
4. évfolyam 10. szám, 2013. március

Fotó: Dvornik Gábor

Szodliget_2013-marcius_Szodliget_2013-marcius.qxd  3/26/2013  2:46 PM  Page 1



MMáárrcciiuuss  1155..

Szodliget_2013-marcius_Szodliget_2013-marcius.qxd  3/26/2013  2:46 PM  Page 2



A Sződligeti Nap kö zi Ott ho nos Óvo da 150 fé rő he lyes, 6 cso -
port tal mű kö dő in téz mény, mely nek fenn tar tó ja az ön kor -
mány zat. Alig 10 éve, 2003-ban lett fel újít va és bő vít ve, de
má ra már el ér te ka pa ci tá sá nak fel ső ha tá rát. Az ak ko ri épí tés
so rán ké szült egy cso port szo ba a hoz zá tar to zó he lyi sé gek -
kel és ki ala kí tás ra ke rült a tor na szo ba. Az épü let hez szép
nagy kert tar to zik, mind a hat gyer mek cso port nak kü lön ki -
ala kí tott ud var ré sze van. Az óvo da sa ját kony há val is ren del -
ke zik, ez te szi le he tő vé a gyer me kek egész sé ges ét kez te té sét.

A sződligeti óvo da jó hí rét mes  sze vit ték az ide já ró gyer -
me kek szü lei, ezért nem cso da, hogy óvo dánk ki hasz nált -
sá ga évek óta meg ha lad ja a 100%-ot. Rá adás ként az utób -
bi idők ben egy re több kis gyer me kes, fi a tal csa lád köl tö zött
Sződligetre és ez a fo lya mat a la kó par ki te rü let be épí té sé -
vel fo ko zód ni fog.

A 2003. évi fel újí tás óta sok idő el telt. Van olyan fog lal -
koz ta tó he lyi ség, ahol akár 3 fok kal is ala cso nyabb a hő mér -
sék let a töb bi hez ké pest azért, mert az ab la kok kö zöt ti ré -
se ken már szin te ki le het lát ni. Ugyan csak prob lé mát okoz,
hogy az óvo da te tő szer ke ze te ve gyes jel le gű. A ré gi ré szen
az beszt tar tal mú pa la te tő bo rí tás ta lál ha tó. Az ép, sé rü lés -
men tes az beszt tar tal mú anya gok ál ta lá ban nem je len te nek
egész ség ügyi koc ká za tot. Vi szont, ha meg sé rül nek, vagy az
idő mú lá sá val rom lik az ál la guk, ak kor az beszt ke rül het a
le ve gő be, amely be lég zés sel jut az em be ri szer ve zet be.

Alig több mint egy év vel ez előtt az ön kor mány zat el ha -
tá roz ta, hogy pá lyá za tot nyújt be az óvo da bő ví té sé re és fel -

újí tá sá ra. Egy részt a kor sze rű ok ta tá si-ne ve lé si el vá rá sok nak
is meg fe le lő fel té te lek biz to sí tá sa, új he lyi sé gek ki ala kí tá sa,
más részt az épü let aka dály men te sí té se és hő tech nikai, mű -
sza ki, épü let gé pé sze ti fel újí tá sa volt a cél. A pá lyá za tunk
si ke res volt és 118 526 723 Ft ös  sze gű tá mo ga tás ban ré sze -
sül tünk, amely nek mind ös  sze 5% az ön rész.

Ter ve ink sze rint a le he tő leg gyor sab ban – akár már most
ta vas  szal meg kez dőd het az épít ke zés. En nek so rán a mai kor
ener gia szab vá nya it tel je sí tő nyí lás zá rók ke rül nek a fa lak ba.
Komp lett kül ső hő szi ge te lést kap az épü let, így már csak az
itt meg je le nő ener gia meg ta ka rí tá sok kal né hány év alatt
meg té rül a pá lyá za ti ön rész. A pa la te tő he lyett egy sé ge sen
cse rép ke rül a fö dém re és meg va ló sul az aka dály men te sí tés
is. És ami ta lán a leg in kább fon tos: két új he lyi ség gel bő vül
az épü let. Ez zel meg szű nik a zsú folt ság, sőt a jö vő ben akár
2,5 éves gyer me kek is fel vé telt nyer het nek az óvo dá ba.

2010-ben a Tisz ta For rás Szö vet ség vá lasz tá si ígé re te volt,
hogy min den le het sé ges pá lyá za ti pénzt igyek szik majd Sződ -
ligetre hoz ni. A mos ta ni pá lyá za ti ös  szeg gel együtt már ös  sze -
sen kö zel fél mil li árd fo rint ál la mi- és eu ró pai uni ós tá mo ga -
tást si ke rült a köz ség fej lő dé sé nek szol gá la tá ba ál lí ta nunk az
el múlt két év alatt. Óri á si si ker ez! Kü lö nö sen, ha fi gye lem be
vesszük, hogy or szá gos szin ten az ön kor mány zat ok anya gi
hely ze te men  nyi re szű kös, alig kez dőd nek új be ru há zá sok és
– ép pen a kö zép-ma gyar or szá gi ré gió ban – men  nyi re ke vés a
pá lyá za to kon el nyer he tő tá mo ga tás.

Ju hász Bé la

Újabb nagyberuházás készülhet
Szõdligeten
Is mét pá lyá za tot nyert az ön kor mány zat – most 118 000 000 Ft-ot az óvo da 
fel újí tá sá ra és bõ ví té sé re

A mai kor ener gia szab vá nya it tel je sí tő nyí lás zá rók ke rül nek a fa lak ba, komp lett kül ső hő -
szi ge te lést kap az épü let. A pa la te tő he lyett cse rép ke rül a fö dém re és meg va ló sul az aka -
dály men te sí tés is. Két új he lyi ség gel bő vül az épü let, így a jö vő ben akár 2,5 éves gyer me -
kek is fel vé telt nyer het nek az óvo dá ba.
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Meg kez dõ dik a Szõdliget ár víz vé del mét
szol gá ló gát rend szer épí té se, mi u tán a
köz ség el sõ em be re és a köz be szer zé si
pá lyá za ton nyer tes cég ve ze tõ je ma alá ír -
ta az er re vo nat ko zó szer zõ dést.

Az ün ne pé lyes ese mé nyen Ju hász Bé -
la, Szõdliget pol gár mes te re el mond ta,
hogy a kép vi se lõ-tes tü let – hos  szas elõ -
ké szü let után – feb ru ár ban in dí tot ta el a
köz be szer zé si el já rást, me lyet a Colas
Alterra Zrt. nyert meg a 260.377.033 fo -
rin tos net tó aján la tá val.

A pol gár mes ter ki emel te, hogy az ár -
víz vé del mi mû ko ro na ma gas sá ga az el -
múlt száz év leg ma ga sabb du nai víz ál lá -
sá ból ere dez te tett mér ték adó ár víz szint

fe lett egy mé ter rel lesz. Mint hoz zá tet te,
bár a ki vi te le zõ, a Colas Alterra Zrt. még
nem dol go zott a köz ség ön kor mány za tá -
nak, ám je len tõs re fe ren ci á val ren del kez -
nek ha son ló mun kák ban, így pél dá ul a
felsõzsolcai új ti szai védmû épí té sé ben is.

A szer zõ dés alá írá sa után át adás ra ke -
rült a mun ka te rü let, ahol a cég ve ze tõ je
el mond ta, hogy a gát épí té si mun kák kal
hat hó nap alatt kell vé gez ni ük. Mint el -
hang zott, a szer zõ dés ben rög zí tet ték azt
is, hogy a védmû épí tést meg elõ zõ en a
cég nek a ré gé sze ti és a lõszermentesítési
fel ada to kat is el kell lát nia.

Ju hász Bé la pol gár mes ter fel hív ta a
pol gá rok fi gyel mét ar ra is, hogy a 2-es út

és a Du na kö zöt ti te rü let egy ré sze már
ma is mun ka te rü let – hi szen ott a gát
nyom vo na lá ban az Ipoly Er dõ Zrt. a fa -
ál lo mány ki ter me lé sét vég zi, vár ha tó an
már ci us vé gé ig – ezért a kör nyé ken ne
meg szo kás ból köz le ked je nek.

A „Szõdliget köz ség ár víz vé del mi fej -
lesz té se” el ne ve zé sû, KEOP-2.1.2/2F/09-
11-2012-0003 szá mú pro jekt össz költ sé -
ge 374.644.563 fo rint, mely nek tel jes
egé sze vis  sza nem té rí ten dõ tá mo ga tás.

A vár ha tó an 2013. vé gé ig be fe je zõ dõ pro -
jekt az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val, a Ko hé -
zi ós Alap társ fi nan szí ro zá sá val va ló sul meg.

Szõdliget, 2013. már ci us 27.

Aláírták a kivitelezői szerződést

ÁTADTÁK A MUNKATERÜLETET, INDUL A GÁTÉPÍTÉS
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Tan me se gyer me kek nek (és fel nőt tek nek)

Biz to san ne ked is van egy per se lyed, tit kos do bo zod, ami ben a zseb -
pén zed gyűj töd. És biz to san ná la tok is van osz tály pénz, amit az osz -
tály fő nö köd szed be, és ami ből ta vas  szal el men tek egy vi dám osz tály -
ki rán du lás ra. van egy ilyen nagy per se lye az ál lam nak (és az ön kor -
mány zat ok nak) is, aho va az em be rek tesz nek be le kö zö sen pénzt. Mi -
re kell ez a kö zös pénz? Reg gel fel szállsz a busz ra, vil la mos ra, be mész
az is ko lá ba, ahol ta ná ra id sok hasz nos do log ra ta ní ta nak. Ha fáj a tor -
kod, anyu kád el visz az or vos hoz.

Mi ért adó zunk?

Ők mind ab ból a pénz ből kap nak fi ze tést, amit a töb bi em ber az
ál lam kö zös per se lyé be be fi zet. A rend őrök el fog ják a rab ló kat, a fo -
lyón pe dig hí don tudsz át men ni, amit szin tén a nagy kö zös per sely -
ből fi zet ki az ál lam. A fel nőt tek a fi ze té sük egy ré szét be le te szik a kö -
zös ál la mi per sely be. Ezt a pénzt hív juk adó nak. Mi nél töb bet tesz be -
le va la ki a kö zös per sely be, an nál töb bet tesz azért, hogy te szép is -
ko lá ba jár hass, tisz ta park ban játsz hass. Aki nek ke ve sebb pén ze van a
sa ját per se lyé ben, ő ke ve seb bet is tesz be le a kö zös be, ez így igaz sá -
gos. Ha anyu kád meg kér, hogy vidd le a sze me tet, és Te nem fo gadsz
szót ne ki, ak kor va la ki más nak kell le vin nie azt. Így van ez az adó val
is. Van nak akik egy ál ta lán nem akar nak a kö zös per sely be be le ad ni,
sze ret nék a pén zü ket a ma guk per se lyé be el ten ni. Ők azok tól vesz nek
el, aki be csü le te sek. Ez pe dig ugyan olyan bűn, mint a lo pás.

A tor na órán nem fut min den ki egy for ma gyor san, és biz to san van
„leg jobb ma te kos” a te osz tá lyod ban is. Ugyan így a fel nőt tek sem egy -
for mák: van, aki so kat dol go zik, és van, aki sze ret ne, de nem tud dol -
goz ni, mert be teg, vagy sé rült. Ha nem tud dol goz ni, ak kor nincs fi -
ze té se, ami ből ételt, ru hát ve het. Kö zös ség ben élünk, fe le lő sek va -
gyunk egy má sért, ezért ezt nem hagy juk.

Ho gyan se gí tünk an nak, aki nem tud dol goz ni?

A jó ma te ko sok se gí te nek a fel ad vá nyo kat ne he zeb ben meg ol dó ba -
rá ta ik nak, és egy csa lád ban is se gí tik egy mást a ro ko nok a baj ban. A
dol go zó fel nőt tek ugyan így se gí te nek a be teg ség, vagy más baj mi att
ne héz hely zet ben élő em be re ken, csa lá do kon. A fel nőt tek azért is fi -
zet nek a kö zös ál la mi (ön kor mány za ti) kas  szá ba, hogy az adó juk ból
az ál lam (ön kor mány zat) se gít sen a rá szo ru lók nak.

For rás: http://www.debreczenijozsef.hu/download/penzkerdes.pdf

HOGY IS VAN EZ?
Sződliget köz ség ben a 2013 ja nu á ri ki mu ta tá sok alap ján a kü lön bö -
ző adó ne me ken ke let ke zett adó hát ra lék meg ha lad ja a 40 mil lió fo -
rin tot. Ez az ös  szeg az éves be vé te lünk ti ze de, az az 100 Ft ki ve tett
adó ból, 10 fo rint nyi adó nem ér ke zik be. Sződligeten az el múlt két
év ben nem ve zet tünk be új adó ne me ket és nem emel tünk sem mi lyen
adót! Ezt sze ret nénk a to váb bi idők ben is így foly tat ni, ezért a jö vő -
ben sok kal na gyobb hang súlyt kell hogy kap jon az adó hát ra lék ok be -
haj tá sa. El ső lé pés ben egy kö ve te lés ke ze lő cé get bíz tunk meg az zal,
hogy ke res se fel a hát ra lé ko so kat. So kan nem ér tik, hogy mi ért kell
adót fi zet ni. Ne kik szól ez a tan me se.

Lét szám le épí tés
a hi va tal ban

Az or szág gyű lés ál tal el fo ga dott köz pon ti
költ ség ve tés tá mo ga tást biz to sít az ön kor -
mány za ti hi va tal mű kö dé si ki adá sa i hoz, az
el is mert hi va ta li lét szám alap ján. Sződliget
Köz ség Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va -
ta lá ban ko ráb ban 12 fős stá tusz volt, de
most a jog sza bály ban rög zí tett kép let alap -
ján, el is mert lét szá ma mind ös  sze 10 fő.
Sződliget Köz ség Ön kor mány za ta meg fe -
lel ve a tör vé nyi kö te le zett sé gé nek, költ ség -
ve té si ren de le té ben a Pol gár mes te ri Hi va -
tal lét szá mát 10 fő ben ha tá roz za meg.

