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Carl Orff sikerekben gazdag német zeneszerzõ, 
sorra hódította meg alkotásaival a világ nagy

operaszínpadait s mellette jelentõs volt zenepedagógiai
tevékenysége is. Németországban Kodályhoz hasonló

nagyságú és hatású pedagógiai munkássága.
A Carmina Burana a mai napig legnépszerûbb 

és leggyakrabban játszott zenemûve.
A mû szövegét XIII–XIV. századi vágáns- és diákdalok
adják, forrása a Benedictbeuer kolostor könyvtárában

található latin és ónémet szövegek.
A mû témája a szerelem, a természet szépségei, 

a bor öröme és általában a szabad élet dicsõítése.
A Carmina Buranának nincs cselekménye, voltaképpen

színpadra szánt muzsika, éppen ezért alkalmas
oratóriumszerû megszólaltatásra.

A szõdligeti Parkszínpadon 120 énekes 
és több mint 50 zenész elõadásában hallgathatjuk meg

június 23-án a mûvet.

2012. június 23-án 16 órától
a Parkszínpadon

a GARABONCIÁS együttes

várja a családokat  
énekelt versekkel, gyerekdalokkal

NYÁR VAN, 
NYÁR…

Lassan több ideje vagyok falusi – mint voltam városi
lány, mégis minden évben őszinte rácsodálkozással fi-
gyelem vidéki életem kétféle időszámítását.

Ősszel ahogy rövidülnek és hűvösödnek a napok
behúzódva a házba éljük életünket a hőmérséklet egy-
re hidegebbé válásával emberi küzdelmet folytatva a
melegért.

Tüzelő aprítás, kályha tisztítás, bár egyre ritkábban
de hókotrás, ügyelés, hogy a kutyáknak legyen friss,
fagymentes víz, reggel egy kis meleg leves, szigetelt
kuckó.

Aztán egyszer csak sokáig lesz világos, egyre jobb
idő és azt veszem észre fut a ház,mert egyre csak kint
lenne az ember. Fő élettérré a terasz válik, a kutyák
folyamatosan labdával futkosnak körülöttünk, szurko-
lunk a magoknak és elcsábulunk egy-egy virágpalán-
ta láttán.

Mintha nem is lett volna tél, elfelejtjük a keserve-
ket és éljük a természettel életünk.

Pedig locsolni kell, gazolni, kapálni, seperni, a ku-
tyáknak hideg vizet adni, árnyas kuckót teremteni…

De hát tudjuk a félig töltött poharat nézhetjük, leg-
alább félig van vagy csak félig van nézőpontból. A vi-
lágban vannak dolgok, amin nem tudunk változtatni,
de legalább félig van nézőpontból könnyebb elvisel-
ni. Ha süt a Nap és sokáig van világos úrrá lesz raj-
tunk a hurrá félig van életérzés.

Ne feledjék ezt, miközben gyűjtik a D vitamint, fő-
zik a befőttet, vásárolják a tüzelőt télire. A lelküknek
is raktározzanak élményeket, madárcsicsergős nyári
estéket, közös programokat családdal, barátokkal és
jusson majd eszükbe, amikor egy szürke téli napon
vacogva bosszús csak félig van hangulatban lesznek.
Jó nyarat kívánok!                                         Cris

2012. június 23. 
Családi Nap 21 óra

Parkszínpad

CARMINA 
BURANA

koncert

Szabó Lõrinc:

Hangverseny után

A hegedûk végeztek, s úgy megyek most
haza a hangverseny után,
mintha agyamban rakott volna fészket
egy egész liget csalogány.

Még bennem a hegedûk remegése,
idegem zizeg valahány.
Visz az autóbusz, de dalába burkol
egy egész liget csalogány.

Robog a kocsi, és semmit se hallok,
oly jó ez a zsongó magány;
mint felhõ röpdös körül és emelget
egy egész liget csalogány.

Mintha felhõk vinnének, úgy repülök,
úgy visz a kocsi, oly puhán;
és leszállunk a budai hegyeknél,
én és egy liget csalogány.

S ahogy fölnézek a tavaszi égre
e szép, magányos éjszakán,
csillagok ligete csattog köröttem
s egy egész égbolt csalogány. 
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A tavaszi útfelújítás program keretében teljes hosszában szõ-
nyegaszfalt került a Tompa utcára.

A Szõdligeti lakópark bejáratánál korábban felfagyott a be-
tonból készült keresztezõdés. Erre is aszfaltszõnyeg került.

Ugyancsak leaszfaltozták, a korábban balesetveszélyesnek
ítélt, Gárdonyi Géza Általános Iskola járdáit és a vasúthoz ve-
zetõ járdaszakaszt is.

A tavalyi Meggyfa utca, Nyárfa köz, Liliom utca, Rózsa ut-
ca, Ibolya utca mart aszfalttal történõ portalanítását idén Szõd-
liget egyik legrégibb utcája, az Attila utca portalanítása követte.

Az Attila utcában kialakított makadám út az önkormányzat
és a lakosság összefogásával készült el. Az útépítési számla ne-
gyedét az utcában élõk, háromnegyedét pedig az Önkormány-
zat finanszírozta. Kijavításra kerültek a tél folyamán keletkezett
kátyúk és útsérülések is.

A Képviselõ-testület szeretné elérni azt, hogy a ciklus végé-
re lehetõleg minden Szõdligeti utca szilárd burkolatú legyen,
ezért várják a további építõközösségi kezdeményezéseket.

A Képviselõ-testület elkötelezett abban, hogy megvédje a
szõdligeti emberek munkájából és pénzébõl épült szõdligeti is-
kolát. 2011 novemberében jelentette be egy kormányoldali po-
litikus, hogy az alapfokú oktatást elvonják a helyi önkormány-
zatoktól. Az indoklás további része szerint, ha elviszik a felada-
tot, elviszik a feladathoz járó forrást is. Problémát okoz még az
is, hogy az akkori elképzelések alapján az évi 130 millióba ke-
rülõ iskolafenntartás okán, évi 163 milliót (gépjármû súlyadó és
SZJA 8%) vonnának el. Erre jelenthet jogi megoldást az iskola
épületének társasházzá nyilvánítása. Megjegyzem a környékbe-
li önkormányzatok is mentik a település vagyonát. Dunakeszin
az SZTK és a gimnázium épülete lett társasház. Ennek ellené-
re törvényességi észrevételt csak Szõdliget kapott? A Kormány-
hivatal átszervezésnek minõsítette a társasházzá alakítást, át-
szervezést pedig tanév közben a jogszabály tiltja. A törvényes-
ségi észrevételt a Képviselõ-testület nem fogadta el és véle-
ményeltérõ levelet juttatott el a hatósághoz.

Az OTP bankautomatához vezetõ járdaszakasz felújítása is
megtörtént. A híd kiszélesítésre került, a burkolat fel lett újítva
és korlátot szereltünk fel az oldalára.

Ablakcsere kezdõdött a Közösségi Házban. Elsõ lépésben a
könyvtárszoba kapott új ablakokat, mert a régi ablakok résein
már ki lehetett látni.

Csatornára való rákötési pályázatot hirdetett meg Szõdliget
Község Önkormányzata. Egy országgyûlési által elfogadott tör-
vénynek köszönhetõen, 2013-tól tízszeresére emelkedik az a ta-
lajterhelési díj, amit sokan már most nem tudnak megfizetni. A
szociálisan rászorulókon igyekszik segíteni a Képviselõ-testü-
let úgy, hogy egy-egy bekötést maximum 100.000Ft összeggel
támogat. Az erre elkülönített keret 1.500.000Ft. A pályázati ûr-
lapok átvehetõk a Polgármesteri Hivatalban.

Az Önkormányzat indult a Belügyminisztérium által meghir-
detett közbiztonság növelésére kiírt pályázaton. Amennyiben
megkapjuk a támogatást, olyan köztéri kamerarendszer kerül ki-
építésre, amelynek központja a rendõrségi körzeti megbízott iro-
dája lesz.

Pályázaton indult a hivatal az „Idõs-barát önkormányzat” dí-
jáért. Bízunk a sikerben és a díjjal járó összeget, idõsek meg-
segítésére kívánjuk fordítani.

Ugyancsak pályáztunk a Mol Zrt. „Zöld megoldás” pályáza-
tán. A pályamû a Szabadság tér elöregedett fáinak revitalizálását
tartalmazza.

Pályázatot nyújtottunk be a Vidám Lurkók gyermeksereg
nyári táboroztatására is. Amennyiben elnyerjük a támogatást,
akkor a tavalyinál sokkal színesebb programok várják a szõd-
ligeti gyermekeket.

Elakadni látszik idén a szúnyoggyérítés. A korábbi években
a Magyar Turizmus Zrt. és a dunakanyari települések fele-fele
arányban fizették a gyérítés költségét. A program gesztora a te-
lepülések részérõl, a legnagyobb lélekszámú település Vác vá-
rosa volt. Vác város – vélhetõen anyagi források hiányában –
2012. évben nem vállalja a sem a gesztorságot, sem a ráesõ
költséghányad megfizetését. Szõdliget ugyan csatlakozni kíván
Nagymarossal, Kismarossal és Verõcével összefogva a szú-
nyoggyérítési programhoz, de egy-egy permetezés hatékonysá-
gát erõsen kérdõjelessé teszi az, hogy a szúnyogok valószínû-
leg nem fognak megállni Vác és Szõdliget közigazgatási hatá-
ránál.

Szavazzunk! Szavaztunk.

2012. május 30-án az állás a következő volt a község
honlapján feltett kérdésre:
Sződön 33 millió forint helyi adót nem fizetett meg a la-
kosság. (Hozzávetőlegesen Sződligeten is hasonló a
helyzet.)
Sződön az elmúlt héten jelent meg a helyi újság, amely-
ben nyilvánosságra hozták a 10.000 Ft-nál nagyobb adó-
összeggel tartozó lakosok névsorát.
Iparűzési adónál 43, Kommunális adónál 69, Gépjármű-
adónál 160 lakos neve került fel a listára.

Egyetért-e Ön azzal, hogy Sződligeten is, a helyi újság-
ban, nyilvánosságra kerüljön az adótartozók névsora?

Igen (146) 65%
Nem (77) 35%

Szavazatok: 223

Hivatalból jelentjük
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Nyolc kérdés a polgármesterhez
A ciklus félidejéhez közeledve kértem
egy riportot Juhász Béla Polgármester
Úrtól honlapunk részére

1. Kb. két év telt el a választások
óta, mondhatjuk, hogy közeledünk a
félidőhöz. Hogy érzed magad, erre
számítottál, milyen hangulatban vég-
zed a munkádat?

Nem erre számítottam! Én a vállal-
kozások világából jöttem és ott úgy
működnek a dolgok, hogy megállapo-
dunk valamiben, egymás kezébe csa-
punk és innentől kezdve a dolgok
mennek a maguk rendjében. Az ön-
kormányzati, állami szférában több-
nyire levelezünk egymással. Már-már
azt hisszük, hogy elértünk valamit és
kiderül, hogy mégsem. Egyébként jól
érzem magam, igyekszem ehhez a fel-
adatkörhöz alkalmazkodni.

2. Nekem személy szerint az egy
pozitív benyomás, hogy a polgármes-
ter reggel bemegy a hivatalba, végzi a
napi teendőit, foglalkozik a falu ügyei-
vel, tehát teljesen „normális” módon
végzi munkáját. Reggel korán már el-
érhető, nem úgy van, hogy „elvétve”
látható csak.

Ez teljesen normális dolog. Szívesen
végzem ezt a munkát. Fontos dolog-
nak tartom, hogy a község lakói szá-
mára elérhető legyek, azt érezzék,
hogy együtt élek a község lakóival, fo-
lyamatosan érezzék, hogy a Testület a
község érdekében végzi munkáját.

3. Hogy látod az önkormányzatok
helyzetét úgy általában és természe-
tesen Sződliget vonatkozásában konk-
rétan? Gondolok itt az iskolák állami
irányítás alá vonására, az önkormány-
zatok feladatainak „átszervezésére”,
járási rendszer stb. Elsősorban arra va-
gyok kíváncsi, hogy Te az önkormány-
zatiság szerepének csökkentésével
egyetértesz-e, hogy látod ezt a kér-
dést, mit gondolsz erről?

Természetesen nem értek egyet az
önkormányzatiság szerepének csök-
kentésével. Ez az egész folyamat rossz
irányba megy. Régóta tudjuk, hogy a
döntéseket ott kell meghozni, ahol a

legtöbb információ áll rendelkezésre.
Ez pedig a probléma helyéhez legköze-
lebb eső döntési szint. Ez nem mond el-
lent a hatékonyság kritériumának sem.
Kár, hogy az elmúlt években felépített
önkormányzatiság lehetőségeit, felelős-
ségét, hatáskörét kívánja kifejezetten
csökkenteni a jelenlegi kormány. Lehet
egy már működő rendszer esetleges ha-
tékonyságbeli hiányosságait javítani, de
egy ilyen nagyarányú, drasztikus leépí-
tés már elfogadhatatlan.

b) Az „erdőgazdálkodás” kontra út-
javítások ügyét most is helyes döntés-
nek tartod? A kerékpárút melletti tar-
vágás környéke most nagyon siralmas
képet fest. Sorolhatnám a kivágott er-
dőrészletek tragikus állapotát.

Tudom, hogy ez érzékeny téma, de
a realitások talaján kell kezelni. Az
előző két Önkormányzati Testület által
elfogadott és a hatóságokkal jóváha-
gyatott, még 2004-től datálható erdő-
gazdálkodási tervben foglaltakat haj-
tottuk végre. Szükség is volt rá, hiszen
szekértő vélemények leírták, hogy az
erdő elöregedett és az emberi élet és
vagyonbiztonság megkövetelte az er-
dő felújítását.

Elődeink csak terveket készítettek
erről, mi léptünk és a vonatkozó ható-
sági engedélyek alapján elvégeztettük
ezt a munkát.

