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2010. június ÁRVÍZ, ennek örökre vége!
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2008. második felében bombaként rob-
bant a hír a Dunakanyarban: megindult a
nagyvízi meder eljárás! A Zöldhatóság
által kezdeményezett nagyvízi meder be-
sorolás Szõdligeten 514 ingatlant érintett,
amelybõl 296 lakóház. Bár az eljárást –
elsõsorban a helyi lakosság addig soha
nem látott méretû tiltakozásának hatá-
sára – ideiglenesen felfüggesztették, de
Damoklész kardjaként ott függött a fe-
jünk felett, hogy mikor indul el ismé-
telten az eljárás. Ezért a Tiszta Forrás
Szövetség kiemelt és egyik legfonto-
sabb választási ígérete volt a gát meg-
építése és a közel 300 család élete mun-
kájának, az ingatlanának értékmegõr-
zése. A gondot még inkább fokozta az,
hogy a korábbi önkormányzat – ugyan
ki tudja milyen érdekek miatt – akkor
módosította a Helyi Építési Szabályza-
tot, amikor még érvényben volt a nagy-
vízi meder kijelölés. Hiába tiltakoz-
tunk, hiába tettünk le az asztalra 300
aláírást, hogy ez nem a szõdligeti em-
berek érdeke. Kértük, várjanak még
amíg felfüggeszti a hatóság az eljárást,
lesöpörték tiltakozásunkat az asztalról
és rávezették a térképekre azt a bizo-
nyos barna vonalat (nagyvízi meder
él), mintegy megágyazva az eljárásnak.

Joggal merült fel a kérdés: Mit lehet
tenni?

Lehet bonyodalmas és hosszú jogi
procedúrába kezdeni – Alkotmánybíró-
sághoz fordulni, fellebbezésekkel, szakér-

tõkkel, perekkel megpróbálni harcolni az
igazunkért. Ezt meg is tettük. Ügyvédet
fogadtunk, akit megbíztunk, hogy írjon
beadványt az Alkotmánybírósághoz (eze-
ket a beadványokat nullázta le az Alaptör-
vény bevezetése), illetve járjon el az ak-
kori önkormányzat felé. Értesse meg az
önkormányzati vezetõkkel, hogy ne fo-
gadjanak addig el egy Helyi Építési Sza-
bályzatot, ameddig hatályosak a nagyvízi
meder kijelölés szabályai. Sajnos ez sem
sikerült! Így jelent meg a szabályozási tér-
képeken az elhíresült barna vonal.

Az a barna vonal, amely azzal, hogy
nagyvízi mederbe sorolta a szõdligeti
családok házait, súlyosan hátrányos hely-
zetbe hozta õket.

A másik út, amelyet ezzel párhuza-
mosan el kellett indítani, az egy másik,
egyszerûbbnek tûnõ megoldás volt: gá-
tat kell építeni!

2009. március 16-án jelent meg az az
árvízvédelmi fejlesztésekre kiírt pályá-
zat, amelyet a megjelenés napján tartott
szõdligeti közmeghallgatáson átadtam az
akkori polgármesternek. Szerencsére, a
korábbi képviselõ-testület ekkor már át-
érezte a helyzet súlyosságát és így meg-
kezdõdtek a pályázat elõkészítõ munkái.
Elsõ lépésben egy elõzetes megvalósítha-
tósági tanulmányt kellett készíteni. Elké-
szült több nyomvonal tervezet is, amelye-
ket az önkormányzat a pályázati anyag
részeként benyújtott a pályázat elsõ for-
dulójában. A pályázatokat elbíráló Irányí-
tó Hatóság által javasolt, a leginkább

költséghatékony megoldás kidolgozásá-
hoz biztosított az elsõ fordulóban nyer-
tes pályázat alapján a Támogató Ható-
ság bruttó 21.183.360 Ft támogatást,
amely összeghez még Szõdligetnek a
15% önrésszel hozzá kellett járulnia.

Sajnos a nyomvonalak kidolgozása so-
rán egy nagyon súlyos hibát vétett a ko-
rábbi polgármester: nem egyeztette a
nyomvonalat az érintett lakosokkal és en-
nek késõbb igen káros kihatásai lettek!

Hallottam már azt a képtelen megálla-
pítást, szinte vádat, hogy egy jól elõkészí-
tett pályázatot örökölt meg 2010-ben az új
testület. A hivatalba lépésemet követõen,
azonnal kértem egy helyzetjelentést a pro-
jektmenedzsertõl. A jelentés alapján meg-
állapítható volt, hogy néhány héttel a le-
adási határidõ elõtt, mindössze 50%-os
készültségi fokban, ráadásul engedélyek
nélkül állt a pályázat! A projektmenedzser
borúlátóan így nyilatkozott: „…A terve-
ket, tanulmányokat mindenképpen meg
kell csinálni – akár lesz pályázat, akár
nem – hiszen errõl szól a támogatási szer-
zõdés. A pályázatot remélhetõleg meg
fogják ismételni és oda szintén ezek az
anyagok kellenek…” Vajon ez a jellemzõ-
je egy jól elõkészített pályázatnak?

Számunkra elfogadhatatlan volt az,
ahogyan a projektmenedzser vélemé-
nyezte a pályázati siker lehetõségét, ezért
úgy döntöttünk, hogy a szõdligeti embe-
rek érdekében megkíséreljük a lehetet-
lent. A pályázaton dolgozó vállalkozók-
kal megértettük, hogy Szõdliget életében
sorsfordító kérdés a gát, így vált lehetõ-
vé, hogy a Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmány, valamint a vízügyi engedé-
lyezési terv elkészüljön, és azokat be-
nyújthattuk a hatóságoknak szakmai elbí-
rálásra.

Júliusban megkaptam a támogatásról
szóló értesítést és néhány héttel ezelõtt
már alá is írtam a támogatási szerzõdést,
amelynek értelmében Szõdliget község
közel 375.000.000 Ft Európai Uniós fi-
nanszírozást kapott az Új Széchenyi
Terv keretében az árvízvédelmi gát
megépítésére. Ez a támogatás 100%-os,

Győzelem! – Sződligeten megépülhet 
az árvízvédelmi gát!

Sződliget 375 millió Ft pályázati pénzt nyert árvízvédelmi gát építésére, így most már biztos, hogy
megépülhet a gát és egyetlen ingatlant sem sorolhatnak többé nagyvízi mederbe! Sződliget eddigi
történetének legnagyobb – és egyik legfontosabb – beruházása már 2013-ban megvalósulhat!

A  N A G Y V Í Z I  M E D E R  B E S O R O L Á S  H Á T R Á N Y A I ?

Azokat a törvényeket, amelyek alapján folytatható az eljárás, 2011 tavaszán meg-
hozta az országgyűlés. Sajnos elmondható, hogy Sződligeten minden negyedik
családot hátrányosan érintene ez a hatósági eljárás!

– A földhivatali bejegyzést követően, nagymértékben csökkenhet az ingatla-
nunk ára, vagy akár eladhatatlanná válhat, hiszen ki akar Duna mederben lakni?

– Akár a duplájára emelkedhet a biztosítási díjunk, ha egyáltalán kötne velünk
biztosítást bármelyik biztosító.

– Ha valaki ingatlanalapú jelzáloghitelt kíván felvenni a házára, bizony az is
meg nehezedhet, hiszen nem lesz olyan bolond bank, amelyik szívesen ad hitelt,
egy bejegyzés szerint árvízveszélyeztette ingatlanra.

Ha ez bekövetkezett volna, a Sződligeti ingatlanok összértéke, több milliárd
forinttal csökkent volna!
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Azt írtam, hogy a korábbi polgármes-
ter súlyos hibát követett el akkor, mikor
nem egyeztette az érintett sződligeti
emberekkel azt a gát-nyomvonalat,
amelyre beadták a pályázatot. A meg-
tévesztett lakosság általában úgy véle-
kedett: rendben van, hogy beadtak egy
pályázatot, de abban a gáttest nyomvo-
nala még messze nem kőbe vésett do-
log. Így történhetett meg az, hogy meg-
beszélésre időpontot kértek a Malom
utca és a Liget utca lakóinak a képvi-
selői és közölték, hogy tiltakoznak az
1,5 éve megtervezett gát nyomvonala
ellen. Elmondták, hogy a korábbi pol-
gármesternek, már több alkalommal je-
lezték a kifogásukat. A beadott vélemé-
nyekre, sajnos választ nem kaptak. Át-
nézettem a hivatali levelezést is, de ott
sem akadtam nyomára semmilyen vá-
laszlevélnek, ezért segítséget kértem az
előző polgármestertől, aki ma ország-
gyűlési képviselő. A válasz néhány hó-
nap múlva érkezett meg, de a kért in-
formáció nem szerepelt benne. Ellen-
ben számos „hasznos” és „jó” tanácsot,
meg egy nagy adag kioktatást kaptam.

Az egész gátpályázat újabb gellert
kapott, amikor egy még korábbi ciklus
még korábbi polgármestere állt a
nyomvonal ellen tiltakozók élére. A
gátak egyik legnagyobb ellensége a va-
kondok. Sződligeten is megfigyelhető
volt a vakondok munkálkodása. Vala-
hogy úgy tűnt, hogy helyi politikai ügy
lett a pályázatból, aminek a tétje sze-

rintem úgy foglalható össze: „Na ne-
hogy már a Tiszta Forrásból alakult ön-
kormányzati vezetés építse meg a gá-
tat. Inkább ne is legyen belőle semmi!”

