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Mézeskalács ffalu



Amióta eszemet tudom, nem em-
lékszem olyan új évre, amire azt
mondták volna nekem, hogy köny-

nyű lesz. Sőt, szinte mindig csak azt hallottam,
hogy a következő évben ugyan még meg kell húz-
ni a nadrágszíjat, de már látni a fényt az alagút vé-
gén. Később rendszerint kiderült, hogy a fény, a
szembe jövő vonat lámpáinak a fénye volt. És még-
is, minden elbúcsúztatott évben volt valami ered-
mény. Valami olyan jó dolog, amire mindannyian
büszkék lehettünk. Ha valaki veszi a fáradtságot és
megtekinti azt, hogy az eltelt időben a környék te-
lepülései milyen összegű pályázati támogatást
nyertek el, akkor jóleső érzéssel nyugtázza, hogy
Sződliget messze kiemelkedve a mezőnyből, az el-
ső a sorban. Korábban még soha, semmikor nem
jött ennyi pénz településünkre. Ezeknek a hatalmas
összegeknek, úgy gondolom, érezhető eredményei
vannak, lesznek. Sződligeten ma már átlátható és
kiszámítható a gazdálkodás, ezért stabil pénzügyi

alapokon állunk. Hogy csak a legfontosabb ered-
ményt említsem: pályázati pénzből sikerül megol-
dani a mindannyiunk biztonságát garantáló árvíz-
védelmi gát felépítését. De talán még ennél is fon-
tosabb az, hogy békesség van Sződligeten. Mert
minden eredményes munkához békességre van
szükség. A jövő évre azt kívánom minden sződli-
getinek, hogy ez a békesség segítse át őket az egy-
re nagyobb nehézségeken. A békesség hassa át a
családokat és segítsen nekik leküzdeni a felmerülő
problémákat. Magam részéről azt tudom ígérni,
hogy a következő évben is azon leszek, hogy bé-
kességben dolgozva érjünk el újabb, nagyszerű
eredményeket.

Ennek a gondolatnak a jegyében kívánok min-
den sződligeti embernek Kellemes Karácsonyi Ün-
nepeket és Békés Boldog Új esztendőt!

Juhász Béla
polgármester

Kedves Szõdligetiek!
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Szilágyi Domokos: Karácsony

A puha hóban, csillagokban,
az ünnepi foszlós kalácson
láthatatlanul ott a jel,
hogy itt van újra a karácsony.
Mint szomjazónak a pohár víz,
úgy kell mindig e kis melegség,
hisz arra született az ember,
hogy szeressen és szeressék.
S hogy ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen karácsony.
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A „tiszták” elnevezést én egyébként szeretem és nagyon találó-
nak tartom. Nagyon jól kifejezi azt az értékrendet, amit mi kép-
viselni szeretnénk. A tiszta kezeket, a tiszta és átlátható közéle-
tet. Különösen jól esik hallani, ha azok neveznek Tisztáknak
bennünket, akik az elõzõ ciklus(ok)ban ültek a polgármesteri és
önkormányzati képviselõi székekben. Ezek szerint õk nem (vol-
tak) „tiszták”? Õk valószínûleg gúnynak szánják ezt, mi azon-
ban büszkék vagyunk rá.

Kezdjük egy kis ’elmútnyócévezés’-sel… ☺☺

Tényleg átkos örökséget kaptunk ugyanis elõdeinktõl, akik úgy
vettek fel több mint 40 millió forint beruházási hitelt (ez a köz-
ség éves költségvetésének kb. 10%-a!), hogy annak nem sok lát-
szata volt. 2012-ben havi 342.000 Ft-ot fizettünk hiteltörlesz-
tésként. A hitelt még 14 évig, 2026-ig kell fizetnie Szõdliget-
nek. És ez nem volt elég! A korábbi testület szerette volna ezt
a hatalmas hitelt még egy 18 millió forintos hitellel tetézni, amit
a fõtér felújítására szánt. Késõbb, amikor a tervekre beérkezett
a kivitelezési ajánlat kiderült, hogy még ez is kevés lesz. To-
vábbi 13 milliót, azaz összesen 31 millió hitelt kellett volna fel-
venni ahhoz, hogy csak tér közepe burkolva legyen és a régi,
kiszáradó akácfákat kicseréljék. A terv szerint a Szent István út
forgalmát a körforgalomba kényszerítették volna. Könnyen
megeshetett volna az hogy, amikor beáll a posta elé a csomag-
szállító teherautó, akkor legáll Szõdliget közlekedése.

Nehéz, de meggyõzõdésem szerint helyes döntést hoztunk 
a fõtér ügyében

Akkor úgy döntöttünk, hogy nem kívánjuk Szõdligetet olyan
adósrabszolgaság béklyójába zárni, amelytõl – legalábbis a
kormány szerint – ma az egész ország szenved. Tartottunk at-
tól, hogy egy esetleges adósságrendezés után úgy veszítheti el
Szõdliget az önállóságát és vagyonát, ahogy elvesztették a me-
gyei önkormányzatok is. Vállalva és felvállalva a döntést, in-
kább lemondtunk a pályázatról. Kõbe vésett alapelveink szerint
lehetõleg úgy kell fejleszteni a települést, hogy ne tegyünk újabb
terheket a szõdligeti emberek vállára.

Nem emeltünk adót, de a kivetett adókat hatékonyan beszedtük

Meggyõzõdésünk, hogy mindenkinek hozzá kell járulnia a köz-
ség mûködtetéséhez és adókötelezettségének eleget kell tennie.
Ugyanakkor nem növekedhetnek tovább az adók! (Összeha-
sonlításként Gödön minden építményre, alapterülettõl függetle-
nül, lineárisan emelkedõ mértékû adót kell fizetni és ennek mér-
téke 2012 ben 20%-ot emelkedett)! Új adónemeket nem ve-
zettünk be! (Vácon 2011-ben a kommunális adóból kiemelték
a szemétszállítási díjat és ezzel évi plusz 25–30.000 Ft összeg-
gel terhelték meg a családokat)! Nem veszünk fel újabb hite-
leket és a cél mégis az, hogy mindenki számára érezhetõen
fejlõdjön Szõdliget!

Hatékonyabbá tettük a község gazdálkodását

Az ellentmondást konzervatív gazdasági szemlélettel oldottuk
fel, azaz nem a bevételeket növeltük, hanem a kiadásainkat
csökkentettük. Átvizsgáltuk az összes korábbi szerzõdést és
ahol pazarlást láttunk, ott felmondtuk a szerzõdést és új vállal-
kozót kerestünk. Elõfordult (pl. a közvilágítás karbantartásánál),
hogy egy szerzõdésen akár évi 1,3 millió forintot is meg lehet
spórolni, ha érvényesül a jó gazda szemlélet. Az új vállalkozók
kiválasztásánál fontos szempont volt számunkra, hogy lehetõ-
leg szõdligeti vállalkozás legyen, mert így a pénz a település ha-
tárain belül maradhat. Az odafigyelés meghozta gyümölcsét és
ma már elmondhatjuk, rendben vannak a pénzügyeink, sõt
olyan bankbetétje is van ma már Szõdligetnek, amelyre fél
év alatt 160.000 Ft kamatbevételt könyvelhettünk el! Ez a
pénzügyi stabilitás már nem homok, hanem olyan szikla, amely-
re bátran építkezhetünk.

Már tiszteletdíjat is tudunk fizetni!

Választási ígéretünk volt, hogy a képviselõk mindaddig nem
vesznek fel tiszteletdíjat, amíg a község költségvetése nem
billen át pozitívba. Meggyõzõdésünk, hogy senki ne dolgoz-
zon ingyen, mert az ingyen munka nem hatékony, felveti a kor-
rupció gyanúját és nem várható el senkitõl. Ugyanakkor nem
tartottuk volna etikusnak, ha a képviselõk a munkájuk eredmé-
nyességétõl és a produktumtól függetlenül részesülnek köz-
pénzbõl javadalmazásban. Még ha ez így is volt szokás koráb-
ban. Ezért a képviselõi tiszteletdíjat egy önként vállalt, de az
egész község érdekét szolgáló cél eléréséhez kötöttük. A célt
másfél év után sikerült elérni és fentebb már elmondtam, hogy
ma Szõdliget az ország azon nagyon-nagyon kevés települései
közé tartozik, amelynek büdzséje pozitív egyenleget mutat.
Ezért én egy nagyon jó dolognak tartom, hogy ma már tudunk
a képviselõknek tiszteletdíjat fizetni. Ennek átlagos összege
………………….Ft havonta. És mindezt nem hitelbõl, a köz-
ség vagyonának felélésébõl teremtjük elõ, hanem a megfontolt,
szerény és takarékos gazdálkodásnak köszönhetjük.

Pályázni, pályázni…

Ez volt az egyik legfontosabb programpontunk. Minél több pá-
lyázati pénzt Szõdligetre hozni. Akár az önkormányzat, akár
civil szervezetek, vagy vállalkozások nyernek pályázati pénzt,
az közvetve, vagy közvetlenül a község fejlõdését szolgálja. Si-
került két pályázaton is nyernünk. Az egyik eredménye, hogy
13 millió forintért akadálymentesítettük a polgármesteri hi-
vatalt, így már megfelel a mai jogszabályi elõírásoknak és a
babakocsival közlekedõ anyukák, vagy a fogyatékkal élõ lakó-
társaink is teljes jogú polgárnak érezhetik magukat. Ennek a
pályázatnak 15% volt az önrésze. 374 milliót forint támoga-
tást kaptunk arra a gátépítési pályázatunkra, amelyrõl a ko-

2010-ben arra kapott 4 évre szóló megbízást Szõdliget választópolgáraitól
a Tiszta Forrás Szövetség, hogy véget vessen az évek óta tartó pangásnak és
elindítsa a fejlõdést községünkben. Most ennek a 4 évnek a feléhez értünk.
Úgy gondolom fontos, hogy beszámoljak a lakosságnak azokról az eredmé-
nyekrõl, amit a „tiszták” – ahogy a helyi szlengben a Tiszta Forrás Szövet-
ség tagjaiból álló önkormányzatot nevezik – elértek, megvalósítottak.

A 
„tiszták” 
két éve
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rábbi testület által megbízott projektmenedzser már lemondott.
Erre mondják azt, hogy a sírból sikerült visszahozni. A gátpá-
lyázatban nincs önrész. Teljes mértékben EU-s forrásból törté-
nik a 2013 tavaszán kezdõdõ építkezés, nekünk egy fillért sem
kell hozzá tenni.

Tudni kell, hogy ezek a pénzek ugyan nem jelennek meg a
hivatal kasszájában és nem rendelkezünk szabadon a pénz sor-
sa felett sem. Így nem lehetséges az, hogy egy kicsit lecsípünk
belõle és abból például járdát építünk valahol. Az uniós pályá-
zatok szállítói finanszírozással mûködnek. A vállalkozó elvég-
zi a munkát, a mûszaki ellenõr átveszi, az önkormányzat kiállít
egy igazolást a teljesítésrõl és a közremûködõ szervezet közvet-
lenül utal a szállítónak.

Az önkormányzat a közeljövõben megkapja a Mezõgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hivataltól azt az EU-s támogatást
is, amelyet korábban az erdõ szerkezetátalakításra adtunk be. Ez
az önerõ nélküli támogatás teszi lehetõvé azt, hogy megfelelve
a Duna-Ipoly Nemzeti Park kívánalmainak, az erdeinkbõl ki-
vágjuk a tájidegen akácfákat és õshonos, magyar fákat ültes-
sünk helyettük.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) kere-
tében pályázatot adtunk be az „innovatív iskolák fejleszté-
se” kiírásra, valamint az „óvodafejlesztések” kiírásra is, pá-
lyázatonként 30-30 millió forint támogatást kérve. Ennek el-
bírálása napjainkban folyik.

Civilek (is) a pályán!

Külön öröm számunkra, hogy ma már nem csak az önkormány-
zat hozza a hatalmas támogatási pénzeket Szõdligetre, hanem
vállalkozások és civil szervezetek is. Több helyi vállalkozás
nyert kisebb-nagyobb összegeket az Új Széchenyi Terv ke-
retében. A Sport, Mozgás, Élet, Tömegsport Egyesület pedig a
szõdligeti futball támogatására 3 millió forint pályázati pénzt
nyert az EON-tól, majd 6,2 millió forintot a TAO pályázaton. A
Civilek Szõdligetért Egyesület a NEA pályázatán nyert el 250
ezer forintot. Büszkék lehetünk arra is, hogy a Pest Megyei Köz-
gyûlés a „Pest megye környezetvédelméért” elismerést adomá-
nyozta az egyesületnek.

A „föld alatt” is voltak fejlesztések

Abban mindannyian egyetértünk a képviselõ-testületben, hogy
az egyik legfontosabb feladatunk a szõdligeti emberek életmi-
nõségének a javítása. Ezért fontos feladat a csapadékvíz elve-
zetése is. Felhõszakadásra felkészülni ugyan nem lehet, de egy
átlagos esõnél lehulló csapadékvíz elvezetését a lehetõségeink
keretein belül meg kell oldani. Erre ugyan korábban voltak pá-
lyázatok, amelyeket most fejeztek be a szomszéd településeken,
de azon valamilyen ok miatt Szõdliget nem indult, pedig az elõ-
zõ ciklusokban még megtehette volna. Maradt tehát a saját erõ-
bõl való megvalósítás. Az elmúlt évben az Ibolya utca–Rózsa
utca–Liliom utca csapadékvíz-elvezetését sikerült megoldani.
Pár héttel ezelõtt pedig a Petõfi utca és a Dunai fasor lezúduló
vizét összegyûjtõ Új utcában oldódott meg közel 2 millió fo-
rintból a vízelvezetés. A következõ évben ez a program is foly-
tatódni fog.