A já rá si hi va ta lok fel ál lí tá sá val a szo ciá -
lis és gyám hi va ta li fel ada tok egy ré sze az
új hi va tal hoz ke rült:

– idős ko rú ak já ra dé ka,
– ápo lá si díj,
– egész ség ügyi szol gál ta tás ra jo go sult -

ság,
– közgyógyellátás,
– ha di gon do zás,
– sze mé lyi adat és lak cím nyil ván tar tás

ve ze té se,
– tan kö te les ta nu lók iga zo lat lan mu lasz -

tá sa ese tén a fel ada tok el lá tá sa,
– tan kö te les ko rú ak nyil ván tar tá sa,
– gyer me kek ide ig le nes ha tá lyú el he lye -

zé se,
– vé de lem be vé te li el já rás,
– csa lá di pót lék ter mé szet be ni nyúj tá sá -

ról dön tés,
– is ko láz ta tá si tá mo ga tás szü ne tel te té sé -

vel kap cso la tos ügy in té zés.
A já rá si rend szer be ve ze té se, il let ve az

is ko la ál la mo sí tá sa a hi va ta los in dok lá sa
az el bo csá tá sok nak. Sződ li ge ten mind két
köz  tiszt vi se lő min den el lá tást meg kap,
ame lyet tör vé nyi elő írá sok sze rint lét szám -
le épí tés kor meg kell kap nia: ilyen a fel -
men té si idő és a vég ki elé gí tés. A két köz -
tiszt vi se lő ré szé re az ön kor mány zat meg -
kö ze lí tő leg 5 mil lió fo rin tot fi zet ki. A fel -
ada tok el lá tá sa re mél he tő leg 10 fő vel is
meg va ló sít ha tó.

LOMTALANÍTÁS
2013. május 24.

(péntek)
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A 2013-as év az ön kor mány zat és a la kos ság szá má ra is igen ke mény esz -
ten dõ nek ígér ke zik. Szõdliget ese te tö ké le te sen il luszt rál ja, hogy az ed dig pél -
da mu ta tó an gaz dál ko dó te le pü lé sek a leg na gyobb vesz te sei az ön kor mány za ti
rend szer vál to zá sá nak, mi u tán sok kal több for rást von tak el tõ lük, mint ameny -
 nyi fel adat ná luk ma radt. A na pok ban vol tam a Ma gyar Ön kor mány zat ok Szö -
vet sé gé nek a kon fe ren ci á ján. Meg le pett, hogy a te le pü lé sek több sé ge nem tud
hi ány nél kü li költ ség ve tést ter vez ni. Szõdligeten – há la az el múlt két év jó
gaz dál ko dá sá nak – egy elõ re nincs ilyen prob lé ma! Az el múlt évek ben fel -
hal mo zott pénz ma rad vá nyok, il let ve a le kö tött bank be té te ink biz to sí té kot je -
len te nek ar ra, hogy a kö te le zõ fel ada ta in kat úgy tud juk el lát ni, hogy to vább ra
se zsi ge rel jük ki újabb és újabb adók kal a szõdligeti em be re ket. Igen fon tos
meg je gyez ni, hogy a köz ség ve ze té se tu da to san ké szült a je len re, hi szen aki
ele mez te a 2012. év tör té né se it, an nak nem oko zott meg le pe tést a GDP sza -
bad esé se és az ezt kö ve tõ bru tá lis ál la mi el vo nás. Amen  nyi ben to vább rom -
lik a gaz da sá gi kör nye zet, ar ra az eset re is van for ga tó köny vünk. Az el múlt
évek ben Szõdliget köz ség költ ség ve té si fõ ös  sze ge 450 mil lió fo rint kör nyé kén
moz gott. Az is ko la ál la mo sí tá sá val el vont adó be vé te lek mi att az idei költ ség -
ve té si fõ összeg egy har ma dá val ke ve sebb, az az ös  sze sen 309 mil lió fo rint. A
jog sza bá lyi in dok lás úgy szólt, hogy az ön kor mány zat ok egyik kö te le zõ fel -
ada tát, az alap fo kú ok ta tást, mint fel ada tot át ve szi az ál lam, ezért az eh hez kap -
csol ha tó for rást is el von ja az ön kor mány zat ok tól. Az év ele jé tõl a pe da gó gu -
sok mun kál ta tó ja a Klebelsberg In téz mény fenn tar tó Köz pont lett. A KLIK fi -
ze ti a bé re ket, bér jel le gû ki fi ze té se ket pl. mun ká ba já rást, ét ke zé si tá mo ga tást
stb. és a szak mai té mák hoz kap cso ló dó ki adá so kat. A pe da gó gu si bé rek
Szõdliget ese té ben 2012-ben 92 mil lió fo rint ös  sze get tet tek ki. Az adó el vo ná -
sok ös  sze ge en nél nagy ság ren dek kel na gyobb! Te le pü lé sünk ese té ben az adó -
el vo ná sok mér té ke há rom adó ne met érin tett. El vo nás ra ke rült a gép jár mû súly -
adó 60%-a, va la mint a sze mé lyi jö ve de lem adó ko ráb ban az ön kor mány zat ok
ré szé re vis  sza osz tott (8 szá za lék nyi) ré sze és az adó erõ ki egyen lí tés. Ez ös  sze -
sen 150 mil lió fo rint. Ég be ki ál tó kü lönb ség van a 92 mil li ós fel adat el vo nás
és a 150 mil li ós for rás el vo nás kö zött. Meg lá tá som sze rint ez az egész adós -
ság kon szo li dá ció ah hoz eset hez ha son lít, ami kor egy nyug dí jas fér fi vá sá rol
ban ki hi tel re egy au tót. Egy szer csak kap egy le ve let az ál lam tól, mi sze rint az
ös  szes nyug dí jas, min den au tó hi te lét ki fi ze tik. Örül is na gyon hõ sünk egé szen
ad dig, amed dig a le vél al ján lé võ ap ró be tûs rész hez nem ér. Mert ott ezt ol -
vas sa: „és ez zel egyi de jû leg har ma dá val csök kent jük a nyug dí ju kat”. El né zést
ké rek nem kí ván tam sen kit meg sér te ni a tan me sé vel, csak rá vi lá gí ta ni a lé nyeg -
re. Az adós ság át vál la lás egy sze ri ügy let volt, a be vé te lek meg csa po lá sa pe dig
ad dig fog tar ta ni „amíg vi lág a vi lág”. Ak kor va jon men  nyi is az an  nyi? Ko -
ráb ban az hang zott el, bi zo nyos fel ada tok a lét re jö võ já rá si hi va ta lok hoz ke rül -
nek el. De ez csak a kör zet köz pon ti jegy zõk ese té ben igaz, akik nek a te le pü -
lé sén ta lál ha tó ál ta lá ban a já rás köz pont is. A nem kör zet köz pon ti jegy zõk tõl
vi szont csu pán cse kély szo ci á lis és gyám ügyi fel adat ke rült el. Mond hat nánk,
hogy szin te min den ma radt a ré gi ben – leg alább is a fel ada tok te rü le tén –, vi -
szont az anya gi le he tõ sé ge ink ala po san és meg lá tá som sze rint arány ta la nul meg
let tek nyir bál va.

Ju hász Bé la

Men  nyi is az an  nyi?
Szõdliget köz ség 2006-ban fel vett 38 mil lió fo rin tos hi te lét vál lal ta át az ál -
lam. Az érem má sik ol da la vi szont a te le pü lé sün ket érin tõ bru tá lis for rás -
el vo nás, amely az ön kor mány zat ok fi nan szí ro zá sá nak át ala kí tá sá val idén
érez te ti elõ ször a ha tá sát. Szõdligeten 30 szá za lék kal csök ken a ta va lyi hoz
ké pest a 2013-as bü dzsé. Ez a leg ki sebb te le pü lé sek ese té ben fel ér egy ki -
vég zés sel. Szõdligetet nem ér te vá rat la nul a hely zet.
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OKOS NÕK
Klubja

következő három havi
programja:

Április 13.
Kirándulás Zebegénybe

Szőnyi Múzeum, Napraforgó
házak és a katolikus templom

megtekintése, találkozás a
vasútállomáson 9 órakor

(batyus túra)

Május 11.
Madár lesen

A csonttollú és a többiek –
Kardos Éva élményei

Június 8.
Grafológiai alapismeretek

Kovács Krisztina grafológus
foglalkozása

Továbbra is várunk minden kedves
érdeklődőt programjainkra, gyere

közénk tanuljunk egymástól!

További információ:
kovacscris@freemail.hu, 

06-30-511-6260
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...egy csésze kávé...

Varga Katával

Ki gon dol ná, hogy õ, aki köz tünk jön-megy, me le gí tõ ben ku tyát sé tál tat, nagy cso ma gok kal bi cik li zik,
amúgy az EL TE tan szék ve ze tõ je, a Ma gyar Hip nó zis Egye sü let el nö ke, az EL TE Perinatális Szak ta -
nács adó sza ká nak ala pí tó ve ze tõ je, és most ép pen egy new yorki ki adó nak ké szít köny vet a Hip no ti -
kus In ter ak ció Fe no me no ló gi á ja cím mel, ami nek a bo rí tó ját a fia ter ve zi? Nos, eb ben a be szél ge tés ben
mind er rõl nem lesz szó.

Kér lek, me sélj egy ki csit ar ról, ho -
gyan ke rül tél Szõdligetre.

Pest rõl köl töz tünk ki ide, 1996-ban,
mert már na gyon el vágy tunk a pa nel la kás -
ból, ahol lak tunk. Ke res gél tünk ak kor már
sok fe lé, de pél dá ul a Du na bu dai ol da la a
tö meg köz le ke dés ne héz sé ge mi att nem jö -
he tett szó ba. Ugye én az EL TE-n ta ní tok,
és egy szer, ami kor a hall ga tók kal bi cik li -
tú rá ra men tünk Fótra, át ke re kez tünk
Szõdligeten. Ak kor még nem tud tam,
hogy a Du nai fa so ron já runk, csak azt,
hogy olyan itt, mint ha har minc év vel visz -
 sza men nénk az idõ ben. Ez na gyon meg ra -
ga dott. Rög tön meg néz tem a vas úti me net -
ren det, hogy va jon ho va men nek in nen a
vo na tok. A Nyu ga ti pá lya ud var ra? Az re -
mek. Ami kor ha za ér tem, azt mond tam a
fér jem nek: „kép zeld, van egy falu…” Õ
meg: „kép zeld, van egy hir detés…” Ta lál -
tunk sze ren csé sen egy üres tel ket, amit
meg vet tünk, és las san-las san fel épí tet tük
az ott ho nun kat. A nagy fi únk ak kor hét
éves volt. A két ki sebb már ide szü le tett.

Te hát vál lal tad a na pi in gá zást Bu da -
pest és Szõdliget kö zött?

Per sze. Fér jem is, én is Pes ten dol go -
zunk. Ki fe je zet ten sze re tem, hogy vo na -
ton kell utaz nom be és vis  sza – le szá mít -
va a reg ge li vá ra ko zást a ké sõ, ki ma ra dó
vo na tok ra. Ám ha meg ér ke zik a sze rel -
vény, az út kö zel há rom ne gyed órá ja alatt
van idõ rá han go lód ni a mun ká ra vagy a
ha za té rés re. Ki vá ló le he tõ ség ez akár az
ol va sás ra, akár a nyelv ta nu lás ra. Eh hez
kap cso ló dik egyik ré gi öt le tem: mi lyen jó
len ne, ha szer ve zõd né nek af fé le nyelv ta -
nu ló ko csik, ahol az uta zás alatt nyelv ta -
nár tar ta na órát az ér dek lõ dõk nek. Mond -
juk; utol só ko csi: an gol ha la dó, elõt te
spa nyol kez dõ, és így to vább.

Pes ten egyéb ként bi cik li vel köz le ke -
dünk. Fér jem a vo na ton hoz za-vi szi, én

pe dig a Nyu ga ti ban tar tom a brin gát.
Nem egy lo pás ra csá bí tó da rab per sze; a
la kat töb bet ér, mint a jár gány. Ter mé sze -
te sen a szõdligeti ke rék pár sze re lõ mes ter
se gít a kar ban tar tá sá ban.

Jól ér zi tek ma ga to kat itt?
Na gyon. Az évek so rán né hány mé -

lyebb is me ret sé get kö töt tünk, fõ ként a
gye re ke im osz tály tár sa i nak szü le i vel.
Né há nyuk kal an  nyi ra, hogy egy más gye -
re ke i nek a ke reszt szü lei is let tünk. De a
pes ti ba rá ta in kat sem ve szí tet tük el. Sõt,
töb bet van nak ve lünk, mint ha csak fel ug -
ra ná nak a vá ro si la ká sunk ba. Pél dá ul az
egye te men ko sár lab dáz tunk, és ab ból
meg ma radt egy a mai na pig ös  sze já ró ba -
rá ti tár sa ság. Min den ki más te rü let hez
ért, és ha von ta va la me lyi künk tart egy
elõ adást ked venc té má já ról a töb bi ek nek.
Leg utóbb pél dá ul a ját szó te rek EU-s
szab vá nya i ról meg a gén ma ni pu lált nö vé -
nyek rõl volt szó.

Szá mom ra tö ké le te sen meg fe lel az a
faj ta em be ri kap cso lat rend szer, ami
Szõdligeten kö rül vesz. A klas  szi kus fa lu -
si lét tel já ró szo ros kö zel ség sok len ne, a
pa nel ri deg sé ge pe dig el bor zaszt. Itt épp
an  nyit tu dunk a má sik ról, amen  nyi szük -
sé ges. Kö szö nünk, is mer jük egy mást arc -
ról, so kak kal van va la mi lyen kö zös él mé -
nyünk. Ha egy mes ter em ber re van szük -
ség, ter mé sze te sen az is me rõst fog juk
hív ni. A szak mám ból tu dom, hogy az
ilyes faj ta, így mond juk: tár sas tá maszt
nyúj tó kap cso la tok vé dõ fak tor sze re pet is
be töl te nek. Sok szor nem az a leg fon to -
sabb, hogy konk rét se gít sé get kap jon va -
la ki, elég a tu dat, hogy vol na ki hez for -
dul ni. Még a be teg sé gek tõl is véd bi zo -
nyos mér té kig, ha az em ber olyan kör -
nye zet ben él, ahol na pon ta kö szön ni tud
öt-hat em ber nek, aki nem a leg kö ze leb bi
hoz zá tar to zó ja, és kel le mes él mé nyek,

em lé kek kö tik ös  sze õket. Ez pe dig Szõd -
ligeten mû kö dik. Hó na po kig lel ke sen kö -
szön töt tük egy mást egy idõs bá csi val, ho -
lott csak an  nyi kö tött ös  sze ben nün ket,
hogy kö zö sen la pá tol tuk a ho mo kot az ár -
víz nél. Mi kor ha lál hír ét hal lot tam, meg -
ren dí tett.

Az is na gyon jó, hogy ah hoz ké pest,
mek ko ra a fa lu, ren ge teg szol gál ta tás el -
ér he tõ. Van kis bolt (ahol tud ják dél után,
hogy vett-e édes anyám reg gel te jet), van
pa ti ka, szá mos bolt, pos ta, bank, au tó sze -
re lõ, vi rá gos, és még so rol hat nánk. Jó val
egy sze rûbb bár mit el in téz ni itt, mint a
sze mély te len nagy vá ros ban.

