös figyelmet 
szentelnek annak a csodának, amit zenének hívnak.

– Liszt Ferenc (Doborján, 1811. október 22. – Bayreuth, 1886. 
július 31.) a 19. század egyik legjelentősebb romantikus zene-
szerzője, minden idők egyik legnagyobb zongoraművésze. 

9 éves korától koncertezett Európában. 
Nem élt Magyarországon, de magyarnak 
vallotta magát és többször adott koncertet a 
magyarok megsegítésére.  Legjelentősebb 
művei: Koronázási mise,15 magyar rap-
szódia, Dante szimfónia, számtalan zongo-
ramű és kórusmű.
A 2011-es évet Liszt Ferenc emlékévnek 
nyilvánította az UNESCO.

Báli Péterné

Évfordulónaptár
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Népszámlálás 2011.
Többéves előkészítő munkát követően célegyenesbe ért az októ-
ber 1-től október 31-ig tartó, 2011. évi népszámlálás. 

Az idei népszámlálás a 15. a hazai cenzusok sorában.
A népszámlálás mindenkit érintő, országos ügy. Az adatok 

megbízhatósága érdekében a részvételt és a hiteles adatközlést 
a törvény kötelezővé teszi. Kivételt képeznek ez alól a szenzitív 
(érzékeny) kérdések, amelyekre a válaszadás önkéntes.

A népszámlálásról szóló törvény biztosítja, hogy a népszám-
lálás során felvett adatok a későbbiekben ne legyenek összekap-
csolhatók az adatszolgáltatókkal. A népszámlálásban résztvevőket 
szigorú titoktartás köti. A kitöltött népszámlálási kérdőívek össze-
gyűjtése, feldolgozása szigorú rendben történik. A népszámlálás 
célja, hogy a lakások és a népesség összetételéről, legfontosabb 
jellemzőiről kapjunk információt, éppen ezért a népszámlálási 
kérdőíven nem szerepel a válaszadó neve.

Az adatvédelmi, adatbiztonsági követelmények betartásáért a 
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a felelős. Tevékenysége fe-
lett – a népszámlálásban résztvevő szervektől független ellenőrző 
szervként – az adatvédelmi biztos gyakorol kontrollt.

Az adatvédelmi biztos vizsgálja ki a hozzá érkező, a népszám-
lálást érintő, adatvédelmi tárgyú panaszokat is.

2011. októberében csaknem 40 ezer számlálóbiztos közel 5 
millió címet keres fel a népszámlálás lebonyolítása érdekében. 
A számlálóbiztosok sorszámmal ellátott hivatalos okmánnyal 
kötelesek igazolni, hogy megbízatásuk e munkára szól. Az iga-
zolvány a garancia arra, hogy az illető a lakásba kizárólag a nép-
számlálás miatt szándékozik bejutni. 

Érdekesség, hogy ez az első olyan átfogó nép- és lakásszámlá-
lás az országban, amelynél a www.enepszamlalas.hu honlapon 
keresztül mód nyílik a kérdőívek elektronikus kitöltésére. 

Az összeírás időszakát megelőző napokban, szeptember végén 
a számlálóbiztosok minden háztartásba eljuttatnak egy azonosí-
tó- és egy belépési kódot. Ezek segítségével lehet a kérdőíveket 
interneten kitölteni, október 1. és október 16. között. A kérdé-
sek helyes megválaszolását a programba épített magyarázatok 
segítik.

A kérdőívek természetesen továbbra is megválaszolhatók a ha-
gyományos papír alapú módon akár önálló kitöltéssel, akár interjú 
keretében, számlálóbiztos segítségével. -ntk-
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Íme néhány ötlet, amivel  
az idény gyümölcseinek  
felhasználását változatosabbá 
tudjuk tenni.

Kékszőlő krém

Mi kell hozzá:
40 dkg kékszőlő 
3 tojássárgája 
15 dkg porcukor 
10 dkg vaj 

Forraljunk vizet egy méretesebb lábos-
ban, s ennek tetejére tegyünk egy edényt, 
amiben a krémet keverjük. 

