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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Sződliget Polgárai!

Ha ma ro san itt a Ka rá csony és meg ér ke zik az Új Esz -
ten dő is. Eb ben az idő szak ban szá mot kell vet nünk
az el telt év vel, ese ten ként szá mot kell vet nünk egy
el telt idő szak kal. A bib li ai pél dá zat sze rint tör tént,
hogy egy em ber ki ment a sző lő jé ben lé vő fü ge fá -
hoz, hogy gyü möl csöt ke res sen raj ta, de nem ta lált.
Azt mond ta er re a vin cel lér nek: „Íme, há rom éve,
hogy ide já rok gyü möl csöt ke res ni ezen a fü ge fán,
de nem ta lá lok. Vágd ki, mi ért fog lal ja a föl det hi -
á ba! De az így vá la szolt ne ki: Uram, hagyd még meg
eb ben az év ben, míg kö rül ásom és meg trá gyá zom,
hát ha te rem jö vő re, ha pe dig nem, ak kor vágd ki.”

Ugye mi lyen fon tos szám a hár mas szám? A gaz -
da há rom éve jár a fü ge fá hoz és ke re si raj ta a gyü -
möl csöt. Sződligeten há rom éve volt az az ön kor -
mány za ti vá lasz tás, ahol Önök, bi zal mat sza vaz tak
a Tisz ta For rás Szö vet ség je lölt jei nek.

Mi vel a fü ge fa gyü mölcs te len volt, a ki vá gás ve -
szé lye fe nye get te. A ha szon ta lan (gyü mölcs te len)
élet íté let alá vet te tik. Is ten nél az a hasz nos, aki jót
tesz. Va jon a Kép vi se lő-tes tü let ed di gi mun ká ja gyü -
möl csö ző volt? Va jon volt-e hasz na Sződligetnek a
mun kánk ból?

Néz zünk egy gyors lel tárt, csak a faj sú lyo sabb
ügye ket em lít ve:

n Egye nes be jött Sződliget gaz dál ko dá sa, sa ját
erőnk ből el ér tük azt, hogy te le pü lé sünk 2011-
óta sa ját lá bán áll.

n Ös  sze sen hét ut ca ke rült fel újí tás ra, eb ből 5 ka -
pott szi lárd bur ko la tot, 2 pe dig sző nyeg asz fal -
tot.

n Ki épült az eső víz el ve ze tés az Új ut cá ban és
az Ibo lya ut cá ban.

n A fo lya ma to san szé pü lő Du na part ra kezd visz -
sza tér ni az élet.

n Sződligeten új ra van fo ci. 5 kor osz tál  lyal ve -
szünk részt a fut ball baj nok ság ban. A fel nőtt
csa pat az elő ző év ben ezüst ér mes lett. Fel újí -
tás ra ke rül tek a te nisz pá lyák, el in dult a ka jak-
ke nu szak osz tály.

n 128 mil lió fo rint ös  szeg ből újul meg a
Sződligeti Óvo da. Az épít ke zés el in dult, vár ha -
tó an ja nu ár vé gén lesz az át adás.

n 375 mil lió fo rint pá lyá za ti pénz ből fel épült ár -
víz vé del mi gá tat.

n 4,5 mil lió fo rint ból te le pí tet tünk 24.000 db fa -
cse me tét.

n Me ző gaz da sá gi üzem épül az M2 má sik ol da -
lán, ahol 15 új mun ka hely jön lét re.

Ös  szes sé gé ben el mond ha tó, hogy an  nyi Eu ró pai
Uni ós pá lyá za ti pénzt hoz tunk Sződ li getre, hogy az
meg fe lel egy év tel jes költ ség ve té si be vé tel ének. Ké -
rem Önö ket ér dek lőd je nek és meg ta pasz tal hat ják,
kö zel -tá vol nincs ilyen si ke re sen fej lő dő te le pü lés,
mint Sződliget.

Ezek alap ján ítél jék meg Önök, hogy ha szon ta lan
volt-e az el telt há rom év? Va jon ho zott gyü möl csöt
Sződliget fü ge fá ja? Aki úgy gon dol ja, hogy hasz no -
san telt el az idő szak, ké rem örül jön ve lem az ered -
mé nyek nek és az ün ne pek nek. Aki azt gon dol ja,
hogy ered mény te len volt, nos őt ar ra ké rem, mi ként
a gaz da a fü ge fá val, ő is úgy le gyen tü rel mes az ön -
kor mány zat tal szem ben.

Bé kés Ka rá csonyt és si ke rek ben gaz dag
Új Esz ten dőt kí vá nok min den ki nek.

Ju hász Bé la
pol gár mes ter

Adja meg az Isten,
Mit adni nem szokott,
Száz bús vasárnap helyett
Sok, víg hétköznapot,
Adja meg az Isten.

Adja meg az Isten
Sírásaink végét,
Lelkünknek teljességes
S vágyott békességét,
Adja meg az Isten.

Adja meg az Isten,
Bár furcsa a világ,
Ne játsszak ölõ, gyilkos,
Cudar komédiát,
Adja meg az Isten.