Amit vi szont hi á nyo lok, az a fi a ta lok
szá má ra von zó te rep, kö zeg. A ki csik nek
épült ugyan ját szó tér, de a ka ma szok nak
nincs ho va men ni. Le het ne pél dá ul bi cik -
lis ug ra tót, te ke pá lyát, ping pon go zó he -
lyet ki ala kí ta ni. Szim pa ti kus kez de mé -
nye zés volt az is ko la ud va rá nak jég pá lyá -
sí tá sa. Több ilyen le he tõ ség re vol na szük -
ség, ak kor ke vés bé jár ná nak el a fi a ta lok
szó ra koz ni Vác ra, Pest re, vagy tar tal ma -
sab ban tel ne az idõ a ci gi-ener gia ital vas -
út ál lo má si „él ve ze te” he lyett.

A na gyob bik fi am, aki Pes ten volt ki -
csi, ma új ra ott él. A két ki sebb vi szont
an  nyi ra itt nõtt fel, hogy még a moz gó -
lép csõ re is rá cso dál koz nak. Rit kán já runk
fel ve lük a vá ros ba, in kább más fe lé me -
gyünk.

Van egy Du na-par ti tel künk is a rác ke -
vei Du na-ág nál. Na gyon sze ret jük a vi -
zet, eb bõl is lát szik. Min den nyá ron csa -
lá di bi cik li tú rát te szünk va la me lyik ha zai
vi dé ken. A hos  szú hét vé ge ken pe dig ba -
rá ti há zas pár ral uta zunk egy-egy még-
nem-látott kör nyék re.

Ha tá ro zott vé le mé nyem, hogy job ban
meg ké ne be csül nünk a ter mé sze ti ér té -
ke in ket. A töb bé-ke vés bé érin tet len Du -
na-par tot, azt, hogy még van nak ma da -
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rak, sünik. A vi szony la gos csen det és a jó
le ve gõt. Az pél dá ul ré mes sze rin tem,
ami kor a „ze né lõ” au tók jár ják a fa lut. Jó
len ne el ér ni, hogy ez a zaj szen  nye zés
meg szûn jön, vagy leg alább va la mi kel le -
me sebb, csi lin ge lõ hang gal je lez ze nek.
Ugyan ilyen fáj dal mas szá mom ra min den
le be to no zott négy zet mé ter, vagy (ko csi
ál tal) ki ta po sott fû.

Hogy lá tod? Mi vál to zott Szõdligeten
az el múlt más fél év ti zed ben?

A barackosi rész tel je sen ki épült. A
Du na mel lett la kó park nõtt ki a föld bõl,
és így ke ve sebb lett a zöld te rü let. Élet re
kelt vi szont a sport pá lya. Szok tunk is le -
jár ni ko sa raz ni.

Fej lõ dés, hogy kez de nek rend sze res sé
vál ni egyes prog ra mok, ami foly to nos sá -
got és rit mus hoz a fa lu éle té be. Ilyen pél -
dá ul a ci vil kez de mé nye zé sû sze mét gyûj -
té si ak ció, a fa lu nap, a Mi hály na pi vá sár,
a fõ zõ ver seny, a Mé zes ka lács fa lu. Ta lán
ér de mes len ne egy ka len dá ri um fé le köz -
re a dá sa év ele jén, ami tar tal maz ná eze ket
a he lyi ese mé nye ket. Így még töb bek hez
jut na el a hír. Sõt. Töb ben ve het né nek
részt az elõ ké szí tés ben is, ami szin tén jó
le he tõ ség a kö zös ség épí té sé re.

Azt hal lot tam, van egy táj ház öt le ted
is. Me sél nél er rõl bõ veb ben?

Egye di len ne, és biz tos so kak szá má -
ra ér de kes, ha Szõdligeten „retro táj ház”
nyíl na. Egy olyan kö zös sé gi és ki ál lí tó
tér, ahol a kö zel múl tunk tár gyi em lé ke i -
vel le het ne ta lál koz ni több fé le for má ban.
On nan jött az öt let, hogy a gye re ke ink
egy cso mó dol got nem is mer nek már, ami
pe dig nem rég még az éle tünk lé nye ges
ré sze volt. Mi lyen a tár csás te le fon, az
egy csa tor nás té vé, a tan köny vek kék cso -
ma go ló pa pír ja? Em lék szünk még az is -
ko lai ta ka rék bé lyeg-gyûj tés re? A ré gi
kár tya nap tá rok ra? Eze ket és tár sa i kat
mu tat hat ná be ez a táj ház. A bü fé ben ott -
hon kás fel szol gá ló ad ná a Bam bit és a
rán tott hú sos vagy fa sír tos utas el lá tós
zsöm lét. A ká vé le het ne szimp la is, a tej -
szín ha bot pe dig hab szi fon ból kap nánk
be le. Mo za ik pad ló, szkáj fo tel, a fa lon
Fré di és Bé ni. El is kezd tem már gyûj te -
ni ezt-azt. Gon do lom, má sok nál is akad
ott hon olyan, amit ér de mes len ne be mu -
tat ni. Le gyen az fel hí vás is: aki nek van e
cél ra fel ajánl ha tó tár gya, ne tán há za, amit
szí ve sen hasz no sí ta na így – je lent kez zen!

Kö szö nöm, hogy meg osz tot tad ve lünk
a gon do la ta i dat.

… Én pe dig a le he tõ sé get.
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Sződligeti Nyug dí jas Fér fi ak 
Ba rá ti Kö ré nek 15. év for du ló ja

2013. feb ru ár 6-án 15 éves év for du -
lót ün ne pelt a he lyi nyug dí jas fér fi
klub. A je les ese mé nyen részt vett
köz sé günk al pol gár mes te re, Sza bó
At ti la, az ese mény ről hírt adott az
ES TV is. Az aláb bi ak ban az ün nep -
sé gen el hang zott Pa lo tai Já nos klub -
ve ze tő ün ne pi kö szön tő jét ol vas -
hat ják.

A nyug dí jas ba rá ti kör 1998. 02. 16-án ala kult, Bá nya vá ri Pé ter köz re mű -
kö dé sé vel. A ve ze tő ség, va la mint a klub tag ok egy más irán ti tisz te le té nek
és ös  sze tar tá sá nak kö szön he tő en a klub a mai na pig fo lya ma to san mű kö -
dik.

Ha von ta egy szer tar tunk klub na pot 17–20 fő rész vé te lé vel. A hely színt
min dig a prog ram nak meg fe le lő en vá lasz tot tuk meg. Kö zös sé gi Ház,
sport pá lya, ba rá ta ink meg hí vá sa kap csán kü lön fé le hely szí nen, még gép -
ko csi ga rázs ban is.

Klub nap ja ink min dig ba rá ta ink ak tu á lis név na pi, il let ve szü le tés na pi
kö szön té sé vel kez dőd nek.

Meg be szél jük az Or szá gos Szö vet ség, a Pest Me gyei Szö vet ség és az
Ön kor mány zat ál tal ki adott tá jé koz ta tást, fon to sabb ese mé nye ket. Ba rá -
taink hu mo ros elő adá sai, vicc me sé lé sek, nó táz ga tás, majd bingo já ték kal
ér vé get a klub nap.

Cél ki tű zé se ink kö zött min dig el ső sor ban a tar tal mas szó ra ko zás és ki -
kap cso ló dás kap hang súlyt. A Kul túr ház ban több eset ben a Női Klub bal
kö zö sen jó han gu la tú tán cos, já té kos, éne kes ren dez vé nye ket, nő na pi ün -
nep sé ge ket szer vez tünk. A ci vil szer ve ze tek kel a sport pá lyán nyár bú csúz -
ta tó, a Du na-par ton a fő ző ver seny, mely min den év ben meg ren de zés re ke -
rült. Az Ön kor mány zat ve ze té sé vel a kap cso la tunk jó, az ak tu á lis kér dé -
sek ben fi gye lem be ve szik ja vas la ta in kat. Több klub ta gunk dol go zik a vá -
lasz tá si bi zott ság ba, va la mint az Idő sek Ta ná csá nak Bi zott sá gá ba és köl -
csö nö sen se gít jük egy más mun ká ját. A klub nyi tott a köz ség ben mű kö dő
tár sa dal mi és ci vil szer ve ze tek fe lé. En nek bi zo nyí té ka, hogy tag ja ink részt
vesz nek más szer ve ze tek ben is és te vé ke nyen se gí tik mun ká ju kat. Ren dez -
vé nye ink ről, te vé keny sé günk ről ki ál lí tást, il let ve ve tí tés for má já ba mu ta -
tunk be né hány mo men tu mot, mely a klub éle tét és mű kö dé sét áb rá zol ja.

Ki rán du lá sa in kat au tó bus  szal, vo nat tal, és sa ját gép jár mű vel szer vez -
tük. Nem fe led ke zünk meg azok ról a klub tag ja ink ról sem, akik be teg sé -
ge ik mi att nem tud ják lá to gat ni klub nap ja in kat, tart juk ve lük a kap cso la -
tot és meg lá to gat juk őket. Nem utol só sor ban em lí tem azo kat a ba rá ta in -
kat, akik el tá voz tak az élők so rá ból, em lé kü ket meg őriz zük, és tisz te let -
tel gon do lunk rá juk.

Vé ge ze tül el ér kez tünk 2013. feb ru ár 6. nap já hoz, ami kor a 15. éves
év for du lót ün ne pel jük.

Ked ves ba rá ta im! Kí vá nom, hogy a fény még so ká ig re ánk su gá roz zon,
hogy az egész ség és a bol dog ság ben nün ket so ha el ne hagy jon. Kí vá -
nom, hogy így együtt még jó né hány 15 éves ju bi le u mi ün ne pet és évet
él jünk meg. Is ten él tes sen ben nün ket! A jö vőt il le tő en pe dig, mint ahogy
ed dig tet tük, to vább ra is pél da mu ta tás sal, össze fo gás sal és meg fe le lő alá -
zat tal vi sel tes sünk em ber tár sa ink és egy más iránt.

Pa lo tai Já nos
Nyug dí jas Fér fi ak Ba rá ti Kö re El nö ke
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A ka rá cso nyi idő szak el múl tá val a
me ző gaz da sá gi mun kák meg kez dé se
előtt a te let zá ró idő szak ban sok fe lé
ren dez tek bá lo kat, tánc mu lat sá go kat a
fal vak ban.

Az el adó lá nyo kat, il let ve há za su -
lan dó fi a tal em be re ket ezen az ese mé -
nye ken ve zet ték be a tár sa ság ba, te hát
a pár vá lasz tás ban, tár sa sá gi élet ben
volt fon tos sze re pük.

Ja nu ár, feb ru ár a mi óvo dánk ban is
a far san gi mu lat ság je gyé ben zaj lott. A
ki sebb gyer me kek cso port ja ik ban bá -
loz tak.

A na gyobb óvo dá sok far sang ja feb -
ru ár 9-én ke rült meg ren de zés re az is -
ko la tor na ter mé ben. A mu lat sá got
meg elő ző en a szü lők se gít sé gé vel az
óvo da dol go zói fel dí szí tet ték a tor na -
ter met a gye re kek ál tal ké szí tett mun -

kák kal. Ez zel már elő ké szí tet tük a ben -
ső sé ges bá li han gu la tot. A bál hoz hoz -
zá tar to zik az „eszem-iszom” is, ezt a
szü lők ál tal fel aján lott (ho zott-ké szí tett)
sü te mén  nyel és üdí tők kel biz to sí tot tuk.

Ve ze tőnk meg nyi tó ja után meg kez -
dő dött a há rom na gyobb óvo dás cso -
port tánc be mu ta tó ja.

El ső nek a ci ne ge (nagy-kö zép ső)
cso port pro duk ci ó ját lát hat tuk, amely
a fo ci VB han gu la tát idéz te.

Ezt kö ve tő en a vö rös begy (kö zép ső)
cso port tűz ma nói káp ráz tat ták el a kö -
zön sé get.

A sort a fe ke te ri gók (nagy cso por to -
sok) zár ták, akik fel idéz ték ne künk a
ré gi tánc dal ver se nyek (fesz ti vá lok)
han gu la tát.

A foly ta tás ban a jel mez be öl tö zést
kö ve tő en far san gi fel vo nu lást tar tot -

tunk. Já té kos ve tél ke dők ben mér het ték
ös  sze ügyes sé gü ket a cso por tok.

Volt itt ZE NE, TÁNC, TOM BO LA és
akit el ke rült a sze ren cse zsák ba macs -
ká val vi gasz ta ló dott.

A han gu la tot fo koz ta Bor dás Györ -
gyi ál tal ve ze tett óvo dás cso port tánc -
be mu ta tó ja.

A bál be vé tel ét gu mi tég la vá sár lá sá -
ra for dít juk, mely a gye re kek biz ton sá -
gát szol gál ja.

Kö szön jük min den szü lő nek, óvo -
dai dol go zó nak ál do za tos mun ká ját,
fel aján lá su kat, mel  lyel elő se gí tet ték
far san gi bá lunk si ke res le bo nyo lí tá -
sát.

Horváthné Turányik Má ria
Tóthné Pa lo tai Gab ri el la

óvo da pe da gó gu sok

„FIGYELEM, FIGYELEM! KÖZHÍRRÉ TÉTETIK,
A FARSANGI ÜNNEP, MOST ELKEZDÕDIK

IDE GYÛLJÖN APRAJA, NAGYJA,
AKI A MASKARÁKAT LÁTNI AKARJA!”

 
Kedves Babák és Mamák! 

 
Szeretnél gyermekeddel együtt egy felh tlen órán át nevetni, 

játszani, ötletes mondókákat, új lovagoltatókat, dalokat, altatókat 
tanulni, gyermeked mozgását, szókincsét fejleszteni,  

kézm veskedni, új barátokat szerezni? 
 

Ha igen, akkor itt a helyetek a 

CIRÓKA 
JÁTSZÓHÁZBAN. 

 
Várunk minden érdekl d  gyerk cöt fél éves kortól, 4 éves korig,  

meg persze minden társaságra, újdonságra vágyó szül t is! 
 
Helyszín: Közösségi Ház  
                 Sz dliget, Szent István utca 29. 
 
Id pont: Minden csütörtökön, 10 órai kezdettel. 
                Kérünk, hogy a tisztaság meg rzése miatt váltócip t, zoknit hozzatok! 
 
A program ára: Alkalmanként 700 forint (több testvér esetén is). 
 

Nagy szeretettel várok mindenkit!   
                                                                                                          Szabolcs Csilla 

 

Az ala pít vány cél jai kö zött el sõ he lyen a rá szo ru ló gyer me -
kek és fi a ta lok tá mo ga tá sa sze re pel.
Az ala pít ványt egy aránt tá mo gat hat ják in téz mé nyek, ci vil
szer ve ze tek és ma gán sze mé lyek is.
Fel ada ta ink kö zött sze re pel a kul tu rá lis élet, fa lu ren dez vé -
nyek tá mo ga tá sa, sport élet fej lesz té se, fel tét ele i nek ja ví tá sa,
se gít ség nyúj tás ter mé sze ti csa pás, rend kí vü li ese mé nyek
miatt, a köz ség fej lõ dé sé nek és fej lesz té sé nek elõ se gí té se.