Együtt épít(ett)ünk utakat a lakossággal

Szõdligeten 2010-ben tíz útból négy volt földút. Ezen a nagyon
rossz arányon tûzoltó módszerrel javítottunk. Elsõ lépésben el-
készültek a mart aszfaltos utak a Liliom utcában, Ibolya utcá-

ban, Rózsa utcában, Jókai utcában, Meggyfa utcában és Nyár-
fa közben. Utolsóként az elõzõ önkormányzat által egy nagyon
rövid szakaszon elkezdett „Csányi körút”, azaz az Attila utca
kapott teljes hosszában szilárd burkolatot. Hogy ez mekkora elõ-
relépés, arról az a lakótársunk tudna igazán mesélni, aki eddig
egy-egy esõzés után a vonaton törölgette cipõjérõl a sarat azért,
hogy ne sajnálják le a munkahelyén. Terveink alapján a követ-
kezõ lépésben a mart aszfaltos utak meleg-aszfaltos borítást
kapnak. Elsõként a Jókai utca és a Meggyfa utca felsõ szaka-
sza. Az utak építéséhez az ott lakó emberek is hozzájárultak. Az
említett Jókai utca esetében a 6 millió forint építési költségbõl
1,2 millió forintot vállaltak lakótársaink. Ezzel az összefogás-
sal sikerült elérni, hogy 2012-ben tíz utcából már csak kettõ
földút Szõdligeten. A célunk az, hogy belátható idõn belül az
összes szõdligeti utca aszfaltos legyen.

„Mi folyik a Duna-parton?”

…Tették fel a költõi kérdést „jóakaróink” nemrégiben egy kö-
zösségi oldalon. Hát, mindenekelõtt a Duna (ezért is hívják fo-
lyónak), de azon kívül folyamatos szépítés, építés, fejlõdés.

Meggyõzõdésünk, hogy Szõdliget kitörési pontja a Duna
part, hiszen közel-távol nincs ilyen természetes szépségû part-
szakasz. Ennek így is kell maradnia! Megengedhetetlen bármi-
lyen beavatkozás, amely Duna part beépítését, vagy elidegení-
tését célozza meg. Ezért az önkormányzat egy olyan együttmû-
ködési megállapodást írt alá a helyi tömegsport egyesülettel,
amelynek eredményei tagadhatatlanok. A teniszpályák úgy újul-
tak meg, hogy nyáron már térségi versenyt rendeztek rajta. A
focipálya magáért beszél. Hosszú szünet után ismét futballbaj-
nokság van Szõdligeten. Öt korcsoportban történik utánpótlás
nevelés. Megalakult a kajak-kenu szakosztály. Télen ingyenes
mûködõ korcsolyapálya várja a mozgás szerelmeseit. Hosszú
évek tetszhalott állapota után újra élet van a Duna-parton!

A Duna-parti nagyréten korábban strandfürdõ mûködött. A
Duna 60-as években végzett szabályozási munkáit követõen
iszapos lett a szõdligeti partszakasz, ezért megszûnt a strand.
Felszámoltuk az itt maradt 50 éves beton vályúkat, lábmosókat.
Platánfasort telepítettünk és szintbe hoztuk a rétet. Tavasszal
már az újjávarázsolt, a tájidegen, lepusztult villamostól
megszabadított és az ott mûködõ vállalkozásnak köszönhe-
tõen még játszótérrel is bõvült, hangulatos Duna part vár-
ja a szõdligeti családokat.

Továbbra is tartjuk magunkat legfontosabb értékeinkhez

A képviselõ-testület – a „tiszták” – a jövõben is a nyíltság, a
becsületesség, a tisztelet, a tökéletességre való törekvés és
mindenekelõtt a fejlõdés értékeit követi. Szõdligeten ma már
nincsenek titkok. Az önkormányzat teljesen nyitottan, átlátha-
tóan végzi munkáját, az interneten megtalálható az összes elõ-
terjesztés és jegyzõkönyv. A rendszeres szerda esti tv-adások-
ban nyomon követhetõk a képviselõ-testületi ülések. Az a nagy
élettapasztalat és bölcsesség, amellyel az Idõsek Tanácsa segíti
a munkánkat sok problémán lendített át az eltelt idõben. Kellõ
tisztelettel köszönjük ezt meg nekik. És köszönöm Önöknek,
szõdligetieknek a felénk irányuló támogatásukat és a türelmü-
ket. Tudjuk, még sok tennivalónk van az elõttünk álló két év-
ben, de minden erõnkkel törekszünk arra, hogy ne csak vállalt
kötelezettségeinket, de annál sokkal többet letegyünk az asztal-
ra, hogy Szõdliget lakói mindig büszkék legyenek településük-
re. Szõdligetre, ahol élni jó!



...egy csésze kávé...

Holeczné Nagy Máriával,
a Gondozási Központ vezetõjével

Mint a legtöbb segítõ szakmában dolgozó ember, õ is a munkája eredményét látja
viszont szívesen – önmaga inkább háttérben szeret maradni. Különösen örültem
ezért, hogy ebben a karácsony elõtti pörgõs idõszakban mégis sikerült alkalmat
találni egy kiadós beszélgetésre.

Kérlek, mesélj egy kicsit magadról, a
gyerekkorodról, a családodról.

Bár Esztergomban születtem, már egy
éves koromban visszaköltöztünk édes-
anyám szülõfalujába, Ipolytölgyesre. Itt,
majd Letkésen jártam általános iskolába.
Középiskolának egy budapesti egészség-
ügyi szakközépiskolát választottam, és
persze kollégista lettem. Szép és megha-
tározó idõszaka volt ez életemnek. Né-
mely ekkori barátság máig kitart, és osz-
tályfõnököm embersége, szakmaszerete-
te és tudása példaként áll elõttem. Arra
tanított bennünket, hogy soha ne tegyünk
olyat egy beteggel, amit fordított esetben
mi sem szeretnénk kapni. Ez a gondolat
vezérelt mindig a munkámban.

Érettségi után ápolónõként helyezked-
tem el a váci kórházban, és több mint
húsz évig hûséges is maradtam az egész-
ségügyhöz.

Tehát Vácra költöztél?
Igen. Idõközben ugyanis férjhez men-

tem, és amikor döntenünk kellett, hogy Bu-
dapesten vagy Vácott telepszünk le, Vác
mellett határoztunk. Egyszerûen azért,
hogy közelebb legyünk a szüleinkhez.

Honnan a vonzódásod a segítõ szak-
mához?

Családi érintettségbõl ered ez nálam.
Mindig is érdekelt édesanyám munkája;
õ kórházi ápolónõ volt, majd körzeti nõ-
vérként dolgozott. Emlékszem, már egé-
szen kisgyermek koromban vonzott a má-
sokon segítés lehetõsége, ezért sosem
volt kérdés, hogy milyen pályát válasz-
szak. Szerettem az ápolónõi munkát, ám
amikor a gyerekeim a legtöbb odafigye-
lést igénylõ korba értek, nem tudtam vál-
lalni az éjszakai mûszakos munkarendet.
Váltanom kellett, és mivel addig is fon-
tosnak éreztem az egészségügyhöz sok-

szor elválaszthatatlanul kapcsolódó szo-
ciális munkát, természetesen adódott,
hogy ebbe az irányba lépjek. 2000-ben el-
kezdtem az ELTE szociális munkás sza-
kát. Munka mellett tanultam, és bizony
férjem és a nagyszülõk segítsége nélkül
nem tudom, hogyan oldottam volna meg
az ezzel járó nehézségeket.

Hogy kerültél éppen Szõdligetre?
2004-ben végeztem a fõiskolán, és

rögtön állást kerestem. Teljesen véletle-
nül hírét vettem, hogy Szõdligeten meg-
pályázható egy családgondozói munka-
kör. Jelentkeztem, és elnyertem a megbí-
zatást. Addig Szõdligetrõl szinte semmit
sem tudtam. Csupán átutazóban jártam
erre, és egy nagyon rendezett, jómódú te-
lepülésnek láttam. Amikor kiderült, hogy
itt fogok dolgozni, mint családgondozó,
kérdeztem is magamtól: mit fogok én itt
csinálni? Van ilyen helyen egyáltalán bár-
milyen komolyabb szociális probléma?
Persze a valósággal gyorsan szembesül-
tem; van feladat Szõdligeten is bõven.
Már 2004-ben is számos anyagi-megél-
hetési, láthatási-kapcsolattartási ügyet
kellett kezelni, azóta pedig a helyzet csak
nehezedett.

Ma már vezetõje vagy a Gondozási
Központnak.

2007-ben lettem vezetõ, és a felada-
taim így jelentõsen megszaporodtak.
Egyfelõl az általános szociális helyzet
romlása egyre nagyobb terhet ró a szak-
mára, másfelõl a vezetõi kihívásoknak
sem könnyû ma megfelelni. Az a tény pe-
dig, hogy mi egy kis intézmény vagyunk
azzal jár, hogy bizony a vezetõnek is ki
kell vennie a részét a napi munkavégzés-
bõl. Nem egyszer elõfordul például, hogy
én helyettesítem a szabadságon lévõ kol-
légát.

Beavatnál egy kicsit a mindennapjai-
tokba?

Sokféle feladatunk van. Az egyik leg-
fontosabb a gyermekjóléti szolgálat mû-
ködtetése. Ha egy szõdligeti gyerek baj-
ba kerül, legyen az anyagi, lelki, maga-
tartási, bármilyen családi krízis, és azt ne-
künk jelzi az ún. jelzõrendszer, akkor mi
segítünk.

Jelzõrendszer?
Nem egy gombot kell persze elképzel-

ni, amit megnyom valaki baj esetén. Ez
tulajdonképpen a gyermekeket körülvevõ
– mondjuk így – védõ hálózatot jelenti.
Tagjai többek között az alapfokú oktatá-
si intézmények igazgatói, gyermekvédel-
mi felelõsei, védõnõk, a gyermekorvos, a
gyámügyi ügyintézõ, a rendõrség. De je-
lezhet problémát családtag, a szomszéd,
sõt, maga a gyermek is bátran fordulhat
hozzánk. Az a tapasztalat, hogy 1-2 he-
tente szinte biztosan akad egy-egy
ügyünk. Ilyenkor felkeressük az érintett
családot, hogy közösen találjunk megol-
dást. Ha nem sikerül az azonnali rende-
zés – és ilyen az esetek csaknem fele –,
akkor hosszabb gondozási folyamat indul
el.

A gyermekszegénység és a hátralékok
növekedése mennyire jellemzõ Szõdli-
geten?

Hála Istennek, az országos helyzethez
képest nálunk jobbak az állapotok. Ki-
mondott éhezést, mélyszegénységet nem
tapasztalunk. A Központban egyébként
folyamatosan fogadunk ruha, játék és
könyv adományokat, és bizony napi szin-
ten jönnek be hozzánk a rászorulók ruhá-
kat keresni. Nem csak a kisgyermekes
családok, de az idõsek számára is komoly
segítség a holmik efféle körforgása. 2006
óta kapcsolatban vagyunk a Magyar Öku-
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menikus Segélyszervezettel, amely az
EU Élelmiszerprogram keretében évente
egyszer-kétszer tartós élelmiszer ado-
mányt bíz ránk kiosztásra. Legutóbb erre
most novemberben került sor. Jellemzõen
kb. 250 családnak tudunk így segíteni, és
biztos vagyok abban, hogy ez valós segít-
ség számukra. A „nyári gyermekétkez-
tetést” sajnos idén nyáron nem tudtuk
megvalósítani, pedig nagyon hasznos lett
volna. Az elmúlt években egész nyárra
adtunk a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülõknek konzer-
veket, tartós élelmiszert, de a pályázati
feltételek megváltoztak, így erre most
nem volt módunk. Remélem, hogy ez
csak átmeneti állapot, és a jövõben ismét
megnyílik a lehetõség elõttünk. Hiszen ha
nem is jellemzõ Szõdligetre a gyermekek
éhezése, azért az adományokra nagy, sõt,
egyre nagyobb szükség van.

A hátralékos ügyek egyelõre nem na-
gyon kerültek felszínre. Tapasztaljuk,
hogy közmû kikapcsolások havi rendsze-
rességgel fordulnak elõ itt-ott, de szeren-
csére kilakoltatás eddig nem történt. Elé-
gedettségre azonban semmi ok, mert vár-
hatóan az anyagi gondok növekedésével
ez is egyre fenyegetõbb problémává vá-
lik.

Milyen feladataitok vannak még?
Alapfeladatunk a családsegítés általá-

ban. Igen sokféle gond orvoslásában van
szerepünk. A megélhetési és lakhatási
problémák mellett olykor elvált szülõ és
gyermeke kapcsolattartását igyekszünk
megtámogatni, máskor pszichiátriai kór-
képek miatt nehézzé vált élethelyzeteket
könnyítünk meg, és igen gyakran a mun-
kanélkülivé váltaknak kell segítséget
nyújtanunk; önéletrajzot írunk, munkát
keresünk, vagy csak meghallgatjuk a pa-
naszukat, és egy-két biztató szóval pró-
báljuk erõsíteni a reményt és az önbizal-
mat.

Szintén alapfeladatunk az idõsek gon-
dozása. A házi segítségnyújtás keretében
a napi életvitelben támogatjuk azokat az
idõs embereket, akik ezt igénylik. Bevá-
sárlás, gyógyszer felíratása és kiváltása,
mosdatás, kisebb takarítás, a családdal
való kapcsolattartás általában a teendõnk.
Továbbá feladatunk még a szociális ét-
keztetés megszervezése is azon szemé-
lyeknek, akik azt nem tudják megoldani
önmaguk számára. A hét öt napján napi
egyszeri meleg étel kiszállítását biztosít-
juk részükre. A gyakorlati segítség mel-
lett a legnagyobb örömet sokszor egy jó

beszélgetéssel szerezzük a magányos, be-
tegsége miatt elszigetelt idõs embernek.
Itt is szeretném felhívni a szõdligetiek fi-
gyelmét erre a lehetõségre: ha bárkinek
az ismeretségi körében, környezetében
van rászoruló, egyedül élõ idõs ember,
aki önmaga ellátásához segítséget igé-
nyel, szívesen vállaljuk a gondozását há-
zi segítségnyújtás keretében.

A Vidám Lurkók programjait is ti
szervezitek?