Lehetne itt idézni a vonatkozó ko-
rábbi dokumentumokból, de nem ez a
lényeg. Történtek feljelentések is elle-
nem ebben a témában, de mindegyik
megalapozatlannak találtatott.

Egyébként ezt a kérdést nem feltét-
lenül kell az útjavítások kérdésével
összekapcsolni, ez két különböző do-
log. A fakitermelésből származó bevé-
telt használhattuk volna más célokra
is. Mi erre fordítottuk. A tényleges be-
vétel egyébként meghaladta az erede-
tileg tervezett mértéket.

c) Mikor és hol lesznek elültetve az
őshonos, földlabdás facsemeték?

Ahogy a vasércből sem lesz rögtön
varrótű, az erdőtelepítés is egy folya-
mat. A Nemzeti Park szabályai szerint
nem lehet tuskózni, csak kémiai mód-

szerekkel a földben elbomlasztani az
akáctuskókat. Jelenleg ez a munkafá-
zis folyik. Meghatározza a jogszabály
azt is, hogy akácot nem, csak őshonos
fafajtákat lehet telepíteni. Szakértői ja-
vaslat alapján, 2-3 méter magas, elő-
nevelt égerfák ültetését terveztük be,
amely néhány év múlva, már fej fölött
záródó lombkoronával bír. Erre ősszel
kerül majd sor. Tudnám idézni Payer
Antal idézetét: aki a mának él füvet,
aki a jövőnek az fát ültet.

d) Az utak kátyúzása várhatóan mi-
lyen ütemben halad, mely utakat
érint?

Az elmúlt évben sikerült mart asz-
faltos megoldással por mentesíteni a
Jókai, Meggyfa, Rózsa, Liliom, Iboly
utcákat és a Nyárfa közt. A következő
lépés, április végén az Attila utca por-
mentesítése és a Tompa utca szőnyeg-
aszfaltozása. A tél folyamán keletke-
zett kátyúk az újonnan pormentesített
utcákban, garancia keretében kerül-
nek kijavításra. A többi utcában a ká-
tyúzás 2 hét múlva kezdődik.

e) Szóbeszéd tárgya az ún. telek-
csere az Nemzeti Földalappal. Szeret-
ném, ha kifejtenéd, hogy konkrétan
mely területekről van szó, milyen elő-
nyei és nehézségei vannak ennek a
kérdésnek. A célokkal szeretnék tisz-
tában lenni.

A benzinkúttal szembeni lakópark-
ban, tehát belterületen, a 2-es út mel-
lett helyezkedik el egy közel 2 hektá-
ros terület. A rendszerváltoztatás so-
rán, ez a terület és az Árpád park te-
rülete, adminisztratív okok miatt nem
került az önkormányzat tulajdonába,
állami tulajdon maradt. A Képviselő-
testület egyik célja az, hogy rendezze
ezeket az 1989 óta nyitott kérdéseket.
Az NFA-val egy előrehaladott tárgya-
lásunk van, amely keretében a 2 ha te-
rületet, a 2-es út másik oldalán talál-
ható, a patak, horgásztó, szeszgyár ut-
ca által behatárolt erdőrészletre cserél-
jük. Ez szerencsés az Állam részére, hi-
szen Nemzeti Park területe kerül a tu-
lajdonukba és szerencsés Sződliget-
nek, hiszen a telekcseréből többszáz
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millió forint bevételre számít az Ön-
kormányzat. Itt lényegében közműve-
sített telkekről van szó, tehát nyilván
lakóingatlanok építése jöhet szóba. A
község infrastruktúrája elbírja a várha-
tó lakólétszám növekedést. Az Általá-
nos Iskola kapacitása bőven lehetővé
teszi a tanulólétszám növekedését. Az
óvoda bővítésére pályázat van folya-
matban. Remélhetően sikeres lesz a
pályázatunk. Az orvosi rendelő kapa-
citása már más kérdés, de arra számí-
tunk, hogy Sződligetre, mint általában
az agglomeráció településeibe a fiata-
labb, családos korosztály költözik, így
az orvosi rendelő kapacitása is elegen-
dő lesz.

f) A Polgárőrség akut helyzete meg-
oldódik valaha? Én szeretném, ha
megoldódna!

Részemről, illetve a Képviselő-testü-
let részéről, sőt a polgárőrség vezetőjé-
nek a részéről, a polgárőrség működé-
sére vonatkozó szerződés teljes mérték-
ben rendben van. Azt bármikor kész va-
gyok aláírni. Eddig sem rajtam múlott,
hogy ez nem történt meg. Ha ez a prob-
léma állandósulna, akkor reményeim
szerint megoldást fog jelenteni az a
köztéri kamerarendszer, amire pályáza-
tot nyújtottunk be a múlt hónapba.

5. Milyennek látod a község „köz-
hangulatát”? Szerintem viszonylagos
csend van, nyugalom és béke. Go-
noszkodó leszek: Lehet, hogy ez azért
van, így mert a Tiszta Forrás most má-
sik oldalon van?

A politikai csatározások mindig sér-
tenek érdekeket és érzelmeket is felka-
varnak. A Tiszta Forrás politikája ugyan-
az, mint volt. Talán az én személyes vé-
leményem annyiban változott, hogy a
mindenkori ellenzéknek nem feltétle-
nül kell mindent támadni. Történhetnek
jó és pozitív dolgok is, amit el kell is-
merni. Fontosnak tartom megjegyezni
azt is, hogy az un. nagypolitikát tuda-
tosan igyekszünk kizárni Sződliget éle-
téből. Nincs szükség arra, hogy politi-
kus nagyemberek osszák az észt egy-
egy községi rendezvényen és tovább
mélyítsék a Magyarországra annyira
jellemző megosztottságot. Talán in-
kább ennek köszönhető nyugalom.

6. Tetszenek az ünnepi beszédeid.
Rövidek, és igyekszel politikamentes
lenni. Én nagyon ideges leszek, ami-

kor pártaktívagyűlésnek érzem egy fa-
lu nemzeti ünnepeit. Mindegy honnan
fúj a szél!

Az ünnepségek nem arra valók,
hogy pártvélemények népszerűsítésére
használjuk fel. Igyekszem ennek szel-
lemében tevékenykedni. Minden eddi-
gi beszédemnek a vezérfonala az ösz-
szefogás volt és a jövőben is az össze-
fogás marad.

7. Beszélgetve az emberekkel én
személy szerint úgy látom, hogy akik-
nek – okkal, ok nélkül – a „bögyében
voltál”, azok most is fújnak rád,
vannak viszont akik kellemesen csa-
lódtak benned. Őszinte leszek: nekem
személy szerint is jobb a véleményem
Juhász Béla Polgármesterről, mint Ju-
hász Béla Tiszta Forrás elnökéről.

Minden döntésnek és minden folya-
matnak vannak nyertesei és vesztesei.
Számomra az a legfontosabb, hogy a
nyertes mindig a nagytöbbség legyen,
az hogy fújnak rám, mondhatni termé-
szetes dolog. Egy közszereplőnek ez-
zel együtt kell élni.

8. Szeretném, ha ejtenénk néhány
szót a rövid és középtávú tervekről.

– Közel 20 éve nem sikerült lezárni
a Házmester Kft.-vel kapcsolatos jogi
vitát, pedig egy korábbi polgármester

(Soós Gábor úr), aláírt egy nagyon jó
szerződést, amelyik a település érde-
két szolgálja. Neki, vagy az őt követő
ciklusnak nem sikerült ezt végrehajta-
ni, számomra érthetetlen okok miatt,
pedig a jogfolytonosság elve minden-
kire kötelező. Szeretnénk ezt a Sződ-
liget számára kedvező szerződést vég-
rehajtani és lezárni a múltnak ezt a da-
rabkáját.

– A sződligeti Duna part ügye is sok
feladatot ad számunkra. Szerintem a
sződligeti emberek 90%-a nem tudja
azt, hogy a sződligeti kikötő jogilag
nem létezik. Hiába épült fel 1992-ben,
mai áron számolva 52 millió forintért
a sződligeti adófizetők pénzéből, sem
a tulajdonjogot, sem a kezelői jogot
nem szerezte meg Sződliget, így pl. a
vállalkozó sem nekünk fizet bérleti dí-
jat a kikötőért, hanem az Államnak. Az
Állam nem jó gazda, hiszen a több
millió forintból egyetlen fillért sem for-
gatott még vissza nem hogy fejlesztés-
re, de még állagmegőrzésre sem. Ez
tűrhetetlen dolog. Szeretnénk azt elér-
ni, hogy az Sződligeté legyen, sződli-
geti lakosok tudják előnyeit élvezni.

Köszönöm a beszélgetést!

Sződliget, 2012.03.29.
dr. Somogyi István

CISZE elnöke

Ez az interjú, 2012. március 29-én készült. Szeretném kiegészíteni néhány
olyan fontos információval, amely az eltelt időben megtörtént.

– Örömmel számolok be arról, hogy a helyzetet a közös akarat megoldot-
ta. A Polgárőrség elfogadta azokat az új szerződéses feltételeket, amely jó ne-
kik – hiszen több támogatást kapnak – és jó a településnek is, mert átlátha-
tóbb az elszámolás. Szeretnénk, ha még biztonságosabb lenne Sződliget. Sze-
rintem erre megoldást fog jelenteni az a köztéri kamerarendszer, amire pá-
lyázatot nyújtottunk be a múlt hónapba.

– Sikerült! Egy éves kemény tárgyalást követően, ma már a Nemzeti Föld
Alappal egy olyan már megkötött, aláírt telekcsere szerződésünk van, amiből
akár több száz millió forint bevételre számíthat az Önkormányzat. Ezzel a
bevétellel megoldható lesz az, hogy úgy fejlesszünk a válságos időkben, hogy
ne kelljen újabb és újabb adókkal megsarcolni a lakosságot!

– Elkezdődött a kikötő használatba vételi engedélyének a megszerzése is.
Ennek az engedélynek a birtokában lehet majd megkezdeni a kezelői jog,
vagy akár tulajdonjog megszerzését. A tapasztalatom szerint ez is egy több
éves folyamat lesz, de bízom benne, hogy a pangás évei után, hamarosan
ugyanolyan szép lesz a kikötő, mint amilyen a 90-es években, az átadást kö-
vetően volt, tehát  közvilágítás, lobogó zászlók, étteremhajó és pezsgő dunai
vízi élet.

– Megtörtént a Tompa utca szőnyegaszfaltozása és az Attila utca pormen-
tesítés. Remélhetően, a Magyarországot sújtó válság után újra lehet majd pá-
lyázni Közép-Magyarországon útépítésre és akkor az elkészült makadám utak,
melegaszfaltos kopóréteget kapnak. Juhász Béla
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ŐSZIDŐ címmel nyílik kiállítás 
2012. szeptember 8-án a Közösségi Házban

(FALUNAPI ELÕZETES)

A kiállító mûvészek egyike meghívott vendég, Gebora István festõmûvész, fotós.
Jelenleg Verõcén él és alkot, de rajzpedagógus szülei, így édesapja Gebora Lász-
ló festõmûvész révén – aki 45 éven keresztül élt családjával településünkön – szo-
rosan kötõdik Szõdligethez.

A másik kiállító helybéli mûvészünk, Benk Katalin (Dröszler Ivánné) hét éve
él itt állandó lakosként, de kötõdése Szõdligethez – családi nyaralójuk révén –
már több, mint ötven évre tehetõ.

Mindketten tagjai a Network Amatõr Festõk Társaságának és támogatói a
MAG Mini Art Galériának – innen ered ismeretségük is, amely az egymás irán-
ti közös szimpátia és Szõdligethez való kötõdésük révén ennek a közös kiállítás-
nak az ötletéhez vezetett.

GEBORA ISTVÁN
(1953. Budapest)

Civil foglalkozását tekintve mérnök em-
ber, építész, belsõépítész, aki az alkotó-
mûvészettel többféle formában foglalko-
zik. Fotósként környezetvédelemmel, vi-
zekkel foglalkozó könyvek illusztrátora-
ként, természetfotósként magazinok ol-
dalain jelenik meg és fotói számos kiál-
lításon, albumok oldalain láthatók.

Festészetében is a „fotós természet
szeretõ énje” nyilvánul meg, mint termé-
szetfestõ a pillanatot, a végtelenséget ra-
gadja meg. Technikája az akvarell, akril
és az olaj, többnyire vászonra dolgozik.
Több kiállításon és sikeres pályázaton
vett részt. Alapító tagja a Királyréti Alko-
tóközösségnek, a Verõcei Mûhely Egye-
sület tagja. Mûvészeti menedzserként
célja a mûvészet aktív támogatása, folya-
matosan szervez kiállításokat, alkotótá-
borokat országhatáron kívül és belül,
mert ahogy õ fogalmaz „megörökítendõ
a lassan feledésbe merülõ, vagy széthul-
ló falusi életet, épületeket, embereket, il-
letve közelebb vinni a természet és a szû-
kebb környezet szépségét az emberekhez,
ezzel alternatívát mutatva a fogékony lel-
kû ifjúságnak”.

BENK KATALIN 
(1949. Budapest)

Budapesten élt, Újpesten nõtt fel, az itt
mûködõ Derkovits Körben Nagybányai
Nagy Zoltán festõmûvész, a Képzõmû-
vészeti Fõiskola tanára foglalkozott ve-
le, Gábor Béla festõmûvész–rajzpedagó-
gus tanítványa volt, majd autodidakta
módon képezte magát tovább, mert évti-
zedeken át nem a festészet volt számára
az életforma. SOTE–EFK Intézetvezetõ
Szakon végzett. Az alkotómûvészet min-
den formája érdekli, szereti kipróbálni
magát. Festményei technikáját, színhar-
móniáját a benne lévõ érzelmek, az ép-
pen megfogalmazódott képi ábrázolási
mód dönti el. Képei tárgya lehet bármi,
ami megihleti. Vonzódik az egyedi tech-
nika, az absztrakt iránt. Könyv illusztrá-
ciókat, borító terveket készít. Kerámiá-
val is foglalkozik. Végzett lakberendezõ.
Írásai jelentek meg lapokban, könyvek-
ben, egy könyve kiadásra került. Zsûri-
zett képeivel több kiállításon vett részt,
pályázatokon szerepelt sikerrel. Tagja a
Tehetséges Alkotók Magyarországa, az
International Watercolor Socety Art
Contest, a Network Amatõrfestõk Társa-
ságának.