Minden hozzávalót beleteszünk, és 
folyamatosan kevergetjük, amíg a cukor 
teljesen el nem olvad. Utána alacsonyabb 
hőmérsékleten még fél óráig kell főzni, 
sűrű kevergetés mellett. A szőlőszemeket 
érdemes időnként átnyomkodni, hogy a 
leve teljesen kijöjjön. Langyosan átszűr-
jük, és ha kihűlt, mehet a hűtőbe, ahol 
akár 10 napig is eláll.

Édességekhez, például piskótába, pis-
kótatekercsbe, tortába, puding mellé ki-
váló. 

Birs-szőlőlekvár

Mi kell hozzá:
birsalma és Othello szőlő  
egyenlő arányban
a gyümölcspép kilójához  
50-60 dkg cukor

A megmosott szőlőt leszemezzük, a birs-
almát meghámozzuk és vékony szeletek-
re vágjuk. Együtt feltesszük főni, és addig 
főzzük, amíg a birs a szőlő levében meg-
puhul. Átpasszírozzuk, majd hozzáadjuk 
a szükséges cukormennyiséget, és még 
15 percig főzzük. Az üvegekbe töltött 
lekvárt száraz dunsztban tartósítjuk.

Pikáns ananászlekvár

Mi kell hozzá:
35 dkg nyers ananász felaprítva 
10 dkg cukor
1 kisebb chili apróra vágva, ha szárított, 
akkor összemorzsolva (magok nélkül)

Az ananászt a cukorral és a chilivel fel-
tesszük főni lassú tűzön. Néha megke-
verve addig főzzük, amíg az ananász 
megpuhul, a leve pedig elfő. Botmixerrel 
turmixoljuk. Kenyérre kenve vagy sajtok 
mellé igazán izgalmas.

Szárított csipkebogyó teához  
és borhoz

Közismert, hogy a csipkebogyó gazdag 
egészségvédő hatóanyagokban. Magas 
C-vitamin tartalma mellett A, B, E, K vi-
tamin is tartalmaz. Immunerősítő, robo-
ráló, gátolja a meszesedést, segít a náthás 
és lázas állapotokban, serkenti az anyag-
cserét – és az íze is finom.

Érdemes házilagos szárítmánnyal ké-
szülni a télre.

A csipkebogyók gyűjtésekor csak a 
teljesen érett, piros színű, kemény húsú 
terméseket szedjük le, ugyanis ezeknek a 
legmagasabb a C-vitamin tartalma. A dér 
csípte bogyók puhák és elsősorban lekvár 
készítésére alkalmasak. A csipkebogyót 
száríthatjuk egészben vagy kettévágjuk, 
a magjait kiszedjük és a külső húsos részt 
szárítjuk meg szellős, tiszta, pormentes 
helyen, pl. padláson, vékony rétegben 
kiterítve.

A csipkebogyó tea mellett felnőtteknek 
ajánlható a csipkebogyós bor is.

10 dkg szárított csipkebogyót leöntünk 
kb. 1 liter jó minőségű, száraz vörösbor-
ral. Ázni hagyjuk 1-2 hétig, majd leszűr-
jük. Napi két decit érdemes fogyasztani 
belőle, így segíti a vérkeringést és az 
emésztést.

Őszi vitaminforrások: 

szőlő, birs, csipkebogyó

Sződligeten, a volt Wilker pályát néhány éve vásárolta meg 
a KPMG pénzügyi tanácsadó cég, magyarországi vezetője, az 
angol nemzetiségű Michael Glover úr. Támadt egy fura gondo-
lata, miszerint meghonosítja Magyarországon az Egyesült Ki-
rályságban oly népszerű sportot, a krikettet. A gondolatot tett 
követte. Szívós munkával varázsolták sportpályává az elvadult 
környezetet, szabványos krikett pályát alakítottak ki, majd meg-
hirdették a Közép-Kelet-európai krikett bajnokságot. Nevezett 
a bajnokságba: Horvátország, Szerbia, Bulgária, Litvánia, Ma-
cedónia, Szlovákia. A krikettben elég szabadon értelmezik a 
nemzeti válogatottakat. A szabályok szerint legalább 4 nemzeti 
származású játékosnak kötelezően szerepelnie kell a csapatban, 
a többiek pedig olyan külföldiek is lehetnek, akik legalább 7 
éve az adott országban élnek. Ennek következtében a magyar 
válogatott többségében külföldi származású játékosokból állt. 
Ez nem egyedülálló, a többi csapat összetétele hasonlóan ala-
kult. A krikett „gentleman játék”, és mint ilyen hagyományosan 
toleráns.  