Igen. Évközben is hívjuk-várjuk az ér-
deklõdõ, ráérõ gyerekeket közös együtt-
létre, kézmûves foglalkozásra, de a leg-
több programunk nyáron van. Azok a
gyerekek, akik nem mennek nyaralni,
mert a családnak nem telik rá, vagy a szü-
lõk éppen dolgoznak, és nincs megoldva
a felügyeletük, jöhetnek velünk kerékpá-
ros túrára, buszos kirándulásra, vagy
sportolhatnak, alkothatnak körünkben.
Mindig jó hangulat alakul ki, és a tábor-
zárásra összeszokik a kis csapat.

Van olyan szakmai terved, amit szíve-
sen megvalósítanál?

Több is. Szeretném valahogy megfog-
ni a csellengõ kamaszokat. Önsegítõ cso-
port szervezése, drámapedagógiai foglal-
kozások tartása erre nagyon alkalmas len-
ne, persze akkor, ha van rá igény. Régi
tervem egy olyan bentlakásos nyári tábor
létrehozása is, ahol az egészségtudato-
sabb életmódot tanulhatnák meg a gyere-
kek.

Az idõsek elszigeteltségét szintén na-
gyon fontos volna oldani. Évente néhány
közös kirándulás, a névnapok megünnep-
lése, filmklub, kézimunkakör – mind-
mind enyhítene a magányukon.

Mindjárt itt a karácsony. Hogyan ké-
szülsz az ünnepre?

Ez az idõszak a Gondozási Központ
számára sok teendõt ad. A Falukarácsony
és az Idõsek Napja szervezésébõl alapo-
san kivesszük a részünket. És persze
igyekszem idõt szakítani az otthoni elõ-
készületekre is. Az ajándékok már meg-
vannak. A mi családunk hagyománytisz-
telõ, nagy becsben tartjuk a családi ünne-
peket. A Szentestét szûk körben töltjük.
Két nagy gyermekem van, õk mindig
hozzák a párjukat is. A menü elmaradha-
tatlan része a hal és a bejgli, a lányom-
mal pedig mézeskalácsot sütünk.

Ezúton is kívánok minden szõdligeti
embernek békés, áldott Karácsonyt!

2013-ban is folytatódik az

OKOS NÕK
Klubja

Gyere közénk, 
tanuljunk egymástól!

Továbbra is várunk minden lányt
és asszonyt, aki szívesen

megosztaná tudását másokkal,
vagy megismerkedne hasonlóan

érdeklődő hölgytársaival.
Diplomától, pártállástól

függetlenül várunk mindenkit.

PROGRAMJAINK

Január 12., 15.00 óra:
A színek hatása

hétköznapjainkban
Február 9., 15.00 óra:

Elsősegélynyújtás otthon, 
váratlan helyzetekben
Március 9., 15.00 óra:

Kineziológia
(a változtatás jogát 

a szervezők fenntartják)

A foglalkozások helyszíne:
Közösségi Ház

A kötetlen beszélgetésekhez, 
jó hangulathoz kérjük, néhány
finom falattal járuljon hozzá, 

aki hozzánk látogat.
A belépés díjtalan!

Szervezők
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Az ünnepi terítés is témája volt 
az Okos Nõk Klubjának
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Kézmûves tábor volt – és lesz!
Nagyon érdekes kézmûves tábor volt az
idén nyáron Szõdligeten! Volt alkalom
fazekaskodni, bõrtárgyakat és ékszereket
készíteni, maszkot csinálni és gipszet ön-
teni, sõt, mindenki batikolhatott magának
pólót, kendõt, terítõt.

Szabad idõben házi mozit készítettünk
és egy görög délután keretében táncot is
tanultunk.

Ez volt, és hasonló lesz 2013 nyarán
is: júniusban és augusztusban, 1-1 hétig.

A tervek szerint megismerkedünk az
indián kultúrával, és lesznek indián ven-
dégeink is, akik zenéjükkel fognak szó-
rakoztatni bennünket.

A végleges program december végére
alakul ki, akit érdekel, hívhat bennünket
telefonon, vagy küldhet email-t.

Várunk minden érdeklõdõt, 4 éves
kortól…

Elérhetõség: +36-30-2700-989, vagy
kozakjudit@yahoo.ca

Lányokkal a Balaton körül

Attól szebb, nemesebb és felemelõbb do-
log nincs, mint mikor az ember elhatároz
valamit és az, valamilyen munka eredmé-
nyeként meg is valósul. Egyesületünk – Ci-
vilek Szõdligetért Egyesület – túrázó cso-
portjának még a februári éves túra összeál-
lító megbeszélésén vetettem fel, hogy
nagyszerû lenne, ha az év folyamán egy
Balaton kerülõ kerékpár túrát szerveznénk.
Az ötletet jónak tartották a jelenlévõk, be-
építettük a túra tervünkbe, és – ha már volt
ötleted, akkor szervezd is meg címmel –
megbíztak a szervezéssel. Tudtam és tisz-
tában voltam azzal a ténnyel, hogy amióta
a Balaton körül megépült a kerékpárút, na-
gyon sokan körbekerekezték a tavat. Még-
is nagy dolognak tartottam, hogy szervez-
zük meg és teljesítsük is a távot. Természe-
tesen viszonylag sokak érdeklõdését fel-
keltette az ötlet (a túra terv megjelent a
cisze.hu, illetve a szõdliget.hu oldalain is),
majd az idõ múlásával csökkent a jelentke-
zõk száma.

Végül is a kitûzött 2012. szeptember 5-i
indulásra 8 fõs csapat alakult ki. A végle-
ges terv az volt, hogy 5-én lemegyünk Ba-
latonkenesére (a kerékpárokat autóval levi-
tetjük) és 6-án reggel kezdjük a kerekezést
úgy, hogy a csomagjainkat és szerszámokat
kísérõ kocsi viszi, és a kísérõ kocsi irányít-
ja a túra menetét.

2012. szeptember 6-án reggel kezdtük
meg a túrát és az elsõ nap mintegy 76 km
letekerése után értünk szállásunkra, Révfü-
löpre.

7-én reggel indultunk tovább és a túra
leghosszabb szakaszát kb. 80 km-t teljesít-
ve érkeztünk Fonyódra.

Fonyódi éjszaka után: 8-án reggel meg-
kezdtük a túránk utolsó szakaszát Fonyód
és Balatonkenese között. A távolság kb. 74
km volt. Amit délután 17.30 órára teljesí-
tettük. Beérkezés után koccintással köszön-
töttük egymást (kicsi meg is könnyezve) ki-
emelve, hogy amit vállaltunk azt végre is
hajtottuk.

Mint minden közösségi akción azért vol-
tak súrlódások az út során, volt defektsze-
relés, különbözõ beállítási gondok, ütközés,
de utólag csak nevetve gondolunk ezekre
vissza.

Összefoglalva: 3 megállóval megcsinál-
tuk a Balaton megkerülõ túrát, letekerve
230,52 km-t.

A túrázó csapat köszöni Dinka Péter és
Somogyi István segítségét, a kerékpárok Szõd-
liget és Balatonkenese közötti szállítását.

És végezetül, akik kerékpáron teljesítet-
ték a távot:

Baráth Brigitta, Monor
Gál Edit, Monor
Gõdér Zoltánné Zsuzsa, Vác
Kovács Mónika, Szõdliget
Papp Istvánné Erzsi, Szõdliget
Papp István, Szõdliget
Szilvási Kata, Szõdliget
A kísérõ autóban Buzás Krisztián, Szõd-

liget.

A névsorból látszik, hogy ismét a „gyen-
gébbik” nem volt az erõs, nagyszerûen tel-
jesítettek a lányok, mi férfiak, pedig jó érez-
tük magunkat közöttük.

Papp István

Új könyvek érkeztek a könyvtárba
Megérkeztek az új könyvek a könyvtárba. Az ismeretterjesztő
és gyermek irodalom mellett a legújabb sikerlistás könyvek is
elérhetők a könyvtártagok számára. A könyvtári beiratkozás to-
vábbra is ingyenes. A könyvtár hétfő délután és csütörtök dél-
előtt várja kedves látogatóit. Ezúton hívjuk fel az általános- és
középiskolások figyelmét, hogy kötelező olvasmányokkal is
rendelkezik a könyvtár általános és középiskolások számára
egyaránt.

Idős olvasóinknak, ha igénylik, házhoz visszük januártól a
könyveket, érdeklődni a könyvtárban lehet.

N Y Á R I  P I L L A N A T O K  A  H I D E G  T É L B E N
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Immár 10 éve annak, hogy egy kedves
szõdligeti anyuka felhívott, hogy szeret-
nék, ha lenne néptánc oktatás a Szõdli-
geti Napköziotthonos Óvodában. Azóta
több száz gyermekkel roptam a táncot
az óvodában, iskolában, részt vettünk a
falu rendezvényein, a régió versenyein,
kulturális eseményein, meghitten a templomban karácsony es-
téjén, és jót mulatva egész családdal a Csipkebogyó Táncház-
ban! Különös melegség tölt el, ha a faluban biciklizek, és nem-
csak azért, mert (ismeretlen!) gyerekek harsogva köszönnek
„Szia Kata néni!”.

A magyar paraszti kultúrában a zene, a tánc, a vallás, a ha-
gyományok szoros kapcsolatban álltak, szerves részei voltak
egymásnak és a mindennapi életnek. A nyugat-európai, polgá-
riasodottabb országok közel sem rendelkeznek ennyire archai-
kus, õsi jegyekkel. Éppen ezért ilyen összetett, bonyolult pél-
dául a magyar néptánc, népzene, mert nem „új stílusú”. Bartók
Béla, Kodály Zoltán, Lajtha László, Martin György és még so-
kan mások egész munkásságukat, életüket arra szentelték, hogy
ezt a gazdag népi világot összegyûjtsék és dokumentálják. A mi
generációnk legfontosabb feladata ezt az örökséget megõrizni
és továbbadni gyermekeinknek.

Az eltelt 10 év alatt annak a kedves anyukának a fia két fej-
jel nagyobb lett, mint Kata néni. És én szívbõl köszönöm azt a
rengeteg mosolyt, szeretetet, önfeláldozó szülõi munkát, amit a
szõdligeti családoktól és a két oktatási intézmény dolgozóitól
kaptam!

Továbbra is Szeretettel várom minden kedves régi és új Tán-
cosomat az

Óvodában: szerdánként 15.30-tól 16.15-ig
Iskolában: hétfõnként 13.15-tõl 14.00-ig
Csipkebogyó Táncházban (iskola tornatermében): minden

hónap 2. szombatján 17.00-tól 20.00-ig (tanítási hónapokban)!
Telefon: 06-70-509-0948

Csécsi Katalin
a Magyar Állami Népi Együttes táncmûvésze

„Gyere velem a vásárba
fussunk oda hamarjába.
Vehetsz majd ott minden szépet, 
ha nincs pénzed majd csak nézed.”

Hangzott idén is egy pénteki dél-
után szeptember 28-án Mihály napján
az óvoda udvarán. A hagyománnyá
vált rendezvény a szülõk és az óvodai
dolgozók újabb ötletei alapján, az ed-
digieknél nagyobb szabású volt. Veze-
tõnk nyitó beszéde után az MSZMK Fábián Marikát óvo-
dánk immár nyugdíjba vonult vezetõjét búcsúztatta, aki a
vásár alatt egy pohár borra és néhány baráti szóra hívta
meg az egybegyûlteket.

„Három éjjel három nap,
nem elég a lábamnak.”

Kezdõdött a három nagyobb csoport mûsora, melyben
visszaköszönt a néptánc és népdalok szeretete, mely áthat-
ja mindennapi óvodai életünket. Ezt követte Kata néni és
Attila bácsi táncbemutatója. Mindezt egy kiemelt színpa-
don adtunk elõ, melyet a közönség a szemben lévõ dom-
bokról nézhetett végig.

„Ha kicsinyek vagyunk is,
drágaságot nekünk is!”

Fergeteges vásári hangulat vette kezdetét. A sátrak alatt
többek között az óvodás gyermekek által készített vásár-
fiát lehetett megvenni. Ezenkívül a szülõk, az óvoda dol-
gozói, volt óvodás gyerekek és a „Barangolók” felajánlá-
saikkal és munkájukkal színesítették rendezvényünket. A
vásárlás után a szülõk megpihenhettek az ugráló vár és az
arcfestõk mellett. A nap már lemenõben volt mikor oszla-
dozni kezdett a jókedvû vásári társaság.

Köszönjük támogatóinknak és az Önkormányzatnak a
segítségét.

Szeretettel várunk mindenkit jövõre is!

Tóthné Palotai Gabriella, 
Horváthné Turányik Mária

nagycsoportos óvodapedagógusok

10 éve 
Szõdligeten. . .



Kertben, szabadban tartott háziállatok esetében célszerű
elkülönített helyet biztosítani számukra. Téli időszakban
célszerű a szabadban tartott állatok fejadagját megemelni,
kalória és zsírdúsabb táplálékot biztosítani számukra,
ugyanis a testmelegük fenntartásához több energiát igényel-
nek. Fontos a folyamatos ivóvíz ellátás, fagyos időben több-
ször legyen figyelmünk, hogy ne fagyjon be kinti kedven-
ceink ivóvize. Szilveszterkor gondoskodni kell arról, hogy
háziállatunk biztonságban érezze magát és ne legyen lehe-
tősége a petárdák, tűzijátékok hallatán kárt okozni önma-
gában és a környezetében.

Állítsunk fel madáretetőket és töltsük fel őket napraforgó,
cirok, kender-maggal. Ha viszont elkezdtük a madarak ete-
tését, azt egész télen át folytatnunk kell,mert kis kedvence-
ink számítanak az eleségre. A rigók és más madarak is na-
gyon kedvelik a bogyós bokrok és fák gyümölcseit, ezeket
tavaszig annak rendje és módja szerint meg is kopasztják.