Nagyon komoly volt a nyomvonal
elleni tiltakozás, hiszen időt és pénzt
nem sajnálva egy hidrológust bíztak
meg egy áramlástani szakvélemény ké-
szítésére a Liget utcai lakosok. A elké-
szült szakvéleményt már nem az Ön-
kormányzathoz, hanem a pályázat elő-
zetes vízjogi engedélyét kiadó Zöldha-
tósághoz nyújtották be! Céljukat elér-
ték, hiánypótlásra szólította fel a ható-
ság az Önkormányzatot. A betervezett
résfalaknak a környezeti hatástanulmá-
nyát kellett volna elkészítetni. Újabb tá-
madás indult a nyomvonal ellen, 15
aláírással kérelmet nyújtottak be, ami-
ben kérték a Zöldhatóságot az eljárás
felfüggesztésére. Az felfüggesztés a pá-
lyázat tragikus végét jelentette volna,
hiszen akár évekkel meghosszabbítaná
az engedélyek kiadását. Ekkor már egé-
szen biztosan lejárt volna a legutolsó
beadási határidő is. A pályázatban ki-
írásra került 9 milliárdos keret, pedig
felosztásra került volna a nyertes pályá-
zatok között, amiben Sződliget, bizto-
san nem lett volna benne. A vízjogi en-
gedély kiadását, egyetlen panaszos is
meg tudja akadályozni. A Zöldhatósá-
gi határozat ellen, amely elrendelte azt,
hogy több millió forintból, féléves
munkával egy hatástanulmányt készít-
tessünk fellebbezést nyújtottunk be. A
Liget utcai lakosok meghatározó részé-
vel sikerült egy kompromisszumos
megoldást találni. Ugyanakkor levél-
ben fordultam Orbán Viktor miniszter-
elnök úrhoz, kérve segítségét és meg-
kerestem Illés Zoltán államtitkár urat
is, emlékeztetve őt korábbi ígéretére,
miszerint Sződligeten gát lesz! Az erő-
feszítés nem volt hiábavaló. A főható-
ság elfogadta az indokainkat és 2012
februárjában megkaptuk a vízjogi en-
gedélyt. Az utolsó előtti időpontban si-
került beadni a pályázatot. Fellélegez-
tünk. Néha már-már emberfeletti erő-
feszítéssel, de elvégeztük a vállalt mun-
kát és félelemmel vegyes izgalommal
vártuk a pályázat elbírálását. A stressz
csak akkor múlt el, amikor megkaptuk
az értesítést: 375.000.000 Ft vissza nem
térítendő támogatást nyertünk a gát
megépítésére.

Juhász Béla

tehát egyetlen forintot sem kell hozzá ten-
nünk! A nagyságrendrõl annyit, hogy ez
az összeg megközelíti Szõdliget egy éves
költségvetésének összegét!

A továbbiakról néhány szót: a közbe-
szerzési eljárások folyamatban vannak és
ebben az évben lezárulnak. Terveink sze-
rint, ha minden jól halad, akkor a beru-
házás 2013 tavaszán megkezdõdhet és re-
mélhetõen a nyár közepére-végére állni
fog a gát!

De ezzel még nincs vége. A gátépítés-
sel párhuzamosan megkezdõdik a Tele-
pülésrendezési Terv módosítása is. A cé-
lunk az, hogy mire felépül a gát, leradí-
rozzuk a szerkezeti terv térképeirõl azt a
rossz emlékû barna vonalat, amely 2010-
ben Szõdliget egyharmadát, közel 300
szõdligeti család otthonát, nagyvízi me-
derbe sodorta!

Szeretném megköszönni mindazoknak,
akik munkájukkal hozzájárultak a siker-
hez. Többek között Bársony Antal, Ke-
menes Lajos, Simon Elek uraknak a ko-
rábbi ad hoc bizottság tagjainak és Szabó
Attila alpolgármester úrnak, aki a projekt-
vezetõként fogta össze a munkálatokat.

Köszönöm Szõdliget minden lakójá-
nak a türelmet, a támogatást és a sok lel-
kesítést! Nagyon nagy eredmény ez köz-
ségünk életében. Most már van okunk
örülni és bizakodni a gátépítés mielõbbi
sikeres kivitelezésében és befejezésében!

Juhász Béla
polgármester

Egy gátépítés kulisszatitkaiFolytatás a 3. oldalról
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Tisztelt Szõdligetiek!
2012. szeptember 14-én pénteken

18 órakor a Gárdonyi Géza
Általános iskolában

LAKOSSÁGI FÓRUMOT

tartunk.

Tisztelettel hívunk, várunk
mindenkit, hogy megbeszéljük

településünk közös dolgait.

Szõdliget Község Képviselõ Testülete

Dolgozni csak pontosan és szépen…
Kisbolt, tulajváltás, egy kis magyar faluban. A szokásos polc átrendezésen túl
felesleges kacatokkal lettek teli a polcok, pár nap után kiderült alapvető cikke-
ket nem lehet kapni a kenyéren, kiflin légy járt és a felvágott pult is kongott a
kezdeti lelkesedés után.

A vevők mégis bambán betértek ,vették a légyjártát és az inkább maradéknak
látszót mint friss árut, tudomásul véve, hogy nincs cukor, WC papír, főzőtejszín,
sajt, tea… míg egy nap valaki a messzi idegenből, a városból, a kis faluban nya-
ralván szóvá nem tette, hogy ez talán nem bolt, nem kereskedelem és nem he-
lyénvaló hozzáállás a dolgokhoz… elnézést kértek, de a messziről jött idegen
már nem látja, mert vissza ment messzire, hogy azóta se változott semmi, két
kifli árválkodik reggel nyolckor a legyeknek kitéve, így egy háromgyerekes már
csak kenyeret vehet gyermekeinek reggelire ebben a boltban.

... ahogy a csillag megy az égen…

Kis falu, kis rendelő, egy orvos, hétfőn reggel héttől rendelés.
Lelkes beteg, aki még pénteken nem tudta, hogy hétvégén beteg lesz, így nem
kért időpontot, hétkor, mint a cövek beült a váróba negyedikként. Várt. Negyed
nyolckor még várt. Fél nyolckor is várt. Háromnegyed nyolckor is várt. Nyolc-
kor is várt. Nyolc óra öt perctől végre arra várt, hogy a negyedikként majd be-
mehessen.

Közben elmélkedett a doktor úr egy órás késésén, mi lenne, ha a tanárember
is 45 perc késéssel érkezne az órára, az óvónő is egy órát késne a munkahelyé-
ről a busz és vonatvezető se érkezne időbe…

Persze mindenkinek összejöhet, de azért hosszú távon szerintem egy boltban jó
ha van minden és a rendelési idő is azért van kitalálva, hogy akkortól orvos fo-
gadja a betegeket, a hivatal ne mondja, hogy nem tudja, akinek van (az nagyon
becsülje meg!) az végezze tisztességgel, legjobb tudása szerint és ne megszokás-
ból a munkáját, higgyen benne és ha eredménye van legyen rá büszke, vegyük
észre a jól dolgozókat, de ne tűrjük a nem véletlen hibázókat, ráérő, megszokás-
ból, melegedni járókat, értékeljük a kisboltosainkat, akik a kívánságainkat lesik, az
orvost akit akár éjjel is felhívhatunk, a csendesen eredményt mutató elöljáróinkat,
mosolygó óvónéniket, tanárokat akik teszik amit a magyar nyelv úgy mond:

Dolgozni csak pontosan és szépen, ahogy a csillag megy az égen

Úgy érdemes!
Cris

Tisztelettel
meghívjuk 

2012. október 23-án
15 órakor kezdõdõ

Ünnepi
Megemlékezésünkre

a Szabadság térre.

Szõdliget Község
Önkormányzata

A szép és jó élethez nagyon sok min-
denre van szükség. Kell család, kelle-
nek barátok, szeretet, egészség. Kelle-
nek olyan dolgok, melyek nélkül
mindezt nem élvezhetnénk: étel, ital,
ruhák. A ma emberének azonban na-
gyobbra nõttek az igényei, autót akar,
utat, melyen autózhat, számítógépet,
televíziót, hûtõszekrényt. Távoli he-
lyeket akar meglátogatni, könyveket
akar olvasni, filmeket akar nézni. Az-
az: az ember nagyon sok olyan dolgot
akar, amelyet csak más emberek ke-
mény munkájának segítségével érhet
el. A felnõtt ember, ha dolgozik, olyas-
mit tesz, ami más embernek hasznos.
A szakács megfõzi mások ételét, a

buszvezetõ elvisz másokat a város
egyik pontjából a másikba, a színész
másokat szórakoztat, a programozó
irányítja a számítógépeket. A munká-
jáért cserébe aztán mások munkáját
veheti igénybe. A szakács hazamegy a
busszal, miután megfõzte a programo-
zó ételét, a buszvezetõ  pedig aztán a
színházban megnézi a színész játékát.
Errõl szól a munka világa: emberek
egymás számára értékes dolgokat állí-
tanak elõ, cserébe részesülhetnek
azokból az értékekbõl, melyeket má-
sok csináltak. Ezt a körforgást hívják
gazdaságnak.

Forrás: www.debreczenijozsef.hu.dowload

Miért dolgoznak a felnõttek?

5
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A napilap értesülései szerint az épí-
tés a kormány által jövőre bevezetni
tervezett elektronikus útdíj miatt ma-
rad el. A tervekben ugyanis az út bő-
vítésének 85 százalékos mértékű EU-s
támogatása szerepelt. Ám mivel ezen
a szakaszon is bevezetné a kormány a
használattal arányos autópályadíjat –
vagyis jelentős bevétele származna az
államnak az út használatából – az EU
a fejlesztés költségeinek csak az ötven
százalékát térítené meg. Így viszont
már nagyon drága lenne a 2x2 sávos
bővítés.

Ennek az indoklásnak ugyanakkor el-
lentmond a Sződliget országgyűlési kép-
viselőjének honlapján olvasható, 2011.
októberi bejegyzés. E szerint Bábiné
Szottfried Gabriella kérdésére, hogy
„Hol tart jelenleg az M2-es autóút négy-
sávossá bővítése?” – Fónagy János ál-
lamtitkár a következő választ adta:

„…Az M2-es autóút Budapest, az
M0-ás és Vác déli csomópont közötti
fejlesztésének szükségességét az Új
Széchenyi-terv is tartalmazza. A pro-
jekt tehát a fejlesztések között mind
szakmai, mind társadalmi prioritással
rendelkezik. … A számításaink szerint
a támogatás körülbelül 50 százalékos
mértékű lehet, kedvező brüsszeli dön-
tés esetén a kivitelezést 2014-ben meg
tudjuk kezdeni.”

Tehát az európai uniós támogatás
50 százalékos mértéke már korábban
is ismert volt és ennek ellenére az ál-
lamtitkár úr tényként kezelte a beruhá-
zás megvalósítását. Sokkal inkább ar-
ról lehet szó, hogy a rendelkezésre for-
rások szűkössége miatt törölte a kor-
mány a beruházást. Legalábbis ezt. Hi-
szen autópályák azért épülnek az or-
szágban – elsősorban Kelet-Magyaror-
szágon – például a forgalmi adatok
alapján az M2-vel nehezen vetekedő
M4, M8, M43 egyes szakaszai.

Kormánydöntésről lévén szó, bizto-
sak lehetünk abban is, hogy ország-
gyűlési képviselőnk minden tőle telhe-
tőt megtett azért, hogy az M2 Buda-
pest–Vác közötti szakasza megépül-

jön. Hiszen a 2010. őszi önkormány-
zati választások idején is egyik legfon-
tosabb kampány-ígérete volt a 2-es út
bővítése: „Mögöttünk a kormány – ez-
zel a garanciával ígérjük … M2 autó-
út négysávossá bővítését Vác Dél le-
hajtóval…” olvashattuk az akkori szó-
rólapokon.