Szám la szá munk:
Du na ka nyar Tak. Szöv. 64700124-16593297

El ér he tõ sé günk (le ve le zé si cí münk):
Pol gár mes te ri Hi va tal 

2133 Szõdliget, Szent Ist ván u. 34–36.

Ez úton kér jük, ha te he ti adó ja egy szá za lé ká nak 
fel aján lá sá val se gít se mun kán kat!

Szõdligeti Gyermekekért
és Fiatalokért Közalapítvány
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Bűn ese tek meg elő zé sé ért
Sződligeten 2012-ben ös  szes sé gé ben csök kent a bűn -
ese tek szá ma, saj ná la tos mó don azon ban leg in kább az
év utol só har ma dá ban a be tö ré ses lo pá sok szá ma nőtt.
Amíg 2011-ben 12 ilyen bűn tény volt, ad dig 2012-ben
20. Mind ezek mi att a Pol gár mes ter ké ré sé re ja nu ár ban
mun ka meg be szé lé sen ta lál ko zott a vá ci RKP ve ze tő je,
Dr. Nagy Lász ló al ez re des úr, a bűn ügyi al osz tály ve ze -
tő, Ko vács Ist ván – a sződligeti Pol gár őr ség ve ze tő je – és
a Kép vi se lő tes tü let egy meg bí zott tag ja.

A sta tisz ti kák meg be szé lé se után, a be tö ré ses lo pá sok
és egyéb bűn ese tek meg elő zé sé nek ér de ké ben egy ak -
ció terv ke re té ben a Rend őr ség ve ze tő jé vel, a Kör ze ti
Meg bí zott és a Pol gár őr ség se gít sé gé vel az aláb bi egyez -
ség szü le tett feb ru ár hó nap ra:

– A vá ci RKP meg erő sí ti a sződligeti je len lét ét plusz
egy fő egyen ru hás rend őr ki he lye zé sé vel és meg több -
szö rö zött éj sza kai, nö velt nap pa li jár őr szol gá lat el lát va
nö ve lik biz ton ság ér ze tün ket a KMB és Pol gár őr ség gel
ös  sze fog va.

– A he lyi KMB meg kü lön böz te tő jel zés sel el lá tott au -
tót kap amely a fa lu ba cir kál, fel hív va a fi gyel met a rend -
őri je len lét re.

– A Pol gár őr ség nö ve li ak ti vi tá sát a nap pa li idő szak -
ban is és kü lö nös fi gyel met for dít a ve szé lyez te tett te rü -
le tek re szin tén szo ros össz hang ban a KMB és RKP kép -
vi se lő i vel.

– Egy hó nap után a ta pasz ta la to kat le von va új ra ösz -
sze ül tek meg be szé lés re az érin tet tek.

Ked ves Li ge ti ek, mi is te gyünk a köz biz ton ság ért alap
dol gok be tar tá sá val – ez a Rend őr ség ké ré se is egy ben:

– zár juk aj tó in kat és az au tók aj ta ját is, ne csak éj jel,
nap pal is,

– ne hagy junk elől, szem előtt ér té ke ket – sem a kert -
ben, sem au tó ban,

– fi gyel jünk a szom szé dok ra, le gyen egy „élő meg fi -
gye lő lánc” és ha gya nús moz gást lát va la ki, ér te sít se a
Pol gár őr sé get vagy a he lyi KMB-t.

D.G.

Szõdliget te le pü lést érin tõ en az el múlt idõ szak ban a va gyon
el le ni bûn cse lek mé nyek kö zül a csa lá di há zak sé rel mé re el -
kö ve tett be tö ré ses lo pás vagy kí sér le te va ló sult meg, mely -
nek el kö ve té si mód sze rei a hen ger zár tö rés va la mint a nyí -
lás zá rók fe szí té se. Elõ for dult, hogy a csa lá di ház ud va rá ból
tu laj do ní tot ták el az ott par ko ló sze mély gép ko csit. A sze -
mély gép ko csi lo pá sok vo nat ko zás ban érint ve volt a te le pü -
lés vas útál lo má sa is.

Ki emelt bûn cse lek mény vo nat ko zá sá ban em lí tést ér de -
mel egy cso por tos rab lás ról ér ke zett be je len tés, mely sze -
rint egy fi a tal ko rú sze mélyt tá ma dott meg 3 el kö ve tõ a vas -
út ál lo más ról ha za fe lé tart va és ér té ke it el vet ték. Az el sõd -
le ges nyo mo za ti cse lek mé nyek alap ján meg ál la pí tást nyert,
hogy bûn cse lek mény nem tör tént a fi a tal ko rú sze mély el -
ve szett nek hitt ér té kei mi att ta lál ta ki az ese tet. Szük sé ges -
nek tar tom meg em lí te ni bûn meg elõ zé si szem pont ból az
interneten ke resz tül tör té nõ vá sár lá sok ve szé lye it mely
Szõdligeten la kó sér tet tet is érin tett. Ha le het sé ges ak kor a
meg ren delt ter mé ket sze mé lyes ta lál ko zó so rán vagy ha ez
nem le het sé ges után vé tel lel ve gyük át és ke rül jük az elõ re
tör té nõ uta lást.

A bûn cse lek mé nyek meg elõ zé se ér de ké ben együtt mû kö -
dést dol goz tunk ki a pol gár õr sé gek kel aki ket he ti rend sze -
res ség gel tá jé koz ta tunk az is mert té vált bûn cse lek mé nyek -
rõl így õk is cél irá nyo san tud ják szer vez ni szol gá la tu kat, il -
let ve kö zös szol gá lat el lá tást lá tunk el. A he lyi kör ze ti meg -
bí zott a te le pü lé sen to vább ra is el lát ja szol gá la tát.

Az is ko lai ok ta tás tár gyá ban ter mé sze te sen van le he tõ ség
elõ adás meg tar tá sá ra eh hez ké rem meg ad ni az is ko lai kap -
cso lat tar tó ne vét, hogy idõ pon tot tud junk ve le egyez tet ni.

Dr. Nagy Lász ló r. al ez re des
ka pi tány ság ve ze tõ

Kék HÍ REK

Men tõ sök ta pasz tal ták, hogy köz le ke dé si bal ese tek nél a leg több sé rült nek van
mo bil te le fon ja. Olyan sé rül tek nél, akik kel nem le het kom mu ni kál ni, a se gít sé -
gük re si e tõk nem tud ják, hogy a te le fon hosszú cím lis tá já ból kit ér te sít se nek.
Men tõ ápo lók és men tõ or vo sok azt ja va sol ták, hogy a szük ség ese tén ér te sí ten -
dõ sze mély ada ta it min den ki ugyan azon meg je lö lés alatt ad ja meg. A nem zet -
kö zi leg el is mert meg je lö lés: ICE (= In Case of Emergency = „vész ese tén”).
Ez alatt a név alatt an nak a sze mély nek a te le fon szá mát kell meg ad ni, akit vész -
hely zet ben / szük ség ese tén a rend õr ség nek, men tõk nek, tûz ol tók nak fel kell
hív ni. Ha több ilyen sze mélyt sze ret ne meg ad ni, a kö vet ke zõ képp le het sé ges:
ICE1, ICE2, ICE3 stb. Kön  nyû meg csi nál ni, nem ke rül sem mi be és vész, bal -
eset ese tén nagy se gít ség le het! Ja va sol juk ezen in for má ció meg osz tá sát a csa -
lád tag ok kal, is me rõ sök kel.

MENTÕSÖK KÉRIK 
AZ ALÁBBIAKAT!

9

Fo tó(s)s iker!
Az Ame ri kai Űr ku ta tá si Hi va tal (NA SA)
2013-ban is meg hir det te nem zet kö zi
fo tó pá lyá za tát, amely re több, mint
1000 pá lyá zó kül dött be ké pet. Öröm -
mel vet tük tu do má sul, hogy idén sződ -
ligeti kép is ke rült a NA SA hi va tali fa -
lai ra, il let ve hon lap já ra, mert Dvornik
Gá bor „Fe hér csend” cí mű fo tó ja be ke -
rült a ki vá lasz tott nyer tes ké pek kö zé. A
kép a sződligeti hor gász tó ról ké szült és
jó ér zés tud ni, egy re töb ben és töb ben
lát ják, is me rik meg a vi lá gon köz sé günk
szép sé ge it. Mert Sződligeten él ni jó…!

A ké pet meg te kint he tik
hát só bo rí tón kon!

Szodliget_2013-marcius_Szodliget_2013-marcius.qxd  3/26/2013  2:46 PM  Page 9



10

Is ko lánk egyik fõ ren dez vé nye a „Mi énk a
szín pad”, ahol ta nu ló ink el sõ osz tály tól a
8. osz tá lyig eb ben a tan év ben is meg mu -
tat ták szü le ik nek tu dá su kat. Ilyen kor azon -
ban nem ar ról a tu dás ról kap ha tunk ké pet,
me lyet na pon ta ér dem je gyek kel ér té ke -
lünk. Ez va la mi egé szen más!

Elõ ször kell egy öt let és jó, ha ez tet szik
a gye re kek nek is. De még jobb, ha az öt let
tõ lük szár ma zik. Ez után meg szü le tik a mû sor szám pa pí ron és
jön a gya kor lás. A na gyob bak nál már az is le het sé ges, hogy õk
ké szí tik el a pro duk ci ót és ne künk, pe da gó gu sok nak „csak ” se -
gí te ni kell – de ez a rit kább. Szó val pró bá lunk, pró bá lunk és eb -
be né ha a gye re kek, né ha a fel nõt tek „õrül nek” be le.

Az elõ adás hoz per sze jel mez is kell, és eb be be se gí te nek az
ügyes ke zû anyu kák. Az tán jö het a hát tér, amit leg több ször a
gye re kek ma guk ké szí te nek el. Ese ten ként több más cso port is
fes ti eze ket a rajz órá kon Ing rid né ni se gít sé gé vel.

Ami kor vég re már min den ös  sze áll ni lát szik, fel épül kül sõ
se gí tõk kel és is ko lánk kar ban tar tó já nak mun ká já val a szín pad.
A szín pad áll és oly kor a pro duk ció szét esik: „Állj elõbb re! Állj
hát rább! Tölt sé tek meg a szín pa dot! Han go sab ban mondd!” –
hang zik a ta ná ri uta sí tás és a gye re kek ve lünk együtt új ra fel -
épí tik a mû sor szá mot.

Az elõ adás dél elõtt jén jön a fõ pró ba, ahol már „él” a han go -
sí tás is, mi pe dig „meg ha lunk” et tõl. Ezen áll vagy bu kik egy

pro duk ció, mert ha a kö zön ség nem hall ja,
a leg jobb po én sem jó. Új ra ter ve zés in dul!

Dél után a bü fé ben a sü tik lát vá nya és
men  nyi sé ge káp ráz ta tó. Az ös  szes tan te rem -
ben gye re kek öl töz nek, a tor na te rem ben pe -
dig egy tût sem le het ne le ej te ni. A fe szült ség
a te tõ fok ára hág, ami kor vég re a csen ge tés
után fel gör dül a füg göny. És megy min den,

mint a ka ri ka csa pás, egy más után jön nek a
pro duk ciók: me se, ének, tánc, hang szer és még sok min den más.
Utá na taps és taps és taps. Per sze van, ami nem si ke rül tö ké le te -
sen, de ez így van az egész élet ben. A gye re kek bol do gok, ha si -
ke rül az elõ adás és né ha el ke se red nek ve lünk együtt, ami kor va la -
mi nem úgy si ke rül, mint ahogy azt sze ret tük vol na. Az tán el fogy
a sü te mény, vé get ér az utol só szám, le megy a füg göny és a gye -
re kek is ha za men nek a szü le ik kel. A tor na te rem ben még Pis ta bá -
csi ve ze té sé vel – aki egyéb ként kar ban tar tó, de ilyen kor kel lé kes,
ze ne fe le lõs és egy sze rû en min de nes – pa kol nak a „hát tér mun ká -
sok”, amíg el fo gad ha tó rend nem lesz. Ek kor ra mi, pe da gó gu sok
is meg nyug szunk egy ki csit. Ez azon ban nem tart so ká ig, a hét vé -
ge után új ra a gye re kek kö zött ál lunk és jön az újabb fel adat.

Sze re tem az is ko lát, de né ha el gon dol ko zom azon, mit is je -
lent az is ko la. Csak ta ní tok és ne ve lek. Csak ta ní tok és ne ve -
lek?

Vassné Ve réb Ju dit
ta nár nõ

AL SÓS FAR SANG AZ IS KO LÁ BAN

Feb ru ár el sõ pén te kén is mét zsú fo lá sig meg telt is ko lánk tor na ter me. Az
im már ha gyo má nyos nak szá mí tó far san gi jel mez bál ra már he tek kel elõt -
te el kez dõ dött a ké szü lõ dés. A jel me zek el ké szí té sé ben a leg ki seb bek nek
még a szü le ik ügyes ke ze ik re van szük sé gük, de a na gyob bak jel me ze i -
nek a ki vá lasz tá sá ban már a di á kok dön té se és ke ze mun ká ja je len ti a na -
gyobb részt. A kre a tív, szel le mes öt le tek ál tal meg ele ve ned tek töb bek kö -
zött a lá nyok ál tal vá lasz tott ta vasz tün dé rek, a vi rá gok, az ál la tok, a fi úk
ál tal ked velt ka to nák, rend õrök, se rif fek. Bár tör tént „jel mez cse re” is, 4.a
osz tály fi úi pom po nos lá nyok ként szur kol tak a lá nyok fo ci mec  csén. Kü -
lön le ges volt az idei far sang dí ja zá sa, mert a zsû ri sze re pét a kö zön ség
vet te át, így az õ han gos tap sa ik kal buz dí tot ták a jel me ze se ket, akik kö -
zül min den ki nyer tes lett. Az aján dé kok kis ál lat fi gu rák vol tak, me lyet
min den be öl tö zött jel me zes ta nu ló meg ka pott. Így nem az egy más le gyõ -
zé sén volt a hang súly, ha nem a jó ked ven, a vi dám sá gon. Ezt erõ sí tet te a
fel vo nu lást kö ve tõ en a fer ge te ges tánc ház, me lyet Ónodiné Csé csi Ka ta
né ni ve ze tett a gye re kek nagy örö mé re.

FEL SŐS FAR SANG

Fel sõs ta nu ló ink osz tá lyon ként két té ma kö zül vá laszt hat tak. Ér de kes, öt -
le tes je le ne te ket és tán co kat is lát hat tunk tõ lük. Pél dá ul „iga zi” ököl ví -
vó mér kõ zé sen is részt ve het tünk, me lyet ze nei kí sé ret tel ad tak elõ. A
nyol ca di kos ta nu lók a szer ve zés ben és a han go sí tás ban se gí tet tek.