Nagyon fontos az ő itatásuk is, mert szegény madaraink
a befagyott vályúból, itatóból, vödörből nem képesek a
szomjukat oltani. A téli fagy még a vastag bundás nyuszit
is megviseli. Ha nem figyelünk rá, fázni fog, és ettől a be-

tegségekre is fogékonyabbá válik. Persze ha kedvencünk a
lakásban lakik, akkor nem a zord hideg a probléma, hanem
a túlfűtés. A kinti ketrecben tartott kisállatokat ha van rá le-
hetőségünk, akkor esténként vigyük be a lakásba, fűtött
helyre hogy felmelegedhessenek. Amennyiben az éjszakát
is kint tölti, akkor tegyünk egy plusz dobozt az óljukba, amit
jól tömjünk ki száraz szénával, hogy bele tudjanak bújni.

A ragadozók inkább nyáron jelentenek veszélyt, de ritka
felbukkanásukra télen is számítanunk kell, ezért erősítsük
meg a ólat. Győződjünk meg róla, hogy a ketrec oldalai és
fedele masszívak, jól tartanak és a drót-hálón ne maradja-
nak lyukak. Reggelente pedig költöztessük át őket a kert
napsütötte részébe.

A kinn tartott nyuszik ketrecében alomnak friss széna
vagy puha szalma a legjobb.

Kutyáink kinti fekhelyére is a legjobb meleg tartó a friss
széna, szalma, de mindenképpen a legfontosabb, hogy szá-
raz legyen fekhelyük.

Kisállataink téli tartásával kapcsolatos további kérdé-
seinkkel forduljunk bátran az állatorvoshoz.

Az állatokat a megfagyástól a törvény is védi
Az állatkínzás bûncselekmény. Jogszabály szerint állat-kínzást követ el az is, aki gerinces állatot úgy
tart, hogy az állat egészségének károsodásához, vagy annak pusztulásához vezet. Ha valaki azt tapasz-
talja, hogy a lakókörnyezetében a hideg miatt pusztult el kedvtelési vagy gazdasági állat, azt az álla-

tok védelme érdekében bátran jelentse a területileg illetékes rendõrõrsön.

NET BÖNGÉSZŐ:                     Állattartás télen

Tisztelt Kutyatulajdonosok!
A 2012 júniusában elfogadott Kormányrendelet módosítások értelmében 2013. január 1-jétől minden 4 hónaposnál
idősebb kutya microchipes egyedi megjelölése kötelező.

A chip beültetés és regisztráció ára 2013. január 1-jéig 3.500 Ft rendelőnkben.
Ivartalanítással egybekötött chipezés esetén a megjelölést ingyenesen végezzük.
A chip behelyezése egy gyors és fájdalommentes eljárás, melynek során egy 15 jegyű számot tartalmazó, rizsszem

nagyságú elektromos jeladó kerül a nyak bőre alá. A számsorhoz tartozó információt – a tulajdonos és a kutya ada-
tait – egy országos adatbázisban rögzítik, ahol a chipszám alapján azonnal beazonosítható az állat. A jeladó leolva-
sásához szükséges készülék minden állatorvosi rendelőben és menhelyen megtalálható.

Az ivartalanítással nem csak a nem kívánt szaporulatot kerülhetjük el, hanem gyakori betegségeket (kanoknál prosz-
tata problémák, végbél körüli- és heredaganat; szukáknál gennyes méhgyulladás, emlődaganat) is megelőzhetünk.
Ezen kívül az ivartalanított és megjelölt állatok után ebrendészeti hozzájárulást (ebadót) sem kell fizetni.

A chip behelyezésére a rendelőben, rendelési időben, illetve kérés esetén háznál is sor kerülhet.
Az ivartalanításhoz előzetes időpont egyeztetés szükséges.

Kellemes Karácsonyt és boldog Újévet kívánunk!

Sződligeti Állatorvosi Rendelő
Rendelési idő: hétköznap 8.00–10.00 és 16.00–19.00, hétvégén 8.00–12.00 óra

(27-352-176, 20-928-51-03)
dr. Mendege Dóra, dr. Buránszki Barbara
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Októberben talán még magunk sem tud-
tuk pontosan, hogy mire is vállalkozunk.
Voltak elképzelések. Éreztük, hogy akar-
juk, hogy megcsináljuk, de azt hiszem be-
vallhatjuk, akkor még valami sokkal ki-
sebbet álmodtunk.

Aztán valami elkezdõdött. Jöttek az
ötletek. Nem is tudom, hol bújtak meg
ezek a gondolatok eddig. Egymásnak
szinte ismeretlen emberek kezdtek
együtt dolgozni egy cél érdekében. Jöt-
tek az önzetlen felajánlások. Tészta alap-
anyagok, dekoráció, csomagolóanyag,
nyomdai termékek, vásári finomságok,
mûsorok és még számtalan apró-cseprõ-
nek tûnõ dolog, ami nélkül nem ugyan-
ez lett volna az eredmény. Új arcok és
dolgos kezek jelentkeztek munkára. S
ezek a kezek új gondolatokat hoztak ma-
gukkal. Így lett idén meseszép kinti de-
korációnk is.

Az alkotás, a karácsonyvárás közben
sokunkat megérintett valami. A szeretet,
az összetartozás, az elfogadás érzése. Fel-
tették nekünk a kérdést: hogyan tudott
ennyi nõ ilyen sokáig békében dolgozni
együtt? Ezt nem tudom, de a lényeg, hogy
akartunk. És ez az akarat mindennél erõ-
sebb volt. Akartuk a közös célt, az össze-
fogást, a békét. S végül úgy látszik, az
összetartozás is akart minket.

Ebben a hangulatban született meg egy
dal, a mi saját mézeskalács dalunk. Sok-
szor csalt könnyeket szemeinkbe az el-
múlt hetekben.

Idõközben még a szerencse is mellénk
állt. Nem csak egy pályázaton nyert gyö-
nyörû karácsonyfával, hanem az idõjárás
alakulásával is. Hihetetlen, hogy pont ak-
kor, pont annyi hó esett, ami éppen ne-
künk kellett. Azt hiszem odafentrõl is fi-
gyeltek bennünket.

Négy hét fárasztó, de lelkesítõ munka
gyümölcseként született meg az a két
nap, amiért bizton állíthatjuk: érdemes
volt. Soha annyi csillogó, ámuldozó
szempárt nem láttam még Szõdligeten.

A mézeskalács falu gyönyörû volt, il-
latos, a vásár pörgõ, a mûsor színvonalas,
a dekoráció pedig varázslatos.

A rendezvény bevétele 733.600 Ft lett,
ami az iskola és az óvoda között kerül fel-
osztásra.

Nem is tudnám megmondani mi az
amiért a leginkább megérte. Az együtt
töltött négy szombati sütögetés, díszítge-
tés miatt? A munka öröme miatt, hogy
éreztük szükség van ránk? Az miatt, hogy
új arcokkal ismerkedhettünk meg és érez-
hettük: összetartozunk? A kiállítás szép-
sége miatt? A vásári forgatag miatt? A be-
vétel miatt? Ki-ki döntse el maga. Szerin-
tem nehéz lenne a választás.

Szeretném megköszönni minden szer-
vezõ, alkotó, támogató és látogató segít-
ségét, lelkesedését!

Csak veletek együtt jöhetett létre ez a
CSODA!

Most mindent elpakolunk, hazakerül
az utolsó mézeskalács házikó is, meg-
íródnak az utolsó cikkek.

Én is törlöm a számítógépem desk-
topjáról a mézeskalácsfalu parancsikon-
ját. Mostantól a család karácsonyára ké-
szülünk.

Gyönyörû volt, de kicsit fáj, hogy vé-
ge. Egy pici részünk ott maradt abban a
porcukros világban, mely kitárta nekünk
kapuját. Egy kicsit rabjai lettünk. Talán
csak az ad reményt, hogy 2013-ban újra
megcsillan a szeretet.

Papp Andrea

mezeskalacsfalu.hu

Képek helyett beszéljenek … a SZÁMOK!



14. WERBŐCZY ISTVÁN

Magyarország történetében jelentős
változás történt 1526. augusztus–szep-
temberében. Szulejmán török szultán
csapatai a mohácsi csatát követően az
ország középső részét feldúlták, majd
a következő években Szapolyai János
magyar király, illetve Habsburg Ferdi-
nánd magyar király csapatai is többször
felvonultak ott, így számos település el-
néptelenedését okozták. Göd település
is erre a sorsra jutott, melyet Szapolyai
János király 1535. február 19-ikén
„Vörösvártt” kelt oklevele bizonyít. I.
János király Szécsi (Széchy) István
magvaszakadtával Gömörmegyében
Szentmárton falut, rimaszécsi és sződi
birtokrészeket, Nógrádmegyében „Nő-
téncs” falut, Pestmegyében „Csaba” és
Göd pusztákat, Vasmegyében Szigetvár
várát, Zalamegyében Letenye mezővá-
rost adományozza Werbőczy István-
nak. Az oklevél bizonysága szerint, te-
hát 1535-ben Göd már lakatlan pusz-

ta volt, amit a Budán székelő királyi ud-
var pontosan tudhatott.

Az új birtokos Werbőczy István
1458 körül az Ugocsa vármegyei Ver-
bőcön ősi kisnemesi családban szüle-
tett, jogtudósként és diplomataként volt
királyi személynök, kincstárnok, nádor,
kancellár. Munkásságáért számos bir-
tokadományban részesült, sőt javára az
országgyűlés többször külön adót sza-
vazott meg. A legfontosabb műve a sa-
ját költségén 1517-ben, Bécsben lati-
nul kiadott „Hármaskönyv”, mely az
ítélkezési gyakorlat alapja volt Magyar-
országon a XIX. századig.

Werbőczy az oklevél kiadását meg-
előzően Tolna vármegyei birtokán Döb-
rőközben tartotta esküvőjét második
feleségével, mikor híre ment, hogy a
velencei származású Alvisio Grittit – a
törökök nyomására kinevezett kor-
mányzót – Erdélyben a kegyetlenkedé-
sei és önkényeskedései miatt megölték
a magyarok. A várható török válaszlé-
pés elhárítása érdekében I. János ud-

varában felmerült a Ferdinánddal való
béketárgyalások felújítása, amit a Bu-
dán tartózkodó III. Pál pápa követe is
szorgalmazott. Ferdinánd követelte,
hogy Bécsben legyenek a tárgyalások,
amit János király elfogadott. A tárgya-
lásokra Werbőczy is kapott megbízást,
amelyért aztán a sződi és gödi ado-
mányban (benne Sződliget mai terüle-
tével) részesült.

Az oszmánok (törökök) 1541-ben
megszállták Budát is, ekkor Werbőczyt
kinevezték a budai magyarok főbírájá-
vá, de még abban az évben elhunyt. A
családja fiú ágon 1590-re kihalt.

Bátonyi Pál

SZÕDLIGET TERÜLETÉNEK
TÖRTÉNELMÉBÕL

KEDVES
VÁSÁRLÓINK!

Megköszönve ez évi bizalmukat 
Áldott Karácsonyt és Igazán
Sikeres Új Esztendõt kíván

Önöknek 
a Liget Szín-Ház 
festékszaküzlet.

(Dunai fasor 6., az állomásnál)

KEDVES
VÁSÁRLÓINK!

Megköszönve ez évi bizalmukat 
Áldott Karácsonyt és Igazán
Sikeres Új Esztendõt kíván

Önöknek 
a Liget Szín-Ház 
festékszaküzlet.

(Dunai fasor 6., az állomásnál)

Szépüljön, 
frissüljön fel 

az ünnepekre!

Év végéig 30% kedvezménnyel
vehetnek igénybe vendégeim minden arckezelést, 

arc és dekoltázs masszázst, 
különféle tisztító, tápláló, regeneráló, 

fiatalító pakolást.

Bejelentkezés: Adrienn 06-70/9413202

Minden kedves vendégemet szeretettel várom
a Sződligeti Prestige Szépségszalonban

(Szabadság tér 10.)

Werbõczy István 
címere

Werbõczy István, 
metszet

12
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RÖVID HÍREK

A Civilek Szõdligetért Egyesület (CISZE)
több éves környezetvédelmi tevékenysége
eredményeként elnyerte a „Pest-megye
Környezetvédelméért” kitüntetõ címet,
az ezzel járó oklevelet, melyet a Pest-me-
gyei Önkormányzat elnöke, Szûcs Lajos
Úr ad át a Megyeházán.

Nagy megtiszteltetésnek tartjuk, hogy a me-
gyében – civil szervezetek között elsõként – egyesületünket ju-
talmazták ezzel a címmel.

Segélyosztások Sződligeten

A Magyar Ökomenikus Segélyszervezettel való
együttműködésünk keretében idén első alkalommal
osztottunk Sződligeten EU-Élelmiszert, 2012. no-
vember 17-én. A csomagok két rászorultsági kategó-
riában kerültek kiosztásra, a létminimum közelében
élők és a kisnyugdíjasok körében.

Számszerűen: 750 kg lisz-
tet, 380 kg tésztát, 125 kg va-
níliás karika, 1750 l kakaós
ital.

A mintegy 3 tonna élelmi-
szerrel 250 családnak tudtunk
segíteni. Reméljük, hogy a jö-
vőben is megkeresnek ben-
nünket ilyen adományokkal,
mert nagy segítséget jelent a
rászoruló családoknak.

Ezúton is köszönjük közsé-
günk polgármesterének szíves

közbenjárását az élelmiszer szállítással kapcsolatos
segítségnyújtásban és nem utolsó sorban egy helyi
vállalkozónak, aki elszállította az adományt.

Holeczné Nagy Mária
mb. gondozási központ igazgató

Vöröskeresztes aktivisták osztják a ruhákat 
a Közösségi Házban

SZÕDLIGETI HÍRFORRÁS HIRDETÉSI DÍJAI

1/16 oldal ff: 4.000.-, színes 6.000.-, 
1/8 oldal ff: 6.000.-, színes: 8.000.-, 
1/4 oldal ff: 9.000.-, színes: 12.000.-, 
1/2 oldal ff: 12.000.-, színes 18.000.-, 
1/1 oldal ff: 20.000.-, színes 30.000.-, 
l/1 oldal színes belsõ borító 40.000.-, 

1/1 oldal színes hátsó borító 50.000.- Ft.