Adja meg az Isten,
Mit adni nem szokott,
Száz bús vasárnap helyett
Sok, víg hétköznapot,
Adja meg az Isten.

(1915)

Ady Endre: Adja az Isten
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AZ ÉV EGYIK LEGFONTOSABB
ESEMÉNYE: ELKÉSZÜLT A GÁT

2011-ben Sződliget köz ség ár víz vé del mi fej lesz tés re nyer te el a kö zel 375.000.000 Ft
ös  sze gű, 100% tá mo ga tá si in ten zi tás sal bí ró Eu ró pa Uni ós pá lyá za ti ös  sze get, amely -
ből meg épült az év fo lya mán az ár víz vé del mi gát.

Az ok tó ber 25-ét kö ve tő át adás után nem csak vég le ge sen men te sül Sződliget az
egy re fo ko zó dó ár víz ve szély től, ha nem a te le pü lés har ma da meg me ne kül a nagy ví zi
me der el já rás hát rá nyos ki ha tá sa i tól is! Az év szá zad leg na gyobb ár víz ének meg fé ke -
zé sé ben Sződligeten na gyon so kan dol goz tak. Ezért biz to san so kan em lé kez nek azok -
ra a meg ha tó és erőt adó pil la na tok ra, ami kor nagy cso por tos óvo dá sok ki vet ték a ré -
szü ket a vé de ke zé si mun ká ban. Ren ge teg ho mok zsá kot töl töt tek meg a kis la pát juk -
kal. Ezért a pél dás cse le ke de tért kér tem fel a kis hő sö ket ar ra, hogy vág ják át a nem -
ze ti szí nű sza la got és ad ják át a fel épült ár víz vé del mi gá tat Sződliget la kos sá gá nak.

Ju hász Bé la
pol gár mes ter

...és megtörtént 
a környezeti rekonstrukció is
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Polgármesteri tájékoztató Si ke res pá lyá zat nak kö szön he -
tő en foly ta tó dott az út kar ban -
tar tás, út ja ví tás Sződligeten.
Meg újult a Szesz gyár ut ca,
Sződrákos 1, Li get ut ca és a Hu -
nya di ut ca.

Az év szá zad leg na gyobb ár -
vi ze sú lyo san meg ron gál ta a
Du na par ti uta kat. Volt olyan,
ame lyi ken kö zel há rom hé tig
állt mé te res víz. Olyan is volt,
ame lyi ket a vé de ke zés nél köz -
le ke dő gé pek, te her au tók tet tek
tönk re. Egy kö zös jel lem ző volt.
Jár ha tat lan, ká tyús, meg sül  lyedt
volt mind egyik. Pá lyá za tunk tá -
mo ga tást nyert, így mind ös  sze
10%-os ön rész meg fi ze té sé vel,
el tűn tek azok a ká tyúk, ame lyek
ed dig szin te meg kö ze lít he tet -
len né tet ték a Vik tor Spe ci á lis
Ott hont. A Kék Du na Ott hon la -
kó nak sem kell tar ta ni a bo ka -
tö rés től, ami kor el gya lo gol nak a
zöld sé ges hez. A Hu nya di ut cán,
Ma lom ut cán vé gig haj tók nak
sem kell tar ta ni at tól, hogy ki -
esik a fo guk ból a tö més. Kér jük
vi gyáz za nak a fel újí tott utak ra.

Tisz telt Szõdligeti La ko sok!

Pol gár mes ter ként kö te les sé gem Önö ket
egy olyan, nem ré gi ben el fo ga dott jog -
sza bály ról tá jé koz tat ni, amely a kor -
mány sze rint a la kos ság re zsi csök ken té -
sét szol gál ja, s ami gya kor la ti lag tel je sen
meg szün tet te az Ön kor mány zat ok min -
den le he tõ sé gét ar ra, hogy a sze mét szál -
lí tás ügyé ben bár mit is te gyen. Így jó ma -
gam sem tu dok mást ten ni, mint hogy tá -
jé koz ta tom a Tisz telt La kos sá got ar ról,
hogy a je len le gi ál la mi be avat ko zás a
sze mét szál lí tás ba olyan vál to zá so kat
kény sze rít ránk, ame lyek nem hogy nem
szol gál ják a mi ér de ke in ket, ha nem ki -
fe je zet ten nö ve lik a la kos ság ki adá sa it.
Ezért az Önök tá jé koz ta tá sán túl csak
an  nyit tu dunk ten ni, hogy kér jük szí ves
meg ér té sü ket.

De cem ber 1-tõl is mét vál to zik a sze -
mét szál lí tás rend je. Az új jog -
sza bály sze rint, csak olyan cé -
gek szál lít hat ják a sze me tet,
akik nek több sé gi tu laj do no sa az
ál lam, vagy az ön kor mány zat ok.
Az ön kor mány zat je len le gi szer -
zõ dött szál lí tó ja, az ASA Kft
kül föl di tu laj do nú cég, ezért
nem fe lel meg en nek az elõ írás -
nak. Így az ön kor mány zat csak a Zöld híd
Ré gió Kft.-vel köt he tett szer zõ dést azért,
mert ez az egyet len cég a kör nyé ken,
amely min den elõ írt fel té tel nek meg fe lel.
A cég ha ma ro san meg ke re si Önö ket egy
tá jé koz ta tó le vél lel.