Kápolnainé Dégi Lí via

Szõdligeti Is ko lás Gyer me ke kért Ala pít vány
Kö szö net nyil vá ní tás

Az Ala pít vány szer ve zõ sé ge az aláb bi ak ban kö szö ne tét
sze ret né ki fe jez ni azok nak 
l a szü lõk nek, nagy szü lõk nek, ro ko nok nak, akik tá mo -

ga tói je gyet, be lé põ je gyet vá sá rol tak,
l a bá lo zók nak, akik a hely szí nen a bü fé bõl va ló fo gyasz -

tás sal, tom bo la vá sár lás sal hoz zá já rul tak a bál be vé -
teléhez,

l a szü lõk nek, ro ko nok nak, akik tom bo la tár gya kat aján -
lot tak fel,

l a szõdligeti ke res ke del mi egy sé gek nek, akik in gyen bo -
csá tot tak tom bo la tár gya kat az Ala pít vány ren del ke zé -
sé re, mint: 

l a szõdligeti bol tok nak, akik a bü fé hez, va cso rá hoz az
alap anya go kat be szer zé si áron ad ták, ez zel tá mo gat va
a ren dez vényt, mint:

l a szü lõk nek, akik a te rem be ren de zé sé ben, a bü fé üzem -
elte té sé ben se géd kez tek vagy nagy si kert arat va fel lép -
tek,

l a ta nu lók nak, akik ze nei- és tánc te het sé gük kel gaz da -
gí tot ták a mû sort,

l a nyol ca dik osz tá lyos ta nu lók nak, akik ked ves sé gük kel
és se gí tõ kész sé gük kel ki tû nõ há zi gaz dái vol tak a bál -
nak nagy ban hoz zá já rul va an nak si ke ré hez,

és min den ki nek aki bár mi lyen for má ban hoz zá já rult ah -
hoz, hogy a bál be vé te lé bõl az Ala pít vány ké pes volt a ki -
tû zött cél ként meg je lölt szá mí tás tech ni kai esz kö zö ket
meg ven ni.

Kö szö net tel: A bál szer ve zõ sé ge
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Idén, már ci us 2-án 19. al ka lom mal
ren dez te meg a Gár do nyi Gé za Ál ta -
lá nos Is ko la a Du na ka nyar Nép mű vé -
sze ti Ver senyt.

Cso dá val ha tá ros, hogy egy ren dez -
vény, amit so ha nem tá mo gat tak dús -
gaz dag me cé ná sok, töb ben in kább
gán csol tak, mint se gí tet ték, év ti ze de -
kig fenn ma radt, és vál to zat la nul nép -
sze rű szű kebb pát ri ánk ban.

Mi ből táp lál ko zik az a lel ke se dés,
ami év ről év re moz gás ba len dí ti a
szer ve ző pe da gó gu so kat, a fel ké szí tő
ta ná ro kat és a je lent ke ző ver seny zők
né pes tá bo rát? Mi ad erőt ah hoz, hogy
az újabb és újabb aka dá lyo kat meg -
pró bál ják le győz ni? – Idén, pél dá ul a
fenn tar tó vál tás ból ere dő bi zony ta lan -
sá got és a sza bá lyo zók ál tal le he tet len -
né tett ne héz pénz ügyi hely zet ből adó -
dó esz köz te len sé get?

Gás pár Ág nes igaz ga tó nő nyi tó be -
szé dé ből meg tud hat tuk, hogy eb ben
az év ben már ko mo lyan fon tol gat ták a
ren de zők, hogy fel ad ják a szél ma lom -
har cot, DE NEM TE HET TÉK MEG,
mert, ahogy el kezd tek fúj do gál ni a ta -
va szi sze lek, és ahogy kö zel gett a Du -
na ka nyar Nép mű vé sze ti Ver seny ide je
egy más után je lent kez tek a fel ké szí tő
pe da gó gu sok, és meg szo kott ter mé -
sze tes ség gel ne vez ték sor ban a szó ló
és kis cso por tos éne ke se ket, a me se -
mon dó kat, a né pi tán co so kat és a
hang sze res mu zsi ku so kat. ti zen hét in -
téz mény ből ver seny ző sze re pelt a kü -
lön bö ző ka te gó ri ák ban.

Hát, le het 250 lel kes, né pi kul tú ra
iránt el kö te le zett gye rek nek azt mon -
da ni, hogy ne gyer tek? Le het a pe da -
gó gu sok nak azt üzen ni, hogy ma rad -
ja tok ott hon, nincs le he tő ség ar ra,
hogy meg mu tas sá tok ma ga to kat, a fá -
rad sá gos ta nu lás ered mé nyét? Le het
meg fosz ta ni egy mást at tól az öröm től,
hogy él vez zük azok nak a gye re kek nek
az elő adá sát, akik szép nép da lo kat
éne kel nek, tud nak me sél ni úgy mint
nagy szü le ik vagy dédszüleik, is me rik a
ré gi ma gyar tán co kat, a fu ru lya, sőt a
du da is meg szó lal a ke zük ben?

A sződligeti ál ta lá nos is ko la pe da -
gó gu sai ilyet so ha nem ten né nek. Hi -
szen ők ma guk el kö te le zett hí vei a ha -
gyo mány ápo lás nak. Az is ko la kép zé si
pro fil já ban Ta len tum Alap fo kú Ze ne-
és Tánc mű vé sze ti Is ko lá val együtt mű -
köd ve sze re pel a ze nei és tánc kép zés.
Pe da gó gi ai prog ram juk ban egyik cél -
ki tű zés ük ként fo gal maz zák meg a
nép ha gyo mány ok ápo lá sát és meg is -

mer te té sét di ák ja ik kal. Az is ko la ad
ott hont an nak a tánc ház nak, amely ben
a fa lu ap ra ja és nagy ja.

A XIX. Du na ka nyar Nép mű vé sze ti
ver seny ered mény hir de tés ének han gu -
la ta őket iga zol ta. A zsű ri tag ok (mű vé -
szek, mű vé szet pe da gó gu sok, ha gyo -
mány ter jesz tők) csak nem min den ka -
te gó ri á ban ki emel ke dő en szín vo na las -
nak tar tot ták a pro duk ci ó kat. A gye re -
kek ki tö rő öröm mel ün ne pel ték sa ját
ma guk és tár sa ik si ke rét. Bár tárgy nye -
re mé nye ket csak ke ve sen kap hat tak,
mind an  nyi an él mé nyek kel gaz da gon
meg ra kod va tér het tek ha za, egy vi dám
han gu la tú, ta vasz vá ró nap után.

Bíz zunk ben ne, hogy nem csak a
lel ke se dés, a má sok irán ti fe le lős ség ér -
zet tar tot ta meg ezt a szép kez de mé -
nye zést, ha nem a kul tú ránk irán ti sze -
re tet, ami mind an  nyi unk ba, akik ott
vol tunk mé lyen be ivó dott és a ver seny -
ző gye re ke ket is át ha tot ta. 

Bíz zunk ben ne, hogy a jö vő ben is
lesz nek tá mo ga tói en nek a ren dez -
vény nek, aki ket ha son ló ér zel mek és
el kö te le zett sé gek mo ti vál nak.

Bí zunk ben ne, hogy jö vő re a 20. al -
ka lom mal is együtt örül he tünk an nak,
hogy egy gaz dag kul tu rá lis örök ség őr -
zői, ápo lói, és to vább adói va gyunk.

Kmettyné Ba logh Zsu zsa

A Gár do nyi Gé za Ál ta lá nos Is ko la
ered mé nyei a XIX. Du na ka nyar

Nép mű vé sze ti Ver se nyen 
(2013. márc. 2.)

Nép tánc ka te gó ria: szó ló 
I. hely: Kröel-Dulay Gás pár 3. osz tály

II. hely: Bloch Mar cell 7. o.

Nép tánc cso port: 
II. hely Csip ke bo gyó nép tánc cso port

Né pi hang szer: 
II. hely: Csip ke bo gyó ci te ra ze ne kar

Me se mon dás: 
II. hely: Belák Do rottya 3. o.

III. hely Czombos Ger gely 4. o.

Nép dal ének lés:
Szó ló: II. hely: Puskás Ré ka 2. o.

Kis cso port: II. hely: Nefelejcs cso port 
Szabolics And rás 2.o.

Kröel-Dulay Gás pár 3. o.
Podhánszky Bá lint 3. o.

Pus kás Pet ra 4. o.

Megtartó erõ

11

Változások az
iskolafenntartási

rendszerben
2013-tól

A jog sza bály sze rint 2013-tól a
Klebersberg Kunó In téz mény -
fenn tar tó Köz pont (KLIK) lett a
fenn tar tó ja a Sződligeti Gár do -
nyi Gé za Ál ta lá nos Is ko lá nak.

A KLIK fel ada ta:
– az is ko lák szak mai irá nyí tá -

sa (tan tárgy fel osz tás: tan tár -
gyak, óra szám ok; pe da gó -
gu sok és a pe da gó gi ai mun -
kát köz vet le nül se gí tők ki -
ne ve zé se stb.),

– gaz da sá gi-pénz ügyi irá nyí -
tás (az is ko la ve ze té se nem
hoz hat pénz ügyi el kö te le -
zett ség gel já ró dön té se ket),

– tör vé nyes sé gi és szak mai
fel ügye let.

Az ön kor mány zat ra há rul az
épü let üze mel te té se, re zsi szám -
lák fi ze té se, ta ka rí tás és az ét -
kez te tés meg szer ve zé se.

A fel so rol tak ból is jól lát ha tó,
hogy az is ko la szak mai és gaz -
da sá gi önál ló sá gá nak mér té ke
je len tő sen meg vál to zott, s ez
együtt járt egy sor dön té si jo go -
sít vány át adá sá val.

A vá ci tan ke rü let igaz ga tó ja
Günther Miklósné.

Egyez te tés után a tan ke rü le ti
igaz ga tó as  szony el mond ta,
hogy a vá ci tan ke rü let min dent
el kö vet azért, hogy a ko ráb bi
évek re jel lem ző fa kul ta tív prog -
ra mok, nép mű vé sze ti ver se -
nyek, úszás ok ta tás, eb ben a tan -
év ben se ma rad ja nak el Sződ -
ligeten, ezért a KLIK fi nan szí roz -
za eze ket a prog ra mo kat.

Ju hász Bé la
pol gár mes ter
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KÉZMÛVES TÁBOR SZÕDLIGETEN 
2013. június 17–22-ig és augusztus 5–10-ig

Szõdligeten is mét kéz mû ves tá bort ren de zünk. A tá bor ide je alatt
meg is mer ked het tek a kü lön bö zõ kéz mû ves mes ter sé gek kel, a ké -
szí tett tár gyak sa ját tu laj do no tok ká vál nak. Mes ter sé gek, me lye ket
aján lunk:
l bõrmûvesség,
l agyagmûvesség,
l ruha-kiegészítõk (fülbevaló, nyakdísz, karkötõ) készítése,
l batikolás (megunt, régi pólódból újat varázsolhatsz!),
l gipsz öntés, -festés, saját arc maszk készítése és festése,
l a gyerekek személyiségére – születési dátumuk alapján – szabott,

egyéni tárgy készítése.
A kéz mû ves fog lal ko zá so kat kéz mû ves mes ter-ok ta tó, egyéb
fog lal ko zá so kat sok éves ta pasz ta lat tal ren del ke zõ mér nök-ta -
nár tart ja.

A foglalkozásokat egyéb programok is tarkítják:
l JÁTSSZUNK MOZIT! Végig kísérjük a folyamatot, hogyan lett

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

l Görög népszokások, görög tánctanulás.
l Legyezõs horgászat a tavon, mûlégykészítés.
l Ismerkedünk az indián kézmûvesekkel, népszokásokkal.
Táborzárás TÁBORTÛZ mellett.
A tábor helyszíne egy nagy kert, ahol kézmûves oktató mûhelyek
állnak rendelkezésre.
Korhatár 4 éves kortól…

Egyéb szol gál ta tás: me leg ebéd és uzson na, igény sze rint szál lás le -
he tõ ség (ak kor reg ge li és va cso ra is)
Érdeklõdni és jelentkezési lapot kérni lehet: 
Bíró Ferencné: +36-30/2700-989 vagy kozakjudit@yahoo.ca email
címen. 

Jelentkezési határidõ: 2013. május 31. (Helybiztosítás a jelentkezés
sorrendjében történik)
Költség: 
– a nyári 6 napos táborok 15.000 Ft/fõ, 3 fõs család esetén

14.000 Ft/fõ;
– ott alvás esetén 18.000 Ft/fõ
– lehetõség van egy-egy napra való jelentkezésre is, ebben az
esetben az adott nap technikájának függvényében állapítjuk meg a
részvételi díjat. 

A je lent ke zé si lap ki töl té sé vel egyi de jû leg 3.000 Ft elõ leg meg fi -
ze té sét kér jük, hely fog la lás ként, mely a tá bor költ sé gé bõl le vo nás -
ra ke rül.

Polgármesteri Hivatal
elérhetőségek

Cím: 2133 Sződliget, Szent István út 34–36.
Postacím: u.a.
Telefon: 06-27/590-095, 06-27/590-096
Telefon/fax: 06-27/590-236
E-mail: polgarmester@szodliget.hu
Web: www.szodliget.hu

Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje

Hétfő: DE: 8.00–12.00 DU: 13.00–17.30
Kedd: NINCS
Szerda: DE: 8.00–12.00 DU: 13.00–16.30
Csütörtök: NINCS
Péntek: DE: 8.00–12.00 DU: NINCS

Sürgősségi telefonszámok

Győrffy Szabolcs körzeti megbízott
06-20/917-2558

Kovács István polgárőrség
06-30/621-4719

Gyepmesteri feladatok:
Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány

06-20/424-5367 vagy 06-27/313-284

Sződliget csat la ko zik 2013. áp ri lis 22-én a

FÖLD NAP JA
al kal má ból meg ren de zés re ke rü lő

Or szá gos  Sze mét  gyűj  té  s i  Ak c i  ó  hoz.

Vár juk a kör nye ze té re igé nyes és a kör nye ze té ért ten ni aka -
ró em be re ket áp ri lis 21-én (va sár nap) de. 10 órá ra az Üveg -
ház ét te rem mel let ti kis ré ten. Az ak ció ke re té ben ki ta ka rít -
juk az Du na par tot és a 2-es út mel let ti ár ko kat. A sze mét -
gyűj tés hez biz to sít juk a szük sé ges mű anyag zsá ko kat, lát ha -
tó sá gi mel lé nye ket és kesz tyű ket. Kér jük, je lez zék, hány fő re
igény lik a fel sze re lé se ket a Pol gár mes te ri Hi va tal ban ügy fél -
fo ga dá si időben, vagy e-mai len a polgarmester@szodliget.hu
cí men.

Elekt ro ni kai hul la dék gyûj tés tar tunk, 
amely nek idõ pont ja áp ri lis 27., szom bat.