Az árak egy megjelenésre vonatkoznak és az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
Gyakorisági kedvezmény: 

5 hirdetés egyidejû megrendelése és kifizetése esetén 40%.

Hirdetéssel kapcsolatos telefonszám: 30/5300-825
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Papírunk van arról, 
hogy jól csináljuk!

Néhány héttel korábban megkeresett Vácrátót polgár-
mestere és jegyzője. Egy határozatot tettek le az asz-
talomra, amelyet a vácrátóti képviselő-testület ho-
zott. A határozat szerint, a vácrátóti hivatal, csatla-
kozni kíván a sződligeti polgármesteri hivatalhoz.

Ez egyrészt nagyon megtisztelő számunkra, hiszen
ez annyit jelent, hogy eredményeinket Sződliget ha-
tárain túl is ismerik, sőt elismerik. Másrészt hatalmas
felelősség, hiszen egy közös hivatal sajátossága az
kell hogy legyen, hogy több települési önkormány-
zat döntéseit készíti elő. Mindezt úgy kell megtenni,
hogy egyes települések sajátosságainak figyelembe
vétele maximális legyen és ehhez elengedhetetlen a
színvonalas munkavégzéshez. Vácrátóti önkormány-
zati vezetők úgy vélik, hogy Sződliget meg tud felel-
ni ennek a kihívásnak és mi örömmel állunk a fel-
adat elé.

Juhász Béla

Önkormányzati munkák 
a Duna parton

Elszáradt, elkorhadt fákat kivágtuk és helyette 4–6
méter magas platánsort ültettünk. Az évtizedekkel
korábban bezárt strand után itt maradt betonmarad-
ványokat megszüntettük. Földgyalu segítségével a
szintkülönbségeket eltüntettük és tavasszal már egy
újjávarázsolt Duna parti réttel várjuk a sződligetieket
és a hozzánk látogatókat.

Biztonságtechnika, Automata
kapunyitó, Zártláncú videó, UPC 
és Mindigtévé, Riasztórendszerek

SSVVÉÉDD GGÁÁBBOORR
ookklleevveelleess  hhíírraaddáásstteecchhnniikkuuss  vváállllaallkkoozzóó

Elérhetőség: 2133 Sződliget, Liliom u. 3/b
Telefon: 27-352-758, 06-30-951-4748

E-mail: sved50@citromail.hu

NAGY PROBLÉMÁT IS OKOZHAT 
A FELEDÉKENYSÉG

A legfrissebb elõrejelzések szerint a közeljövõben sokfelé
várható havazás, melyet országszerte fagypont alatti hõmér-
séklet kísér. Az ingatlantulajdonosoknak tehát nem szabad
megfeledkezniük arról, hogy a havassá és jegessé vált jár-
dák plusz kötelességet jelentenek számukra. Aki pedig el-
mulasztja kötelességét, azt akár gondatlanságból elkövetett
bûncselekmény miatt is felelõsségre vonhatják.

A jogszabály így szól: A tulajdonos az ingatlan elõtti jár-
daszakaszt köteles csúszásmentes állapotban tartani. Tehát
abban az esetben, ha valaki az ingatlanunk elõtti, veszélyes-
sé vált járdán a „nyakát szegi”, akkor kötelesek vagyunk az
„okozott” kárt megtéríteni. Arról nem is beszélve, hogy bi-
zonyos esetekben akár gondatlanságból elkövetett bûncse-
lekmény miatt is felelõsségre vonhatnak.

Csúszásmentesítés, de hogyan?
Az egyes szabálysértésekrõl szóló kormányrendelet egyik

passzusa értelmében akár ötvenezer forintra is bírságolható
az, aki a háza elõtti csúszásmentesítést sóval végzi el. A til-
tás nem véletlenül született; a só ugyanis súlyosan károsít-
ja környezetünket. Arról már nem is beszélve, hogy a só
tönkreteszi a cipõt, károsítja az autók gumiját, alvázát, a ke-
rékpárgumit, idõvel „felzabálja” az aszfaltot, a betont, és
nem tesz jót a kutyák-macskák mancsának sem. A ház kö-
rüli csúszásmentesítésre a sózásnál sokkal jobb megoldást
jelentenek az alternatív csúszásmentesítõ anyagok és egyéb
megoldások. A célnak megfelel a homok, a sóder, a termé-
szetesen lebomló faforgács vagy fahamu, és a több nemze-
ti parkban is sikeresen alkalmazott gránitkõ-zúzalék.

Bányavári Pál
falugondnok



Tényállás:
2012. szeptember 5-én 23.15 körüli idõben járõrszolgálat során, a Dunai Fasoron két kerékpárosra fi-

gyeltek fel, akiknél mûanyag kannák voltak. A kerékpárosok – a járõröket látva – kerékpárjukkal a 2-es fõ-
úton áthaladva az erdõbe a kerékpárút felé menekülni kezdtek. A 2-es fõúttól 50 m-re az erdõben sikerült
õket intézkedés alá vonni, ruházat és csomag átvizsgálásnál egy csõ és egy csavarhúzó, valamint egy nagy-
méretû csípõfogó került elõ. Az intézkedés alá vontak a helyszínen elmondták, hogy Vácra indultak jármû-
bõl benzint lopni, továbbá a náluk lévõ kerékpárok eredetével sem tudtak elszámolni. Ezt követõen mind-
két személy elfogásra, majd elõállításra került a váci Rk.-ra. Kihallgatásuk során elismerték, hogy a náluk
lévõ 2 db kerékpárt az intézkedést megelõzõen a Szõdligeti MÁV állomáson található P+R parkoló kerék-
pár tárolójából dolog elleni erõszakkal lopták. Az elõállítottak további bûncselekmények elkövetését is elis-
merték, amely alapján további nyomozati cselekmények váltak szükségessé, és elfogásra került a bûncselek-
mények elkövetésében segédkezõ harmadik társuk is.

Tényállás:
Feljelentés érkezett ismeretlen tettes ellen, aki 2012. 11. 27 napon 16.00 és 16.15 közötti idõben 2134

Szõd külterületén a Bem József és a Rákóczi utca mögötti részen a patak melletti telekre bement és ott fát
készített össze azért, hogy azt eltulajdonítsa, de amikor a feljelentõ ezt észlelte, akkor rászólt, hogy a fát ne
vigye el. A fa tulajdonjogáról vitatkozni kezdtek majd az elkövetõ megragadta feljelentõ kabátját és meg-
lökte, aki ennek következtében elesett és az ujja kificamodott. Elkövetõ ezt követõen a helyszínt elhagyta.
Feljelentõ 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. A nyomozás során az ismeretlen elkövetõ kiléte fel lett
derítve és gyanúsítottként ki lett hallgatva.

Balesetmegelõzési felhívás:
Õsszel a közlekedési balesetek jellemzõ oka, hogy a gépjármûvezetõk nem az idõjárási-, látási- és útvi-

szonyoknak megfelelõen vezetik jármûveiket. Ebben az évszakban a legtöbb problémát a csúszós út és a
romló látási viszonyok okozzák, ezért lényeges, hogy minden jármûvezetõ megfelelõen felkészítse jármûvét
– és természetesen saját magát – ezekre a körülményekre.

A jármûvek õszi-téli felkészítése idõszerû. A gépjármûveket ajánlatos már október hónapban alaposan
átnézni, megvizsgálva minden biztonsági berendezést és tartozékot. Elengedhetetlen az akkumulátor, a gu-
miabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenõrzése. Ezeken túlmenõen a gépkocsival történõ közlekedés
fontos kelléke lehet a jól mûködõ ablaktörlõ, a jégkaparó, a jégoldó spray, a megfelelõ ablakmosó folyadék
vagy a páramentesítõ. Gyakori a szélvédõ és az ablakok bepárásodása. Ezt ablaknyitással, megfelelõ fûtés-
sel és száraz törlõruhák használatával együtt megszüntethetjük.

A köd, a szitáló esõ, a nyálkás utak mindennapossá válnak, jellemzõ a fagypont körüli hõmérséklet. A
száraz és vizes utak hirtelen válthatják egymást, mely különös óvatosságot és figyelmet kíván. Nagyobb kö-
vetési távolságot tartva lassabban kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkezésének kockázata, rossz ma-
nõverezés esetén pedig a hibák könnyebben korrigálhatóak.

Az izzók fényereje sokévi használat után akár a felére is csökkenhet, szennyezõdés, sár és vízpermet
ugyancsak jelentõsen ronthatja a fényerõt, ezért rendszeresen ellenõrizzük és tartsuk karban azokat. A mû-
szaki biztonság egyik alapkövetelménye a futómû és a gumik kifogástalan állapota. A megfelelõen megvá-
lasztott téli autógumikkal vészfékezés esetén jelentõsen lerövidül a féktávolság, amely fõleg az autópályá-
kon, nagy sebességgel való közlekedés esetén akár életet is menthet. A téli gumik használata a csapadék kel-
lõ elvezetésével és a biztonságosabb úttartással a zord körülmények közötti egyenletes haladást biztosítja.
Minden jármûre csak olyan méretû gumiabroncsot szabad felszerelni, amilyet a jármûgyártó cég meghatá-
rozott. A nyári gumi 7 C fok alatt már nem teljesíti feladatát.

Huzamosabb utazás esetén szükség lehet takaróra, melegebb ruhadarabokra, vontatókötélre, fagymente-
sítõ zárolajozóra, elegendõ mennyiségû élelmiszerre és italra is. Érdemes tájékozódni az út- és idõjárási vi-
szonyokról. Elõfordulhatnak olyan helyzetek is, amikor nem érdemes kockáztatni, és biztonságosabb, ha más
közlekedési eszközzel (pl. vonattal) indulnak útnak.

A kerékpárok és a gyalogosok is sok mindent tehetnek saját biztonságuk érdekében. Amennyiben fény-
visszaverõ anyagokkal felszerelt ruházatban, illetve jármûvel közlekednek, észlelésüket és láthatóságukat a
sokszorosára növelhetik. Ez különösen szürkületben, éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok mellett igaz. 

A Rendõrség a 2012. november 15-e és 2012. december 15-e közötti idõszakban a forgalomban részt-
vevõ jármûvek, valamint az álló jármûvek kivilágítására vonatkozó rendelkezések megtartását kiemelten
ellenõrzi.

Sződligeti 
Sporthorgász 

Egyesület Közleménye

Tisztelt Horgásztársak!

Az év közben bekövetkezett jogsza-
bályváltozások következtében Egyesü-
letünknek is elektronikus adatrögzítés-
re kell átállnia.

A változás az alábbiakban érinti
horgászainkat:

1. A 2013.évi horgászengedély ki-
váltásakor:

Igazolni kell a horgászvizsga meg-
létét az alábbi módon:

– vizsgabizonyítvány bemutatása,
vagy

– a vizsgáztatást igazoló aláírás és
bélyegző a horgászigazolványban, vagy

– az előző évi (2012) állami hor-
gászjegy.

2. Országos adatbázisban kell ellen-
őriznünk, hogy az engedélyt váltani kí-
vánó horgásszal szemben az alábbi
korlátozó intézkedések nem állnak
fenn:

– halászattal, horgászattal, illetve
hal fogásával (gyűjtésével) összefüggés-
ben szabálysértési, illetve büntetőjogi
felelősséget nem állapítottak meg vele
szemben, halvédelmi bírságot nem
szabtak ki, továbbá nem áll ezekből
eredő korlátozás hatálya alatt.

3. Felhívjuk tisztelt horgászaink fi-
gyelmét, hogy új állami horgászjegy ki-
adására csak az előző évi horgászjegy
lejárta után (a kiváltást követő 5. évben)
van lehetőségünk. Az elveszett vagy
megsemmisült állami horgászjegy pót-
lására kizárólag a Megyei Kormányhi-
vatal jogosult.

4. A 2012. évi fogási napló leadási
határideje: 2013. január 10.

A fogási napló leadható:
– Tatár Sándor elnök, Sződliget, Rá-

kóczi u. 10.
– Golcs József alelnök, Sződliget, Ti-

nódi u. 40.
– dr. Somogyi István titkár, Sződliget,

Vörösmarty u. 28.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
horgászélményekben gazdag, Boldog
Újévet kíván a Sződligeti Sporthorgász
Egyesület Vezetősége.

Tatár Sándor
elnök

Rendõrségi HÍREK
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Advent első vasárnapjával kezdődik az
egyházi esztendő. A soron következő
négy hét egyben a várakozás időszaka
is, a lelki felkészülés ideje karácsony-
ra, Jézus születésére.

Az advent a latin Adventus Domini,
az Úr eljövetele kifejezésből szárma-
zik. A hagyományt valószínűleg – a ró-
mai liturgiától eltérő – gallikán szertar-
tásrend honosította meg a IV. század-
ban: a hívők vízkeresztkor keresztel-
kedtek, a megelőző három hét pedig a
felkészülésről szólt. Az V. században
az adventi időszak karácsony elé ke-
rült, kezdetben hat héten át tartott,
majd később a négy hétre csökkent.

Advent első vasárnapja 2012. de-
cember 2-án volt. Időpontja évről év-
re változik, Szent András napjához
(november 30.) legközelebb eső vasár-
napon ünnepeljük. Advent első vasár-
napja, a keresztény egyházi év első
napja, mindig november 27. és de-
cember 3. közé esik. Színe a lila: a
templomi terítő lila, a szertartáson a
pap lila miseruhát visel, illetve az ad-
venti koszorún elsőnek meggyulladó
gyertya színe is lila.

Az adventi koszorú általában fenyő-
ágból készített kör alakú koszorú, me-
lyet négy gyertyával díszítenek. A gyer-
tyák színe katolikus körökben egy ró-
zsaszín kivételével lila. A gyertyákat
vasárnaponként gyújtjuk meg, minden
alkalommal eggyel többet. A világító
gyertyák számának növekedése szim-
bolizálja a növekvő fényt, amelyet Is-
ten Jézusban a várakozónak ad kará-
csonykor. Minden gyertya szimbolizál
egy fogalmat: hit, remény, szeretet,
öröm.