A képviselő asszony a beruházást
még az akkori önkormányzati újság, a
Sződliget.hu 2010. szeptemberi szá-
mának 11. oldalán is megemlíti: „Fej-
lesztési ügyekben – különösen az M2
négysávossá bővítése váci lehajtóval –
bírtuk az előző ciklus MSZP-s ország-
gyűlési képviselőjének ígéretét. Ami
ígéret is maradt… A tavaszi kormány-
váltás szemléletváltást is hozott: mi be-
tartjuk ígéreteinket, mert csak megva-
lósítható vállalásokat teszünk.”

Tehát ne hibáztassuk Sződliget or-
szággyűlési képviselőjét, ne kérjük
számon garanciával tett ígéretét, mert
valószínűleg nem rajta múlt a Duna-
kanyarban élők számára nagyon ked-
vezőtlen döntés. Biztos, hogy erősen
lobbizott az M2-esért. Az ő lobbi-ere-
jével ennyit tudott elérni. Csupán any-
nyi történhetett, hogy a kelet-magyar-
országi kormánypárti képviselők vél-
hetően nála kicsit nagyobb befolyással
bírtak a szűkös költségvetési források
elosztásánál.

K. G.

Mégsem készül el az M2-es
autópálya – hiába volt rá garancia

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
Szõdligeti Gyermekekért és Fiatalokért Közalapítvány

megkezdte munkáját.

Legfõbb céljaink között elsõ helyen a rászoruló gyermekek és fiatalok támo-
gatása szerepel. Kérünk mindenkit, úgy a közintézményeket, civil szervezete-
ket, mint a magánembereket, hogy a környezetükben élõ segítségre szorulók
érdekében keressék velünk a kapcsolatot.
A Közalapítvány vállalta, hogy minden, a község számára kiemelt cél megva-
lósításában aktívan részt vesz.
Feladatunk a teljesség igénye nélkül: a kulturális élet, falurendezvények támo-
gatása, sportélet fejlesztése, feltételeinek javítása, segítségnyújtás természeti
csapás, vagy rendkívüli esemény miatt, a község fejlõdésének, fejlesztésének
elõsegítése.

Kérjük segítsék munkánkat, mert közösen többre jutunk!
Számlaszámunk: Dunakanyar Tak.Szöv. 64700124-16593297
Elérhetõségünk: 2133 Szõdliget, Szent István u. 34.

Szõdligeti Gyermekekért és Fiatalokért Közalapítvány kuratóriuma
2133 Szõdliget, Szent István u. 29.

Szõdligeti Gyermekekért és
Fiatalokért Közalapítvány

Bár a beruházás előkészületei rendben zajlottak, kikerült a Közlekedésfejlesz-
tési operatív programból a Budapest és Vác közötti M2-es autóút 2x2 sávos
autópályává építése – adta hírül a Magyar Hírlap július 30-án. A mintegy 19 ki-
lométer hosszú szakasz az ország legforgalmasabb útjai közé tartozik, ezért a
fejlesztések között kiemelt beruházásnak számított az átépítése – mostanáig.
Ma már biztosnak tűnik, hogy ebben a kormányzati ciklusban sem készül el az
M2-es autópálya.

Ez az álom sajnos nem teljesül,
nem lesz négysávos utunk... 
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Rendõrségi 
HÍREK

A településen túlnyomórészt vagyon
elleni bûncselekmények történtek, ezek
közül is kiemelkedik a lakásbetörés, mely
3 esetben valósult meg. Ezen kívül 6 eset-
ben szabálysértési értékre, dolog elleni
erõszakkal elkövetett lopás is történt, me-
lyeknél a lopással okozott kárérték nem
haladja meg az 50.000 Ft-ot. Továbbá 4
esetben kisebb értékre elkövetett lopást is
elkövettek, mely akkor valósul meg, ha a
kárérték a 200.000 Ft-ot nem haladja meg
és egyéb minõsítõ körülmény sem áll
fenn. Valamint 1 alkalommal színesfém-
lopás valósult meg.

A fentieken kívül 1-1 esetben rendelt
el nyomozást a Váci Rendõrkapitányság,
az alábbi bûncselekmények elkövetése
miatt:

– garázdaság,
– egyedi azonosítójel meghamisítása,
– becsületsértés,
– sikkasztás,
– állatkínzás,
– magánlaksértés,
– közokirat hamisítás.

Kérem a lakosságot, hogy értékeikre
fokozottan ügyeljenek, lakásukat, gépko-
csijukat zárják, látható helyen, õrizetle-
nül vagyontárgyaikat, értékeiket ne hagy-
ják. A házalókat, árusokat ingatlanaikba
ne engedjék be, bármilyen csábító aján-
lattal állnak is elõ.

Fontos tudnivaló, hogy lakásból törté-
nõ lopás esetén, amennyiben csupán szú-
nyogháló van a nyílászárón, és kizárólag
ennek rongálásával hatol be az elkövetõ
a lakótérbe, hiába rendelkezik a sértett la-
kásbiztosítással a megfelelõ kockázatok-
ra, a biztosító nem fog kártérítést fizetni,
mert a szúnyogháló nem elégséges véde-
lem, az ingóságaink megõrzésére.

A Körzeti megbízott, Gyõrffy Sza-
bolcs r. zls. Úr, fogadóórát legközelebb
2012. 09. 04-én 10 és 11 óra közötti idõ-
ben tart a szõdligeti KMB irodában.

Vác, 2012. augusztus 22. 
Tisztelettel:

Dr. Nagy László rendõr alezredes
Váci Rendõrkapitányság Vezetõje

A tavaly felújított vasútállomásunkon nap mint nap rongálások történnek. Padokat ron-
gálnak, az esõbeállók tetejét tulajdonítják el, csöveket törnek honfitársaink. Az önkor-
mányzat több esetben jelezte a károkat a MÁV felé.

Értékeink megóvása mindannyiunk érdeke, ezúton kérjük az utazóközönséget, ha
vandalizmussal találkozik, azt jelezzék az önkormányzatnál.

A képeken az Esõbeálló felújítás utáni a megbontott és végül a kifûrészelt és ello-
pott esõbeálló helye látható.

A MÁV állomáson lévõ, (Vác felé menõ oldalon) esõbeálló tetejének megbontása
után, jeleztük a MÁV felé, hogy ellopták a tetejét és gond lesz. Nem léptek. Egy hét
múlva kifûrészelték és ellopták az egészet.

Egy hónappal késõbb, ugyanez lezajlott a Bp. felé menõ oldalon is. Tetõmegbon-
tás- levélben és telefonon jelzés- kifûrészelés és teljes elbontás.

2012. július 20–29. között zajlott a II.
Zenei Tábor a Dévai Szent Ferenc Ala-
pítvány gyerekei részvételével. Hagyo-
mányosan a tábor ideje alatt jótékony-
sági koncertet is tartottak a szervezők,
ahol a táborlakók mellett Petneházy
Flóra, a Váci Ifjúsági Fúvószenekar és
Maczkó Mária népdalénekes is fellé-
pett. Július 22-én Böjte Csaba szentmi-
sét tartott köszönetképpen a sződligeti
katolikus templomban.

2012. augusztus 16-án CONTINENTAL
SINGERS koncertet hallgathattak meg
Sződliget lakói a Parkszínpadon. Ez-
úton is köszönjük a kellemes nyár es-
tét a szervezőknek, fellépőknek.

Somogyi István és barátai szórakoztat-
ták a közönséget június 29-én az „Én
táncolnék veled” est keretében. A nagy

sikerre való tekintettel a Falunapra is
visszatapsolták a fiúkat.

Pályázaton nyert a Közösségi Ház.
Több mint kétszázezer forintot költhet
a Közösségi Ház műszaki berendezé-
sekre és bútorokra a Közművelődési In-
tézmények Érdekeltségnövelő Pályáza-
tán elnyert összegnek köszönhetően.

Dr. Dora Péter minden hétfőn, 16 órá-
tól ingyenes jogi tanácsadást tart a Pol-
gármesteri Hivatalban. Előzetes beje-
lentést kérünk.

A VÁCI ELEKTROSZIGNÁL TV minden
szerdán 18–19 óráig SZŐDLIGETRŐL
összeállított magazinműsorral jelent-
kezik, amiből minden kedves néző ér-
tesülhet a legfrissebb hírekről, esemé-
nyekről.

Vandalizmus a vasútállomáson

RÖVID HÍREK

...a tetejét már ellopták... ...ennyi maradt a várakozó utasoknak...
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...egy csésze kávé...

Hanákné Durján Ilonával,
óvodánk új vezetõjével

Régóta ismerjük egymást, mert nagyobbik fiam egyik óvónénije volt. Amikor
otthon elújságoltam, hogy vele fogok beszélgetni, a kritikus kamasz széles
mosollyal vágta rá: „Ica néni nagyon kedves, tök jó, hogy õ lett az új óvodavezetõ”.
Lássuk be, ez azért igen komoly elismerése munkájának.

Ica vagy Ili? Én mindig Ica néninek
ismertelek, de a napokban megadott e-
mail címedben „Ili” szerepel.

A családban az Ili a használatos, de az
óvodában a kezdetektõl Icának szólítanak.
Valahogy rám ragadt, talán mert a gyere-
keknek könnyebb volt ezt kimondani.

Mesélnél egy kicsit a gyermekkorod-
ról meg arról, hogyan kerültél erre a pá-
lyára?

Nagybörzsönyben születtem, oda jár-
tam óvodába és általános iskolába. El-
mondhatom, hogy boldog gyerekkorom
volt. Mint legkisebbnek és egyetlen lány-
nak – két jóval idõsebb bátyám van –,
mindenki az én kívánságaimat leste.

Két és fél éves voltam csupán, amikor
egy utcai séta alkalmával a csoportjával
arra járó óvónéni kézen fogott és maguk-
kal vitt. Onnantól óvodás lettem. Nagyon
szép emlékeket õrzök errõl az idõszakról.

Talán ez is közrejátszott abban, hogy
már egészen korán elhatároztam: ha meg-
növök, óvónõ leszek. Fel is vettek az el-
sõ helyen megjelölt gödöllõi óvónõképzõ
szakközépiskolába, de sajnos az ottani
kollégiumban nem volt elég férõhely. Mi-
vel pedig családom nem tudta volna meg-
fizetni az albérletet, le kellett mondanom
tervemrõl. Helyette Vácra kerültem az
egészségügyi szakközépiskolába, persze
kollégistaként.