Le ad ha tó cik kek:
Nagy mé re tû ház tar tá si be ren de zé sek (mo só gép, hû tõ szek -
rény, ven til lá tor, mo so ga tó gép).
Kis mé re tû ház tar tá si be ren de zé sek (por szí vó, gyors for ra ló,
kony hai ro bot gép, ká vé fõ zõ).
IT és te le kom mu ni ká ci ós be ren de zé sek (szá mí tó gép, nyom -
ta tó, te le fon ké szü lék, fax, mo bil te le fon).
Szó ra koz ta tó elekt ro ni kai be ren de zé sek (rá dió, TV, hi fi to -
rony, DVD le ját szó, házimozi).
Ak ku mu lá tor, szá raz elem.
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Online nyelv ta nu lás hoz
A http://www.5percangol.hu an gol nyel vet ta nu lók, il let -

ve gya ko rol ni aka rók szá má ra nyújt rö vid, szó ra koz ta tó, IN -
GYE NES anya go kat. Nyelv ta ni ös  sze fog la lók, szó kincs fej -
lesz tő gya kor la tok, nyelv vizs gá ra fel ké szí tő se géd le tek, gye -
re kek nek ér de kes fel ada tok, hang anyag ok – mind-mind
hoz zá fér he tők az ol da lon.

Bár ki től, bár mit, bár ki nek – szí ves ség ből
Nem csak tár gya kat, de bár mi lyen szí ves sé get (szál lí tást,

ta nács adást, ok ta tást, akár mit) le het fel aján la ni il let ve kér -
ni ezen az ol da lon. Sőt, a kö zös ség szer ve zés ben is részt ve -
het, aki nek ked ve tá mad. http://szivesseg.net/

Nem mind egy, mit eszünk, mit ve szünk
A www.tudatosvasarlo.hu ol dalt a Tu da tos Vá sár lók Egye -

sü le te mű köd te ti. Cél juk az eti kus, kör nye ze ti leg és tár sa -
dal mi lag tu da tos vá sár lás se gí té se. Ter mék tesz te ket, fo -
gyasz tó vé del mi ta ná cso kat, prak ti kus öt le te ket tesz nek köz -
zé fo lya ma to san fris sü lő hon lap ju kon. Biz to san min den ki
ta lál a ma ga szá má ra hasz no sat itt.

Ehe tő vi rág ágyás ok Todmordenben
A Lancashire és Yorkshire ha tá rán ta lál ha tó Todmorden

csak el ső lá tás ra hét köz na pi hely – az ut cán sé tál gat va ér -
de mes min den zöld fe lü le tet kö ze lebb ről is szem ügy re ven -
ni! Az út szé li vi rág lá dák ban, vi rág ágyak ban, a fák kö rül és
a par kok szé lén, de még a busz meg ál ló mel lett is kü lön fé -
le zöld sé gek, gyógy nö vé nyek és fű sze rek, hagy ma és sa lá -
ta nő, mál na te rem.

Pam és Mary, két el szánt „zöld ség ak ti vis ta”, ele in te en -
ge dély nél kül fo gott ne ki az el ha nya golt te rü le tek be ül te -
té sé nek. El len ál lás ba nem üt köz tek – ta lán azért sem, mert
nem ön cé lú volt a kez de mé nye zés: az ágyá sok ból a kez -
de tek től bár ki sze de get he tett ma gá nak egy fő zés re va lót.

A két hölgy moz gal mat in dí tott: egy részt igye kez nek az
ál ta luk „pro pa gan da ágyá sok nak” tar tott föld da rab kák kal
rá éb resz te ni az em be re ket ar ra, hogy a ren ge teg ki hasz ná -
lat lan te rü let tel ér de mes kez de ni va la mit, de en nél va la mi -
vel konk ré tabb cél juk is van: 10 éven be lül tel je sen ön el -
lá tó vá sze ret nék ten ni a vá rost, már ami a zöld ség ter mesz -
tést il le ti.

A szem lé let vál tás el kez dő dött, ma már az ön kor mány zat
is mel let tük áll.

Ehe tő zöl dek a vas út ál lo má son

A kez de mé nye zés ol da la és a ké pek for rá sa:
http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/ 

A film meg te kint he tő:
http://www.youtube.com/watch?v=az3m5ewU9Us&feat
ure=related

For rás:
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/27.kislabny
om_hirlevel_2011okt28.pdf 

Mi ről be szé lünk, ha ver sek ről be szé lünk?
Mind járt itt a Köl té szet Nap ja. Aki van an  nyi ra el szánt,

hogy haj lan dó há rom ne gyed órát ál doz ni az éle té ből a köl -
té szet ről va ló gon dol ko dás ra, az min den kép pen néz ze meg
a versmob 0411 cí mű do ku men tum fil met. Él mény, ahogy
hu szon éves fi a ta lok fag gat nak gya kor ló köl tő ket írás ról, ol -
va sás ról, ih let ről, a sza vak hatalmáról…

http://vimeo.com/22231588

Folyt. köv. és szí ve sen fo ga dunk hon lap-aján ló kat er re az
ema il cím re: lennadingiben@mailbox.hu

EGY KATTINTÁS
Az em ber, szá mí tó gép előtt ül ve, még ha sür gős-fon tos mun kát is vé gez, bi zony haj la mos időn ként el-el ka lan -
doz ni a neten. Eh hez a kis ki kap cso ló dás hoz sze ret nénk tip pe ket ad ni, sze rin tünk ér té kes és ér de kes hon la pok
be mu ta tá sá val. Csu pán egy kat tin tás, és…

13

TTAAVVAA SS ZZ II   LL AA KK ÁÁ SS ÉÉ PP ÍÍ TT ÉÉ SS II // VV ÁÁ SS ÁÁ RR LL ÁÁ SS II
LL AA KK ÁÁ SS FF EE LL ÚÚ JJ ÍÍ TT ÁÁ SS II // KKOO RR SS ZZ EE RR ÛÛ SS ÍÍ TT ÉÉ SS II   HH II TT EE LL AA KK CC II ÓÓ

A Dunakanyar Takarékszövetkezet 2013. március 18-tól visszavonásig
HITELAKCIÓT indít, kizárólag lakóingatlan-fedezettel

meglévõ és új ügyfelei részére az alábbiak szerint:

A hitel összege:

Lakásépítés/vásárlás esetén
nincs maximalizálva, de saját erõ szükséges!

Lakás korszerûsítés/felújítás esetén
max.: 2 millió forint, SAJÁT ERÕ NÉLKÜL!

A hitel kamata: 6 havi BUBOR + 3,5 %
KEZELÉSI KÖLTSÉGMENTESEN

Egyéb díjak és költségek a Kondíciós listánk szerint

A jelen tájékoztatás nem teljes körû, a további részletekrõl 
érdeklõdjön az alábbi Kirendeltségeinkben:

2133 Szõdliget, Dr. Kemény József u. 30. Telefon: 27/352-617
2134 Szõd, Dózsa György u. 102. Telefon: 27/388-519

2131 Göd, Pesti út 93.  Telefon: 27/345-145
2132 Göd, Ady Endre u. 8. Telefon: 27/345-008
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Már ci us – böjt más ha va

A ré gi ró ma i ak nál az év el -
sõ hó nap ja már ci us volt – de
már ci ust a had ba vo nu lás
idõ sza ká nak is tar tot ták. In -
nen a hó nap el ne ve zé se is: a
har ci as ter mé sze tû Mars is ten volt a név -
adó. Már ci us ré gi ma gyar ne ve böjt más ha -
va, ami a hús vét elõt ti nagy böjt má so dik
hó nap já ra utal. A nagy böjt leg na gyobb ré -
sze ál ta lá ban er re a hó nap ra esik.

Az õsi Ró má ban az új évet már ci us Idu -
sán, 15-én kö szön töt ték – de a hó nap töb bi
ün ne pe mind a had ba vo nu lás sal, a ha di ké -
szü lõ dés sel volt kap cso la tos. A ma gyar ha -
gyo má nyok ban a böjt más ha va mel lett szo -
kás volt a Kos ha vá nak is ne vez ni már ci ust
– a 21-i ta va szi nap éj egyen lõ ség re, il let ve
az ak kor kez dõ dõ csil la gá sza ti év el sõ hó -
nap já ra utal va.

Gyak ran már ci us ra hú zó dik a víz ke -
reszt kor kez dõ dõ és hús ha gyó ked dig tar tó
far sang far ka, a leg na gyobb kar ne vá lok,
far san gi mu lat sá gok idõ sza ka. A hús ha gyó
ked det kö ve tõ na pon, ham va zó szer dán kez -
dõ dik a nagy böjt, ami hús vét elõtt negy ven
na pig tart. Hús vét moz gó ün nep lé vén akár
áp ri lis 25-ére is es het, ilyen kor ham va zó -
szer da dá tu ma már ci us 10.

Már ci us a ta vasz vá rás, a jó idõ be kö -
szön té nek hó nap ja – er re utal nak az idõ jós
na pok is. Il di kó nap ja (már ci us 10.) még
hos  szú hi deg gel fe nye get: „ha ezen a na pon
fagy, negy ven na pig el nem hagy”. Két nap -
pal ké sõbb pe dig „ha Ger gely meg ráz za a
sza kál lát, még áp ri lis ban is hó lesz.” Ti zen -
nyol ca di ka Sán dor nap ja, aki Jó zsef fel és
Be ne dek kel együtt hoz zsák ban me le get.

Igaz, hogy a csil la gá sza ti év, a ta vasz 21-
én kez dõ dik, ami kor a nap pa lok hos  szú sá -
ga ép pen be éri az éj sza ká két, még is, a nép -
ha gyo mány 24-ére, a „har mat sze dés nap já -
ra” te szi az iga zi ta vasz kez de tét. Hu szon -
ötö di ke, Gyü mölcs ol tó Bol dog as  szony
nap ja fon tos val lá si ün nep: Jé zus Krisz tus
fo gan ta tá sá nak nap ja ként tart ja szá mon a
ka to li kus egy ház. (Ép pen ki lenc hó nap ra
va gyunk ilyen kor de cem ber 25-étõl, Jé zus
szü le tés nap já tól.) A nap hoz kö tõ dõ nép szo -
kás a bú za szen te lés.

Hús vét leg ko ráb ban már ci us 22-ére es -
het, így ha nem is túl gyak ran, de már ci us
Jé zus fel tá ma dá sá nak, a leg na gyobb egy há -
zi ün ne pek egyi ké nek hó nap ja is. A hús vét -
tal együtt mo zog nak az ah hoz kö tõ dõ ün -
ne pek is – így pél dá ul a hús vé tot meg elõ zõ
Vi rág va sár nap, a bar ka szen te lés ide je.

Áp ri lis – Szent
György ha va

A hó nap ke resz tény
ha gyo mány sze rin ti
név adó já ra 24-én
em lé ke zünk – de
elõ for dul a Tavaszhó vagy a Sze lek ha va
meg je lö lés is. A ró ma i ak Venus et ruszk ne -
ve után (Apru) so rol ták áp ri lis ként a nap -
tár ba ezt a hó na pot, más ér tel me zés sze rint
vi szont áp ri lis az „aperire” – ki nyíl ni, fel -
tör ni – igé bõl ere dez tet he tõ, utal va ez zel a
ter mé szet ki nyí lá sá nak, a ter mõ föld fel tö ré -
sé nek idõ szak ára.

A hó nap szo ká sai, ha gyo má nyai már a
ró ma i ak óta szo ro san ös  sze függ nek a ter -
mé szet új ra é le dé sé vel, és az eh hez kö tõ dõ
ten ni va lók kal. Eb ben a hó nap ban kez dõd -
nek a föl de ken a ta va szi mun kák, sár kány -
ölõ Szent György nap ja pe dig év szá zad ok
óta a mar hák (és egyéb ri deg tar tás ra szok -
ta tott lá bas jó szág ok) sza bad le ge lõ  re haj tá -
sá nak az ide je. Áp ri lis 25., Szent Márk nap -
ja a bú za szen te lés ha gyo má nyát õr zi – ke -
resz tény szo kás sze rint vagy ezen a na pon,
vagy az eh hez kö ze li va sár na pon bú za szen -
te lõ kör me ne tet tar ta nak, de va ló já ban po -
gány ere de tû nép szo kás ról van szó. Bár a
nép nyelv bú za szen te lés rõl be szél, min den -
fé le ve tést, fá kat és szõ lõ ket is szo kás ilyen -
kor meg ál da ni.

A hó nap a bo lon dok nap já val kez dõ dik
– áp ri lis bo lond ja az, akit el se jén be csap -
nak, rá szed nek, meg tré fál nak, az tán meg jól
kinevetnek… A szo kás ere de te bi zony ta lan,
csu pán fel té te le zé sek re ha gyat koz ha tunk.
Ta lán a ta vasz kez det hez kö tõ dõ vi dám kel -
ta nép szo kás ból ma radt fenn, ta lán egy sze -
rû en csak a hó nap sze szé lyes vol tá ra utal.
Az vi szont biz tos, hogy szer te Eu ró pá ban
tart ja ma gát a szo kás, is me rik pél dá ul a
fran ci ák, an go lok, né me tek is.

En nek a hó nap nak is meg van nak az idõ -
jós nap jai – gyak ran ter més jós lás sal ös  sze -
fo nód va. Vil mos nap ján, 6-án „ha esik az
esõ, szûk lesz az esz ten dõ”. Ti bor 14-én jó
eset ben iga zi ta vaszt hoz: „ha vi rá gos a cse -
resz nye fa, vi rá gos lesz a szõ lõ is”. A hó nap
vé ge fe lé, 28-án pe dig: „ha Vi tá lis di de reg,
ti zen öt ször lesz még hi deg”. (A leg több mai
nap tár ban Va lé ria sze re pel ezen a na pon, de
ek kor ün nep lik név nap ju kat a Vitálisok is –
már ha egy ál ta lán akad ma nap ság vi se lõ je
e la tin ere de tû fér fi név nek.)

Min den na pi  ha gyo mány
MÁRCIUS–ÁPRILIS

„Mit keresitek a holtak 
között az élõt? 

Nincs itt, hanem feltámadt.”
Lukács evangéliuma 24,5-6

A FELSÕGÖD-ALSÓGÖD-
SZÕDLIGETI

REFORMÁTUS
TÁRSEGYHÁZKÖZSÉG

2013. ÉVI 
FELTÁMADÁS-ÜNNEPI

RENDJE

Március 24.
VIRÁGVASÁRNAP

8.00 Szõdliget
9.30 Felsõgöd
11.00 Alsógöd

Március 28.
NAGYCSÜTÖRTÖK

18.00 óra
Közös Istentisztelet a Szõdligeti

Ref. Templomban

Március 29.
NAGYPÉNTEK

9.30 óra 
Közös Istentisztelet a Felsõgödi

Ref. Templomban
18.00 óra

Közös Istentisztelet a Felsõgödi
Ref. Templomban

Március 30. 
NAGYSZOMBAT

18.00 óra
Közös Istentisztelet az Alsógödi

Ref. Templomban

Március 31. – Április 1. 
HÚSVÉT VASÁRNAP

ÉS HÉTFÕ
Mindkét nap Úrvacsorás

Istentiszteletek
8.00 Szõdliget
9.30 Felsõgöd
11.15 Alsógöd

Áldott Ünnepeket Kívánva
Mindenkit Szeretettel Várunk!