Karácsony a kereszténység jelentős
ünnepe, Jézus születésnapja. Nap-
jainkra családi vonatkozása felerősö-
dött, a szeretet, az összetartozás, az
ajándékozás ünnepe lett. A gyerekek
az ünnepre való készülődésen megta-
pasztalják az együttműködést, össze-
tartozást. A szülőket is bevonva a ké-
szülődésbe és a pásztorjátékba, erősít-
jük a szülő-gyermek kapcsolatot. A kö-
zös munka örömében barátságok ala-
kulnak ki és épül a közösség.

A karácsonyi pásztorjáték különö-
sen értékes abból a szempontból, hogy

hosszabb felkészülést igényel, több
csoportból (kisgyermekek, ifjúság, fia-
tal felnőttek és szülők) kerülnek ki az
előadás szereplői, akik nagy lelkese-
déssel vállalják az amatőr színjátszás
kihívásait, és élvezik a készülődés kö-
zösségformáló helyzeteit. Az előadás
sikeres lebonyolításához egyéb segítők
bevonására is szükség van, pl. filmké-
szítés, kivetítés, hangosítás, díszletek
mozgatása, dekoráció. A nagyszámú
résztvevő gárda és a faluérdeklődő,
nem csak vallásos nézőközönsége
igen nagy élményekkel gazdagodik a
december 25-én a ½12 órakor kezdő-
dő karácsonyi szentmise alkalmával.

A Római Katolikus Egyház számára
a karácsony a remény üzenete: velünk
az Isten. Ő nem hagy el minket. Min-
dig, minden helyzetben fordulhatunk
hozzá, mert érdeklik gondjaink és örö-
meink egyaránt.

Krisztus karácsonyi ünneplésünk
középpontja. Ő nem ment el részvét
nélkül a szükség mellett, az ő példája
és segítsége erőforrásunk. Rá gondo-
lunk, amikor megajándékozzuk egy-
mást, amikor szeretettel vesszük körül
családunkat, különösen a gyerekeket,
az időseket és a betegeket, amikor ki-
terjesztjük segítő szeretetünket a leg-

jobban rászorulók felé, vagy amikor
van egy kedves szavunk azokhoz is,
akikkel már régen nem beszéltünk. 

Őrizzük meg a karácsony örömét és
békéjét az ünnep elmúltával is. Így kér-
jük Isten áldását a karácsonyi ünne-
pekre és az újesztendőre minden ke-
resztény testvérünk és egész közsé-
günk számára.

Kegyelemteljes Karácsonyi ünnepe-
ket és áldott, boldog újesztendőt kívá-
nok kedves Híveimnek és minden jó-
akaratú embernek!

Jerzy Urbanik SDS
Plébános

A remény üzenete
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Angol nyelvû játékos mama-baba foglalkozás
indult a legkissebbeknek Szõdligeten!

20 éves kanadai gyakorlattal rendelkezõ
szakképzett óvónõ szervezésében.

Mozgással kísért énekek, mondókák, játékok

Idõpont: minden pénteken 10.00–10.45
Érdeklõdni lehet: Kiss Márta 06-30-709-4090

játékos ANGOL ovi

Az alapítvány céljai között elsõ helyen a rászoruló gyermekek és fiatalok tá-
mogatása szerepel.

Az alapítványt egyaránt támogathatják intézmények, civil szervezetek és ma-
gánszemélyek is.

Feladataink között szerepel a kulturális élet, falurendezvények támogatása,
sportélet fejlesztése, feltételeinek javítása, segítségnyújtás természeti csapás,
rendkívüli események miatt, a község fejlõdésének és fejlesztésének elõsegí-
tése.

Számlaszámunk: Dunakanyar Tak. Szöv. 64700124-16593297
Elérhetõségünk (levelezési címünk): Polgármesteri Hivatal 
2133 Szõdliget, Szent István u. 34–36.

Ezúton kérjük, ha teheti adója egy százalékának felajánlásával
segítse munkánkat!

Szõdligeti Gyermekekért és
Fiatalokért Közalapítvány
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ALMA
A magyar lakosság egy fõre jutó gyümölcsfogyasztása 73,8
kg, ebbõl alma 22,7 kg, majd az egyharmada. Európa a vi-
lág almatermelésének felét állítja elõ, s bár hazánk nincs
az elsõ hat ország között, minõségileg a legzamatosabb faj-
tákkal büszkélkedhetünk.

A kezdet…
almát már több mint háromezer éve ismerik és fogyaszt-

ják az emberek. Már a korai kõkorból maradtak fenn nyo-
mai az egyiptomi kultúrában pedig már egyértelmûen kimu-
tatható léte.

Jó alkalmazkodó képességének köszönhetõen a világ
minden táján megterem, több mint ezer(!) fajtája ismert en-
nek a rózsafélék családjába tartozó növénynek.

Nem mind alma …
amirõl azt gondoljuk. Ki vonná kétségbe a Biblia terem-

tésmítoszát, miszerint a bûnbeesés tiltott gyümölcse az al-
ma. Pedig a Bibliában nem nevesül a tiltott gyümölcs, és
semmilyen egyéb utalás (színe, formája) sem támasztja alá,
hogy a kígyó almával kínálta Évát. Azt, hogy mégis alma
lett belõle a középkorig megfigyelt nyelvi szegénységnek
köszönhetjük, mikor is az alma kifejezést általában használ-
ták kerek gyümölcsök, zöldségek megjelölésére.

Népi kultúránkban…
szinte az egész életet végigkíséri az alma. Az újszülött

gyermek fürdõvizébe almát tettek,vagy almát vittek neki el-
sõ ajándékba kívánva, hogy olyan egészséges legyen mint a
vízbe tett, ajándékba hozott gyümölcs.

A párválasztásban is több szokásnál elõfordul.
Luca napjától karácsonyig naponta bele-beleharapott al-

ma utolsó falatját a leány az utcán fogyassza el, s akit ak-
kor meglát az lesz, vagy olyan nevû férfi lesz a párja.

A családi élet harmóniáját az asztalnál közösen elfo-
gyasztott alma garantálta. Ahányan ültek az asztalnál annyi
felé vágott almát közösen fogyasztották el ezzel jelezve a
család összetartását.

Az orvost távol tartja…
A világon elõször az indiaiak használták hasmenési tüne-

tek ellen, a görögök a tojás mellett említik, mint nélkülöz-
hetetlen táplálék.

A kínaiak a fa kérgét is használják cukorbetegség gyó-
gyítására.

Gyógyhatását elsõsorban ásványianyag-tartalmának kö-
szönheti. Magas a pektintartalma, és a héjában nagy meny-
nyiségû cellulóz van. Elsõsorban tisztító hatása jelentõs, il-
letve fogyasztása a más táplálékkal bevitt vitaminok, ásvá-
nyi anyagok, enzimek felszívódását segíti.

A vérerekben lerakódó zsírlerakódásokat képes felolda-
ni, savtartalma a vese és máj tisztítását segíti, de ízületi pa-
naszok enyhítésére is alkalmazható.

Nyersen, éretten székrekedés ellen, fõve pedig hasmenés
gyógyítására alkalmas. Szárított változatát a sportolók fo-
gyasztják elõszeretettel, mivel a szervezetben gyorsan képes
szénhidráttá alakulni.

Kábítás…
A világban manapság egy új módszerrel tartósítják az al-

mát. Az eljárás lényege, hogy egy speciális gázzal „kábítják
el” a gyümölcsöt, így teljesen leállítják az eddig hûtéssel
csak lelassított érési folyamatot.

A svájci találmányt több európai országban engedélyez-
ték (hazánkban nem).

A szakemberek szerint az ártalmatlan Smartfresch gázzal
való tartósítás hatalmas áttörés a gyümölcsraktározás terü-
letén.

Tény, hogy almát nyersen fogyasztani a
legegészségesebb, de rengeteg finomság is
készíthetõ belõle.

Íme néhány ötlet ízelítõül.

A sült almát például sokféleképpen
kínálhatjuk.

Remek köret sült húsok mellé, de ön-
magában csemegeként is megállja a he-
lyét. Elõnye, hogy gyorsan elkészíthetõ és
szinte bármivel megtölthetõ, amit csak a
kamrában találunk. A magház helyére ke-
rülhet dió, mogyoró, mák(!), aszalt gyü-
mölcs, lekvár, túró, joghurt, gesztenye-
massza. Ízesíthetjük aromás fûszerekkel
(fahéjjal, szegfûszeggel, ánizzsal). Édesít-
hetjük mézzel, cukorral, barnacukorral.

Az alaprecept nagyjából így fest.
Az almákat megmossuk, megszárít-

juk, majd eltávolítjuk a magházukat. Meg-
töltjük a töltelékkel, átkenjük olvasztott
vajjal, és megszórjuk porcukorral. Esetleg
meglocsoljuk rummal.

180 fokra elõmelegített sütõben, sütõ-
papírral bélelt tepsiben, 20–25 percig süt-
jük. Langyosan tálaljuk.

Látványos amerikai édesség a nálunk
is egyre ismertebb cukrozott alma.

Hozzávalók 4 személyre
4 db alma
25 dkg cukor
1 dl víz, 1 tk ecet
2,5 dkg vaj
ételfesték
díszítéshez: színes cukor, apróra vá-

gott/szeletelt magvak (esetleg csokimáz)

Elkészítés
Vastag pálcikát (spatulát vagy jégkré-

mes pálcát) nyomunk félig az almákba. Vi-
zet forralunk, és a forró vízben megforgat-
juk az almákat. (Ezzel feloldjuk a viaszré-
teget a héjukon, így könnyebben tapad
meg a karamellizált cukor.) Szárazra töröl-
jük. A vízbõl és a cukorból cukorszirupot
fõzünk, majd amikor már forr, hozzáadjuk
a vajat és az ecetet (és az ételfestéket, ha
színezni akarjuk). A keveréket tovább for-
raljuk még 8–10 percig, illetve a cukor ka-
ramellizálódásáig. (Ezt úgy ellenõrizhet-

jük, hogy egy pohár hideg vízbe cseppen-
tünk egy kicsit, és ha azonnal megdermed,
akkor készen van.)

Az almákat beleforgatjuk a karamelli-
zált cukorba, úgy, hogy lehetõleg minél
több rétegben mindenhol befedje a máz. Itt
gyorsan kell dolgoznunk! Nagyjából le-
csöpögtetjük (ekkor forgatjuk a díszítésbe
is), és egy kivajazott/kiolajozott sütõpapír-
ra állítjuk. Hagyjuk dermedni.

Almahab

Hozzávalók
4 db közepes alma
1 tojásfehérje
5 dkg cukor, 1,5 dkg margarin
reszelt citromhéj, 2 ek citromlé

Elkészítés
Az almát megpucoljuk és lereszeljük.

A margarinnal megpároljuk, hozzáadjuk a
citromlevet és a citromhéjat, és hagyjuk,
hogy elpárologjon a leve. Ha kihûlt, letur-
mixoljuk a cukor felével.

A tojásfehérjét felverjük a cukor má-
sik felével, és hozzáadjuk az almapürét.

Poharakba töltjük, és dióval vagy cso-
kireszelékkel díszítjük.

forrás: http://konyhalal.blogspot.hu

Sokan készítenek házilag az ünnepek-
re alkoholos italokat; bólét, likõrt. Érde-
mes a repertoárt bõvíteni a sült alma li-
kõrrel. Egyszerû, de mégis különleges.

Hozzávalók
2 nagy szem alma
1 késhegynyi õrölt fahéj
5-6 szem szegfûszeg
cukor/méz, barnarum

Elkészítés
Egy tepsiben sütõpapírra vagy fóliára

halmozzuk a felkockázott, kimagozott al-
mát. Meghintjük cukorral, fahéjjal, szeg-
fûszeggel és egy nagy evõkanál mézet ke-
nünk el rajta. Fóliával lefedjük, magas hõ-
mérsékleten sütni kezdjük a sütõben. 20
perc múlva levesszük a fóliát, és addig süt-
jük, amíg az almakockák széle karamell-
színû, a cukros mézes szirup pedig bugy-
borékolós forró nem lesz. Az egész krémes
cuccot beletuszkoljuk egy szép üvegbe, és
felöntjük barna rummal. Minél sûrûbb,
sziruposabb, annál finomabb. Amikor pe-
dig elfogy róla a likõr, hurkapálcával ki le-
het bányászni az almafalatokat.

forrás: http://www.balzsam.com
Variációként rum helyett nyakon önt-

hetjük vodkával vagy (alma)pálinkával. Ez
esetben érdemes legalább két hétig érle-
lõdni hagyni, miközben naponta összerá-
zogatjuk egy kicsit.

Aki szereti, ánizzsal is fûszerezheti.



Vágott legyen? De milyen?
Vágott fenyőt általában azért vesz

az ember, mert vagy nincs hova kiül-
tetni majd a gyökereset, vagy már tele
van a kiskert az elmúlt évek fáival, és
az aljnövényzetben szegény, tűlevél-
ben és árnyékban viszont gazdag feny-
ves fíling nem igazán tűnik vonzónak.
Az is érv bír lenni, hogy esetleg koráb-
ban nem sikerült a földlabdás fácska
kiültetése, és a karácsonyi emlék sor-
vadozását ugyan ki szereti hónapokig
nézni. Sokan pedig egyszerűen ősi el-
lenszenvet éreznek a műfenyő iránt.

Ma már rengeteg fajta vágott fenyőt
kapni, határt csak a pénztárcánk je-
lenthet. Nézzük a leggyakoribb típu-
sok tulajdonságait. (A kevésbé ismer-
tekhez kép is társul.)