Sokáig úgy tûnt tehát, hogy más irányt
vesz az életem, de szerencsére késõbb,
Szõdligetre költözésünk után, szembejött
a lehetõség a régi álom megvalósítására.
Lányomat járattam az itteni óvodába,
amikor megtudtam, hogy megüresedett
egy dajkai hely. Boldogan jelentkeztem a
feladatra. Munkába álltam, és természe-
tesen azonnal beiratkoztam a kecskeméti
óvónõképzõ fõiskolára. Még be sem fe-

jeztem a tanulmányaimat, amikor már
óvónõként dolgozhattam az egyik cso-
portban. Nem volt könnyû, hiszen a há-
rom gyerek, a háztartás vezetése és a
munka mellett tanultam. A férjem nagyon
sokat segített, rengeteg terhet átvállalt.

Nagybörzsönyben születtél, Vácott
jártál középiskolába. Hogy kerültél még-
is Szõdligetre?

A férjem családja idevalósi. Bár házas-
ságunk kezdetén Nagybörzsönyben él-
tünk, sokat jártunk Szõdligetre családlá-
togatni, és nagyon megszerettem a köz-
séget. Amikor telekvásárlásra került sor,
úgy döntöttünk, itt veszünk, itt telep-
szünk le. Vonzott a helyiek kedvessége,
nyitottsága, a sok jó rendezvény, a Duna
és a fõváros közelsége. A lányaim már ide
jártak óvodába, iskolába, szinte tõsgyö-
keres ligetinek számítanak.

Három nagy lányod van. Követ vala-
melyikük a pályán?

Azt, hogy kifejezetten követnének a
pályán nem mondhatom, de biztosan kap-
tak némi „fertõzést” otthon. A legna-
gyobb szociálpedagógus, a középsõ pe-
dig, bár most kezdi az óvónõképzõt, le-
het, hogy végül – hiszen ez régi vágya –
gyógypedagógus lesz. A legkisebb jövõ-
re érettségizik, õ még nem tudja ponto-
san hol fog továbbtanulni.

Milyennek kell lennie szerinted a jó
óvodának?

Véleményem szerint az a jó óvoda,
ahol a gyerekek szabadságát tekintik el-
sõdlegesnek. Ahol megbecsülik és elfo-
gadják a kicsiket, nyitottak a gyermekek
és a szülõk igényei és problémái felé. A
jó óvoda nem direkten tanít, hanem a ne-
velés, a játék, a példa révén fejleszt, szo-

cializál, segít elsajátítani alapismereteket.
Mindezekbõl következõen az óvónõ fel-
adata elsõsorban az irányítás és az érdek-
lõdés felkeltése. Mi, itt Szõdligeten en-
nek szemléletnek az érvényesítésére tö-
rekszünk folyamatosan.

Mások ma a gyerekek, mint régebben,
mondjuk tizenöt évvel ezelõtt?

A gyerekek nem lettek mások. Ami
változott, az a környezetük. Tudjuk, ta-
pasztaljuk, hogy a kisgyermek az õt ért
ingereket, a közvetlen ismereteit építi be
a játékaiba. A lányok ma is babáznak, fõ-
zõcskéznek, de nem paprikás krumpli ké-
szül a konyhában, hanem pizza. A fiúkat
ma is elvarázsolják a különféle technikai
eszközök, de az autószerelés háttérbe
szorult, és helyette a számítógépek, mo-
biltelefonok viszik a prímet. Elképesztõ-
en ügyesek egyébként. Nemrég az egyik
csoportban egy kisfiú mutatta meg ne-
kem, hogyan kell bekapcsolni a magnót.

Most, hogy vezetõ lettél, mennyiben
változott meg az életed?

Sokkal pörgõsebbek a napjaim, mint
korábban. Igyekszem minél hamarabb
képbe kerülni, tájékozódni minden terü-
leten. A napi vezetõi teendõk mellett
mindannyiunk számára kihívást jelente-
nek a köznevelési törvény 2012. szeptem-
berétõl életbe lépõ változásai. A szülõket
ez most még közvetlenül nem érinti, hi-
szen a 3 éves kortól kötelezõ óvodáztatás
csak jõvõre indul, felmenõ rendszerben,
a dolgozók számára azonban újabb és
újabb feladatokat adnak a folyamatosan
megjelenõ végrehajtási utasítások.

Nem tagadom, nagyon szerettem az
óvónõi munkát. Azért pályáztam meg
mégis a vezetõi pozíciót, mert éreztem
egyfajta bizalommal teli elvárást a neve-
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lõközösség részérõl irányomban. E nél-
kül nem vágtam volna bele. Kicsit hiány-
zik a közvetlen kapcsolat a gyerekekkel,
de örömmel tölt el a tudat, hogy innen is
az érdekükben cselekedhetek.

Úgy hallottam, a közelmúltban jelen-
tõs pályázatba vágott bele az óvoda. Be-
avatnál egy kicsit a részletekbe?

Valójában ez egy önkormányzati
TÁMOP-pályázat, amelyet óvodafejlesz-
tésre írtak ki. Ennek a szakmai részét ké-
szítettük el mi augusztus elején – a rövid
határidõ miatt rohamtempóban. A pályá-
zat több célt szolgál. Egyfelõl eszközök
vásárlására fordítható támogatás nyerhe-
tõ el rajta, amibõl bútorokat, kinti és ben-
ti játékokat, informatikai eszközöket, tor-
naeszközöket szeretnénk beszerezni.
Másfelõl szakmai fejlesztésre, tovább-
képzéseken és tréningeken való részvé-
telre biztosítana forrásokat. Reméljük, si-
kerrel járunk, hiszen minden fejlesztési
lehetõség, amivel óvodánk élni tud, az ide
járó gyermekek számára hasznosul.

Mivel töltöd legszívesebben a szabad-
idõd?

Kis koromban népitáncoltam, a közép-
iskola alatt pedig énekkarba jártam. Ma
már inkább az olvasás a hobbim. Ha a
szakirodalom forgatása mellett marad
még idõm, szívesen olvasok regényeket,
illetve sokat járunk férjemmel várjáté-
kokra, falumúzeumokba.

Végezetül engedd meg, hogy ide idéz-
zem pályázatod zárógondolatának rész-
letét, mert pontosan kifejezi hitvalláso-
dat.

„Hiszem és vallom, hogy akkor lehet si-
keres egy óvoda, ha jó hírnevét magas
színvonalú szakmai munkájának köszön-
heti, ezzel kivívja partnerei elégedettségét.

Pedagógiai hitvallásom középpontjá-
ban az áll, hogy a gyermeki személyiség
kibontakoztatásához elengedhetetlen a
feltétel nélküli elfogadás, az a nevelési at-
titûd, amely a szereteten alapul. Ennek
kell biztonságot nyújtani a gyermekek
harmonikus, egészséges fejlõdéséhez,
amelyhez a vidámság természetes mele-
ge is elengedhetetlenül szükséges. Lé-
nyeges számomra, hogy mindenki úgy
érezze, egy közös célért, a GYERME-
KEK HARMONIKUS FEJLÕDÉSÉÉRT
dolgozunk.”

Köszönöm a beszélgetést.
tk

Kezdõdik az óvoda
Júliusban, amíg gyermekek számára
szünet van, az óvodában már nagy a
sürgés-forgás. Ilyenkor végezzük el a
szükséges nagyobb karbantartási mun-
kákat. A csoportszobákban, a mosdók-
ban és a folyosókon tisztasági festés,
ablakpucolás és nagytakarítás történik.
Az igénybevett bútorokat a lehetőség
szerint megjavítjuk, felújítjuk, az el-
használódott játékokat leselejtezzük,
és őszre újakat vásárolunk.

Augusztusban kis létszámú csopor-
tokkal működünk, hiszen sok család
ilyenkor még nyaral. A hónap vége fe-
lé már érezhető a változás, hiszen egy-
re több gyermek érkezik az óvodába,
pedagógus pedig csinosítják, szépítge-
tik a csoportszobákat, hogy minél csa-
ládiasabb légkört tudjanak kialakítani.
Az újonnan érkező gyermekek és szü-
lők egy része kicsit aggódva várja a
szeptembert. Minden szülő számára
az óvodai beszoktatás időszaka az
egyik legnagyobb kihívás, ezért a leg-
fontosabb a nyugalom és a biztonság
megteremtése a gyermekek körül. Az
első leválás nem megy könnyen senki-
nek. Valójában ez természetes is, hi-
szen a szeretetteljes, nyugodt családi
háttérből kikerülve egy új világba
csöppen a hároméves gyermek. Be kell
illeszkedni egy új kis közösségbe, és
számos új dolgot kell megtanulni. A
nevelők tudják, a szeretet nem csak ér-
zés, érzelem, hanem a leginkább elkö-
telezettség, döntés a gyermek mellett.
Nagyon fontos a bizalom is: a szülők
bízzanak meg abban az óvónőben, aki
a gyermekükért lesz a felelős.

Az idén is hat csoporttal működünk,
de a tendencia változatlan: egyre több
a beiratkozó gyermek, így folyamato-
san növekszik az amúgy is magas cso-
portlétszám.

Óvodánk életében emlékezetes vál-
tozás történt: Fábián Józsefné, Marika,
az intézmény óvodavezetője negyven-
két év odaadó, kitartó munka után
nyugdíjba vonul. Húsz évig, mint óvo-
davezető tevékenykedett. Munkája so-
rán, nagyon sok mindent köszönhet-
tünk neki: mindig azon fáradozott,
hogy az intézményünk szép, korszerű
legyen, gyermek, szülő és a dolgozó
jól érezze magát az óvodánkba. Az ő
vezetői ideje alatt újult meg az óvoda
épülete és udvara is. Fiatalossága, len-
dületessége számunkra mindig példa-
értékű marad. Nyugdíjas éveihez jó
egészséget, hosszú életet kívánok
mindannyiunk nevében. Köszönjük a
munkáját, s kívánjuk, töltse tevéke-
nyen, békében, szeretetben ezeket az
éveket.

Hanákné Durján Ilona
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Iskolai Napközis Tábor

Iskolánk 42 alsó tagozatos diákja június 18-tól június 22-
ig öt napos napközis táborban vett részt. A tavalyi tábor si-
kerességét bizonyítja, hogy az idei évben ilyen sokan je-
lentkeztek Opavszkyné Ónodi Gabriella, Varga Krisztina ta-
nárnők és Frankl György tanár úr által szervezett és veze-
tett táborba.

A tábor keretében a gyermekeknek lehetőségük nyílt ér-
dekes kézműves foglalkozásokon részt venni. (Például: ké-
peket készítettek, papírra és kavicsra festettek, nemezeltek.)
A sportfoglalkozás keretében kerékpártúrára került sor, mely
Vácra vezetett. A nagy melegben frissítően hatott a tűzol-
tókkal való találkozás, akik épp a váci Duna-parton végez-
tek locsolási gyakorlatot, így a hűsítő vízből mindenkinek
jutott. A táborozók az ügyességüket is próbára tehették a
verőcei Kalandparkban. A nagy melegben a Gyadai tanös-
vény hűs lombjai biztosították a kirándulók számára a hő-
séget elviselhetővé tevő árnyékot. Az Oktató Központ isme-
retterjesztő kiállításai a gyerekek figyelmét teljesen lekötöt-
te, sok új ismerettel bővült a tudásuk. A játékos foglalkozá-
sok felhőtlen hangulata a tornatermet is vidámparkká vál-
toztatta.