Esetleges változások miatt
látogasson el honlapunkra:

www.alsogod.hu
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l 335 éve, 1678. márc. 4-én halt meg
Antonio Lucio Vi val di olasz ze ne szer zõ, he -
ge dû mû vész. Né hány mû ve: Da re iosz meg -
ko ro ná zá sa, Griselda, Négy év szak (szü le tett
1741. jú li us 28.)

l 46 éve, 1976. márc. 6-án hunyt el Ko dály Zol -
tán há rom szo ros Kos suth-dí jas ma gyar ze ne -
szer zõ, ze ne tu dós, ze ne ok ta tó, nép ze ne ku ta tó, az
MTA tag ja. Leg is mer tebb mû vei: Háry Já nos,
Székelyfonó (daljátékok), Psalmus Hungaricus,
Bu da vá ri Te Deum, 147 kó rus mû, pe da gó gi ai
mû vek, 333 ol va só gya kor lat, Bicinia Hungaria,
Öt fo kú ze ne.

l 134 éve, 1879 márc. 14-én szü le tett Al bert
Einstein (Ulm, Württemberg, Né met or szág
†Princeton, New Jer sey, USA, 1955. áp ri lis
18.) el mé le ti fi zi kus; tu do má nyos és la i kus kö -
rök ben egy aránt a leg na gyobb 20. szá za di tu -
dós nak tart ják. Õ fej lesz tet te ki a re la ti vi tás el -
mé le tet és nagy mér ték ben hoz zá já rult a kvan tum me cha ni ka, a
sta tisz ti kus me cha ni ka és a koz mo ló gia fej lõ dé sé hez. 1921-ben
fi zi kai No bel-díj jal ju tal maz ták „az el mé le ti fi zi ka te rü le tén
szer zett ér de me i ért, kü lö nös te kin tet tel a fény elekt ro mos je len -
ség tör vény sze rû sé ge i nek fel is me ré sé ért”.

l 165 éve, 1848. már ci us 15-én kez dõ dött az
1848–49-es for ra da lom és sza bad ság harc, Ma -
gyar or szág új ko ri tör té ne té nek egyik meg ha tá ro -
zó ese mé nye, a nem ze ti iden ti tás egyik alap kö ve.
Tár sa dal mi re form ja i val a pol gá ri át ala ku lás
meg in dí tó ja, ön vé del mi har cá val a nem ze ti mi to -
ló gia ré szé vé vált. Szer ves ré sze volt az 1848-as

eu ró pai for ra dal mi hul lám nak, azok kö zül vi szont lé nye gé ben
egye dül ju tott el si ke res ka to nai el len ál lá sig. Ered mé nyes sé gét
mi sem mu tat ja job ban, mint hogy csak a cá ri Orosz or szág be -
avat ko zá sá val le he tett le gyõz ni, amely nek so ha ek ko ra had se -
re ge ad dig nem járt még kül föld ön.

l 224 éve, 1789. márc. 16-án szü le tett Georg Si mon Ohm
(Erlangen, †Mün chen, 1854. jú li us 6.) né met fi zi kus és ma te ma -
ti kus. Az ál ta la fel fe de zett és ró la Ohm-tör vény nek ne ve zett fi -
zi kai tör vény sze rû ség, amely egy elekt ro mos ve ze ték sza ka szon
át fo lyó áram erõs sé ge és a raj ta esõ fe szült ség ös  sze füg gé sét ad -
ja meg.

l 119 éve, 1894. márc. 20-án hunyt el Kos suth
La jos (To ri no). Udvardi és kossuthfalvi Kos suth
La jos (szül. Monok, 1802. szep tem ber 19.) ál -
lam fér fi, a Bat thyá ny -kor mány pénz ügy mi nisz -
te re, a Hon vé del mi Bi zott mány el nö ke, Ma gyar -
or szág kor mány zó-el nö ke. A nem ze ti füg get len -
sé gért, a ren di ki vált sá gok fel szá mo lá sá ért s a

pol gá ri sza bad ság jog ok biz to sí tá sá ért ví vott 19. szá za di küz de -
lem egyik leg na gyobb alak ja, a ma gyar sza bad ság harc szel le mi
ve zé re. Má ig egyi ke azok nak, akik a ma gyar nép em lé ke ze té -
ben leg in kább meg tes te sí tik az 1848–1849-es for ra dal mat és
sza bad ság har cot Szé che nyi vel és Pe tõ fi vel együtt.

l 21 éve, márc. 24. a tu ber ku ló zis vi lág nap -
ja. Az Egész ség ügyi Vi lág szer ve zet (WHO)
1982-ben dön tött meg tar tá sá ról an nak em lé ké -
re, hogy 1882-ben ezen a na pon je len tet te be
Robert Koch a tu ber ku ló zis bak té ri u má nak
fel fe de zé sét. A vi lá gon éven te 1,6–1,8 mil lió
em ber hal meg eb ben a rég le gyõ zött nek hitt be -
teg ség ben, s több mint ki lenc mil lió új fer tõ zést
re giszt rál nak. A vi lág né pes ség har ma da, mint egy két mil li árd
em ber fer tõ zõ dött a tbc kór oko zó já val, sze ren csé re azon ban az
em be rek több sé gé nek im mun rend sze re sakk ban tud ja tar ta ni a
kór oko zót. A tu ber ku ló zis ke ze lés hí ján ha lá los is le het, vi szont
a ke zelt be teg (a gyógy ulás hoz fél éves szi go rú gyógy szer sze -
dés szük sé ges) 1-2 hó nap múl va már nem ter jesz ti a be teg sé -
get. Ha zánk ban éven te két ezer új tbc-s be te get re giszt rál nak.

l 229 éve, 1784. már ci us 27-én szü le tett Kõrösi
Csoma Sán dor, sz. Csoma Sán dor (Csomakõrös,
† Dardzsiling, 1842. áp ri lis 11.), sa ját sza va i val:
Székely-Magyar Er dély bõl („Siculo-Hungarian
of Transylvania”), nyelv tu dós, könyv tá ros, a ti be -
to lógia meg ala pí tó ja, a Tibeti-Angol szó tár meg -
al ko tó ja.

Sír osz lo pá ra Szé che nyi Ist ván a kö vet ke zõ szö ve get vé set te:
„Egy sze gény ár va ma gyar, pénz és taps nél kül, de el szánt

ki tar tó ha za fi ság tól lel ke sít ve – Kõrösi Csoma Sán dor – böl csõ -
jét ke res te a ma gyar nak, és vég re ös  sze ros kadt fá ra dal mai alatt.
Tá vol a ha zá tól alus  sza itt örök ál mát, de él min den jobb ma -
gyar nak lel ké ben.”

l 435 éve, 1578. áp ri lis 1-jén szü le tett William
Harvey (Fol kestone, Kent, †Hampstead, 1657.
jú ni us 3.) an gol or vos, se bész, ana tó mia ta nár.
Leg fon to sabb ér de me, hogy el sõ ként ír ta le pon -
to san és rész le te sen a vér ke rin gés rend sze rét,
meg ál la pít va a szív vér ke rin gés ben be töl tött sze -
re pét.

l 76 éve, 1927. áp ri lis 1-jén szü le tett
Pus kás Fe renc, Purczeld (Bu da pest,
†Bu da pest, 2006. no vem ber 17.) olim -
pi ai baj nok és vi lág baj no ki ezüst ér mes
ma gyar lab da rú gó, edzõ, az Arany csa -
pat ka pi tá nya, a Nem zet Spor to ló ja.
Köz is mert be ce ne vén Pus kás Öcsi,

Spa nyol or szág ban Pancho.

l 49 éve, Ma gyar or szá gon
1964 óta Jó zsef At ti la szü le -
tés nap ján, áp ri lis 11-én ün -
nep lik a ma gyar köl té szet
nap ját. Eb bõl az al ka lom ból
min den év ben iro dal mi elõ -
adó es tek kel, könyv be mu ta -
tók kal, köl tõ ta lál ko zók kal és
ver se nyek kel tisz te leg nek a ma gyar lí ra elõtt.

Ös  sze ál lí tot ta: Bá li Péterné

TUD JA-E, HOGY…?

ÉV FOR DU LÓ NAP TÁR
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15. AZ OSZ MÁ NOK URAL MA

Az osz má nok (tö rö kök) két sza kasz ban
ural ták Sződliget mai te rü le tét. Az el -
ső sza kasz 1541-től Bu da, Pest és Vác
Szulejmán szul tán csa pa tai ál ta li meg -
szál lá sá tól 1595-ig tar tott, ami kor a ke -
resz tény se re gek vis  sza fog lal ták Vá -
cott. A má so dik sza kasz 1620-tól –
ami kor a bu dai pa sa el fog lal ta Vá cott
– 1686-ig a ke resz tény se re gek fel sza -
ba dí tó had já ra tá ig tar tott.

Az osz má nok Sződliget mai te rü le -
tét a bu dai szan dzsá kon (tar to má nyon)
be lül a vá ci, majd a pes ti nahijébe (já -
rás ba) osz tot ták be. A kör nye ző vá rak -
ba több sé gé ben bos nyák ka to na ság
ke rült, me lye ket ja ni csá rok (ke resz tény
gye re kek ből kép zett ka to nák) és rác
(több sé gé ben or to dox ke resz tény
szerb) „fi ze tet len ön kén te sek” egé szí -
tet tek ki. Bu da és Pest la kos sá ga több -
sé gé ben szin tén bos nyák volt, de je -
len tős volt a sze gé nyebb ré te gek ben a
rác, zsi dó és ci gány né pes ség is. A ma -
gyar la kos ság lét szá ma kez det ben je -
len tős volt, de ará nyuk fo lya ma to san
csök ken ve az idő szak vé gé re már nem
ki mu tat ha tó. Vác la kos sá gá nak dön tő
há nya da vi szont vé gig ma gyar volt. A
meg ma radt kör nye ző fal vak (Sződ,
Du na ke szi) la kos sá ga vé gig ma gyar
volt, a né pes sé gük ele in te csök kent,
majd fo lya ma to san nőtt és csak az idő -
szak vé gén csök kent is mét.

Az osz mán tiszt vi se lők 5–10 éven -
ként ös  sze ír ták a te le pü lé se ken a bir -
to ko so kat, csa lád fő ket, nőt len fér fi a kat
(mind ezek szár ma zá sát, val lá sát), va -
la mint az ál la to kat és ter mé nye ket is.
Így tud juk, hogy Göd pusz ta rá ják (ke -
resz tény la kos ság) nél kü li volt. A bir -
to ko sa 1546-ban Haszán tí már-bir to -
kos volt, 1554-ben Halil bég Ah med

szpá hi nak ad ta, míg 1559-ben Meh -
med bin Musztafa tí már-bir to ko sé,
majd 1562-ben szul tá ni hász-birtok
volt. (A tí már-bir tok: a szpá hik ré szé re
ka to nai szol gá la tért adott ala csony jö -
ve del mű bir tok, a hász-birtok: ma gán
bir tok. A szpá hi: ki vé te le zett hely ze tű
zsol dos, vagy ado mány bir tok kal ju tal -
ma zott lo vas ka to na.) A bir to kot Sződ
fa lu és Vác vá ros la ko sai szánt ják-ve -
tik, és rét jét ka szál ják.

1559-ben fel je gyez ték, hogy az el -
me ne kült Pak si Já nos ro mos két ke re kű
mal mát a Gül Ba ba ko los tor der vi se i -
nek adas sék il le ték be fi ze té se mel lett.
Gül Ba ba és ál ta lá ban a mo ha me dán
egy há zi sze mé lyek tö rök szár ma zá -
súak vol tak. Ő fel te he tő en ko los to rát
már 1541-ben meg ala kí tot ta és ma is
szent ként tisz te lik, sír ja (türbéje) és
szob ra Bu dán a Ró zsa-dom bon van. A
der vis ko los tor a türbétől lej jebb a Gül
Ba ba és Tö rök ut cák ke resz te ző dé sé nél
állt és leg alább 60 der vis nek adott ott -
hont, va la mint za rán do kok és ván do -
rok val lás gya kor lás ára, il let ve in gyen -
kony há jául szol gált.

Sződ 1546-ban Ib ra him tí már-bir to -
ko sé, majd szul tá ni hász-birtok volt. A
fa lu ban ös  sze írt csa lád fők, il let ve nőt -
len fér fi ak szá ma 1546-ban 30 és 27,
1559-ben 40 és 42, 1562-ben 47 és
35, 1580-ban 49 és 20, 1590-ben 49
és 23 volt. Az ös  sze írt ser té sek szá ma
14 és 164, a bá rá nyo ké 10, a méh -
kasoké 5 és 125 kö zött volt. A fa lu a
ter mé nyei után bú za, len, len cse, bab,
ká posz ta, vö rös- és fok hagy ma, szé na,
tű zi fa és hor dó adót is fi ze tett. Adót
kel lett fi zet ni a ka puk, a ma lom ke re -
kek szá ma, a temp lom, a bi tang jó szág
és a meny as  szony ok után is. A fa lu a
fel sza ba dí tó har cok kö vet kez té ben
meg fo gyat ko zott és mind ös  sze 4 csa -
lá dot ír tak ös  sze 1686-ban.

Az osz mán tiszt vi se lők 1620 után
nem vé gez tek ös  sze írást, ha nem a to -
váb bi ak ban az 1590-es ada tok kal szá -
mol tak. Ös  szes sé gé ben meg ál la pít ha tó,
hogy az osz mán ha ta lom nak nem állt
ér de ké ben ezen a vi dé ken a la kos ság
el űzé se és túl adóz ta tá sa sem, így en -
nek ér de ké ben bi zo nyos szin tig együtt -
mű köd tek a ke resz tény ha tó sá gok kal,
bir to ko sok kal és egy há zak kal is.

Bátonyi Pál

SZÕDLIGET TERÜLETÉNEK TÖRTÉNELMÉBÕL

Gül Ba ba szob ra
Bu dán

Szpá hi 
lo vas ka to na

16

KÜ LÖN LE GES 
GYÜ MÖLCS FÁK

KIVI

Ta vas  szal, ami kor a ker tet új ra bir -
tok ba ves  szük, sok szor fel me rül a
kér dés: aka runk-e új fá kat te le pí te -
ni? Ha a vá la szunk igen, ak kor
akár dísz ker tünk van, akár ki sebb
gyü möl csö sünk, ér de mes szét néz -
ni a kü lön le ges sé gek kí ná la tá ban
is. Lé tez nek olyan gyü mölcs fák,
ame lyek nem túl el ter jed tek fe -
lénk, pe dig meg él nek a ha zai kli -
ma ti kus vi szo nyok kö zött. Mi lyen
klassz len ne a ven dé ge ket mond -
juk egy-két szem sa ját ter mesz té sû
ki vi vel kí nál ni.