Narancs-riasztás: 
Szomjaznak 

a madárfiókák!

A régen nem látott tavaszi aszály és az
április végi kánikula miatt narancs riasz-
tást adott ki a Magyar Madártani Egye-
sület. „A fiókáikat etetõ madarak mellett
a fészket elhagyó fiatal állatok számára is
nagy nehézséget okoz az ivó- és fürdõvíz
hiánya – figyelmeztetnek. Arról nem is
beszélve, hogy az Afrikából hazatérõ
fecskék sem találnak sár fészekanyagot.”
Ebben a száraz melegben hajnali harmat-
képzõdés sincsen, és hiába esik helyen-
ként, ez csak átmeneti enyhülést jelent az
állatoknak.

Így itasd a madarakat!

A téli madáretetés után most a madara-
kon legegyszerûbben úgy segíthetünk, ha
nagyobb méretû, 5-7 centi mély mûanyag
virágalátétben teszünk ki nekik vizet a
kertbe. Aztán már csak várnunk kell,
hogy a környék madarai nálunk nyüzsög-
jenek, és pancsoló rigókban gyönyörköd-
hessünk. Az alátétbõl nemcsak a mada-
rak, de éjszaka a sünök is tudnak inni, és
akár meg is fürödnek benne.

Egy nagyobb tálcán pótolni tudjuk azt
a sarat is, amit a fecskék a tavaszi esõk
után megmaradó pocsolyákból szoktak
beszerezni a fészeképítéshez. Ehhez egy
nagyobb edénybe kell földet tölteni, és
addig locsolni, amíg meg nem áll rajta a
víz. Ezt tegyük minél szabadabb helyre
az udvarban, hogy a víz csillogása alap-
ján megtalálják a fecskék.

Ha nincs felesleges mûanyag alátét,
használhatjuk a kiürült nagyobb méretû
konzerves dobozokat is. Pl. zöldborsó,
kukorica, befõttes dobozok, de ezeket
idõnként cseréljük le, ha esetleg rozsdá-
sodnának.

Tengelic a madáritatónál
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KÉZMÛVES 
TÁBOR

SZÕDLIGETEN
2012. július 16–21.

Sződligeten kézműves tábort rendezünk. A tábor ideje
alatt megismerkedhettek a különböző kézműves mester-
ségekkel, a készített tárgyak saját tulajdonotokká válnak.
Mesterségek, melyeket ajánlunk:

bőrművesség,
agyagművesség,
tűzzománc mesterség,
ruha-kiegészítők (fülbevaló, nyakdísz, karkötő) készí-
tés,
batikolás (megunt, régi pólódból újat varázsolhatsz!),
gipsz öntés, -festés, SAJÁT ARC MASZK KÉSZÍTÉSE ÉS
FESTÉSE.

Munkátok során megismerkedtek az egyes mesterségek
szerszámaival, anyagaival.
A tábor végén az elkészült munkákból kiállítást szervezünk.
A kézműves foglalkozásokat kézműves mester-oktató,
egyéb foglalkozásokat sokéves tapasztalattal rendelkező
mérnök-tanár tartja.

A foglalkozásokat egyéb programok is tarkítják:
1. JÁTSSZUNK MOZIT! Végig kísérjük a folyamatot, ho-

gyan lett a fotóból játékfilm! Mindezt sok-sok játékos
eszközzel, melyeket ki is próbálhatsz!

2. GÖRÖG NÉPSZOKÁSOK, GÖRÖG TÁNCTANULÁS
3. INDIÁN VENDÉGEINK ZENÉLNEK, ISMERTETNEK

MEG MINKET NÉPMŰVÉSZETÜKKEL
4. LEGYEZŐS HORGÁSZAT A TAVON, MŰLÉGYKÉSZÍ-

TÉS

Táborzárás TÁBORTŰZ mellett.
A tábor helyszíne egy nagy kert, ahol kézműves oktató
műhelyek állnak rendelkezésre.
Korhatár nincs.
Egyéb szolgáltatás: meleg ebéd és uzsonna, igény sze-
rint szálláslehetőség (akkor reggeli és vacsora is)
Érdeklődni és jelentkezési lapot kérni lehet:

Bíró Ferencné: +36-30/2700-989 vagy
kozakjudit@yahoo.ca email címen.

Jelentkezési határidő: 2011. június 30. (Helybiztosítás a
jelentkezés sorrendjében történik)
Költségek:

szállás nélkül 15.000 Ft/fő, 3 fős család esetén 14.000
Ft/fő;
lehetőség van egy-egy napra való jelentkezésre is, eb-
ben az esetben az adott nap technikájának függvényé-
ben állapítjuk meg a részvételi díjat.

A jelentkezési lap kitöltésével egyidejűleg 3.000 Ft elő-
leg megfizetését kérjük, helyfoglalásként, mely a tábor
költségéből levonásra kerül.

Vidám Lurkók nyári tábora
2012. június 29. – 2012. július 27.

A Vidám Lurkók nyári tábora a 2012-es évben is változatos
programokkal vár benneteket!

Június 29. (péntek): Tábornyitó
Július 2–6.: Tábor Szokolyán
Július 9. (hétfõ): Filmvetítés
Július 10. (kedd): Irány a középkor! – Kirándulás Emese Parkba
Július 12. (csütörtök): Kézmûves foglalkozás
Július 16. (hétfõ): Kézmûves foglalkozás
Július 17. (kedd): Kirándulás Mini City-be, a gyerekvárosba
Július 18. (szerda): Egy perc és nyersz – Ügyességi versenyek
Július 19. (csütörtök): Utazzunk a Marsra! – Planetárium lá-
togatás
Július 20. (péntek): Kerékpártúra Vácdukára
Július 23. (hétfõ): Kézmûves foglalkozás – batikolás
Július 24. (kedd): Szabad a pálya a Magyar Mûszaki és Köz-
lekedési Múzeumban
Július 26. (csütörtök): Kerékpártúra Gödre a Feneketlen-tóhoz
Július 27. (péntek): Táborzáró

Ki mit tud? – vetélkedõ

Az aktuális programokat keressétek 
a Vidám Lurkós plakátokon! 

A kirándulásokra elõzetes jelentkezés szükséges! 
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Kézmú́ves Tábor 
Szó́dligeten 

a Közösségi Házban
Jelentkezés: Nagycsoportos óvodás kortól
Táborvezetők: Tóthné Kovács Krisztina (drámapedagógus),
Zubek Csilla (kézműves, keramikus)
Időpontok: 2012. augusztus 6–10., naponta 8.00–16.00
Helyszín: Sződligeti Közösségi Ház
Étkezés: reggeli, meleg ebéd (étterem/-ben/-ből), uzsonna
Programok:

8.00– 9.00 Megérkezés, ügyelet
9.00– 9.30 Reggeli
9.30–12.00 Kézműves foglalkozás keretében: festés, rajzo-

lás, agyagozás, korongozás, kavicsfestés, bati-
kolás, szalvétatechnika, üvegfestés

12.00–13.30 Ebéd az Üvegház Étteremben és 30 perc
szusszanás mesével

13.30–15.30 Közösségi játékok, körtánc, futkározás, bicikli-
zés, sétálás, akadályverseny, kvíz

15.30–16.00 Uzsonna, gyerekek hazavitele
A tábor ára: 18.000 Ft/fő, második gyerek (testvér): 16.000
Ft/fő, előleg 2012.06.15-ig 5.000 Ft/fő
Érdeklődés: Zubek Csilla, csilla@keramiaszalon.hu,

06/30/506-9377
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Rendõrségi 
HÍREK

2012. május hónapban összesen 3 bűn-
cselekményt regisztráltunk a településen:

2012. május 6-án a délutáni órákban
Sződliget Vasút fasoron ismeretlen elköve-
tő dolog elleni erőszakkal behatolt egy csa-
ládi házba, és onnan rézcsövet, hosszab-
bítót tulajdonított el mintegy 60.000 Ft ér-
tékben.

2012. május 8-án 9.00 óra és 19.30 óra
közötti időben ismeretlen tettes eltulajdo-
nított egy lezárt kerékpárt a Sződligeti vas-
útállomásról. Az okozott kárról a sértett ké-
sőbb nyilatkozik.

2012. május 17-én 9.00 óra és 15.00
óra közötti időben ismeretlen elkövető do-
log elleni erőszakkal behatolt Sződliget At-
tila utcában található családi házba és on-
nan műszaki cikkeket tulajdonított el ösz-
szesen 63.000 Ft értékben.

A Rendőrség kéri a lakosság segítségét,
aki az elkövetőkkel vagy az elkövetés
egyéb körülményeivel kapcsolatban rele-
váns információval bír, hívja a Váci Rend-
őrkapitányság Ügyeletét, vagy keresse fel a
helyi körzeti megbízottat.

Kérem a lakosságot, hogy fokozottan
ügyeljenek értékeikre. Az illetéktelen be-
hatolások megelőzése érdekében ne hagy-
ják nyitva ás őrizetlenül ingatlanjaikat, ha
eltávoznak otthonról akkor pedig gondos-
kodjanak a megfelelő védelemről. Építse-
nek be megfelelő zárszerkezetet, szereltes-
senek be riasztóberendezést, hívják fel a
szomszédok barátok figyelmét arra, hogy
nem lesznek otthon.

Ne engedjenek be idegeneket az ingat-
lanjukba, különösen igaz ez, ha idős, be-
teg, vagy nehezen közlekedő, mozgásában
korlátozott ingatlantulajdonosról van szó.
Minden esetben győződjenek meg arról,
hogy az ingatlanjukba magát hivatalos sze-
mélyként vagy valamely közmű illetve hi-
vatal alkalmazottjaként feltüntető személy
valóban azonos-e azzal akinek kiadja ma-
gát. Kérjenek igazolványt, megbízólevelet,
és ha kétség merült fel kérjenek olyan te-
lefon számot ahol azonosítani tudják az
adott személyt.

Kérem, hogy gépjárműveiket mindig
zárják le, ha őrizetlenül hagyják, akkor ne
felejtsék el az utasteret kiüríteni, mert a ta-
pasztalat az, hogy az elkövetők az ülése-
ken és a kalaptartóban hagyott értékeket el-
viszik. Az utastérben hagyott értékek „fel-
hívást jelentenek keringőre” az elkövető-
nek.

Vác, 2012. május 23.

Tisztelettel:
Dr. Nagy László r. alezredes

Kapitányságvezető

– Mire emlékszik a gyerek- és ifjúko-
rából?

– Korán el kellett menni dolgozni, az-
tán esti iskolában tanultuk ki a szakmát.
Én és a bátyám voltunk a legidõsebbek,
hát mi mentünk, amint lehetett menni
dolgozni, hogy segítsük a családot.

– Milyen szakmákat tanult ki?
– Elõször 58-ban hegesztést, aztán a

csavargyárban dolgoztam szerkezeti la-
katosként, ekkor tanultam ki a víz-gáz és
készülékszerelõ szakmát 1977-ben.

– Hol dolgozott még élete során?
– 1979-ig a vízmûnél, aztán 1982.

márciusig a hajógyárban dolgoztam.
1982-ben váltottam ki a vízszerelõ vállal-
kozást.

– Úgy tudom az önkormányzatnál is
dolgozott.

– A hivatalba 1994-ben jöttem státusz-
ba, mint az intézmények karbantartója.
Kötetlenül kellett dolgozni, amikor ami
munka volt azt csináltuk. A felújítások
mellett ekkor épült például a Parókia, ahol
nagyon sokat dolgoztam. Amikor nyugdí-
jas lettem, 4 órában dolgoztam még 2009.
decemberig. Ebben az idõben volt a Hi-
vatal és a Közösségi Ház helycseréje.

– Az életemben a legszebb dolog az
volt…

– Két gyerek a négy unoka. A gyere-
kek is itt laknak Szõdligeten. Mi 1949.
augusztus óta élünk itt, édesapám unoka-
testvére lakott itt és megtetszett édes-
apámnak a község, egy szoba-konyhába
költöztünk ide, több mint ötven éve.

– Milyen volt az élet akkor Szõdli-
geten?

– A közbiztonság akkoriban jó volt,
kerítés sem kellett, nyitott ablaknál alud-
tunk, nem kellett félni. Az erdõben sem

féltünk, glottgatyában, mezítláb jártuk a
vidéket. A detektoros rádiót összebüty-
költük a haverokkal és örültünk.

– Milyen ma egy napja?
– Reggel korán kelek, megetetem az

apró jószágokat, csirke, nyúl. Apró mun-
kákat még elvállalok, de az igazi kikap-
csolódás a kert. Paradicsom, paprika, zel-
ler, hagyma, ami kell a konyhában. Este
tv-nézés, nagyon szeretem a bokszot. Én
fiatal koromban nem sportoltam, hajnal-
ban keltem, kapáltam, segítettem a szüle-
imnek, nem volt idõ, lehetõség sportolni.

– Mint mesterember, ha most építene
házat, milyen házat építene?

– Napkollektorokat tennék a tetõre,
víz-, villany-, szélturbinákat szerelnék
fel. Szigetelésnél a németek már a hun-
garocellt abbahagyták, jobb a kõzetgya-
pot, mert lélegzik a ház. A mûanyag ab-
lak is penészesedést okoz, azzal is vi-
gyázni kell.

– Egy mesterember hogyan tud lépést
tartani a korral?