Az Euro Twenty20 bajnokságot a magyar válogatott nyerte!

Legyen bármilyen származású a sportoló, aki magára húzza 
a magyar nemzeti mezt és küzdve, verejtékezve, mindent meg-
tesz a győzelemért, majd a győzelemhez szükséges utolsó pont 
begyűjtése után fut, rohan körbe-körbe a pályán és ordítja teli 
tüdőből: ria, ria, Hungária – arra a játkosra büszkének kell len-
nünk. Értünk küzdött, Magyarországért és közben ő maga is egy 
kicsit magyarrá lett. Gratulálunk a magyar krikett csapatnak, 
akik – akarva-akaratlanul – nemcsak hazánk hírnevét öregbítet-
ték, de a bajnokságnak otthont adó Sződligetnek is ismertséget 
hoztak.

Krikett EB 2011. Sződliget

16 17



Sződliget a Nemzeti Vágtán
Köszönet illeti Gusztos Gábor urat azért, hogy lehetőséget adott 

arra, hogy Sződliget község neve is szerepelhessen 2011. szeptem-
ber 16-18-án, Budapesten megrendezett Nemzeti Vágtán. Azzal a 
kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy Sződliget színeiben in-
dulhasson a versenyen. Ennek valamennyi költségét – így a több 
százezer forintos nevezési díjat is – magára vállalta. A budapesti 
Hősök terén tartott futamra csak a legjobbak kerülhettek be. A se-
lejtezőnek is tekinthető Alagi Vágtán és az előfutamokon sikeresen 
szerepelt ló, Lauda – nyergében Szűcs Viviennel – a középfutamon 
5. helyezést ért el és ezzel éppen, hogy csak lecsúszott a döntőben 
való részvételről. Szűcs Vivien lapunknak elmondta, hogy bár a 
startnál Lauda erős “ szórást” - felcsapódó homokot - kapott ami 
eléggé megzavarta és kissé ideges volt, az ívek és a pálya talaja 
jó volt legalábbis ő kényelmesen tudott benne lovagolni. Az alagi 
előfutamon még Rácz András ült a nyeregben, de sérülése miatt 
szükség volt zsokécserére. 

„Nem a helyezés, hanem a részvétel a fontos” – szól a régi mon-
dás. Ráadásul „Sződliget lova” még a helyezésére is büszke lehet, 
hiszen több száz nevező közül a legjobbak versenyéig jutott. 
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Ritka foglalkozások:

a Testfestő

„Rajzolni a Gebóra Laci bácsi 
tanított az iskolában, azóta is sokat 
rajzolok. Rajzversenyeket is nyertem 
gyermekkoromban amit szintén Laci 
bácsinak köszönhetek.
A testfestéssel 10 éve foglalkozom – 
amikor Attila fiam született és gyesen 
voltam akkor kezdtem foglalkozni 
vele. Ráértem, gyerekek vettek körül és 
valami jópofa dolgot akartam csinálni 
velük, nem csak a szokásos kézműves 
foglalkozást. 
Jelenleg rendezvényekre járok dolgozni 
és szülinapi zsúrokra, esküvőkre, 
bálokra is készítek alkalmi sminket és 
testdíszítést is.
Nemcsak a hagyományos lemosható 
festékekkel dolgozom, hanem csillámos 
testfestést és henna festést is csinálok.
Novemberben az extrém fodrászverseny 
egyik indulója kért fel a modellje 
teljes testfestésére, ott is látható lesz a 
munkám. 
Elérhetőségem: 06-20-985-4475”

A kisebb gyerekek és szüleik jól ismerik 
Parádi Melindát.  
Ő az, aki szinte minden rendezvényen 
ott van és fáradhatatlanul fest 
pillangót, tigrist, vagy éppen pókembert 
a gyerekek arcára.
Melinda testfestéssel foglalkozik, 
méghozzá nemcsak amatőr szinten. 
Erről a meglehetősen ritka 
foglalkozásról kérdeztük:



Ünnepi megemlékezés 
a Szabadság téren 

Október 23. 
15.00 óra

November 4-én 18.00 órakor 
fáklyás felvonulás  

 vasútállomástól a Szabadság térre.