Kápolnainé Dégi Lívia

Iskolai angol-kézműves tábor

Ebben az évben is június végén került megrendezésre az
angol-kézműves tábor 30 lelkes kisdiák részvételével. Az
idei már az ötödik angol tábor volt a sorban, ahol a játé-
kos angol tanulás mellett nagyon szép kézműves tárgyakat
is készítettek a gyerekek.

A táborban elsődleges cél mindig az idegennyelvi kom-
munikáció, az angol nyelv használata mindennapi, egysze-
rű szituációkban és játékban. A mondókákon, énekeken kí-
vül az angol meséknek is nagy szerepe van, hiszen a pén-
tek délutáni rövid bemutatóra a gyerekek két mesét is be-
mutattak. A kisebbek „Goldilocks” meséjét adták elő, a na-
gyobbak már „Robin Hood” világába csöppentek bele.

Legnagyobb öröm számunkra amikor a hét közepén már
maguktól számolnak vagy énekelnek angolul a gyerekek já-
ték közben vagy amikor alig várják, hogy átadhassák szü-
leiknek a délután készült kézműves ajándékokat.

„Ugye jöhetünk jövőre is?”– kérdezte sok negyedik osz-
tályos a tábor utolsó napján. Persze, hogy jöhettek! Sok sze-
retettel vár minél több felső tagozatost is a jövő évi angol
táborba a két szervező: McBrayer Anna angol és Plankné
Válid Ingrid rajztanárnő.

McBayer Anna

Diákönkormányzat Tábora

Az iskolai Diákönkormányzat nyári táborának helyszíné-
ül a tavalyi évhez hasonlóan idén is a Börzsöny szívében fek-
vő Kemencét választotta a három táborvezető (Opavszkyné
Ónodi Gabriella, Varga Krisztina tanárnők és Frankl György
tanár úr).

A táborozók kiválóan kihasználták a település környeze-
ti adottságaiból adódó lehetőségeket. Ilyen lehetőség volt
többek között az éjszakai túrázás, a lovaglás, a lovas kocsi-
zás és az íjászat is.

A nappali és az éjszakai túra is nagyon sok élménnyel
gazdagította a táborozókat, egyik érdekesség volt mikor a
túravezető rákot fogott a diákok nagy meglepődésére. Mi-
vel nem volt nagy meleg, ezért a strandolás mellett a helyi
wellness lehetőséget többször is kihasználták, medencében
fürödtek, szaunáztak. A pizzériában a billiárdozásnak és a
bollingozásnak is rendkívül nagy sikere volt.

Kápolnainé Dégi Lívia

Nyári  Táboraink 2012
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Újabb színfolttal gyarapodott az álta-
lános iskolák államosításának története: a
tavaly decemberben elfogadott közneve-
lési törvényben még arról volt szó, hogy
az állam nemcsak az oktatást és az ahhoz
kapcsolódó feladatokat veszi át az önkor-
mányzatoktól, hanem az iskolaépületeket
is. A hírre számos önkormányzatnál meg-
indult az érték- és vagyonmentés, hiszen
sok településen a lakók társadalmi mun-
kával és pénzbeli felajánlásokkal támo-
gatták egykor a helyi iskola létrejöttét. Az
önkormányzatok egy része az egyházi
fenntartásba menekülve látta az önkor-
mányzati tulajdon megtartásának lehetõ-
ségét, másutt az önkormányzat lemondott
errõl, mivel a szülõk nem támogatták az
egyházi fenntartást.

Sajátos megközelítés
Szõdliget merõben más utat választott:

a Pest megyei település egy jogi manõ-
verrel próbálkozott, miután Juhász Béla
polgármester – aki a Tiszta Forrás Szö-
vetség színeiben váltotta a jelenleg or-
szággyûlési képviselõ Bábiné Szottfried
Gabriellát a polgármesteri székben – ar-
ról értesült, hogy több, köztük fideszes
önkormányzat is (elkerülendõ az állami
kézbe adást) társasházzá nyilvánította a
helyi iskolát. „Volt olyan hátsó gondola-
tom, hogy ha a fideszes önkormányzatok

is meglépték a társasházzá alakítást, ak-
kor talán van egy jogi kiskapu, amirõl én
nem értesültem. Meg kellett tervezni a
költségvetésünket, és ennek jelentõs ré-
szét képezi a nyolcosztályos iskolánk
fenntartása” – magyarázza az elõzménye-
ket a polgármester.

A szõdligeti képviselõ-testület (mely-
nek mind a hét tagja a Tiszta Forrás Szö-
vetség színeibõl került ki a 2010-es ön-
kormányzati választásokon – a szerk.)
márciusban megszavazta, hogy az iskolát
társasházzá alakítsák. Ennek értelmében
az épületet három külön részre bontják,
és ezután külön helyrajzi számon szere-
pel a törzsépület, a tornaterem, illetve a
konyha. Utóbbi kettõ önkormányzati tu-
lajdonban maradna, és azokat az állam az
önkormányzattól volna kénytelen bérelni.

Ezután áprilisban az országos döntés-
hozók lazítottak a köznevelési törvényja-
vaslaton: Hoffmann Rózsa oktatási ál-
lamtitkár azt nyilatkozta, hogy közneve-
lési szerzõdések keretében szabályozni
fogják, milyen feltételekkel tarthatják
meg az önkormányzatok az iskolájukat.
Aztán kiderült, hogy az iskolaépületek
önkormányzati fenntartásban maradnak
mégis, és az állam csak az oktatáshoz
kapcsolódó feladatokat, ezen belül az in-
tézményvezetõk és a pedagógusok kine-
vezését, a pedagógusok munkabérének

kifizetését és munkájuk ellenõrzését vál-
lalja. Az iskolák közüzemi számláit és a
karbantartást továbbra is az önkormány-
zatok állják.

Az állami fenntartásért az önkormány-
zatoknak az elsõ tervek szerint 8 száza-
lék helyi szja-t, továbbá a gépjármûadó
60 százalékát kellett volna befizetni a kö-
zös kasszába. Késõbb ez az arány úgy
módosult, hogy az elvont 60 százaléknyi
gépjármûadó negyedét, továbbá az elvont
szja 8 százalékának tizedét (0,8%) fel-
adatfinanszírozásként csöpögtetné vissza
az állam az önkormányzatokhoz.

Juhász Béla erre azt mondja: a bevé-
telkiesést csak az iskola tornatermének és
konyhájának visszabéreltetésével kom-
penzálhatják – valamennyire.

Példát statuálnak?
Ám hiába a szõdligetiek leleménye, a

terv megvalósítása akadályba ütközhet.
(Jelenleg még a földhivatalnál van az is-
kola társasházzá alakításának kérelme –
M. I.) A Pest Megyei Kormányhivatal
ugyanis elmarasztalta az önkormányza-
tot, és felszólította, hogy a jogsértõ hely-
zetet 30 napon belül szüntesse meg. Mi-
vel a testület ragaszkodott eredeti szándé-
kához, a kormányhivatal keresetet nyúj-
tott be a bírósághoz, és kérelmezte, hogy
kötelezzék az önkormányzatot a rendelet
visszavonására.

Szõdliget polgármestere úgy tudja,
mások ellen, akik szintén ezt a jogi kis-
kaput választották, nem indított eljárást a
kormányhivatal. „Információim szerint
egy precedens jellegû perre készülnek, és
most csak Szõdliget van górcsõ alatt.
Amennyiben a bíróság visszavonatja ve-
lünk a határozatot, akkor a többi önkor-
mányzat felé is lépni kíván a kormányhi-
vatal. Ha azonban a bíróság nekünk ad
igazat, akkor kénytelenek lesznek lenyel-
ni a békát.”

A Pest Megyei Kormányhivatal meg-
keresésünkre megerõsítette, hogy a bíró-
sághoz fordult. Azt írták, hogy a Buda-
pest Környéki Törvényszéken támadták
meg a szõdligeti önkormányzat vonatko-
zó határozatát. A per folyamatban van,
még az elsõ tárgyalást sem tûzték ki. A
hivatalnak egyébként tudomása van arról,
hogy több önkormányzat – köztük példá-
ul a fideszes vezetésû Dunakeszi – is ha-
sonlóan járt el. Ezen ügyeket a kormány-
hivatal egyelõre még vizsgálja.

Forrás: Magyar Narancs
szerzõ: Matkovich Ilona
publikálva 2012. júl. 09., 14:39

Társasházzá minõsítenék az iskolát
Általános iskolájának államosítását társasházzá minõsítéssel kerülné el a szõdli-
geti önkormányzat. A megyei kormányhivatal azonban kifogásolja az önkor-
mányzati vagyonmentésnek ezt a módját. Már perlik a települést.

A tanév befejeztével az iskolában az élet
nem állt meg. A nyári táborokban pezs-
gett az élet, a tanulók napközis, angol-
kézmûves, diákönkormányzati, vagy tánc
táborokban érezhették jól magukat. Re-
méljük, hogy a több héten át tartó tábo-
roztatás sok szülõnek vette le válláról
idõszakosan a gyermekelhelyezési gond-
jait. Alig hagyták el a tanulók iskolánk
küszöbét, máris megkezdõdtek a karban-
tartási munkálatok. Bár a gazdasági hely-
zet jócskán rányomja bélyegét az iskolák
költségvetésére, mégsem maradtak ki a
legszükségesebb feladatok. Az évek óta
balesetveszélyes járdákat az önkormány-
zat megcsináltatta. Nyáron az étkezõ, a
konyha, a fiú és lány öltözõk és elõterei
tisztasági festést kaptak. Az emeleten, 3
tantermben folytattuk a termek lábazati
részének faburkolattal való beborítását,
így csak a burkolat fölötti területet kellett

a továbbiakban festeni. Végre sor került
a nyugati tûzfal vakolatának javítására is.
Még az idén a konyha feljárati lépcsõjé-
nek felújítása is befejezõdik.

Évek óta, a karbantartási munkák mel-
lett a bútorzat cseréje is folyamatos. Most
a 3.a osztály kapott új padokat és széke-
ket, valamint a természettudományi szer-
tár 2 nagy tárolószekrényt.