Közönséges lucfenyő (Picea abies):
nem tartós, viszont finom, gyantás az
illata, mindenhol kapható és a legol-
csóbb fajta

Szúrós luc vagy ezüstfenyő (Picea
pungens f. glauca): közepesen tartós,
viszont nagyon szép, dús, formás,
szintén gyakori és az ára is elfogadható

Nordmann jegenyefenyő vagy ka-
ukázusi jegenyefenyő (Abies nord-
manniana): igen tartós, mérgeszöld tű-
leveleit szárazon sem hullatja le, elég
gyakori, de az ára borsos

Szerb lucfenyő (Picea omorica):
közepesen tartós, hamvas színű leve-
lei vannak, könnyű díszíteni és általá-
ban az ára sem horribilis

Feketefenyő (Pinus nigra): tartó-
sabb, mint a luc, van illata is, nem is
drága, viszont nem annyira szép és ne-
héz díszíteni

Közönséges vagy oregoni duglász-
fenyő (Pseudotsuga menziesii): tartós,
a lucfenyőhöz hasonló, a tűlevelek
hosszúak, lágyak, laposak, fonákon két
vékony fehér légzőnyíláscsíkkal, a le-
velei megdörzsölve narancsos illatot
árasztanak, megkérik az árát

Kolorádói jegenyefenyő (Abies
concolor): nagyon tartós, az ezüstfe-
nyőre emlékeztet, de levelei nem
olyan szúrósak, nem túl gyakori

Néhány tanács
Vásárlás előtt alaposan vizsgáljuk

meg a fenyőt! Ha a fa össze van köt-
ve, kérjük meg az eladót, bontsa szét,
így legalább a karácsonyfa szimmetri-
kusságát is ellenőrizni tudjuk. Ha már
néhány levél sárgul, vagy a levelek
összeszorítás, finom morzsolás után
hullani kezdenek, a fa nedvességtartal-
ma biztosan alacsony. Ilyenkor min-
denképpen válasszunk másikat.

Már a vásárlás után is érdemes
vízbe helyezni a fát, hogy nedvesség-
hez jusson. A szobában szintén jobb
víztartós fenyőfatalpban tartani.

Lehetőleg minél távolabb helyez-
zük el a radiátortól és egyéb hőforrá-
soktól.

Földlabdás legyen? De biztos, hogy
megmarad majd?

A környezet- és fenyőbarát ember
igyekszik földlabdás fát vásárolni, amit
esetleg többször is felhasználhat kará-
csonyfának. Ha ilyen mellett dön-

tünk, a legjobban tesszük, ha árudából
szerezzük be. Előfordul ugyanis, hogy
az utcai árusok kivágott fát „ültetnek”
az edénybe. A vágótáblából kivett fia-
talabb csemetéket sem lehet konténe-
res karácsonyfának nevezni, inkább
csak gyökeres fenyőnek, hiszen nem
iskolázott növényről van szó, azaz jó-
val ritkább gyökérzettel rendelkezik,
mint a faiskolában szakszerűen nevelt.
A faiskolákban vásárolt fenyő persze
nem konténerben nevelkedik, hanem
a földlabdával kivett, iskolázott, azaz
jóval dúsabb gyökérrendszerrel ren-
delkező példányt az ünnepek előtt né-
hány héttel belehelyezik az edénybe,
és hagyják, hogy a műtrágyával dúsí-
tott új közeget átszője a gyökérzet. Az

Szép a fenyő télen-nyáron…

Mindjárt itt a karácsony. Van, aki már megvette a vágott fenyőt az ün-
nepre, és vízben tartja a tövét vagy csak a hidegen tárolja. Van, aki a
földlabdás fára esküszik, és már most tervezgeti, hova is ülteti ki janu-
árban. Van, aki csak kinyitja a műfenyőt, akár egy esernyőt, kicsit lepo-
rolgatja – és már indulhat is a díszítés. Az alábbiakat azoknak érdemes
főként olvasni, akik még nem döntöttek, ugyanis igyekszünk körüljárni
a karácsonyfa kínálatot.

Szerb luc

Feketefenyõ

Kolorádói jegenye
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A karácsonyt sem kerülik el a re-
kordkísérletek. Vajon melyik a legna-
gyobb, a legtöbb, a legrégebbi …?
Körülnéztünk a nagyvilágban. Íme.

A világ legmagasabb kivágott ka-
rácsonyfája egy 67,36 m magas dug-
lász fenyő volt, amely a seattle-i North-
gate Bevásárlóközpontban állt 1950
decemberében.

A legöregebb karácsonyfát Janet
Parker birtokolja, az angliai Chip-
penham-ben. A ma 30 cm magas
fácskát még a nagynénje vásárolta
1886-ban.

A világ legnagyobb égőkből ki-
rakott karácsonyfája az umbriai
Gubbio melletti Ingino hegy lejtőjén
kúszik felfelé. A lámpákat 12,2 km
vezeték köti össze.

Rio de Janeiro karácsonyfája beke-
rült a Guinness Rekordok Könyvébe
is, a maga 85 méteres magasságával.

Az eddigi legnagyobb Télapó Szin-
gapúrban volt megcsodálható. „Mind-
össze” 15,6 méter magasra nőtt és
2,5 tonnát nyom.

A legtöbb Mikulás egyszerre az ír-
országi Guildhall terén gyűlt össze.
A 13.000 Télapó még víg dalra is fa-
kadt.

A világ legdrágább karácsonyfa dí-
sze 18 karátos fehér aranyból ké-
szült, 1578 db gyémánt és 188 rubint
ékesíti.

Forrás: http://glazur.hu

KKaarrááccssoonnyyii  lleeggeekk
ilyen növény ültethető ki később a leg-
nagyobb eséllyel. A földlabdával vásá-
rolt vagy a kertünkből kiemelt (tavalyi)
fenyőt akkora edénybe ültessük, amek-
korában kényelmesen tudjuk öntözni.
Kezdetben néhány napon át a szobai-
nál valamivel hűvösebb levegőjű he-
lyiségben szoktassuk hozzá a benti kö-
rülményekhez. Végső helye lehetőleg a
fűtőtesttől távol legyen Naponta öntöz-

zük és permetezzük a lombját tiszta
vízzel. A gyökeres fenyő legfeljebb
10-12 napig viseli el károsodás nélkül
a szobai meleg, száraz klímát. Kiülte-
tés előtt egy-két hétre vigyük ismét a
lakás hűvösebb helyiségébe. Fagyos
napok kivételével bármikor el-, vagy
visszaültethetjük a kertbe. Az ültető
gödröt szélesítsük meg a földlabda mé-
retének kétszeresére. A gödör aljára jó
vízáteresztő-képességű, porhanyós, le-
hetőség szerint homokkal, tőzeggel
vagy perlittel dúsított, lazított kerti föl-
det szórjunk, akárcsak a földlabda kö-
ré. A gyökérzetet mulcstakarással véd-
hetjük meg a nagy talajhőmérséklet-
ingadozástól és a gyors kiszáradástól.
Egy-egy fa két-három alkalommal
emelhető ki a földből, és használható
fel újból élő karácsonyfának.

Na és mi a helyzet a műfenyővel?
Ma már egyre többféle és egyre

szebb műfenyők közül válogathatunk.
Aki nem tud vagy nem akar kísérletez-
ni a gyökeres fenyővel, és elege volt az
egyszer használatos karácsonyfák ja-
nuári eltüntetéséből, az bátran dönt-
sön műfenyő beszerzése mellett. Egy
igazán szép példány nem túl olcsó, de
sok évre megoldja a gondot. Fenyő-
gallyakból kötött csokrok, koszorúk
és/vagy illóolaj bevetésével pedig fe-
nyőillatot bármikor varázsolhatunk
mellé, és az ünnepi hangulat így töké-
letes lesz.

A legfontosabb úgyis a szeretet.
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Karácsony hava – December

December a latin õskalendáriumban a 10. hónap volt, a ne-
ve is azt jelenti: „tizedik”. Ez a hónap a pihenés, megbéké-
lés és a jó hangulat jegyében telt el, az emberek a családi
tûzhely köré húzódtak, és élvezték a jól végzett munka meg-
érdemelt gyümölcseit (már akiknek jutott belõle).

December 3. – Borbála napja. Bányászok, tüzérek és várak védõszentje. Ka-
talinnal együtt a lányok pártfogója, andrásolónap. Ekkor teszik vízbe a „Borbála-
ágat” – cseresznye-, barack- vagy mandulaágat, ami ha karácsonyig kivirágzik, ak-
kor a leány biztos férjhez menetelre számíthat.

December 6. – Miklós napja. A gyermekeket megajándékozó Mikulás alakjá-
nak a magyarság körében kevés hagyománya van, német területrõl származik.

December 7. – Ambrus napja. Ezen a napon a méhészek és a mézeskalácsos-
ok ünneplik védõszentjüket.

December 13. – Luca napja. A Gergely-féle naptárreform elõtt az év legrövi-
debb napja volt. Legszigorúbb dologtiltó nap a nõknek, mivel a gonoszjáró napon
mindenhol boszorkányok leselkednek. Ekkor kezdik készíteni a Luca széket, amire
a karácsonyi éjféli misén felállva megláthatók a boszorkányok. Fiatal legények ház-
ról házra járva „kotyolnak”. Megvarázsolják a tyúkokat, hogy jó tojók legyenek, és
sok termékenységre, bõségre utaló kívánságot mondanak. Elterjedt szokás még a
Luca-napi búzahajtatás és a Luca-kalendárium készítése (a karácsonyig tartó 12 nap-
ból a következõ év hónapjainak idõjárására következtetnek).

December 24. – Ádám és Éva napja. Sok helyen böjtölnek szenteste, ünnepi
ételnek halat esznek. A karácsonyi étkezéseket különleges szertartásokkal szabályoz-
zák, amelyben az abrosznak is fontos szerepe van. A karácsonyfa állításának szoká-
sa német földrõl került hozzánk. Egyébként sok népnél visznek ezen a napon a la-
kásba élõ növényt, örökzöldet, az állandó megújulás jelképét.

December 25. – Karácsony. Eredetileg a téli napforduló ünnepe. A keresztény-
ség ezen a napon ünnepli Jézus megszületését. Legismertebb karácsonyi népszokás,
a betlehemezés dramatikus formában adja elõ a Szent-család szálláskeresésétõl a
napkeleti királyok látogatásáig a cselekményeket. A betlehemezés kerete legtöbb-
ször profán pásztorjáték. Karácsony és újév között járnak házról házra a regösök.
Fiatal fiúk csapata különbözõ zajkeltõ eszközök kíséretében õsi elemeket tartalma-
zó rítuséneket énekel, amelyben a samanizmus maradványai és a téli égbolt képe
helyet kap. A legények kopott ruhában, bocskorban vannak. Szent István szolgáinak
mondják magukat, a csodaszarvasról énekelnek, aki égitesteket hordoz két oldalán,
szarvain pedig gyúlatlanul égõ gyertyákat tart. Minden versszak végén, mintegy va-
rázsigeként, elhangzik a „hej regõ rejtem” refrén. Legvégén fiatal párokat regölnek
egymáshoz.

December 26. – István napja. Egészség- és termésvarázsoló nap. Ekkor kö-
szöntik ünnepélyesen az Istvánokat.

December 27. – János napja. Szintén híres névköszöntõ nap. A szõlõsgazdák
bort szentelnek, és minden hordóba töltenek egy kicsit, hogy meg ne romoljon. Ami
megmaradt, elteszik gyógyszernek és isznak „Szent János poharából”.

December 28. – Aprószentek. Egészség varázsló nap, sok helyen vesszõbõl font
korbáccsal megcsapkodják a lányokat, hogy szépek, egészségesek legyenek.

December 29. – Tamás napja. E nap országszerte disznótorokat tartanak. A
disznó háját elteszik, hogy gyógyító írt készítsenek belõle.

December 31. – Szilveszter napja. Az év legvidámabb éjszakája az elsõ évez-
red végén élt Szilveszter pápa ünnepe. Az év végi mulatozást már a rómaiak is meg-
tartották december 27-én, a híres Szatumállákon. Ezen az éjszakán eltemetik az ó
esztendõt és különbözõ varázslásokkal, praktikákkal igyekeznek megtudni, hogy mit
hoz az újév. Legismertebb az ólomöntés, amikor a frissen öntött ólom formájából
jósolnak: vagy a gombócfõzés, amikor papírszeletekre férfineveket írnak, ezeket
gombócokba dugva forró vízbe dobják, s amelyik legelõbb a víz színére emelkedik,
az lesz a neve a leány jövendõ férjének.

Boldogasszony hava – Január

Január az év elsõ, 31 napos hónapja a Gergely-naptárban.
Nevét Janusról kapta, aki a kapuk és átjárók római istene
volt az ókori római mitológiában. A 18. századi nyelvújítók
szerint a január: zúzoros.

Január 1. – Újév. A polgári év kezdõnapja. A pogány Rómában az évkezdetet
Janus tiszteletére tartották, kicsapongással ünnepelték. Az emberek jókívánságokat
mondtak, ajándékokat adtak egymásnak. A január eleji évkezdet a Gergely-féle nap-
tárreform (1582) óta vált általánossá. Ez a nap jelentette az újévet, valamint a tél-
középi ünnepkört. Számos népszokás, hiedelem kapcsolódik ehhez a naphoz, ame-
lyet napjainkban már csak kevesen ismernek, használnak. Egyik népszerû szokás
volt az újévi jókívánságok elmondása házról-házra járva, amiért a háziak almával,
dióval kínálták a köszöntõket. Újévkor az egész év sikerét igyekeztek biztosítani,
nagyon fontos volt a jó cselekedet az év elsõ napján, és sokféle tiltással is találkoz-
hatunk.

Január 3. – Genovéva napja. Párizs védõszentje (442–502), népének vigaszta-
lója.