– Elõször is szeretni kell azt, amit csi-
nál az ember, érdekelje a probléma, a fel-
adat. Persze voltak tanfolyamok is, pros-
pektusok, de a kollégákkal is megbeszél-
tük az újdonságokat, tapasztalatokat. Egy
vállalkozó dolgozzon jól, azért hívják
vissza, ne javítgatni.

Nem a szavak embere, rövid kávé, be-
csületes, munkás élet, most is megy, mert
még szeretne paradicsomot ültetni, 45 tõ
az a kevéske paradicsom…

– Köszönöm a beszélgetést és azt hi-
szem több szõdligeti nevében munkáját!

Ja és üzenik, hogy lehet a csapot sze-
relni a temetõben.

Cris

Ha nem jön a víz, vagy ha zubog a víz… 
hívd a Gazdag Lacit

Egy rövid kávé 
Gazdag Lászlóval

Egyedül élő nőként egy régi családi házat lakva tudom, a legnagyobb kincsek
közé tartozik egy ezermester ismerős. Könyvtári beszélgetések során telefon-
számok cserélnek gazdát, hol ilyen, hol olyan mestert keresnek idős olvasóink.
Legtöbbet Gazdag László nevét hallottam a „Hívd a Gazdag Lacit, az minden-
hez ért” mondat kíséretében. Hívtam. No, nem szerelni, beszélgetni. Több idő-
pont után sikerült aztán találkoznunk, ő is azok közé a nyugdíjasok közé tar-
tozik, aki sosem ér rá. Majdnem születésnapira sikerült a beszélgetés, 1942.
május 5-én, orgonanyíláskor született Rákospalotán. Mozgalmas gyerek és ifjú-
kora volt, öt testvérével édesanyjuk egyedül volt, apukájuk sokáig fogságban a
háborúban. A mai napig mind az öt testvére él. Édesanyja kereskedő volt, majd
az olajgyárban dolgozott. Édesapja őstermelő, majd fűtő.
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Énekszótól hangos és lázas készülõdéssel teli a napokban a
szõdligeti óvoda. Mindenki évzáró mûsorokra készül, jelmezt
készít, csoportszobát csinosít, hiszen kicsik és nagyok izgalom-
mal várják, hogy egy kis szeletét megmutathassák annak, mit is
tanultak egy év alatt.

Ilyenkor mi is egymás között számot vetünk arról, mennyi
minden történt egy év alatt.

Még újragondolni is nehéz, mi minden színesítette a gyere-
kek életét.

Õsszel a Mihály-napi vásáron roptuk a táncot Csécsi Katá-
val és Ónodi Attilával, majd szõlõt préseltünk, almát szedtünk
Vámosmikolán.

Egy-kettõre itt volt a Mikulás, és a karácsonyi gyertyagyúj-
tásnál együtt énekelt mindenki Heiczinger Miklóssal, a Misztrál
zenekar tagjával, aki év közben többször is tartott színes hang-
szerbemutatót a középsõs gyerekeknek. Így õ már az ovi zenei
életének részévé vált.

A farsang a gyerekek várva várt ünnepe, ahol a gyenge is
erõssé, a félõs is félelmetessé válhat egy kicsit. A nagyobbak az
iskolában farsangi bálon, míg a kisebbek az oviban vigadhattak
ezekben a napokban.

A tavaszi jó idõ beköszöntével még többet lehettünk a ter-
mészetben. A nagycsoportosok Szentendrén jártak a Skanzen-
ben, illetve Gombáson vehettek részt az állatgondozásban, ki-
próbálhatták a kukoricamorzsolást. A középsõsök Nõtincsre
mentek a „Sehol-sziget”-re.

A kiscsoportosok és középsõsök minden szerdán „feltarisz-
nyálva” járták a környék szép helyeit, patakpartot, Duna-partot,
és gyûjtögették a kincseket, felfedezve tágabb környezetüket.

A nyár beköszöntét is jelezte a gyereknap, mely ugráló vár-
ral, arcfestéssel, sok vidám játékkal örvendeztette meg a gyere-
keket.

Ebben az évben is megemlékeztünk a zöld jeles napokról.
Kisállat és rajzkiállítást rendeztünk, majd minden csoport ud-
varára odút ácsoltunk az „Állatok Világnapján”. A „Víz Világ-

napján” gumicsizmát húzva a Dunában kutakodtunk élõlények
után. Virágba borult az óvoda kertje a „Föld napján” és a „Ma-
darak és Fák napján” a madárkiállítás után megleshettük az
ácsolt odúkban lapuló 11 madárfiókánkat.

A „Vándor fakanál” fõzõversenyen második alkalommal
indultunk és a 7 tagú zsûri egyhangú döntése alapján az óvodai
dolgozók csapata fõzte idén a legfinomabbat!!!

Vendégeink voltak idén a mentõszolgálat, a rendõrség és a
tûzoltóság dolgozói is, akik színes bemutatóval, játékokkal és
óriási élménnyel gazdagították a gyerekeket.

Mára már az ovi életének részévé váltak a Vackor Apró Ter-
mészetjárók Körének hétvégi kirándulásai, rendezvényei is.
Idén 8 alkalommal, szombatonként kelt útra az egyre népesebb
(55-60 fõs) csapat. A Duna-parti szalonnasütésen összecsiszo-
lódott társaság elõször Püspökhatvanban járt odúvizsgálaton,
majd Királyréten követte a kincses érképet és lelte meg a kin-
cseket a közeli barlangban. A Budakeszi Vadasparkban szenzá-
ciós állatshowban volt részünk, majd az oviban készítettünk a
madarainknak téli eleségajándékot a „madárkarácsonyfára”. 

A Vackoros szüleink indultak a „Vándor fakanál” fõzõverse-
nyen és 3. helyezést értek el!

A „Madarak és Fák napját” akadályverseny keretében ünne-
peltük a Duna-parton, ahol 3 gyerek és 2 szülõi csapat mérhet-
te össze a tudását, erejét, ügyességét idõnként nem kis derült-
séget keltve. Az évet a Szemlõ-hegyi Barlangban tett sétával
zártuk.

Rendezvényeinket támogatta a Borostyán ABC, a Rábai Cuk-
rászda, a CBA. Köszönjük!

Köszönjük a munkánkat támogató és segítõ szülõknek az
együttmûködést, a ballagó gyerekeknek sok sikert kívánunk az
iskolában, és az óvoda minden dolgozója nevében kívánunk
mindenkinek a nyárra jó pihenést, maradandó szép élményeket!

Fazekasné S. Mónika
óvónõ

GYERE CIRÓKÁZNI!

Ballag már az óvodás…

Csütörtök fél tíztõl gyerekek hangjától
hangos a Közösségi Ház. Apró méretek
járnak fel-alá, népesítik be a házat, ural-
nak minden zegzugot. A hangzavarban
rezzenéstelen arccal beszélgetnek az
anyukák ösztönösen nyúlva az aprók fe-
lé, ha bajt sejtenek a mozdulatban. Gyors
cipõcsere, szõnyegek, párnák kerülnek a
parkettára, majd Csilla két mosoly közt
elkezdi a foglalkozást. Surrog az ajtó,
csendesül a folyosó, bentrõl kihallik a vo-
natozás, erdõbe, rétre hívó mondókák rit-
musa. Néha kikukucskál egy apró fejecs-
ke, anyuka mobilt szorítva fülére sürgeti

a hívót, mondja gyorsan, foglalkozás van.
Egy óra múlva ismét csatazaj hallatszik a
terembõl, az anyukák beszaladnak a
könyvtárba egy gyors könyvcserére. Dél
körül elcsendesedik a Ház, „egy hét múl-
va jövünk!” Köszönnek el a „lányok”,
mármint az anyukák.

A CIRÓKA foglalkozások vezetõje
Szabolcs Csilla.

20 éve pedagógus, jelenleg Budapes-
ten a VIII. kerületben dolgozik egy álta-
lános iskolában. Tanító diplomája mellé
nyolc évvel ezelõtt megszerezte a fejlesz-
tõ pedagógus végzettséget is.

Három éve vezeti a legkisebb gyere-
keknek és anyukájuknak csütörtök dél-
elõttönként 10 órától a Közösségi Ház-
ban Szõdligeten a Ciróka foglalkozáso-
kat.

A foglalkozásokon mozgással kísért
mondókázás, éneklés, kéthetente kézmû-
veskedés közben tanul anyuka és gyer-
mek egyszerre.

A kötött egy órás program után lehe-
tõség van a kötetlen játékra az anyukák-
nak az ismerkedésre, beszélgetésre.

A foglalkozások ára alkalmanként 600
Ft családonként.
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Március 15. Ünnepi mûsor:

Az iskolánkban 14-én tartottuk az ünnep-
séget, az ötödikesek mûsort adtak elõ
ezen a napon. … Azután elmondták a
Nemzeti dalt, a tizenkét pontot és a Nem-
zetõr dalt.

Juhász Lelle

Szerdán az iskolánkban tartottuk az
1848/49-es Forradalom és Szabadság-
harc ünnepét. Ünneplõben kellett jönni,
majdnem mindenki ünneplõjén kokárda
volt.

Bokányi Anna

Gyertyákat is gyújtottak. Ahogy szokás, a
mûsor végén elénekeltük a Szózatot.

Kékesi Margit boglárka

Vácon jártunk:

Tegnap elmentünk a Katona Lajos Könyv-
tárba. … Az utunkat tovább folytattuk a
strandig. A strand elõtt áll egy szobor,
amit a váciak azért emeltek, hogy megkö-
szönjék az Istennek, hogy õk túlélték a
pestis járványt, amibe több mint 400-an
belehaltak. Aztán elmentünk a Fõtérre,
ahol megnézhettünk egy templom romja-
it és megtudtuk azt is, hogy itt találtak 300
múmiát.

Nagy Levente Tamás

Gárdonyi nap:

Már nagyon vártam ezt a napot. Annyira
vártam, hogy már álmodtam is róla. …
Az elsõ feladat az volt, hogy …

Czombos Gergely

… Volt célba dobás, ugróiskola, zsákban
futás, aszfaltrajz, stb. Ezekkel a játékok-
kal lehetett bigyókat szerezni. Mindent ki-
próbáltam. Nagyon jó volt, minden na-
gyon tetszett.

Lelkes Jázmin

Írtunk egy tesztet Gárdonyi Gézáról, ami
hibátlan lett. Ezután megkezdõdött a ve-
télkedõ. … Nagyon jó volt! Várom már a
következõ Gárdonyi napot!

Kékesi Margit Boglárka

Sajnos nem mi nyertünk, de ettõl még jó
volt a nap.

Dobozy Bálint

Nos, ez a nap azzal kezdõdött, hogy az is-
kolából az egész felsõ tagozatos gyerek-
sereglet együtt ment le a szõdligeti mezõ-
re a Duna parthoz. Ez az út természete-
sen nem telhetett unalmasan, mindenki
sutyorgott, beszélgetett egész végig.
Mikor elértünk a célunkhoz, sörpadokra
ültünk és egy kis eligazítást kaptunk a
programról, amiben a Gárdonyi kvíz állt
az elsõ helyen. Ehhez a tanárok válogat-
ták össze, hogy ki milyen csapatban lesz.
Száz kérdés került a kvíz papírra, amit
mindenki szép sorban megoldott, annál
inkább, mert a nyertes csapat elmehetett
fagylaltozni.
A második program a Gárdonyi futóver-
seny lett, ahol különbözõ korcsoportok-
ban futottunk. Az eredményhirdetésben
egyéni díjakat osztottak és gazdára talált
az elsõ Vándorkupa, amit az elsõ helye-
zett 8. a osztály kapott meg.
Egy kis szünet következett, ezt az idõt já-
tékkal üthettük el, de volt, aki Duna par-
ti sétára ment, vagy valami más helyre a
környéken az osztályával. Ez körülbelül
egy óra volt és ezt követte a sárkányhajó
verseny, ahol az „a” és „b” osztályok
mérkõzhettek meg egymással évfolya-
monként. Itt a gyõztesek pizzát kaptak. Ez
volt az utolsó program. Voltak, akik még
maradtak, de lényegében ezzel véget is ért
a Gárdonyi nap.
Szerintem szuper volt, mert mindenki
együtt volt és együtt szórakozott.

Gyura Réka 6.a osztályos tanuló

Ez történt velünk… (Gárdonyi Géza Általános Iskola hírei)

A Hírforrás legutóbb megjelent számában, a nagyon jól sikerült Alapítványi Bálról tá-
jékoztattuk a tisztelt olvasókat. Azóta több olyan esemény is megrendezésre került,
melyen az iskolánk tanulóin kívül több száz, más iskolából érkezõ tanuló is részt vett.

Hagyományosan – az iskolánk szervezésében – a Dunakanyar Népmûvészeti Ver-
senyre idén is több mûfajban lehetett jelentkezni. Az egyéni és csoportos fellépõk szín-
vonalas produkciókat adtak elõ. Nagy örömünkre az iskolánk néptánccsoportja is fel-
lépett, elõadásukkal a többi csoport és a zsûri tetszését is elnyerték. Szintén népszerû
a „Szõdligeti Tavasz” Vers- és Prózamondó versenyünk. A környékbeli (sokszor távo-
labbi iskolából is) iskolásokat megmozgató versenyre szívesen jelentkeznek. A verse-
nyen való megmérettetés mellett, mindig cél, hogy felhívjuk a figyelmet a szép ma-
gyar beszéd tisztaságára és az elõadás fontosságára. Diákjaink ezen a versenyen is
szép eredményeket értek el.

A 2011/2012-es tanévben tanulóink számos tanulmányi- és sportversenyen vettek
részt. Eredményeiket és a versenyek helyezettjeit megnézhetik az iskolánk honlapján
(amisulink.hu), ahol az idei év többi programjáról is tájékoztatást kaphatnak.