Megragadnám az alkalmat, hogy fel-
hívással forduljak a lakosok felé. Is-
kolánkban folyamatosan szükség van az
elavult oktatási eszközök cseréjére is.
Szükségünk lenne 5 évnél nem idõsebb,
jó állapotban lévõ televíziókra és DVD
lejátszókra. Kérjük Önöket, amennyiben
lecserélt audióvizuális eszközeikre nincs
szükségük, ajánlják fel intézményünk-
nek. Segítségüket elõre is köszönjük!

Gáspár Ágnes igazgatónõ

Nyári karbantartási munkálatok az iskolában
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Egy kis történelem:
1996 szeptemberében egy nyugdíjas történelem-ének szakos

tanárnõ, Lenke néni, akinek hiányzott a gyermekek nyüzsgése,
kézimunka szakkör részére helyszint keresett. Hosszas keresgé-
lés után a Plébániára esett a választása, mert ott fért el a folya-
matosan gyarapodó csapat.

A klubnak bárki tagja lehetett felekezetre való tekintet nél-
kül. Nagy segítséget jelentett az alapítóknak, amikor 1998 vé-
gén megérkezett Szaniszló és Róbert atya, akik örömmel vettek
részt a foglalkozásokon. Még ebben az évben az újonnan ala-
kult gyermekjóléti szolgálat munkatársa játékokat is vitt a gyer-
mekeknek a Plébániára.

A következõ évben hivatalosan is csatlakoztak a klubhoz, így
a Vidám Lurkók immár közös klubja lett a helyi gyermekjóléti
szolgálatnak és a katolikus egyháznak. Jerzy Urbanik (Gyuri
atya), 2005-ben érkezett Szõdligetre, aki tovább folytatta az
együttmûködést.

És a jelen:
A „Vidám Lurkók” klubja az eredetihez képest mára már so-

kat változott. Változtatnunk kellett, mert korábban szinte csak
ez a gyermek klub mûködött Szõdligeten, míg néhány éve egy-
re több tábor van a községben. Amiben mások vagyunk, hogy
egyelõre, a hittan tábor kivételével, a „Vidám Lurkók” program-
jain térítésmentesen vehetnek részt a gyerekek.

A programok szervezésénél fõ cél az volt, hogy a hosszú nyá-
ri szünet alatt a gyermekek ne csellengjenek céltalanul, helyet-
te kirándulásokon, délelõtti kézmûves foglalkozásokon, ügyes-
ségi versenyeken, kerékpár túrákon vegyenek részt.

Az idei nyár is ennek a jegyében zajlott.
A költségeket egyelõre a Gyermekjóléti Szolgálat, (a Képvi-

selõ testület által meghatározott költségvetési keretbõl) és a Ka-
tolikus Egyház közösen tudják finanszírozni.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Képviselõ-testület-
nek, hogy biztosította számunkra az anyagi fedezetet a tábor
lebonyolításához. Továbbá köszönettel tartozom munkatársa-
imnak, az egyház képviselõinek, és nem utolsó sorban Gönczöl
Tamásnak, aki finom süteményeket hozott az egész tábor ide-
je alatt a gyerekeknek, illetve a CBA üzletnek a felajánlott élel-
miszerekért.

Holeczné Nagy Mária
mb. gondozási központ vezetõ

A Vidám Lurkók Klubja az õszi félévben is szeretettel várja
a gyerekeket a különbözõ kézmûves foglalkozásokra, program-
jaira.

A tervezett idõpontok:
– október 13. szombat
– november 17. szombat
– december 15. szombat (Falukarácsony)

Az aktuális programokról a községben kihelyezett plakáto-
kon és a www.szodliget.hu honlapon tájékozódhatnak.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

12

Vidám Lurkók nyári tábora

Minden ingyen fórum – elsõsorban
budapestiek és környékbeliek számára

Sokan dobnak ki még használható,
akár értékes tárgyakat is, ami pazarlás.
Könnyen lehet, hogy valakinek pont az
kell, amit épp a kukába süllyesztenénk.
Szóval, ha valamire nincs már szüksé-
günk és úgy gondoljuk, hogy másnak
még jól jöhet, tegyük közzé ezen a fóru-
mon, mielõtt kidobnánk! Így kis erõfe-
szítéssel csökkenthetjük a szeméthegye-
ket is.

Sõt, ha szeretnénk ingyen kapni vala-
mit, azt is írjuk meg, mert lehet, hogy va-

lakinek a sufnijában ott hever, ami ne-
künk kellene, és szívesen odaadná!
http://groups.yahoo.com/group/budapest-mindeningyen/

Közeleg az avarszezon

„Egy svájci tanulmány szerint egy na-
gyobb kupac avar 6 órás égésével annyi
szállópor keletkezik, mint 250 autóbusz
24 órai folyamatos közlekedése során.”
Légszennyezés helyett inkább komposz-
táljuk a kertünket, a ház elõtti járdát/zöld-
területet elborító leveleket! Minden fale-
vél komposztálható, még a diófalevél is. 

Ha sok falevelünk van, a komposztáló
közelében dróthálóval elkerített helyen
tároljuk. Tavasszal apránként a komposz-
tálóba tehetjük, de külön is komposztál-
hatjuk. Lehetõleg különbözõ fák leveleit
keverjük össze, felaprított faágakkal és
gallyakkal folyamatosan rétegezve. Az
õszi esõzéseknél védjük takarással a kom-
poszthalmot.
További info: http://planetgreen.discovery.com/home-
garden/surprising-compost-items.html
http://www.kothalo.hu/kiadvanyok/kompfuz.pdf
Forrás: http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/
27.kislabnyom_hirlevel_2011okt28.pdf

tk

Amit ma megtehetsz…
Ebben a rovatban szemléletformáló érdekességek kapnak helyet. Hazai és kül-
földi pénztárca- és környezetkímélő példák, ötletek. Némelyik közösségfejlesz-
tésre is kiválóan alkalmas.
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I. Sződligeti Szerelmes Szombat
Reggel 8 óra. Megérkeztünk a helyszínre, kellemes
hűs szél fújt a Duna parton. Lassan befutottak a szé-
kek, a csapat elkezdte felállítani a sátrakat, elrendez-
ni a helyszínt. Megérkezett a hangtechnika és a DIVA
koktélterasz. Vajon lesz elég áram? Vajon lesz elég
ember?

Délután két óra. Egy óra múlva kezdünk. Még nem
állunk készen, de a hőmérő higanyszála már a 35 fo-
kot veri, a gondolataim pedig az ellenőrző lista kö-
rül járnak, de nem találnak oda. 15:00. Kezembe ke-
rül a mikrofon és innen nincs megállás. Egymás után
pörögnek a műsorok, jönnek a fellépők, a jobbnál
jobb zenészek és úgy tűnik, hogy az emberek is, bár
sokkal kevesebben, mint az ébredés előtti álmaim-
ban. 18:00. A nap visszavesz a tempóból, megérke-
zik a lovas kocsi és egyik szervező társaim akkor mu-
tat az árnyékos fák közé, a parkszínpad irányába.
Mennyien állnak ott – csodálkozom. Mire elérünk az
utolsó koncerthez és körbeszaladok utoljára, hogy a
szúnyogriasztóból adjunk még, egy-két adagot a lel-
kes táncosoknak már ömlenek is a gratulációk. Sződ-
liget köszöni az I. Szerelmes Szombatot. Köszöni a
színes programokat, a nyereményeket, hogy a fiatal-
ság megmutatta, ő milyen programot képzelt el a Du-
na partra. Egész nap féltem, vajon van-e ebben a nap-
ban elég szufla és a választ maguk az emberek hoz-
ták, akik drukkoltak, kíváncsiak voltak és a pokoli hő-
mérséklet ellenére velünk voltak.

A rendezvény főtámogatói: CEWE FOTÓKÖNYV
(www.fokonyv.hu) és Szám-Kontroll Kft.

Külön köszönet illet minden támogatót, akik segít-
séget nyújtottak, hogy Sződligeten egy sikeres, szín-
vonalas és a térségben egyedülálló rendezvény soro-
zat vegye kezdetét!

Találkozzunk 2013-ban is Sződligeten, a II. Sződ-
ligeti Szerelmes Szombaton!

Fézler Georgina
főszervező

OKOS NÕK
Klubja

Gyere közénk, tanuljunk egymástól!

Várunk minden leányt és asszonyt, aki szívesen
megosztaná tudását másokkal, vagy

megismerkedne hasonlóan érdeklõdõ
hölgytársaival.

Diplomától, pártállástól függetlenül várunk
mindenkit.

Programjaink:

2012. szeptember 15., 15 óra
Gazdasági tanácsadás: 

Hogyan csináljunk egy forintból kettõt?

2012. Október 13., 15 óra
Szépségápolás – mitõl leszünk még vonzóbbak

és kívánatosabbak?

2012. November 10., 15 óra
Színdinamika hatása életünkre

2012. December 1., 15 óra
Karácsonyi készülõdés, ötletek az ünnepi asztal és
dekoráció elkészítéséhez, ajándék ötletek, fortélyok

Helyszín:
Közösségi Ház, Szõdliget, Szent István u. 29.

A belépés díjtalan, de hozz magaddal 
néhány finom falatot, mindenki örömére!

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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Szeptember – Szent Mihály hava

Szeptember 1. – Egyed napja – õszkez-
dõ nap

A mai emberek, fõleg a gyerekek számá-
ra az iskolakezdés miatt nevezetes dátum. Ré-
gen a gazdák e napon kezdték meg a búza és
a rozs vetését. Népi hiedelem: ha ezen a na-
pon vetik el a búzát, akkor bõ termésre szá-
míthatnak a gazdák. A csõszök is ekkor kezdték meg a szõlõ õr-
zését, nehogy a madarak megdézsmálják.

Azokat a disznókat, amelyeket karácsony táján akartak le-
vágni, e naptól hízóra fogták. Ha esett az esõ Egyed napján, ak-
kor esõs õszre számítottak, ellenkezõ esetben szárazra.

Szeptember 5. – Lõrinc napja
Lõrinc napja úgynevezett „rontónap”. Lõrinc sok kárt csinál,

például megrontja a vizeket, azokban már nem lehet fürödni (hi-
deg van), beleesik a dinnyébe (máshol belepisil!), azaz a nyári
görögdinnye e nap után már élvezhetetlen, lucskos, vízízû lesz.

Szeptember 8. – Kisasszony napja
A mai naptárakban Mária napja, Jézus anyjának, Szûz Mári-

ának a születésnapja. E nappal kezdõdött a termények betaka-
rítása, a gyümölcsszedés, a dióverés. Kisasszony napja már rég-
óta idõjárásjósló nap is: ha e napon bugyborékos vagy ritka sze-
mû esõ esik, az esõs õszt jósol. E nap szép elnevezése: Fecske-
hajtó Kisasszony napja arra utal, hogy ettõl a naptól kezdve kel-
nek útra a költözõ madarak.