Január 6. – Vízkereszt. A karácsonyi ünnepkör zárása, és a farsangi idõszak
kezdete. Az egyik legrégibb egyházi ünnep, a 4. századig Jézus születésnapját és az
évkezdetet is ezen a napon ünnepelték. Az egyház ezen a napon emlékezik meg a
napkeleti bölcsekrõl, és Jézus megkeresztelkedésérõl. E naptól kezdve szenteli a vi-
zet a keleti egyház, a középkortól pedig a nyugati egyház is. A víz megkeresztelé-
sébõl (megszentelésébõl) ered a magyar vízkereszt elnevezés. A liturgikus vízszen-
telést vízkereszt vigíliáján végezték a templomban, de haza is hordták meghinteni
vele a házat, a gonosz szellemek ellen. Ezen kívül hittek gyógyító hatásában, mely
mindenféle betegségre jó volt, de használták a mezõgazdaság és állattartás területe-
in is. A víz és tömjén szentelésébõl alakult ki a házszentelés, melyet ma már kevés-
bé használnak.

Vízkereszt utáni második vasárnap: E napon emlékeztek meg Jézus elsõ csoda-
tételérõl, mely imádkozással, énekléssel, evéssel, ivással társult. A pap – a római mi-
sekönyv szerint – ezen a napon olvasta fel a kánai menyegzõrõl szóló evangéliumot.
A kánai menyegzõn (a János evangéliumában leírt legenda szerint) Jézus a vizet bor-
rá változtatta. A kánai menyegzõt több háznál is eljátszották, majd ezt követõen hoz-
záláttak az evéshez, iváshoz, amit a vendégek hoztak magukkal.

Január 17. – Remete Szent Antal napja. Remete Szent Antal (i.sz. 250) szer-
zetes volt, akit a háziállatok védszentjeként tiszteltek. A középkorban elõfordultak
járványszerû mérgezések, melynek tünetei hasonlítottak az orbáncéhoz. Szent Antal
tüzének nevezik az orbáncot és az ehhez hasonló mérgezést. A betegeket imádsá-
gokkal, ráolvasással próbálták gyógyítani. Az ehhez kapcsolódó hiedelmek a hitújí-
tás korában elhalványultak, de késõbb újra éledtek Páduai Szent Antalként.

Január 18. – Piroska napja. Piroska napjához fûzõdik ez a mondás: „Ha Pi-
roska napján fagy, negyven napig el nem hagy.”

Január 20. – Sebestyén napja. Az ország Sebestyén-kultusza a pestisjárványok-
kal, a jószágvésszel függ össze. Amikor a járványok kialakulnak, a nép hozzá imád-
kozik.

Január 22. – Vince napja. A drávaszögi falvakban ún. vincevesszõt vágtak, amit
a szobában vízbe állítottak. A kihajtott vesszõkbõl jósolták meg a következõ év ter-
mését. A gazdák szerint ezen a napon sok bort kell inni, hogy bõ legyen a termés.

Az idõjárás is meghatározó volt, például szép, napos idõ esetén jó bortermést re-
méltek, rossz idõ esetén viszont rossz bortermést jósoltak.

Január 25. – Pál napja. Ezt a napot pálfordulónak is nevezik, arra a bibliai tör-
ténetre utalva, mely szerint a Jézust üldözõ Saul ezen a napon tért meg, és innentõl
Pál apostol néven emlegetik. Ezen a napon pálpogácsával haláljóslást is tartottak. A
családtagok számára készített pogácsákba libatollat tûztek, és akié sütés közben meg-
perzselõdött arra halál várt a következõ évben.

Mindennapi  hagyomány
DECEMBER–JANUÁR
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87 éve, 1925. december 1-jén
kezdte meg mûködését a Magyar
Rádió. A rendszeres rádiós mû-
sorsugárzás este 8 órakor indult.
Az adóállomás Budapest néven
jelentkezett.

24 éve 1988. december 1. az AIDS Elleni Világnap. Az AIDS
(Acquired Immune Deficiency Syndrome = szerzett immunhiá-
nyos tünetegyüttes) a HIV (Human Immunodeficiency Virus =
emberi immunhiány vírusa) által elõidézett, gyakorlatilag
100%-os halálozási arányú tünetegyüttes, amelyet 1981-ben
azonosítottak, de már jóval régebben megjelent. A vírus az im-
munrendszer sejtjeit, elsõsorban a CD4 receptorral rendelkezõ
T-limfocitákat pusztítja. A fertõzés után a tünetek általában
évekkel (átlagosan 5 évvel) késõbb jelentkeznek, de idõközben
a fertõzöttek továbbadhatják a vírust.

Ma már igen nagy hatékonyságú gyógyszerek léteznek, ame-
lyekkel a vírus szaporodása jelentõs mértékben lelassítható.
Ezek a gyógyszerek nem gyógyítják meg a HIV-fertõzést, de
nagy mértékben lelassítják az immunrendszer pusztulását. A
HIV-fertõzés ilyen módon kezelhetõ krónikus fertõzés.

38 éve, 1974. december 1-jén halt meg Zilahy Lajos magyar
író, publicista, az MTA tagja (szül. 1891. március 27.). Néhány
mûve: Valamit visz a víz, Halálos tavasz, A két fogoly, A fehér
szarvas, A lélek kialszik, Fatornyok, Tûzmadár.

52 éve, 1980. december 8-án halt
meg John Lennon, a 20. század egyik
legnagyobb hatású énekese, zeneszer-
zõje, költõje és a The Beatles gitáro-
sa. Az 1960-as évek folyamán Paul
McCartneyval való együttmûködése ko-
moly hatást gyakorolt a rockzene fejlõ-
désére, a komolyabb és politikai üzene-

tet hordozó irányba terelve azt. Legnevezetesebb számai: „Give
Peace a Chance”, „Imagine”.

185 éve, 1827. december 8-án született
Korányi Frigyes belgyógyász, egyetemi ta-
nár, a Magyar Tudományos Akadémia leve-
lezõ tagja, Korányi Frigyes pénzügyminisz-
ter (1931–1932) és Korányi Sándor orvos-
professzor apja. 1878-ban kezdõdött meg az
I. belklinika (ma Országos Korányi Tbc és
Pulmonológiai Intézet, rövidebb nevén „Ko-
rányi Kórház”) építése saját tervei alapján, melynek átadása
(1880) után egészen haláláig igazgatója lett és maradt. „Klini-
káján” – Magyarországon elsõként, de a korban sem túl elter-
jedt módon – bevezette a laboratóriumi kutatást, a vegyi-, bak-
teriológiai- és röntgenvizsgálatokat. Elõadásaiban, szakirodal-
mi tevékenységében a kor leghaladóbb, legkorszerûbb tudomá-
nyos nézeteit propagálta és érvényesítette. Kezdeményezésére
indult meg az aktív megelõzõ és gyógyító küzdelem a tuberku-
lózis (tbc) ellen, melynek keretében aktívan részt vett a tüdõ-
vizsgálói rendelõ hálózat (ma: tüdõszûrõ állomások) kiépítésé-
ben, elterjesztésében.

6 éve, 2006. december 22-én halt meg Lázár
Ervin (Budapest, 1936. május 5.) Kossuth-díjas
magyar író, elbeszélõ, meseíró, a Digitális Iro-
dalmi Akadémia alapító tagja. A leginkább me-
séirõl ismert író mûveinek nyelvezete egyéni és
játékos: a felnõttek körében népszerûségnek ör-
vend. Legismertebb mûvei: A kisfiú meg az
oroszlánok, A Hétfejû Tündér, Berzsián és
Dideki, Szegény Dzsoni és Árnika, Gyere haza, Mikkamakka!,
A négyszögletû kerek erdõ.

1012 éve, 1000. december 25-én vagy 1001. január 1-jén
I. (Szent) Istvánt királlyá koronázták, (mivel a középkorban) az
évkezdet nemcsak január 1-jére eshetett, ezért az idõpont bi-
zonytalan) a 997-tõl fejedelemként uralkodó Árpád-házi Istvánt
Magyarország királyává koronázták a II. Szilveszter pápa által
küldött koronával.

István – pogány nevén Vajk – minden való-
színûséggel 975-ben született Esztergomban,
Géza fejedelem fiaként. Géza nyugati irányú
politikája révén 996-ban István feleségül vet-
te a bajor herceg lányát, Gizellát. Géza 997-
ben bekövetkezett halála után István lett a fe-
jedelem, de hatalma ekkor még csak az or-

szág középsõ és északi részére terjedt ki. Fejedelmi hatalmával
szemben mind a pogány szokásokat követõ rokonsága (Kop-
pány), mind az egyes törzsi államok (erdélyi Gyula, Ajtony) fel-
léptek. István válaszút elõtt állt, s õ a kereszténység és a kímé-
letlen harc mellett döntött, hogy egy erõs, egységes, az európai
mintáknak megfelelõ keresztény államot szervezzen.

190 éve, 1823. január 1-jén Kis-
kõrösön született Petõfi Sándor (†Se-
gesvár, 1849. július 31.?) magyar
költõ, forradalmár, nemzeti hõs, a
magyar költészet egyik legismertebb
és legkiemelkedõbb alakja. Több
mint ezer verset írt, rövid élete alatt.

„Külföldön Petõfi a legismertebb
magyar költõ mindmáig. Õ az istenek
magyar kedvence. Mindent megka-
pott, hogy nagy költõ lehessen: tehet-
séget, történelmet, sorsot. Huszonhat
évet élt, s világirodalmi rangú s mé-
retû életmû maradt utána, mely kor-
fordulót jelentett nemzete irodalmában.” (Németh G. Béla) Leg-
ismertebb mûvei: Nemzeti dal, A XIX. század költõi, Reszket
a bokor, mert…, Szeptember végén, János vitéz, A tigris és hié-
na (dráma), A hóhér kötele (regény), Az apostol (elbeszélõ köl-
temény), A helység kalapácsa (eposz).

105 éve, 1908. január 15-én Budapesten
született Teller Ede (†Stanford, Kalifornia,
2003. szeptember 9.) zsidó származású, ma-
gyar–amerikai atomfizikus. Legismertebb a
hidrogénbomba-kutatásokban való aktív rész-
vétele, emiatt, mint „a hidrogénbomba atyja”
vált közismertté.

TUDJA-E, HOGY…?

ÉVFORDULÓNAPTÁR

A Magyar Rádió hivatalos felavatása

Petõfi Sándor (dagerrotípia – a
fotózásban elsõként gyakorlati

használatba került
képrögzítési eljárás volt)
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Nyáron megújult a focipálya – kijavították a füvezést, el-
készültek a kispadok, a szabvány által előírt védőkorlát,
labdafogó háló. Megtörtént a lámpaoszlopok festése, ke-
rékpártároló és kőzúzalékkal burkolt parkoló készült. Az
egyesület valamennyi labdarúgója – a legkisebbektől a fel-
nőttekig – pólókat, profi mezeket, melegítőt, táskát kapott,
közel 100 db labdát és technikai eszközöket – rúgófalat,
edzőbójákat, kapuhálókat, elsősegély felszerelést sikerült
vásárolni. Ezeket a jelentős eszközbeszerzéseket egy sike-
res pályázat tette lehetővé: az E.ON Hungária energiacég
pályázatán – Pest megyében egyedüliként – nyert az egye-
sület több mint 3 millió Ft-ot. A nagyon sikeres E.ON csa-
ládi focinapon Sződligetre látogatott Vince Ottó, a legen-
dás focista és együtt rúgta a bőrt a gyerekekkel. Az ese-
ményről a Nemzeti Sport is beszámolt.

Minden fillért, minden támogatást beruházásra költe-
nek, az egyesületnél személyi jellegű ráfordítások gyakor-
latilag nincsenek. Az edzők is mind társadalmi munkában

dolgoznak. Sződligeti lakosok, baráti társaságok a pályá-
kat bármikor ingyenesen használhatják (egyedül a nagyon
karbantartás-igényes teniszpályák használatért kell egy jel-
képes összeget fizetni). Ha az időjárás megengedi, akkor
az idén is lesz korcsolyapálya és szeretnék a kajak-kenu
szakosztályt is beindítani jövő nyáron.

Az egyesület nemrégiben további 6,2 millió Ft támoga-
tást nyert a TAO pályázaton is. (Ez a pályázat lehetővé te-
szi, hogy az MLSZ szakmai és pénzügyi ellenőrzése mel-
lett a vállalkozások a társasági adójuk egy részét sport-
egyesületek támogatására fizessék be.) Így jövőre újabb
fejlesztések várhatók – szeretnék például a pálya világítá-
sát megoldani korszerű, energiatakarékos módon. A pá-
lyázati pénz felhasználása szigorúan ellenőrzött célokhoz
kötött, így azt csak a pályázati anyagban megjelölt és jó-
váhagyott fejlesztésekre lehet fordítani. E pályázati keret
önrészét is elő kell teremteni, ezért továbbra is számíta-
nak a szülők, vállalkozók és támogatók hozzájárulására.

A Sport, Mozgás, Élet 
Tömegsport Egyesület 

segítséget kér

A Kék Duna Otthon támogatásként
felajánlotta az egyesületnek egyik
különálló épülete használatát, ahol
a felnőtt és ifjúsági focicsapatoknak
öltöző került kialakításra. Szeretnék
ezeket a helyiségeket tavasszal, a
szezon kezdetéig kifesteni, a padlót
linóleummal burkolni és a két zu-
hanyozót felújítani, újracsempézni.
Ehhez várják és kérik lelkes és
hozzáértő szülők, támogatók, első-
sorban festő, burkoló- és vízveze-
ték szerelő szakemberek jelent-
kezését, akik segítenének társadal-
mi munkában elvégezni a felújí-
tást. Jelentkezni Medvegy László-
nál, az egyesület elnökénél lehet a
szodligetitse@gmail.com e-mail cí-
men.

Sikeres évet zár a tömegsport egyesület
A sződligeti Sport, Mozgás, Élet Tömegsport Egyesület nagyon sikeres évet zár az idén. Az egyesület munkájának és a
helyi, környékbeli vállalkozások támogatásának köszönhetően a Duna-parti sportpályák hatalmas változáson mentek
át, jelentős beruházások készültek el. Közel száz gyermek és fiatal vesz részt szervezett foci edzéseken – a gyerekek
a Bozsik-tornán, a felnőtt- és az ifi csapat a megyei bajnokságban játszik, a teniszpályák szinte állandóan foglaltak,

megújult a kosárlabdapálya. A fejlődés nem áll meg – az egyesület további beruházásokat tervez jövőre.
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