A második félév programjainak a felsorolása és tanári összegzés helyett, osztályom
fogalmazásaiból szeretnék idézni, mely jól érzékelteti a tanulmányi munka melletti
délutáni és hétvégi diákélet színességét. Kápolnainé Dégi Lívia

tanítónõ

Fákat ültettünk a jövõ elsõseinek
A Civilek Sződligetért Egyesület szervezésében faültetésen vettünk részt 2012.
április 14-én, a Barackos köz mellett elhelyezkedő játszótéren. Hagyománnyá
vált, hogy amennyi gyermek született Sződligeten az elmúlt évben, annyi fa-
csemetét ültetnek el. Ezen a rendezvényen az Országos Süni Csapatversenyen
eddig eredményesen szereplő diákjaink is részt vettek. A verseny egyik fel-
adata, hogy a négy főből álló csapatok egy faültetés teljes folyamatát gyakor-
latban végrehajtsák, dokumentálják.

Tanulóink nagy örömmel és lelkesedéssel vettek részt a hársfák ültetésé-
ben. A rendezvény végén minden facsemete nevet kapott, egy-egy 2011-ben
megszületett gyermek nevét. Összesen 43 hársfa kapott otthont a játszótéren.



Az Olvasók bizonyára jól ismerik a Szõdliget külterületén, köz-
vetlenül Szõddel határos részen található Floch-pusztát. E terü-
let a II. világháborút követõ kollektivizálásig Csörög-puszta,
esetenként Csörögi-major néven a helyi birtokos Floch család
tehenészetének adott helyet. 1910-ben, az akkor 39 éves dr. lo-
vag Floch-Reyhersberg Alfréd (1871–1951) és nõvére, mint
ahogy az egyházi okmányokon szerepel, „ájtatos” alapítványá-
ból 80 korona költséggel állíttatott itt egy öntöttvas korpusszal
ékesített kõkeresztet.

A 102 éve álló Naszály-hegyi homokkõbõl készült feszület
talapzatának ma már több helyütt olvashatatlan felirata a követ-
kezõ:

„Isten dicsõségére 
emelték 1910. augusztus 20. 

B(irodalmi) Lovag Floch Reyhersberg Alfréd M(ária)
és

Br. (báró) Henriques de Ben
Wolsheimb Józsefné 

(…) uradalmi cselédsége, tisztikara 
és a környékbeli hívõk adományaiból

Bottlik (?) József gazda felügyelõ (…)”

Mit tudunk megállapítani e feliratból?
A dátumból kitûnik, hogy e szakrális emléket Szent István

király ünnepén, augusztus 20-án szentelték fel. A feliraton rö-
vidítve jelenik meg Floch birodalmi lovagi címe („B”) és a ne-
mes férfiaknál abban az idõben nem túl ritka Mária (!) kereszt-
név is („M”). Floch Alfréd sógora, báró Henriques de Ben
Wolsheim József (1871–1914) õrnagy, császári és királyi kama-
rás a világháborúban, 1914. szeptember 9-én Lembergnél halt
hõsi halált. Alfréd hadiözvegy húga, Adolfine Avina (1873-?)
volt, akinek errõl a Csörög-pusztai gazdaságáról a korabeli le-
xikonok külön is írtak. Az adakozó környékbeli hívek szinte
csak Szõdrõl kerülhettek ki, mivel 1910-ben a mai Szõdliget
elõdjén, Szõdliget-telepen ekkor épültek az elsõ házak, de mint
tudjuk, a dinamikus fejlõdést megakadályozta az akkor még
csak nagy háborúnak mondott I. világháború kitörése. A gazda-
felügyelõt a XIX. századi gazdaságokban gyakran még ispán-
nak hívták. Ebben az idõben Floch átlagosan napi 185 fillér
keresetet fizetett férfi napszámosainak. A 80 korona költséggel

(1 korona = 100 fillér) emelt feszület tehát 102 éve egy mun-
kása 43 napi keresetét tette ki.

E felújításra szoruló feszület mögötti Csörögi-majorban töl-
tött 1944. május 20. és 27. között munkaszolgálatosként egy he-
tet Radnóti Miklós költõ, hogy a szerbiai Bor táborán át a Gyõr
melletti Abda tömegsírjában végezze életét. (Folytatjuk)

Volentics Gyula
www.helytortenet.szod.hu
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SZAKRÁLIS EMLÉKEINK

A FLOCH-PUSZTAI FESZÜLET



Szõdliget csatlakozott a TeSzedd mozgalomhoz!

Idén is sikeres és eredményes volt a TeSzedd!, a résztvevők
több ezer tonna szemetet gyűjtöttek össze. Az Összefogás a
tiszta Magyarországért mozgalom keretében országszerte fel-
vették az önkéntesek a kesztyűt, hogy szebbé, tisztábbá va-
rázsolják a környezetet. Magyarország legnagyobb hulladék-
gyűjtési akciója 700 településen, összesen több mint 1500
helyszínen zajlott. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ahol
tavaly is szedtek szemetet a TeSzedd! önkéntesei, ott idén ke-
vesebb volt a hulladék. Ehhez becsülnivaló kezdeményezés-
hez csatlakozott Sződliget egyik településrészének lakói,
sződligeti lakóparki közösség néven. A találkozási pont reg-
gel 9 órakor a Hattyú és Jégmadár utca sarkán volt. Több,
mint 60 zsák szemetet gyűjtöttek össze a környezetükért ten-
ni akaró lakók, akik között nagy számban volt gyermekek is.
A környezetvédelemre úgy tűnik, nagyon nyitott a jövő ge-
nerációja. A részt vevő 30-40 lakó, a munka végét egy jól
megérdemelt közös bográcsos ebédel zárta és közben már
tervezgették a következő környezetszépítő akciójukat!

Magyarország legnagyobb hulladékgyűjtési akcióját a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium a Belügyminisztériummal közö-
sen szervezte, a rendezvény anyagi hátterét, a zsákok és
kesztyűk beszerzését, az önkéntesek által összegyűjtött hul-
ladék szakszerű begyűjtésének és lerakásának költségét eb-
ben az évben az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynök-
ség vállalta. A vízügyi igazgatóságok az Országos Polgárőr
Szövetség közreműködésével idén 100 ezer pár munkavé-
delmi kesztyűt és ugyanennyi zsákot osztottak szét ország-
szerte az önkéntesek között. A TeSzedd! zsákokban össze-
gyűjtött szemetet a helyi hulladékgyűjtéssel foglakozó köz-
szolgáltatók szállítják el.

Köszönöm a lakók közösségének és külön köszönet Sza-
bó Attila alpolgármester úrnak, aki a tevőleges munkán
felül, az adminisztratív szervezést is magára vállalta!

Juhász Béla
polgármester

13

Az idén is megrendezésre került KRESZ NAPon több százan vettek részt.
Ezúton is köszönjük a támogatóknak a rendezvényen dolgozóknak, szervezőknek munkájukat.
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KÉPES HÍREK KÉPES HÍREK KÉPES HÍREK

2012. május 10-én a Madarak és fák napján a kis-
gyermekeknek kialakított játszótéren anyukák és
gyerekek palántákat, bokrokat ültettek.

2012. május 14-én Ikon kiállítás nyílt a Közösségi
Házban.

Pályázaton nyert pénzből sikerült a Közösségi Ház
„színtereit” bővíteni. Az impozáns sátor kisebb kö-
zösségek, megbeszélések, gyerekfoglalkozások ré-
szére nyújt majd kellemes helyszínt a nyár folyamán.Az idei Pilvax kávéházból befolyt összegből új játék-

kal bővült a játszótér. A kedves rugós játék az anyu-
kák munkájának a sütemények készítőinek és azo-
kat megvásárlók felajánlásainak köszönhetően ke-
rülhetett megvásárlásra.

Tájékoztatom Önöket, hogy a Gondozási Központban szo-
ciális alapellátás keretein belül lehetõségük van igénybe ven-
ni a Házi segítségnyújtást, mint szolgáltatást.

Azok részére, akik igénylik e gondozási formát, saját la-
kókörnyezetükben biztosítják az ellátást, az önálló életvitel
fenntartása mellett. A gondozást szakképzett gondozónõk
végzik.

A Házi segítségnyújtás keretében milyen segítséget
nyújtunk?

A leggyakrabban ellátandó feladatok:
segítõ kapcsolat kialakítása és fenntartása,
szükség esetén napi személyi higiéné biztosítása
(mosdatás, öltöztetés),
napi bevásárlás,
mosogatás,
háziorvosokkal konzultáció,

rosszullét esetén háziorvos értesítése,
gyógyszerek felíratása, kiváltása,
elkísérés orvoshoz, illetve annak megszervezése,
segítõ beszélgetések,
ügyintézésekben segítségnyújtás,
a gondozott személy családtagjaival kapcsolattartás.

A házi segítségnyújtásért személyi térítési díjat kell fizet-
ni: 300,- Ft/óra

Amennyiben igénybe szeretné venni a szolgáltatást, akkor
a Gondozási Központ vezetõjénél ezt megteheti szóban és írás-
ban is.

Cím: 2133 Szõdliget, Szabadság tér 11.
Telefonszám: 352-246, 06-30-485-9298

Holeczné Nagy Mária
mb. gondozási központ igazgató

Tisztelt Lakosság!
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Rómától Wimbledonig
Seneca írásaiból tudott, hogy a teniszt már az ókori Rómában is játszották, akkori formájában
trigonnak hívták, miután hárman háromszög alakban játszották. A játék útja Rómából a középkori
Párizsba vezetett, ahol jeu de paume-nak hívták. Franciaországban annyira népszerű lett, hogy min-
den város főterén és vendégfogadók udvarán játszották. Maga a tenisz szó is francia, az ófrancia
tenez igéből származik, jelentése: fogjátok! A kiáltást akkor hallathatta a játékos, amikor a labdát
eldobta vagy tenyérrel elütötte. Az ugyancsak francia paume, azaz tenyér szó arra utal, hogy a lab-
dát eleinte nemcsak ütővel továbbították.

Magyarországon először Mátyás király korában találkozunk a paume-játékkal (tenyér-játék),
amelyről írásbeli emlékeink is maradtak a Virginia-Kódexben és Sztáray Mihály András írásaiban.

Kezdetben a labdát nyújtott tenyérrel, puszta kézzel ütötték, a játék lénye ugyanaz volt, mint
a maié: labda ütése és visszaütése. A játékteret keresztvonással választották el, majd csípőmagas-
ságban kifeszített kötéllel és hálóval. Később a játékteret falakkal vették körül (nyitott labdaház, ún.
tripot), és a falak a játékszabályokat is megváltoztatták: a játéktér tartozékává váltak. Még mindig
az időjárás szeszélyeitől függött a játék, ezért létrehozták a fedett labdaházat, amely a korai feuda-
lizmus városának harmadik legjellegzetesebb épülete volt a templom és a városháza mellett. A XVI.
században Miksa császár is építtetett labdaházat Pozsonyban, amelyről a császár udvari orvosa így
vélekedett: „az ifjúság idejét, pénzét labdajátékra fecsérli”. Később, a XIX. század közepén divatos
volt a sárospataki labdaház is, amelyben Széchenyi István 1846-ban kipróbálta a nyugati utazása-
in megkedvelt játékot.

A játékosok előbb kesztyűt húztak, majd a kezüket hálócskával borították, azután pergamen-
nel borított faütőt, ún. battoirt használtak, amely a XV. század végére dróttal, majd bélhúrral húro-
zott, a mai teniszütőhöz hasonlatos eszközzé fejlődött, kerete fából, csontból készült.

Angolokhoz a játék a véres agincourt-i ütközetnek köszönheti került. 1415-ben Charles
d’Orléans herceg angol fogságba került. A Norfolk grófságban lévő Wingfieldben tartották fogva két
évtizeden keresztül. Ez alatt az idő alatt a herceg bevezette Angliában az ütőlabdajátékot, amit ő
maga csaknem minden nap űzött. A források szerint a tenisz csaknem négy évszázaddal később,
1858 és 1870 között jött létre mai formájában.

A XIX. században már csak Angliában élt némi érdeklődés a tenisz iránt. 1873 karácsonyán
egy walesi udvarházban Walter Clopton Wingfield – a brit kelet-indiai hadsereg őrnagya – egy új
játékot mutatott be társaságának. Két hónappal később az őrnagy a londoni szabadalmi irodában
is bejelentette a gyepen és jégen egyaránt játszható Sphairistike játékot, amelyet sikerült szabadal-
maztatnia. A játéktér homokóra alaprajzú volt, és egy magas középháló adogató- és fogadóudvar-
ra osztotta. A marylebonei Cricket Club 1875-ben adta ki az első teniszkódexet a lawn tennis ne-
vű játékról. Az ebben szereplő szabályokat gyakran módosítgatták – legtöbbször a középháló ma-
gasságára vonatkozóan – míg a mai formájára alakult.

A lawn tennis hazánkban mindössze pár évvel később vált ismertté Zsigmondy Pál jóvoltából,
aki éveken át Angliában élt. Ő építtette az első gyepteniszpályát Magyarországon 1881-ben a vá-
rosligeti Fasorban (Liedemann-kert). Mire ez a pálya elkészült, már a Lóversenytéren egy főrangú
társaság ütőin is pattogott a fehér labda. Ez a főrangú társaság alapította 1883-ban az első tenisszel
foglalkozó egyesületet Budapesti Lawn Tennis Egylet néven. 1888-ban a vitorlásversenyek idején
bonyolították le az első teniszversenyt Balatonfüreden. 1893-ban jelent meg a teniszszabályok ma-
gyar kiadása is.

1894 júniusában a Stefánia Yacht Egylet megrendezésében Balatonfüreden került sor az első
bajnoki küzdelemre, amely nagy meglepetést okozott: Pálffy Paulina szerezte meg a férfi játékosok
előtt az első bajnoki címet.