Szeptember 12. – Mária napja
Ez az ünnep Jézus anyjának a neve napja. Szûz Máriát, Szent

István király uralkodása óta Magyarország patrónájának, azaz
védelmezõ, segítõ nagyasszonyának tartjuk.

Szeptember 18. – Péter napja
A Muravidéken Péter idõjárását is kíváncsian figyelik, mert

a népi kalendárium szerint „40 napig olyan idõt várj, mint Pé-
terkor!”

Szeptember 21. – Máté napja
Máté a tizenkét apostol és a négy evangélista egyike. Máté

napja búzavetõ nap. Érdekes szokás volt, hogy a magvetõ vetés
elõtt a nyelve alá három búzaszemet tett, amit egészen a mun-
ka befejezéséig ott is tartott. Ha szóltak hozzá, nem válaszolt.

Mint mondták, azért, hogy a madarak „nyelve leragadjon”,
és ne kapjon rá a vetésre.

Csillagászatilag ekkor van az õszi napéjegyenlõség napja.
Szeptember 29. – Mihály napja
Szent Mihály arkangyal ünnepe. A hagyomány szerint Mihály

a túlvilágra költözõ lelkek kísérõje, õ ítéli meg az emberek cse-
lekedeteit az utolsó ítéletkor. Általában kezében karddal és mér-
leggel ábrázolják. Gyakorlatilag az idõjárás hidegre, téliesre for-
dulását hozta Mihály napja. Ezután már tilos volt az ágynemût a
szabadban szellõztetni. Úgy tartották, ekkor szûnik meg a lege-
lõn a fû növekedése. A gazdasági év szempontjából is jelentõs
nap, eddig legeltették a réten a Szent György napján kihajtott ál-
latokat. A juhászok ekkor kapták meg bérüket, s ez a nap a sze-
gõdtetés napja, azaz a cselédek ekkor költöztek új gazdához.

Október – Mindszent hava

Az október igazi õszi hónap, a szüret ide-
je. A fákról lehullanak a levelek, a hónap vé-
gére az utolsó költözõ madarak is elrepülnek.
Az õszi munkák folytatódnak a kertekben, a
szántóföldeken, megkezdõdik a szüret.

Október 1. – Hedvig napja
Az õszi lombhullás kezdete. A szabadban

tartott szarvasmarhákat ekkor hajtják téli szálláshelyükre.
Október 4. – Assisi Szent Ferenc napja
Assisi Szent Ferenc, a ferences rend megalapítója 1181-ben

született, s az evangéliumi szegénységet,alázatosságot hirdette.
Egyes vidékeken úgy tartja a hagyomány, hogy Ferenc hete a
legalkalmasabb a búzavetésre; ha Ferenc nap elõtt vetik el a bú-
zát, az gazos, gyomos lesz.

Október 15. – Szent Teréz napja
Teréz napja sokfelé dologtiltó napot jelentett az asszonyok-

nak: nem moshattak, kenyeret sem süthettek. Sok vidéken szü-
retkezdõ napot jelentett. E nap környékén szokott beköszönte-
ni hazánkban a vénasszonyok nyara: ilyentájt a hûvös, de nem
fagyos éjszakákat langymeleg, napos, kellemes nappalok köve-
tik. Ez a kellemes idõszak igen kedvezõ a szüretelõknek, és a
lakodalmasoknak.

Október 16. – Gál napja
A halászat befejezõ napjának tartották. Ekkor vetették ki

utoljára a hálójukat a halászok, mert utána a halak a folyóme-
der mélyére ássák magukat, halat fogni már nem lehet. Gál nap-
ja a makk érésének kezdete is.

Október 18. – Lukács napja
A gesztenyeszüret ideje. Pécsváradon e napon leányvásárt is

tartottak. Itt választották ki a legények leendõ párjukat, ezért fi-
gyelték a lányok járását, viselkedését.

Október 20. – Vendel napja
Szent Vendel a magyar néphagyomány szerint a pásztorok, a

juhászok és a jószágtartó gazdák védõszentje. E napon nem fog-
ták be az állatokat, és nem hajtották vásárra sem.

Október 21. – Orsolya napja
Dunántúlon, a Somló-hegy környékén szüretkezdõ nap. A ká-

poszta, a kerti vetemények betakarításának napja is. Idõjárás-
jósló nap: azt tartották, ha szép az idõ, karácsonyig enyhe ma-
rad.

Október 26. – Dömötör napja
Hazánk keleti felében Szent Dömötör a pásztorok oltalma-

zója, ezért Dömötör napja is pásztorünnep. Van, ahol juhászúj-
évnek is nevezték ezt a napot, mert ekkor számoltak el a juhá-
szok a gazdáikkal, és ekkor újították, vagy szüntették meg a
szolgálataikat. A Dömötör napi hideg szelet a kemény tél elõ-
jelének tartják.

Október 28. – Simon-Júdás napja
Tokaj-Hegyalján, ahol sokáig érik a szõlõ, a hagyomány sze-

rint e napon kezdték a szüretet. A szüreti szokások a szõlõsze-
dés utolsó napjához kötõdnek. Közvetlenül a szüret után gya-
kori a szüreti felvonulás, majd az ezt követõ szüreti bál.

Mindennapi  hagyomány
SZEPTEMBER–OKTÓBER
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154 éve, 1858. szeptember 2-án Pozsony-
ban született Fadrusz János, szobrászmûvész
(†Budapest, Tabán, 1903. október 25.) a 19.
századi magyar történeti szobrászat egyik leg-
nagyobb alakja, számos országos hírû remek-
mû alkotója, pl. Toldi Miklós a farkasokkal
(1902), Mátyás király emlékmû (1895–1902)

98 éve, 1914. szeptember 2-án Mezõtúron
született Dr. Homoki Nagy István (†Buda-
pest, 1979. december 14.) Kossuth-díjas ma-
gyar filmrendezõ, operatõr, író és ügyvéd.
Homoki Nagy István elsõsorban természetfil-

mesként lett híres, filmjei a magyar tájat és élõvilágát mutatták
be az 50-es és 60-as években (gemenci erdõ, Kis-Balaton, hor-
tobágyi síkság, alcsútdobozi dombvidék, a Tisza menti füzesek,
a Duna, Kiskunság, a Körösök vidéke, a Vértes alja), de az ál-
latokkal forgatott filmjei is népszerûek voltak.

Iskolateremtõ volt abban az értelemben, hogy az õ nevével
kapcsolják össze jelenleg is Magyarországon a természetfilme-
zést. Negyven ország vásárolta meg filmjeit, fesztiválokon ve-
títették és díjazták munkáit.

66 éve, 1946. szeptember 5-én született
Freddie Mercury (eredeti nevén Farrokh
Bulsara – †1991. november 24.). Párszi indi-
ai származású brit énekes és zenész, a Queen
rock együttes egykori énekese és dalszerzõje.
Fõ dalszerzõként jelentõsen meghatározta az
együttes stílusát, a legtöbb sikeres dalukat õ ír-
ta. Az 1980-as évek közepén szólókarrierbe
kezdett. Montserrat Caballé opera-énekesnõvel közösen operai
hatású könnyûzenei albumot készített Barcelona címen. 1991-
ben AIDS betegségbõl származó szövõdmények okozták a ha-
lálát. Sikeres dalai pl. Bohemian Rhapsody, Somebody to Love,
We are the Champion.

165 évvel ezelõtt, 1847. szeptember 8-án,
egy évvel megismerkedésük után házasodott
össze Petõfi Sándor és Szendrey Júlia Erdõ-
dön. Az ifjú pár a szülõktõl semmilyen támo-
gatást, hozományt nem kapott, ennek ellenére
meg tudták teremteni saját otthonukat. A pár
mézesheteit Koltón, a Teleki-kastélyban töltöt-
te el.

11 éve, 2001. szeptember 11-ei terrortá-
madások (gyakori rövidítése: 9/11, ami a
szeptember 11-ei dátum amerikai írásmódja
(kimondva: nine-eleven) az al-Káida terror-
szervezet összehangolt öngyilkos merénylete
volt az Egyesült Államok ellen. Azon a reggelen 19 al-Káida
gépeltérítõ szállt fel amerikai utasszállító repülõgépekre. A ter-
roristák terveik szerint az USA fõ jelképeinek számító épüle-
tekbe vezették bele szándékosan a repülõgépeket. A New York-
ban Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba két repülõgép
csapódott be, ezzel megölve a környezõ emeleteken dolgozó
embereket. Mindkét épület összeomlott két órán belül, az ösz-

szeomlást követõen több épület is az ikertornyokhoz hasonlóan
összedõlt, vagy megrongálódott. A harmadik repülõgép a Pen-
tagon Virginia állambeli arlingtoni épületébe repült. A negye-
dik eltérített gépet egyes feltételezések szerint a terroristák a Fe-
hér Házba irányították volna, de az utasok visszafoglalták.
Azonban már nem tudták megmenteni a lezuhanásról, az utas-
szállító repülõ Washingtontól mindössze 15 percnyire, Pennsyl-
vania államban, Shanksville mellett csapódott a földbe. A repü-
lõjáratok egyetlen utasa sem élte túl a támadásokat. A terrorak-
ció folyamán géprablókkal együtt összesen 2995 ember vesz-
tette életét.

163 éve az 1848–49. évi magyar sza-
badságharc leverését követõen, 1849.
október 6-án – Aradon – kivégeztek
13 honvéd fõtisztet. A világosi fegy-
verletétel után a fõtiszteket az orosz
fõparancsnokhoz, Paszkievicshez vit-
ték, Nagyváradra, aki – Görgey Artúr

kivételével – augusztus 22-én, Gyulán, átadta õket az osztrák ka-
tonai hatóságoknak. Haynau szabad kezet kapott a „rendcsinálás-
hoz”, és 14 tagú hadbíróságot állított fel. Formális meghallgatások
és tárgyalások után kihirdették a halálos ítéleteket. Az elítéltek ne-
ve: Aulich Lajos, Damjanich János, Knézich Károly, Lachner
György, Leiningen-Westerburg Károly, Nagy-Sándor József,
Pöltenberg Ernõ, Török Ignác, Vécsey Károly, Dessewffy Arisz-
tid, Kiss Ernõ, Schweidel József és Lázár Vilmos.

56 éve, 1956. október 23-án Ma-
gyarország népének a sztálinista dik-
tatúra elleni forradalma és a szovjet
megszállás ellen folytatott szabadság-
harca, amely a 20. századi magyar tör-
ténelem egyik legmeghatározóbb ese-
ménye volt. A budapesti diákoknak az egyetemekrõl kiinduló bé-
kés tüntetésével kezdõdött 1956. október 23-án, és a fegyveres
felkelõk ellenállásának felmorzsolásával fejezõdött be Csepelen
november 11-én. Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a kom-
munista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömeg-
re leadott véres sortûz következtében még aznap éjjel fegyveres
felkeléssé nõtt. Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok visz-
szavonulásához, majd a többpártrendszer visszaállításához és az
ország demokratikus átalakulásának megkezdéséhez vezetett.