Bár dé li gyü mölcs ként is mert, jó
a tél tû ré se, és a mér sé kelt égö vön
is re me kül meg él. Tu laj don kép pen
egy hos  szú éle tû, ener gi kus nö ve -
ke dé sû, te ke re dõ haj tá sok kal kú -
szó cser je. Akár 3 mé ter szé les és
5 mé ter ma gas is le het. A fi a tal nö -
vé nyek fagy ér zé ke nyek. Aján la tos
ezért a vá sár lás utá ni el sõ év ben
na gyobb kon té ner ben tar ta ni, és té -
len a haj tá so kat szal má val ta kar ni.
A má so dik év ben vég le ges he lyé -
re ül tet het jük. Le he tõ leg olyan
hely re, ami szél tõl vé dett és na pos.
Ál ta lá nos ság ban el mond ha tó, hogy
a szõ lõ ter mesz tés hez ha son ló kö -
rül mé nye ket és gon do zást igé nyel.
Mi vel kú szó nö vény, támrendszerre
van szük sé ge, és az idõ sebb nö vé -
nye ket rend sze re sen met sze ni kell.
Ha jó ter mést sze ret nénk, ne saj -
nál juk tõ le a vi zet. A vi rág zá si ide -
je má jus vé ge fe lé kez dõ dik, ter -
mést pe dig szep tem ber vé gé tõl
hoz. A gyü möl csö ket hû tõ szek -
rény ben öt-hat hó na pig is tá rol hat -
juk.

Öröm te li ker tész ke dést 
min den ki nek!
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RÖ VID HÍ REK VÉR ADÁS lesz 2013. áp ri lis 5-én 
15–18 órá ig a Kö zös sé gi Ház ban.

Min den ré gi és új vér adót sze re tet tel vá runk 
és kö szön jük se gít sé gét.

ÖkoKÉPzés
Egy szer si ke rült vis  sza tar ta ni a csa lá dot, hogy mi e lőtt

ki kap kod nánk a bon bo nos do boz tar tal mát, néz zük meg,
mi is la pul a do boz ban.

Szá mos ter mék kap ha tó igen csi nos nak gon dolt cso -
ma go lás ban, ami nek cél ja sok szor pusz tán an  nyi, hogy
meg győz ze nek ar ról, töb bet vet tünk/kap tunk, mint ami a
ter mék tény le ges tar tal ma. Óri á si do bo zok, pa pír ral, mű -
anyag gal ki bé lel ve nö ve lik az össz ha tást, anél kül, hogy a
lé nye gi rész ből egy gram mal is töb bet kap nánk.

Mi is itt a prob lé ma?
Egy fe lől az át ve rés: akár hogy is néz zük, itt az el adó/for -

gal ma zó az zal hi te get, ami nem va lós, hogy „te te mes”
men  nyi sé get ad el, mert arc pi rí tó len ne az a ke vés ke, amit
tény le ge sen ka punk a pén zün kért. De ha csak en  nyi len -
ne, az még el is megy.

El gon dol kod tak-e va jon, men  nyit is „dob rá” a cso ma -
go lás a ter mék árá ra?

Egy részt köz vet le nül: hi szen nyil ván mi fi zet jük meg a
cso ma go lást is, ame lyik a fel nyi tást kö ve tő en pár perc
múl va a ku ká ban lan dol (jó eset ben sze lek tí ven a pa pí -
rok kö zött a pa pír, a mű anyag ok nál a műanyag…).

Ám en nek a szem fény vesz tő cso ma go lás nak szá mos
köz ve tett ára is a zse bünk re megy: a fe les le ges és túl zó
do boz ha pél dá dul pa pír ból van: en nek el ké szí té sé hez ki -
lón ként 3 kg fa, akár 700 l (!) víz és 8 kwh ener gia szük -
sé ges! Emel lett kö zel 2000 fé le se géd anyag is sze re pek a
pa pír gyár tás so rán: vegy sze rek, fe hé rí tők Köz tük a kör -
nye zet re kü lö nö sen ká ros klór, ami a hi szen az élő lé nye -
ket el pusz tít ja. A fe les le ges cso ma go lás ter mé sze te sen nö -
ve li a szál lí tás, a ki ra ko dás, az áru tér ki ala kí tá sá nak, üze -
mel te té sé nek (pl. fű tés) költ sé ge it is!

A ma gyar pa pír fo gyasz tás éven te kö rül be lül egy mil lió
fa ki vá gá sát je len ti, és en nek kö zel fe lét a cso ma go lás
emész ti fel!

Fon tol juk meg te hát, hogy ér de mes-e sa ját „meg ve ze -
té sün ket” tá mo gat va ilyen árat is fi zet ni:

Nem ké zen fek vőbb-e ha vá sár lás kor fi gye lünk ar ra,
hogy mi nél ke ve sebb le gyen a cso ma go lás, és men nél in -
kább a tény le ges ter mé ket ve gyük (és fi zes sük) csak meg.

2013. már ci us 3-án nyílt meg Kar dos
Ti bor szob rász és mo za ik kép ké szí tő
ki ál lí tá sa Gö döl lőn a Mű vé sze tek Há -
zá ban. A ki ál lí tás meg nyi tó ján Telbisz
Ka ta lin és Mol nár Lász ló mu zsi kált.

Kardos Tibor
kiállítása Gödöllõn

Alkosson minimum 3 betûbõl álló értelmes szavakat az
egymás alatt, mellett, illetve átlósan kötött betûkbõl! 
Pl.: ÁRT

SZÓKIRAKÓ

Á O Z

R T Ó

M É G

N E J

K E B

S L E

Megfejtéseket lásd a következõ oldalon!

Megoldások száma: 17 db Megoldások száma: 19 db
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Var ga At ti la em lé ké re
Gyer me ke ink még ál ta lá nos is ko lá ba jár tak, osz tály ki rán -
du lá son vol tunk ve lük. Ott kez dõ dött a mi ba rát sá gunk.
Es tén ként hos  sza san be szél get tünk. Va la hogy az el sõ
perc tõl kezd ve azo nos nak tûn tek a gon do la ta ink, el kép ze -
lé se ink. Per sze az évek so rán vol tak nagy vi tá ink is, de
szin te min dig kö zös ne ve zõ re tud tunk jut ni. Az idõk so -
rán na gyon so kat ki rán dul tunk, szin te zug ról-zug ra be jár -
tuk a Du nán túlt, ami nek a köz pont ja Beremend volt.
„Szak mai” út ja ink so rán, Beremenden fá kat és szõ lõt met -
szet tünk, hogy mi lyen ered mén  nyel? Hát sok bor nem volt
a pi cé ben, de jó kedv vel csi nál tuk mind ezt. Jó kedv, mon -
dom most. Ma gunk kö zött, ki sebb na gyobb tár sa ság ban
szó vi võ vol tál. Na gyon ke ve sen tud tak annyi vic cet me -
sél ni, mint Te, rá adá sul elõ ad ni is sa já tos hu mor ral tud -
tad. Az tán, mint tár sa sá got ked ve lõ, sze re tõ em ber Te is
ré sze se vol tál a szer ve zett köz élet nek. Ko ráb ban Szõdliget
ér de ke it kép vi sel ted a Du na ka nyar In té zõ Bi zott ság ban,
majd be kap cso lód tál a he lyi köz élet be is. Kép vi se lõ ként
dol goz tál több cik lu son ke resz tül. Em lék szem, mi kor elõ -
ször kép vi se lõ let tél, meg kér dez ted – „Mit szól na most
apám?” Mert az édes apád az a Var ga Im re, aki 1957-tõl
1959-ig Ta nács el nö ke volt Szõd li get nek. A be teg sé gek
per sze Té ged sem ke rül tek el, de op ti miz mu sod, jó ked -
ved so ha sem ha gyott el. Ta lán nem sér tek meg sem mi sza -
bályt, ha el mon dom: leg utóbb mi kor ha za jöt tél a kór ház -
ból el men tél ki vál ta ni a fel írt gyógy szert.

A gyógy szer tár ban kap tál né hány szem gyógy szert.
Néz tél a gyógy szer re, Mi si bá csi ra. Majd meg szó lal tál:
„Az or vos azt mond ta, hogy a fel írt gyógy szert éle tem vé -
gé ig szed nem kell, most meg kap tam né hány sze met. Hát
már csak en  nyi van hát ra?” Ilyen vol tál, ezért sze ret tünk.

Mi kor már ci us el se jén utol só uta don el kí sér tünk ezek
ju tot tak eszem be.

Õszin te ba rát ság gal kí vá nom, nyu godj bé ké ben!

Papp Ist ván

Mi ért ol tas sam ku tyá mat, 
macs ká mat ve szett ség ví rus el len?
A ve szett ség az em be rek ben és az ál la tok ban is egy he -
veny le fo lyá sú, ha lá los agy- és ge rinc ve lő-gyul la dás -
ban meg nyil vá nu ló be teg ség. 

A WHO ada tai alap ján a mai na pig 55.000 em ber
hal meg éven te ve szett ség ben, 15.000.000 hu mán ol -
tást ad nak meg elő zés cél já ból, amel  lyel 280.000 em -
ber ha lá lát elő zik meg. A ha lá los ese tek 90%-a Ázsi á -
ban és Af ri ká ban for dul elő.

Ma gyar or szá gon 1950. óta 8 em be ri fer tő ző dés tör -
tént, mind egyik ha lá los ki me ne te lű volt. 1995 óta iga -
zolt em be ri fer tő ző dés nem tör tént. 

De mi nek kö szön he tő ez a jó ered mény? Ma gyar or -
szá gon az 1930-as évek óta kö te le ző az ebek ve szett -
ség el le ni vé dő ol tá sa, amely nek ha tá sá ra a há zi ál lat ok
kö ré ben nagy ban le csök kent a fer tő zött ség. Majd a vi -
lág há bo rú után egy újabb jár vány hul lám ér te el ha zán -
kat, ame lyet a be ve ze tett köz igaz ga tá si in téz ke dé sek –
eblajstrom, kö te le ző ol tás, kó bor ebek be fo gá sa – is -
mét si ke rült csök ken te ni. 

Nap ja ink ban a di ag nosz ti zált ve szett ál la tok kb.
75%-a ró ka, 25%-a ku tya és macs ka. A ku tyák rend -
sze res ol tá sa ré vén, a há zi ál lat ok közt 50%-ban a
macs kák érin tet tek.

1992. óta be ve zet ték a ró kák csal étek kel va ló, szá -
jon át tör té nő vak ci ná zá sát is, így már van nak me gyék,
ahol évek óta ve szett ró kát sem ta lál tak. Vi szont a ha -
tár szé le ken, fő leg az Al föld ön még min dig van ve szett
ró ka, sőt ku tya is, hisz a szom szé dos or szá gok vé dett -
sé ge jó val a mi énk alatt van.

Ho gyan tu dunk fer tő ződ ni? A ví rus a fer tő zött ál lat
nyá lá ban van, így ku tya-, ró ka-, macs ka ha ra pás sal,
vagy seb zé sen ke resz tül nyál lal fer tő ződ he tünk. A lap -
pan gá si idő 3-8 hét (szél ső sé ges ese tek ben akár 8 hó -
nap is le het), ideg rend sze ri tü ne te ket okoz és ha lá los
ki me ne te lű. Ma rás ese tén azon na li szap pa nos le mo sás
és fer tőt le ní tés szük sé ges, majd for dul junk sür gő sen
há zi or vo sunk hoz. Ha a ku tya egy éven be lül be volt
olt va ve szett ség el len, ak kor nem kell ag gód nunk, vi -
szont ha nem, ak kor a ve szett ség gya nú ja fenn áll, ek -
kor az or vos ha tó sá gi eb meg fi gye lést és a ha ra pott em -
ber ol tá sát ren del he ti el.

Az em be ri fer tő ző dés és ha lá lo zás szá má nak nul lá -
ra csök ke né se, az 1930-tól fenn tar tott fo lya ma tos ku -
tya ol tás nak kö szön he tő, mi vel emi att egy re ke ve sebb
a ve szett ál la tok szá ma or szá gunk ban, így egy re ki sebb
az esé lye az em ber fer tő ző dé sé nek is. 

Szó val ku tyán kat, macs kán kat a sa ját és gyer me -
keink vé del mé ben kell ol tat nunk!

dr. Buránszki Bar ba ra
Sződligeti Ál lat or vo si Ren de lő
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Megoldások száma 17 db: árt, ártó, átég, átér, ért, gém,
gót, még, mér, rég, rém, rét, tár, tározó, tér, tor, tré

Megoldások száma 19 db: beken, bele, beles, belseje,
eke, eleje, elken, elseje, jel, jen, kebel, kel, kele, ken, lej,
leken, len, les, seb

SZÓKIRAKÓ megfejtés
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(elõzetes beharangozó)

A Civilek Szõdligetért Egyesület szeretettel és tisztelettel meghív minden érdeklõdõt, szervezetet,
baráti kört, pártot, intézményt, csapatot az idei fõzõversenyére.

Idõpont: 2013. május 1.
Helyszín: Szõdliget, Duna-part

A versengés tárgya: tájjelegû ételek.
Szeretnénk, ha olyan ételek készülnének, melyek kapcsolódnak, 
jellemzõek egy-egy magyarok lakta vidék étkezési kultúrájához. 
Pl. székely káposzta, bácskai rizses hús, slambuc, dödölle stb.

Nevezési díj nincs. A szervezés megkönnyítése érdekében kérjük, hogy az indulni kívánó csapatok
tájékoztassák a szervezõket április 26-ig az indulási szándékukról az alábbi elérhetõségeken:

– somogyiistvan@upcmail.hu
– www.cisze.hu
– mobil: +3620-9120596
– +3627-353-739, ez egyben fax is. 

A Vándor Fakanalat szõdligeti csapat kaphatja, de szívesen várjuk más települések csapatait is.
Részvételüket különdíjakkal jutalmazzuk. A verseny kiválóan alkalmas csapatépítésre.
Zsûri: még szervezés alatt.

Program:
– Gyülekezés, helyfoglalás: 8.00–9.30 óra között
– Megnyitó: 9.30-kor
– Májusfa állítás: kb. 9.45-kor
– Fõzés megkezdése: 10.00 órakor
– Eredményhirdetés: kb.13.00-13.30-kor 

Értékes díjakkal készülünk. Gyermek- és családi programok, vidám játékok, vetélkedõk teszik
izgalmassá a gasztronómiai vetélkedõt. 

Mindenkit szeretettel várunk!

Szõdliget, 2013. 02. 20.

dr. Somogyi István
CISZE Elnöke
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