1877. július 9-én tartották meg Wimbledonban az első brit bajnoki tornát, amelyet mindmáig
„nem hivatalos” világbajnokságnak tekintenek. Az első nemzetközi mérkőzést is itt játszották 1883-
ban. Wimbledonban 1925-ben jelent meg az első magyar játékos: Kehrling Béla, aki az olasz
Morpurgóval férfi párosban a 3. helyen végzett. Ezután a tenisz gyorsan elterjedt Európában, ahol
elterjedéséhez nagyban hozzájárult a salakpályák létrehozása, amelyben Franciaország nemzetkö-
zi bajnoksága lett nagy jelentőségű, mint „nem hivatalos” salakpálya-világbajnokság. Hazánkban
1903-ban jelentek meg először külföldi versenyzők a Budapest-bajnoki versenyen.

Forrás: www.sulinett.hu. (hozzáférés 2012. V. 12.)
Sue Rich: A tenisz kézikönyve, Budapest, 2007, Aréna 2000 Kiadó.

Rúgták a labdát…
Rekkenõ hõség már kilenc órakor.
Hatalmas szatyrokban érkezett az ásványvíz, a táblára felkerültek a nevezõ csa-
patok nevei.
Negyed tíz körül szállingózni kezdtek a fiúk és megérkeztek a segítõk is.
Útra keltek és soklábon érkeztek a helyükre a kispályás kapuk.
Tíz órakor rövid köszöntõ és eligazítás után kezdõdhetett a játék.

Rúgták a labdát…
A hozzátartozók piknikeztek, a hozzáértõk okosan figyeltek, s ha már nagyon
forrt a fejük a napon árnyékba húzódva figyelték a cseleket.
Komolyan vett játék zajlott a két pályán, a fiúk és férfiak, haverok, családta-
gok, kollégák, csapattagok, osztálytársak…

Rúgták a labdát…
Három órán át verejtékeztek a csapatok a végeredményért.
Megfáradt férfiak álltak az érmekért csatasorba, a kézfogás, gratuláció után
semmi nem esett volna jobban, mint a jutalmak között kiosztott hideg sör. Meg-
érdemelték, hisz egész délelõtt…

Rúgták a labdát.

Csapat neve Elért helyezés
Ível Sportegyesület ifi I. helyezés
Madách Gimnázium Csapata Ifi II. helyezés
Mi van? Vác Ifi III. helyezés

JAG Felnõtt I. helyezés
Monkey Felnõtt II. helyezés
Hivatal Felnõtt III. helyezés
Galgagyörk Felnõtt IV. helyezés
Hattyú Felnõtt V. helyezés

Három millió forintot nyert
pályázaton a sportegyesület

Úgy tûnik, nagyon jó döntést hozott az önkormányzat, amikor
2010-ben megállapodást kötött a szõdligeti Sport, Mozgás, Élet Tö-
megsport Egyesülettel a sportpályák hosszú távú üzemeltetésére.
Az elmúlt két évben nemcsak a pályák és környékük felújítását,
rendbetételét végezte el az egyesület, de beindult az aktív sportélet
is a szõdligeti Duna-parton. A teniszpályákat az interneten lehet le-
foglalni (www.szodligetsport.hu) és szinte folyamatosan foglaltak,
a focipályán pedig hetente háromszor tartanak labdarúgó edzést a
gyerekeknek. A foglalkozásokat képesítéssel rendelkezõ szak-edzõk
vezetik a négy utánpótlás korosztálynak. Minden labdarúgó foglal-
kozás teljesen ingyenes a gyerekeknek.

Az egyesület régen szerette volna a sportolásba az idõsebb kor-
osztályt, a gyerekek szüleit is bevonni. Erre ki is dolgoztak egy
programot, amely a „Rúgd a labdát Szõdliget!” bajnokságot az
évente csak egyszer megrendezett esemény helyett egy mozgalom-
má, folyamatosan mûködõ családi fociklubbá fejlesztené. A prog-
ram megvalósításához most az egyesület 3 millió Ft vissza nem té-
rítendõ támogatást nyert az E.ON Hungária Zrt. „Családi foci” pá-
lyázatán. Ez az összeg elsõsorban felszerelések, eszközök vásárlá-
sára fordítható, így ha a program elindul, akkor a focizni szeretõ
gyerekek és a programban résztvevõ szülõk is már új labdákkal,
profi mezekben és új eszközökkel edzhetnek majd.

Sport, Mozgás, Élet 
Tömegsport Egyesület – Szõdliget

Sportágak:
Agility Kajak-kenu Kerékpár Korcsolyázás Kosárlabda Labdarúgás Tenisz

Részletes információk: www.szodligetsport.hu,
szodligetse@gmail.com, 30-367-8657

Minden sportot kedvelõ szõdligeti lakost szeretettel hívnak, várnak az egyesület lelkes tagjai
sportolni, szórakozni a felsorolt sportágakban a Duna-parton található sportcentrumba.
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116 éve, május 1-jén 1896-ban nyitották meg a budapesti
Vígszínházat. Egy év alatt, épült fel, a bécsi Ferdinand Fellner
és Hermann Helmer tervei alapján. A nagy méretek, a sok dí-
szítés kétségtelenül ünnepélyességet és emelkedettséget kölcsö-
nöz. A díszes, bõségesen aranyozott földszinti elõcsarnokból su-
garas megoldással több lépcsõ visz a nézõtérre: az elsõ emelet-
re, a legfontosabb és leggazdagabban díszített páholysorhoz pi-
henõszintekkel ellátott központi elhelyezésû lépcsõsor vezet,
így a pihenõk szintjén lehetõség van a sétálgatásra, társalgásra,
s az elsõ emeleti foyer ad teret a kivételesek társasági életének.
A nézõtér is a hagyományos hármas páholysorral készült, az
oszlopokat kariatidák helyettesítik, s rengeteg az aranyozás, ami
szintén növeli az ünnepélyességet, valamint erõsíti a belsõ fényt.
Az épületet 1994-ben felújították.

55 éve, 1957. május 1-jén hivatalosan megkezdte mûködését
a Magyar Televízió.

392 éve, 1620. május 1-jén született Zrínyi Miklós, költõ, had-
vezér Csáktornyán, a nagy szigetvári hõs dédunokája. Ne bántsd
a magyart! Az török áfium ellen való orvosság címû nagyhatá-
sú tanulmányának elsõ részében a helyzetképet rajzolja föl. Zrí-
nyi európai-, sõt világtörténelmi összefüggésben vizsgálja az or-
szág helyzetét, s rámutat arra, hogy egyetlen hatalomnak sem
áll érdekében a magyarság segítése (elsõsorban a török elleni
harcban) Fõ mûve, a Szigeti veszedelem. 15 énekben, 1566
versszakban adja elõ dédapja 1566-os helytállását, a szigeti ost-
rom, a vármegszállás történetét.

76 éve, 1936. május 5-én született Lá-
zár Ervin író, meseíró. A Tolna megyei
Alsó-Rácegrespusztán nevelkedett. Leg-
inkább meséirõl ismert író. Mûveinek
nyelvezete egyéni és játékos. Jellegzetes
hangvételû meséi mind a gyermekek,
mind pedig a felnõttek körében népszerû-
ségnek örvendett, örvend. Legismertebb
mûvei: A Hétfejû Tündér, A szegény

Dzsoni és Árnika, A négyszögletû kerek erdõ.

357 éve, 1635. május 6-án Pázmány Péter megalapítja a Nagy-
szombati Érseki Egyetemet. A Nagyszombati Egyetem az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem jogelõdje. 1635. május 12-én
alapította Pázmány Péter esztergomi érsek. Eredeti helyén 1777-
ig, Mária Terézia költözést elõíró rendeletéig maradt. Eleinte
két (bölcsészeti és teológiai) fakultással mûködött; 1667-ben
kezdõdött meg az oktatás a jogi, 1769-ben az orvosi karon.

JÚNIUS

Június az év hatodik hónapja a Gergely-naptárban, és 30 napos.
Nevét Junóról (római istennõrõl) kapta, aki Jupiter felesége volt.
A népi kalendárium Szent Iván havának nevezi.

Június 8. Medárd napja. Országszerte általánosan ismert
idõjárásjósló nap. Ha Medárd napján esik, akkor negyven na-
pig esni fog. Ha nem esik, negyven napig tartó szárazság vár-
ható. Szõlõtermelõ vidékeken úgy tartották, hogy a Medárd na-
pi esõ nem használ a szõlõtermésnek.

Június 24. Szent Iván napja. A nyári napforduló ünnepe, a
szertartásos tûzgyújtás egyik jeles napja. Este Európa szerte
gyakorolt kultikus, játékos célú tûzgyújtás és a tûz átugrása a
tûz tisztító, gyógyító, termékenyítõ, szerelemvarázsló erejében
hittek. Ám leginkább a „párosítók”, a közös átugrás, az össze-
éneklés színhelye volt az Iván-napi tûz. A házasságjóslás, -
varázslás ugyancsak a szentiváni szokás egyik eleme.

Június 29. Péter-Pál napja. Szent Péter és Pál apostolok
vértanúhalálának feltételezett napja. A hagyomány szerint Pé-
ter-Pál napján illik elkezdeni az aratást – persze, azért vannak
más szempontok is.

TUDJA-E, HOGY…?Mindennapi 
hagyomány

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



62 éve, 1950. május 7-én megnyitották a Ferihegyi Nemzet-
közi Repülõteret.

177 éve, 1835. május 8-án született Szé-
kely Bertalan, magyar festõ, a romantikát és
az akadémizmust elegyítõ magyar történel-
mi festészet egyik legnagyobb képviselõje.
Egyik legismertebb mûve az Egri nõk.

115 éve, 1897. május 9-én a Budapesti Tor-
na Club két csapatának összecsapásával
megrendezték Magyarországon az elsõ hivatalos futballmérkõ-
zést.

125 éve, 1887. május 10-én Kresz Géza
kezdeményezésére megalakul a Budapesti
Önkéntes Mentõegyesület, amelynek elsõ
igazgatója is õ volt. A Mentõegyletnek
nagy szerepe volt az 1892-es budapesti ko-
lerajárvány felszámolásában. 1892-ben
Kresz Géza javasolta egy mentõmúzeum
létrehozását. Számos egészségügyi ismer-
tetõ, felvilágosító könyvet írt.

83 éve, 1929. május 10-én született
Kányádi Sándor, romániai magyar író
Nagygalambfalván (Hargita megye) Az
anyanyelv megtartó ereje, az erdélyi ki-
sebbségi sors mint alaptémák határoz-
zák meg költészetét, mely a közösségi
létproblémákat egyetemes érvényesség-
gel szólaltatja meg. Néhány verse: Ha-
lottak napja Bécsben; Vannak vidékek;
Egy csokor orgona mellé; Fától fáig;
Arany Jánosra gondolva; Sörény és ko-
ponya; Mikor szülõföldje határát meg-
pillantja.

195 éve, 1817. május 18-án született Irinyi János, vegyész,
a gyufa feltalálója. Hosszú kísérletsorozat után, 1836-ban sza-
badalmaztatta a zajtalan és robbanásmentes gyufát (a gyufa fe-
jében a foszfort nem kálium-kloráttal, hanem ólom-dioxiddal
keverte).

184 éve, 1828. június 1-jén Brunszvik
Teréz Budán megnyitja az Angyalkertet,
az elsõ magyarországi óvodát Angyalkert
név alatt, édesanyja budai házában, a mai
Mikó utca és Attila út sarkán. További 11
óvodát indított útjára, haláláig 80-ra nõtt
ezen intézmények száma. Unokahúgával,
Teleki Blankával (Brunszvik Karolina és

Teleki Imre gróf leányával) tevékenyen részt vett az elsõ ma-
gyar nõnevelõ intézet létrehozásában. Családja kapcsolatban
állt Beethovennel.

113 éve, 1899. június 3-án született Bé-
késy György, magyar származású Nobel-
díjas fizikus.

1961-ben „a belsõ fül csigájában létrejö-
võ ingerületek fizikai mechanizmusának
felfedezéséért” orvosi-élettani Nobel-díjat
kapott.

92 éve, 1920. június 4-én írták alá Magyarország és az an-
tant-képviselõi a trianoni békét.

A trianoni békeszerzõ-
dés az elsõ világháborút le-
záró Párizs környéki béke-
szerzõdések rendszerének
részeként, a háborúban
vesztes Magyarország
(mint az Osztrák–Magyar
Monarchia egyik utódálla-
ma) és a háborúban gyõztes
antantszövetség hatalmai
(Nagy-Britannia, Francia-
ország, Olaszország, Japán,
Belgium, Kína, Kuba, Gö-

rögország, Nicaragua, Panama, Lengyelország, Portugália,
Románia, a Szerb–Horvát–Szlovén Állam, Sziám és Cseh-
Szlovákország) között létrejött békeszerzõdés, amely többek
között az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása miatt meg-
határozta Magyarország és Ausztria, Románia, valamint az
újonnan létrejött Csehszlovákia és a Szerb–Horvát–Szlovén
Királyság új határait. (Ausztria határairól emellett a Saint
Germain-i békeszerzõdés is rendelkezik.)

A trianoni békeszerzõdést az 1920 tavaszán, a Horthy Mik-
lós által kinevezett Simonyi-Semadam Sándor kormányának két
politikailag súlytalan tagja írta alá.

A szerzõdés Magyarország (Magyar Királyság) új határainak
megállapítása mellett 35 000 fõben korlátozta a magyar hadse-
reg létszámát, megtiltotta légierõ és nehézfegyverek tartását. Tar-
talmazta az akkor létrejött Népszövetség alapokmányát is.1920.
június 4-én budapesti idõ szerint 16:32-kor írták alá a franciaor-
szági Versailles-hoz tartozó Nagy-Trianon-kastély 52 méter
hosszú és 7 méter széles folyosóján, a Galérie des Cotelle-ben.

A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a magyar Ország-
gyûlés 2010-ben a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította.