183 éve, 1839. október 29-én, Pesten szüle-
tett Steindl Imre (†Budapest, 1902. augusztus
31.) építész, mûegyetemi tanár, a Magyar Tu-
dományos Akadémia levelezõ tagja.

A XIX. század második felének, de különö-
sen a századvégnek Ybl Miklós és Schulek Fri-
gyes mellett legjelentõsebb építésze Steindl
Imre. Követõje kora stílusának, a romantikus

életszemléletben gyökerezõ historizmusnak. Legismertebb mû-
vét, az Országházat sokan a fõváros szimbólumának tekintik,
bár a tervek miatt sok bírálat is érte az építészt. A Parlament
épülete méreteivel az ezeréves, erejének teljében levõ hazát
akarta szimbolizálni.

Összegyûjtötte és szerkesztette: Báli Péterné

TUDJA-E, HOGY…?

ÉVFORDULÓNAPTÁR
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BARKÁCS ÉS
GAZDABOLT
KERTCENTRUM

ÚJ TERMÉKEINK:

munkaruházat munkavédelmi 
cipõk VIKO villanyszerelési 
termékek (kapcsolók, égõk)

Nyitva tartás:
H – P:     6:00–17:00 óráig
Szombat: 6:30–12:00 óráig

2133 Szõdliget, Dr. Kemény J. u. 31.
(A CBA-val szemben)

Tel/Fax: 06 27 353-753
szodligetbarkacs@gmail.com

*  *  *

Kedvezményes árakkal várjuk Önöket!

A SZÕDLIGETI SPORT, MOZGÁS,
ÉLET TÖMEGSPORT EGYESÜLET

az eddigi labdarúgás és tenisz 
szakosztályok mellett, 

kajak-kenu szakosztállyal bõvült.

A Wiking Yacht Klub vezetõjének kö-
szönhetõen gyönyörû, elkerített területet
kaptunk.

Sokak segítõ munkájának, anyagi ál-
dozatvállalásának eredményeként elké-
szült a hajók tárolására szolgáló állvány-
zat a Polytechnik Hungária Kft. támoga-
tásaként, és nem soká, lefedése is meg-
lesz.

Ahhoz, hogy ez a szakosztály mûköd-
hessen, sajnos már nem elég a lelkesedés,
a sok munka. Szükség van hajókra, la-
pátokra, öltözõre, edzõi motorcsónakra,
stégre, hogy mûködhessünk.

A mai nehéz gazdasági helyzetben
mindez sajnos, csak támogatással tud
megvalósulni.

Szeretném, ha a gyerekek egészségük
védelmében hasznosan, tartalmasan tölt-
hetnék el szabadidejüket! Terveink sze-
rint, 8–12 éves korosztállyal indulnánk.

Hiszek abban, hogy ép testben ép a lé-
lek! Hiszek abban, hogy a komoly mun-

ka meghozhatja eredményét, és a késõb-
biekben mindez a versenyeken elért ered-
ményeken is látszani fog!

Éveken keresztül, magam is verse-
nyeztem, így tudom, mit jelent kajakos-
nak lenni: rengeteg munka, lemondás
mellett jó értelemben vett szemlélet-és
értékrend változást, kitartást, tanulásnál
jobb eredményeket, ezeknek köszönhe-
tõen pedig sok örömöt jelent.

KÉREK EZÉRT MINDENKIT, AKI
CÉLKITÛZÉSÜNKKEL AZONOSULNI
TUD, ÉS MÓDJÁBAN ÁLL, LEHETÕ-

SÉGEIHEZ MÉRTEN TÁMOGASSON
MINKET, VAGY SEGÍTSEN TÁMOGA-
TÓKAT TALÁLNI!

A támogatás formáiról az egyesület el-
nöke tud felvilágosítást adni.
Medvegy László, Sport, Mozgás, Élet
Tömegsport Egyesület elnöke
06-30/367-86-57
Nánai Gergõ, szakosztályvezetõ
06-70/276-89-76
nanai.gergo@gmail.com

Forrás: www.szodligetisport.hu

A nyár folyamán 
a gyerekek részére 
Tárnok Károly
vezetésével ingyenes
teniszezési lehetőséget
biztosított a sportegyesület
csütörtök délelőttönként.
Egész nyáron nagy
érdeklődés mellett folyt 
az oktatás.
Ezúton is köszönjük 
Karcsi bácsinak önzetlen
munkáját!
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Ezekkel a szavakkal kezdődik Orff Carmina Burana c. ora-
tórikus műve, melyet Sződliget szerencsés közönsége élvez-
hetett június 23-án a Parkszínpadon.

Nagyszabású a mű és nagyszabású volt az előadás is.
Ilyen koncerteken felemelő érzés részt venni előadóként és
hallgatóként is.

Hogy kiknek az összehangolt munkája eredményezte a
hosszas, kitartó tapsot? Lássuk csak!

– Vezényelt és a sok különböző helyszínen próbált a ze-
nekarokkal és a kórusokkal: Verebélyi Ákos

– Szólót énekeltek: Sáfár Orsolya (szoprán)
Ókovács Szilveszter (bariton és tenor)

– A kórus tagjai a Váci Harmónia kórus
Gödöllői Vegyeskar
Balassagyarmati Vegyeskar
Törökbálinti Vegyeskar és a
Gödi Gaude kórusból érkezett,
mintegy 170 fő

– A zenekar tagjai a Talamba Ütőegyüttes
Állami Hangversenyzenekar
Operaház Zenekar
Fesztivál Zenekar
váci zenekari tagokból verbuváló-
dott kb. 70 fő

– A gyerekkar a váci Árpád Fejedelem Általános Iskola
Földváry Károly Általános Iskola és a
sződligeti Gárdonyi Géza Általános
Iskola énekeseiből állt össze: kb.
60 fő szerepelt. 

Összesen 300 zenész együttes munkája nyomán született
meg az előadás, melyet előadók és a közönség még sokáig
emlegetni fog. Köszönjük a lehetőséget a szervezőknek, re-
méljük máskor lesz is alkalmunk hasonló élményben.

Báli Péterné – egy szereplő a 300 előadóból

O, FFORTUNA! 22001122..  aauugguusszzttuuss  2200..

2012. augusztus 20-án az
ökumenikus istentisztelet és
Juhász Béla  polgármester
úr ünnepi köszöntõje után a
Harmónia kamarakórus mû-
sorát nézhették meg az ér-
deklõdõk. A kenyérszelés
után a Közösségi Házban
folytatódott a program fotó
kiállítással, versfelolvasás-
sal és a Bóta Akusztik kon-
certjével.
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„VÍZ…csak tiszta forrásból…”

Bartók: Cantata Profana

A fenti címmel a Művészet és Kultúra Világa Egyesü-
let pályázatot hirdetett magyar és külföldön élő és al-
kotó festőművészek számára, azzal a jelszóval, hogy
korunk tudatos művésze nem mehet el „szó” nélkül
azon drámai események mellett: mi történik a fo-
lyóinkkal, vizeinkkel, elsősorban a Dunával.

Sződligeten élő festőnőnk, Benk Katalin (Dröszler-
né) egy képpel nevezett a pályázatra, ahol több, mint
150 induló festőművész közül bekerült abba a 90 fős
körbe, akiknek képét elfogadták, zsűrizték. A „VÍZ
avagy az élet és halál ura” című képét a Nemzetkö-
zi Festészeti Kiállítás 2012 , Budapesten, az Orszá-
gos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs
Központ épületében állították ki, valamint ezüst elis-
merő oklevéllel jutalmazták. A kiállítás fővédnöke
Dr. Barsiné Pataky Etelka az EU Duna Régió Straté-
giáért felelős kormánybiztosa volt. Prof. dr. Prokopp
Mária művészettörténész, egyetemi tanár és az MTA,
valamint a Corvinus Egyetem jeles professzorai, va-
lamint Aurell Dávid igazgató és Géczy Olga az
MKVE elnöke értékelték az alkotásokat.

A kép központi alakja a vizet testesíti meg, bal ol-
dalán haja haragos sötét hullámai és lefelé mutató
keze arra a pusztító erőre utal amely vízözön, ára-
dás, halál – felfelé mutató kezében az életet szimbo-
lizáló virág napsütötte világos kéken lobogó haja,
lent pedig a nyugodt víz tükör, a parton játszadozó
gyerekek az élet jelképei.

A kép 80x120 cm, vászon alapon akrill festékkel,
egyedi technikával készült.

A kiállítás 2012. augusztus 2–31. között megte-
kinthető 1012 Budapest Attila út 93. szám alatti ki-
állító teremben.

Bíró Ferenc elnyerte a Fõdíjat

A Kaposvári Szín-Folt Mûvészeti Alapítvány 2012. jú-
lius 28-án nyitotta meg a – 17. éve általa rendezett –
Nemzetközi Miniatûr Fesztivált. 

A pályamunkák – a korábbi évekhez hasonlóan –
meghatározott méretben és mennyiségben (3 db 5x10
cm, 3 db 5x5 cm és 4 db 10x10 cm) kerültek beadásra.

Ez évben összesen 72 pályázó volt, hazánkon kívül
képviseltette magát Ausztria, Németország, Románia,
Szlovénia és Szerbia.

A pályázati kiírás szerint három kategóriába sorolták
a várt mûveket:

A/1 Olaj, tempera, akvarell, pasztell, akril
A/2 Grafika, tus, ceruza, metszet, nyomat, fotó, mon-

tázs, számítógépes grafika
A/3 Tûzzománc, kisplasztika, plakett, relief, appliká-

ció, textil, üveg, kerámia
A zsûri elnöke (egy személyben a kiállítás megnyitó-

ja) Dr. Pogány Gábor mûvészettörténész volt.
A zsûri Bíró Ferenc bronz kisplasztikáit az A/3 kate-

góriában Fõdíjra minõsítette.
Gratulálunk az Alkotónak!
A kiállítás anyaga szeptember 6-tól Nagybányán,

majd október 10-tõl Szabadkán tekinthetõ meg.

A Váci Vigalom
monumentális
programsorozatában
Sződliget is részt vállalt
KARDOS TIBOR
képzőművész jóvoltából.
A községben élő művész
mozaik táblaképeiből,
szobraiból és
domborműveiből
rendeztek kiállítást a
Városházán. 
Az eseményt Vác város
polgármestere nyitotta
meg.
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Ezúton is köszönjük minden támogatónknak a felajánlásokat!
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