Magyarország (más néven Magyar Királyság vagy a Magyar
Szent Korona országai) az alábbi területeket veszítette el:

– Erdély és jelentõs területek Magyarország keleti részébõl
(az ún. Partium, valamint a Bánság keleti része) Romániához
került; – 103 093 km2, a Magyar Királyság 31,78%-a,

– az északon a fõleg rutének által lakott Kárpátalja, a fõleg
szlovákok lakta Felvidék, a szinte csak magyarok lakta Csalló-
köz Csehszlovákiához került; – 61 633 km2, a Magyar Király-
ság 18,9%-a,
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– délen az újonnan alakult délszláv állam, a Szerb–Hor-
vát–Szlovén Királyság része lett,

– Magyarországból a Szerémség, Drávaköz (1163 km2),
Bácska és a Bánság nyugati része, valamint a Muraköz (729
km2) és a Vendvidék 2/3-a, a mai Muravidék (947,8 km2) –
62 092 km2, a Magyar Királyság 19,14%-a,

– egész Horvát-Szlavónország; – 42 541 km2, a Magyar Ki-
rályság 12,87%-a,

– nyugaton egy sáv Ausztriához került, ahol késõbb az új te-
rületekbõl Burgenland néven önálló tartományt hoztak létre a
már aláírt Saint Germain-i békeszerzõdés alapján; – 3 965 km2,
a Magyar Királyság 1,22%-a.

Továbbá északon Szepes és Árva megyébõl az alábbi közsé-
gek kerültek Lengyelországhoz:

– Alsólápos (Lapsze Ni nie), Alsólipnica (£ ipnica Wielka),
(Czarny Dunajec*), Jablonka (Jab‡onka), (Nowy Targ*), (Raba
Wy¿na*), (Bukowina Tatrzaæska*)

– Czarny Dunajec községbõl Pekelnik (Piekelnik) és
Podszkle (Podskle) települések,

– Nowy Targ községbõl Dercsény (Dursztyn), Bélakorompa
(Krempachy) és Újbéla (Nowa Bia‡a) települések,

– Raba Wy¿na községbõl Bukovinapodszkle (Bukowina
Osiedle), Harkabúz (Harkabuz) és Szárnya (Podsarnie) telepü-
lések,

– Bukowina Tatrzaæska községbõl Feketebérc (Czarna Góra),
Szepesgyörke (Jurgów) és Répásfalu (Rzepiska) települések; –
589 km2, a Magyar Királyság 0,18%-a.

– Fiume (mai neve: Rijeka) városa is a magyar Szent Koro-
na része volt, de rövid önállóság után Isztriával és Zárával együtt
Olaszországhoz került, majd 1947-ben Jugoszláviához csatol-
ták; – 21 km2, a Magyar Királyság 0,000065%-a.

A békeszerzõdés eredményeképp a 325 411 km2 összterüle-
tû Magyar Királyság elveszítette területének több mint kéthar-
madát, (az ország Horvátország nélküli területe 282 870 km2-
rõl 92 963 km2-re csökkent) lakosságának több mint a felét, az
1910-ben még 20 886 487 fõs ország lakossága 7 615 117 fõ-
re esett vissza.

112 éve, 1900. június 5-én született Gá-
bor Dénes (eredeti nevén Günszberg Dé-
nes) magyar származású Nobel-díjas elekt-
romérnök, a holográfia feltalálója. Az em-
bernek a hologram által sikerült két dimen-
zióban ábrázolnia háromdimenziós tárgya-
kat, jelenségeket. A holográfia a fény hul-
lámtermészetén alapuló olyan képrögzítõ
eljárás, amellyel a tárgy struktúrájáról töké-

letes térhatású, vagyis háromdimenziós kép hozható létre.

116 éve, 1896. június 7-én szü-
letett Nagy Imre, gazdaságpoliti-
kus, egyetemi tanár, a Magyar Tu-
dományos Akadémia rendes tag-
ja. 1953 és 1955 között a Minisz-
tertanács, illetve az 1956-os for-
radalom miniszterelnöke. Az
1956-os forradalom mártírja.

387 éve, 1625. június 10-én született Apá-
czai Csere János, erdélyi magyar filozófiai
és pedagógiai író, a hazai mûvelõdés, tudo-
mányosság és nevelésügy úttörõje, aki közt
szolgáló tevékenységében harmóniát terem-
tett erdélyi, magyar, európai és egyetemes
emberi értékek között. Fõ mûve: Magyar
encyclopedia,az az minden igaz és hasznos
bölcsességnek szép rendbefoglalása és ma-
gyar nyelven világra botsátása (1655).

85 éve,1927. június 17-én született Pusztaka-
maráson Sütõ András, erdélyi magyar író. Leg-
ismertebb mûvei: Anyám könnyû álmot ígér
(regény), Egy lócsiszár virágvasárnapja (drá-
ma), Csillag a máglyán (dráma), Advent a Har-
gitán (dráma).

135 éve, 1887. június 25-én született Ka-
rinthy Frigyes, író, költõ, mûfordító. Mû-
vei közül a legismertebbek: Így írtok ti, pa-
ródiák (1912), Tanár úr kérem, irodalmi pa-
ródia (1916), Utazás a koponyám körül
(1937).

177 éve 1835. június 26-án született Her-
man Ottó természettudós, ornitológus, nép-
rajzkutató, régész, polihisztor, politikus.
Korának egyik legnagyobb természettudó-
sa, nevezték még az utolsó magyar poli-
hisztornak is. Ismertebb mûvei: Magyaror-
szág pókfaunája, A madarak hasznáról és
káráról, A magyarok nagy õsfoglalkozása,

A magyar pásztorok nyelvkincse.

133 éve, 1879. június 29-én született Mó-
ricz Zsigmond, író, a 20. századi realista
prózairodalom legismertebb alakja. Novel-
lákat, regényeket írt. Mûvei közül a Judith
és Eszter (novella), Hét krajcár (novella),
Sári bíró (színmû), Tragédia (novella), Sár-
arany (regény), Légy jó mindhalálig (re-
gény), Rokonok (regény) stb.

107 éve, 1905. június 30-án született Al-
bert Einstein. A mozgó testek elektrodina-
mikájáról címû dolgozatát, melyben beve-
zeti a speciális relativitáselméletet. Õ fej-
lesztette ki a relativitáselméletet és nagy-
mértékben hozzájárult a kvantummechani-
ka, a statisztikus mechanika és a kozmoló-
gia fejlõdéséhez. 1921-ben fizikai Nobel-

díjjal jutalmazták „az elméleti fizika területén szerzett érdeme-
iért, különös tekintettel a fényelektromos jelenség törvénysze-
rûségeinek felismeréséért.

(Folytatás a 17. oldalról)
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A közvélekedés szerint az önkéntesség a
jól szituált, unatkozó, középkorú házi-
asszonyok passziója. Hát ez ma már egy-
általán nem így van. Egyre elterjedtebbek
egyes formái a fiatalok körében, és az idő-
sebbek is szép számmal kiveszik belőle a
részüket.

De mit nevezünk tulajdonképpen ön-
kéntességnek?

Az önkéntesség sokszínű tevékenység,
amelyet éppen színessége okán nehéz ka-
tegóriákba sorolni. Közös vonás, hogy köz-
vetlen anyagi hasznot nem hoz végzője
számára, és nem helyettesíti a fizetett mun-
kaerőt. Pénzkeresetnek tehát nem alkal-
mas, viszont számos más előnnyel kecseg-
tet. Segít a közösségi kötelékek erősítésé-
ben, a szegénység, a betegség, a kirekesz-
tődés okozta nehézségek csökkentésében,
és persze mindenki számára jó érzés, ha
tapasztalja; fontos, amit tesz, számítanak
rá, jót cselekszik.

Akinek akad egy kis szabadideje, mert
pillanatnyilag nincs munkája, energikus
nyugdíjas, vagy csupán nem kell már fo-
lyamatosan cseperedő gyermekeit mene-
dzselnie, esetleg tanul még, vagy éppen
frissen végzett diák és gyakorlatot, tapasz-
talatot szeretne szerezni, vágjon bele bát-
ran valamilyen önkéntes tevékenységbe.
Nagy eséllyel rengeteg pozitív élményben
lesz része.

Ma már egyre több területen számítanak
az önkéntesek áldozatos szerepvállalására.
Ki-ki alkata, szabadideje szerint választhat
a különféle lehetőségek közül.

Ízelítőül néhány példa.
Aki nem idegenkedik a kórházaktól, az

segíthet a beteg felnőttek vagy gyerekek lel-
ki és testi gondozásában.

Aki együtt érez – akár saját tapasztalata
okán – a mindennapi robotba belefáradt
kismamákkal, megkönnyítheti életüket.
Heti egy-két látogatás, kis beszélgetés, né-
mi mosogatás átvállalása, pár szabad óra
az anyukának sokszor elég a felfrissülés-
hez.

De felolvashatunk cikkeket vakoknak
akár személyesen, akár számítógépre, han-
gos újságnak.

Nyelvgyakorlásnak sem utolsó, ha kül-
földiekkel kapcsolatot tartó szervezetek-
nél, esetleg táboroztatásnál vállal valaki
feladatot.

Aki nem veti meg a fizikai munkát, az
segédkezhet szociális bérlakás felújítás-
ban, szemétszedésben, netán régészeti fel-
tárás utáni tereprendezésben.

Egyes állatmenhelyek örömmel fogad-
nak önkénteseket kutyasétáltatásra, véden-
cek gondozására, szeretgetésére.

Értékes adomány lehet a fordítói, tolmá-
csi, újságírói képességek felajánlása is.

Működik már pótnagyszülő rendszer, és
nem ritka a tanulási segítségre szoruló gye-
rekek ingyenes korrepetálása.

Természetesen külföldön is lehet önkén-
tes munkát vállalni. Fiatalok számára élet-
re szóló élményt jelenthet egy-egy ilyen al-
kalom. Azért nem árt az óvatosság, min-
denképpen javasolt alaposan tájékozódni.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ön-
kéntes munka általában mindkét fél megelé-
gedésére szolgál. Vannak azonban nehézsé-
gek olykor. A fogadó szervezet felkészület-
lensége sajnos kedvszegő lehet. Előfordul,
hogy megérkezik a lelkes önkéntes, de nem
találnak neki megfelelő feladatot. Sokszor a
legjobb szándékot is meghiúsítja a szerve-
zetlenség, az átgondolatlanság. Megfelelő
képzéssel az ilyen helyzetek megelőzhetők.
Melegen ajánlott mind a fogadó szerveze-
tek, mind az önkéntesek számára a részvé-
tel egy ingyenes felkészítő kurzuson.

Persze nem mindenkitől várható el,
hogy önkénteskedjen, amikor pénzt kell
keresnie, családját kell gondoznia. Ám jó,
ha szem előtt tartjuk: az is önkéntes mun-
ka, ha évente egyszer-kétszer a helyi ön-
kormányzat vagy civil szervezet felhívásá-
ra zsákot-gereblyét ragadunk, és kitakarít-
juk településünk szemétlerakóvá avanzsált
részeit, vagy ha a nehezen közlekedő idős
szomszéd számára alkalmanként bevásá-
rolunk. Bármi, amit magunktól, ellenszol-
gáltatást nem várva teszünk egymásért, a
közösségért. Javítsunk a mosolystatiszti-
kán!

ntk

Ha valaki többet szeretne megtudni a té-
máról, kattintson az alábbi linkek valame-
lyikére:

www.onkentes.hu
www.korhazionkentes.hu
www.otthonsegitunk.hu
www.laprolhangra.hu

50 éves osztálytalálkozó a Sződligeti 
Gárdonyi Géza Általános Iskolában

50 éve 1962-ben búcsúzott iskolájától 2 osztály – 58 diák. A betûvetést még az
olajos padlós, füstös kályhás öreg iskolában tanultuk Fodor Margit és Schröck Te-
ri nénitõl. A felsõ tagozatban a továbbtanulás és a nagybetûs ÉLET felé Kovács
Erzsi néni és Nagy Jóska bácsi osztályfõnökök terelgettek bennünket, immár az új
szép iskolában, ahol tornaterem és vízöblítéses wc is volt!!

Tanáraink közül Porzsolt Ádám és Kocsis Erzsi tiszteltek meg jelenlétükkel a
2012.06.02-án megtartott találkozónkon. Fischer Lenke és Gebora Magdi néni ta-
nárainknak ezúton mondunk köszönetet odaadó munkájukért, és kívánunk egész-
séget, további békés, boldog napokat.

Az osztályfõnöki órát pedagógus osztálytársunk Rákóczi Dóri tartotta meg, fel-
elevenítve szép és kevésbé kellemes emlékeket is. Néhai tanárainktól és 10 elhunyt
osztálytársunktól Ady Endre gyönyörû versével – Üzenet egykori iskolámba – és
1 perces néma felállással búcsúztunk.

Van 8-10 unokás osztálytársunk is, és sajnos sokan kénytelenek korán elveszí-
tett, szeretett társuk, gyermekük nélkül élni.

Valamennyiünk mögött 50 év szorgalmas, tanulással, építkezéssel, gyermek és
unoka neveléssel töltött munkás év áll, melyre joggal lehetünk büszkék!

A beszélgetést – anekdotázást – az Üvegház étterem kellemes helyiségében, re-
mek vacsorája mellett folytattuk jó hangulatban (sajnos már nem hajnalig).

Ady versének utolsó soraival búcsúzunk:
„S én, vén diák, szivem fölemelem
S így üdvözlöm a mindig újakat:
Föl, föl, fiúk, csak semmi félelem.
Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdõ, szabadlelkû diák.”

Találkozunk 1 év múlva! üzenik ezúton is a Szervezõk.

Önkéntesnek lenni jó!



Ismét lezajlott a nagy megmérettetés.
Egyesületünk ez évben hatodik alkalommal rendezte

meg a nagyhírű Sződligeti Vándor Fakanál főzőversenyt.
Kinőttük a kisrét adta lehetőségeket és a nagyrétre tele-

pítettük a rendezvényen részt vevő 19 csapatot.
A remek, napos időben jól éreztük magunkat. A sokszí-

nű, politikamentes, vidám együttlét ez évben kiegészült a
Sződligeti Túrázok ötlete alapján egy májusfa állítással.

A fakanál ismét másik csapathoz vándorolt. A Napközi
Otthonos Óvoda a zsűri egyhangú és meggyőző ítélete
alapján fergeteges győzelmet aratott. Az óvó nénik kitörő
öröme láttán többen megjegyezték, hogy szeretnének ovi-
sok lenni…

A tavalyi győztes (Sződligeti Horgász Egyesület) ünnepé-
lyes keretek között átadta a fakanalat az idei győztes csa-
patnak.

Minden induló csapat remek paprikás krumplit főzött,
szinte hihetetlen, hogy egy ilyen egyszerű étel ennyi meg-

oldási lehetőséget eredményezett. A csapatok rendkívül kre-
atív megoldásokkal rukkoltak elő.

Minden egyes csapatnak megköszönjük a lelkes részvé-
telt, mindenki érezze úgy, hogy nyertes lett és hozzájárult
Sződliget közösségének erősítéséhez.

Köszönjük Bábiné Szottfried Gabriella Országgyűlési
Képviselő Asszonynak a részvételt és a díjak átadását.

Köszönjük Sződliget Község Önkormányzatának, Juhász
Béla Polgármester Úrnak a segítségét a technikai lebonyo-
lításban.

Köszönjük a szponzorok segítségét a díjak megteremté-
sében.

Köszönjük a zsűri szakmailag igényes munkáját.

JÖVŐRE VELETEK ÉS MÉGTÖBBEL UGYANITT!!!!

dr. Somogyi István
CISZE elnöke

Szõdligeti Vándor Fakanál 2012
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A konyhában

Magunk is készíthetünk
ételízesítőt. A piacon vett
friss leveszöldséget ledarál-
juk, steril üvegbe töltjük, és
só hozzáadásával tartósít-
juk.
Fűszereket grillezéskor nem csak a húsokra tehetünk. Ha
a faszénparázsra illatos fűszereket, babérlevelet, rozma-
ringot stb. hintünk, akkor a hús is átveszi az aromát.
A füstölt kolbász bőre akkor jön le könnyen, ha előtte
hideg vizet engedünk rá.
A sovány húsokat panírozás előtt kenjük meg olajjal, így
nem száradnak ki sütéskor.
A kávézacc a hűtőben semlegesíti a kellemetlen szago-
kat.
A hússzeletek közé érdemes folpackot tenni és úgy lefa-
gyasztani. Így nem fagy össze, és annyit lehet belőle elő-
venni, amennyi éppen kell.
Levest, meggyet, ribizlit úgy is lehet fagyasztani, hogy
egy tejesdoboz felső negyedét levágjuk, kibéleljük nylon-
zacskóval, és ebbe tesszük a fagyasztandót. Ha megfa-
gyott, kivesszük, és az így ka-
pott téglákat pakoljuk a fa-
gyasztóba. Jobban elférünk.
Áttetsző lesz a jégkocka, ha
előzőleg felforraljuk a vizet.

Bio szúnyogriasztás

A szúnyogok ki nem állhatják a muskátli illatát. Érde-
mes tehát minél több muskátlival körülvenni a házat, te-
raszt. Nemcsak segít a vérszívók távoltartásában, de mu-
tatós is.
A citrusos aromákat a szúnyogok szintén nem szeretik.
Hatékony riasztó módszer ezért, a citrusos illóolajak pá-
rologtatása. Ha tudunk, szerezzünk be néhány tő citro-
nellát is, mert e növény levelei intenzív citrom illatot
árasztanak.
Készíthetünk vegyszermentes szúnyogriasztó krémet
és/vagy sprayt is házilag.
Krém: 1 evőkanál aloe vera gél-
hez adjunk 2 evőkanál mandula-
olajat és 25 csepp cit-
ronellaolajat. Keverjük össze ala-
posan, majd hagyjuk állni né-
hány percig, és máris kenhetjük
a bőrünkre.
Spray: Egy szórófejes flakonba
engedjünk vizet, majd adjunk hozzá decinként 5 csepp
citromolajat, 10 csepp levendulaolajat és 2 evőkanál
mandula- vagy szójaolajat. Alaposan rázzuk össze. Tes-
tünkre spriccelve használhatjuk, de ügyeljünk, hogy
szembe ne kerüljön.

Fortélyok nyárra

A szúnyog sokkoló
citronella

A vakáció alatt a gyerekek többsége gépezés, tévézés he-
lyett biztos szívesen játszana, ha volna mit, ha volna kivel.
Igaz ez még az amúgy sokszor mísz kamaszokra is. Bevon-
hatók, különösen, ha felnőttek szintén részt vesznek a bu-
liban. Ne sajnáljuk hát az időt, próbáljunk ki minél több
közös játékot; a legsikeresebbekből akár családi hagyo-
mány is válhat.
Íme, néhány minimális eszközigényű ötlet, amúgy kedvcsi-
nálónak.

Kintre
VIZES LUFI
Igazán meleg nyári napon frissítő játék
lehet vízzel töltött lufikkal labdázni. A
lufikba annyi vizet töltünk, hogy marok-
nyi labdákat kapjunk. Megcsomózzuk,
és párokban dobálózunk, egyre mes-
szebb állva egymástól. Előbb-utóbb elej-
ti valaki, és óhatatlanul szétdurran a
bombácska. 
Csak akkor vágjunk bele tehát, ha felkészültünk arra, hogy
a játék fürdőzéssel egybekötött vigalommá fajul.

CSÖRÖMPÖLŐS DOBÁLÓS
Nem kell hozzá más, csupán 10-12 üres, esetleg feldíszí-
tett fém konzerv- vagy italosdoboz, három puha labda, pél-
dául kitömött zoknik, továbbá – amennyiben igény van rá
– apró díjak. Építsünk piramist a dobozokból a kerti aszta-
lon, vagy egy vizszintes terepen. Minden játékos kb. 2 m
távolságról próbálkozhat. A találatot víg csörömpölés jelzi.
A sikeresebb dobásokért jutalom járhat.

SPORTFOTÓ
Valamilyen sportot imitálnak a játékosok. (Pingpong, tenisz,
póló stb.) A fotós – persze gép nélkül – fotózza a játékot.
Amikor kattint, a játékosok állóképpé merevednek a moz-
dulatban. A következő kattintáskor folytatják a játékot. Más
jel esetén a játék néhány másodpercre lassított felvétellé
alakul. A többieknek ki kell találni, milyen sportágról van
szó.

Kintre is, bentre is
RAKD ÖSSZE!
Régi képes falinaptárból például egy-két szép, érdekes ké-
pet kiválasztunk (életkortól függően legyenek könnyebben
vagy nehezebben felismerhetők a részletek). Szabályos
mértani formákra szabdaljuk fel, összekeverjük, és már kez-
dődhet is az összerakósdi.

KESZE-KUSZA
Megadott témára történetet kell összeállítani újságokból ki-
ollózott, kimásolt mondatokból. Ha elakad valaki, bele is
írhat egy-egy sort, párbeszédet. A végeredményt mindenki
maga olvassa fel, lehetőleg dramatizálva. Minél különlege-
sebbre sikeredik, annál jobb.

Ntk

Játék, játék, játék!
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Közel egy éve kezdõdött el annak a koncertnek a szerve-
zése, amely augusztusban helyet kap a felújított Duna par-
ti szabadtéri színpadon. Vendégünk lesz a Magyar Conti-
nental Singers. 20-22 fiatal egyszerre a színpadon. Énekel-
nek és táncolnak. Kiváló hang és fénytechnika. Úgy érzi
az ember, mintha egy amerikai könnyûzenei fesztiválon
lenne. Az igényes muzsika mellett tartalmas és mély mon-
danivaló a szövegekben. A Continental Singers a magyar
médiában ritkán hallható gospel alapú, úgynevezett middle
road stílusú könnyûzene legrégebbi hazai képviselõje. Bár
a modern keresztény könnyûzene már több mint negyed-
százada minden nyáron felcsendül a Continental hazai tur-
néin, Szõdligetre és környékére eddig még nem jutottak el.
2010-ben a Mûvészetek Palotájában adtak teltházas jubi-
leumi koncertet, ahol a szokásos könnyûzenei hangszerek
mellett egy 100 tagú kórus és egy szimfonikus zenekar szó-
laltatta meg az elmúlt 25 év nyári turnéinak sikerszámait.
(Errõl az eseményrõl a helyszínen lehet majd DVD-t be-
szerezni.)

Az idei év a hosszú hétvégék éve. Augusztus 20-a is
ilyen lesz, hiszen hétfõre esik. Mivel a legtöbben, már
elõzõ pénteken útnak indulnak, a Continental Singers
koncertjét rendhagyóan az augusztus 20-i hosszú hétvé-
gét megelõzõ csütörtök estére szerveztük. A koncertre
a belépés DÍJTALAN! A koncert és a turné finanszíro-
zását a csoport önkéntes adakozásra építi. Az Önkor-
mányzat és a szervezõk mindenkit nagy szeretettel vár-
nak AUGUSZTUS 16-án CSÜTÖRTÖKÖN ESTE
FÉL 8-KOR SZÕDLIGET PARKSZÍNPADON, A
DUNA PARTON. A koncerttel kapcsolatos egyéb infor-
mációk a trocker63@gmail.com címen kérhetõk.

Csodák pedig vannak

Ha nyár, akkor nem maradhat Sződ-
liget Duna-parti rendezvények nélkül.
Június 30-án kerül megrendezésre az
I. SZŐDLIGETI SZERELMES SZOM-
BAT, ami a község életében egyedül-
álló kezdeményezés. A rendezvény
szombaton délután 15.00 órakor kezdődik és bele-
nyúlik a forró nyári éjszakába.

Előadások, élő zenés koncertek, vásári árusok, ér-
dekes programok, csónakázás, meglepetések várják
a kedves vendégeket. Hogy a sok színes programból
csak párat említsünk: Bacskó Levente a Tűzbonsai
megalkotója elhozza alkotásait, a vásárosok között
két fiatal hozza el a Lazam Design ékszereit, a zené-
re nem csak Sződligetről, de Budapestről is érkeznek
zenekarok, művészek. Többek között Ferenczy And-
rás és Dobozy Dóra jazz és blues számokkal készül-
nek és Bóta Nóra & Hiegl Gergő akusztikus duókon-
certje színesíti az előadók listáját. Külön érdekessé-
ge lesz a rendezvénynek a Boszorkánysátor és a Sze-
relemi Praktikák előadás, melyet a Magyarországon
egyedülálló Boszorkánymúzeum hoz el számunkra.
De lesz itt stand-up comedi, legény és leányvásár,
vagy épp a fényképész lelkű fiataloknak és időseb-
beknek az I. SZŐDLIGETI FOTÓMARATON.

A rendezvényre várjuk Sződligeti művészek, áru-
sok jelentkezését, támogatókat, akik valamilyen for-
mában szívesen hozzájárulnának ahhoz, hogy egy
egyedülálló rendezvénysorozatot hozhassunk létre,
ami első sorban a Sződligetieknek szól.

Bővebb információ és részletes program inter-
neten, a szodliget.hu oldalon vagy Facebookon a ren-
dezvény hivatalos oldalán (https://www.facebook.
com/SzodligetiSzerelmesSzombat)!

Minden adott egy kellemes június szerelmes
szombathoz! Étel-ital, jó hangulat, izgalmas progra-
mok! Gyere párban pároddal vagy egyedül, hozd el
a családot és a barátokat, és ne hagyd otthon a pok-
rócot, amivel kényelmesen elhelyezkedhettek a szín-
pad előtti füves részen! Találkozzunk 2012. június
30-án a Sződligeti Duna parton!



BARKÁCS ÉS
GAZDABOLT
Kezdje nálunk lakása 
és kertje tavaszi rendbe
tételét!

Kedvezményes árakkal várjuk Önöket!
*  *  *

Mindig TV és UPC antennaszerelés,
szerzõdéskötési hely.

Elektromos riasztók és kaputelefonok szerelése.

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

 
 
 
 
 

TERMEL I 
PIAC 
Sz dligeten 

2012. június 23-tól 
szombatonként 13–17 óráig 

a Duna-parton 
 
 
 
 

Jelentkezni  
a kovacscris@freemail.hu e-mail címen, 

a 06-30-511-6260 telefonszámon,  
illetve a Polgármesteri Hivatalban lehet. 



SZÓ́DLIGETI 
DUNA-PARTI 
NYÁR

Családi Nap
2012. június 23. programja

13 órától folyamatos programok:
Motorcsónakázás

Körhinták
Érdekes jármûvek, traktorozás

Rögbi bemutató
Kézmûves foglalkozások

Termelõi piac

Fõvédnökök: Juhász Béla, Szõdliget község polgármestere, Szõdligeti Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány
Bõvebb információ: www.szodliget.hu, e-mail: szodliget2012@gmail.com

Külsõ színpad

13–20 óráig folyamatos programok:
Óvodások mûsora

Silverstar Mûvészképzõ Iskola
Talentum Alapfokú Mûvészeti Iskola

Dancer Shadows Tánciskola
Tumbász Márton és barátai (népzene)

Hastánc bemutató
AUKCIÓ (a Zsibáruházba leadható

régiségekbõl, dísztárgyakból)
19 órától: No Paradise koncert 

Parkszínpad 
belépôs programjai 

16 órakor:
GARABONCIÁS együttes

gyermek koncertje
Belépõ: 490 Ft/fõ

21 órakor:
CCAARRMMIINNAA BBUURRAANNAA

koncert a Talamba ütõegyüttes
közremûködésével, 

szólót énekel: Keszei Bori szoprán és
Ókovács Szilveszter bariton, 

vezényel: Verebélyi Ákos
Belépõ: 990 Ft/fõ

Gyerek ruha börze
Kézmûves kirakodó vásár

Arcfestés, henna
Lángos, vattacukor