Is mét vál toz ni fog a szál lí tá si nap! De -
cem ber 1-tõl pén te ken ként vi szik majd
el a sze me tet.

Vál to zás lesz az ár ban is. A kor mány
ha tá ro za ta alap ján a re zsi csök ken tés he -
lyett re zsi eme lés vár ha tó: pl. egy 120 li -
te res ku ka ürí té si dí ja évi kö zel 6.000
Ft-tal ke rül majd töb be! Mi vel az új
tör vény sze rint az ön kor mány zat a
szol gál ta tás árát sem mi lyen mó don
nem tud ja be fo lyá sol ni, mert azt az il le -
té kes mi nisz ter ha tá roz za meg, ezért ké -
rem Önö ket, hogy ha az ár vál to zás sal
kap cso lat ban kér dé sük van, ak kor az zal
Né meth Szi lárd re zsi csök ken té sért fe le -
lõs kor mány biz tos urat ke res sék meg.

Új szol gál ta tás ként je le nik meg a
ház tól va ló in gye nes sze lek tív gyûj tés.

Egy-egy át lát szó zsák ba kell majd el he -
lyez ni a pa pír, fém és mû anyag hul la dé kot.

Az új szol gál ta tó – lé vén gya kor la ti lag
mo no pol hely zet ben – nem vál lal ja a sze -
lek tív szi ge tek ürí té sét, ezért meg szû nik
a PET pa lack és a pa pír gyûj té se a sze -
lek tív szi ge te ken. Egy elõ re ma rad nak az
üveg gyûj tõ kon té ne rek a sze lek tív gyûj tõ
he lye ken, de amen  nyi ben nem üze mel te -
tés-sze rû en hasz nál ja a la kos ság, te hát pl.
hû tõ szek rényt he lyez nek el a kon té ner -
ben, ak kor a szol gál ta tó vég képp fel szá -
mol ja a sze lek tív szi ge te ket.

Ko ráb ban több pa nasz is ér ke zett a
lom ta la ní tá sok kal kap cso lat ban. Ke zel -
he tet len volt az, hogy a lom ta la ní tás idõ -
pont ja elõtt már na pok kal fo lya ma to san
zak lat ták a la kos sá got a lomizók és a
fém hul la dék gyûj tõk. Több la kos sá gi fó -
ru mon is ag go dal mu kat fe jez ték ki a fel -
szó la lok, mi sze rint a lomizók kö zött
olyan meg fi gye lõk is le het nek, akik tip -

pe ket ad nak egy-egy bûn cse lek -
mény el kö ve tõ jé nek.

Az új sze mét szál lí tó cég a
jö võ ben egy hu szár vá gás sal
„meg old ja” a lom ta la ní tás sal
kap cso la tos fen ti prob lé má -
kat: az évi egy al ka lom mal tar -
tott lom ta la ní tás nál a te le pü lés
né hány pont ján nagy mé re tû, õr -

zött kon té ne re ket he lyez el, aho va a la -
ko sok nak ma guk nak kell oda vin ni a
lo mo kat. Ön kor mány za tunk an  nyi ban
tud se gí te ni, hogy ké rés ese tén vál lal ja az
idõs, egye dül ál ló la ko sok nak a lo mok
gyûj tõ pont ra va ló el szál lí tá sát.

A ké sõb bi ek ben ve szé lyes hul la dé kok
be gyûj té sét is ter ve zi be ve zet ni a cég, de
egy elõ re még nincs meg rá az en ge dé lye.

Ké rem a fen ti ek szí ves tu do má sul vé -
te lét.

Si ke re sen pá lyá zott az ön kor mány -
zat a szo ci á lis tű zi fa pá lyá za ton.
En nek kö szön he tő en hoz zá ve tő le -
ge sen 25 ne héz sor sú, el ső sor ban
kis gyer me kes csa lá don si ke rült se -
gí te ni, ház tar tá son ként 15 má zsa
tű zi fá val. Re mé nye ink sze rint így
már fű tött la kás ban ün ne pel he tik a
ka rá csonyt.
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Szep tem ber hó nap utol só nap ján is ko -
lánk min den osz tá lya őszi ta nul má nyi
ki rán du lást szer ve zett. A kel le mes őszi
idő já rás le he tő vé tet te, hogy a sza bad -
ban is el tölt het tük ezt a na pot. Di ák ja -
ink vál to za tos prog ra mo kon ve het tek
részt. Csak né hány pél da a prog ra mok -
ból: sé ta a Du na part ján, könyv tár lá to -
ga tás, ar bo ré tu mi sé ta, tan ös vé nyi ki -
rán du lás, ke rék pár tú ra, gya log tú ra a
Bör zsöny ben.

Az őszi pa pír gyűj tést meg tar tot tuk.
Kö szön jük szé pen a szü lők se gít sé gét!

Nem ze ti ün ne pünk al kal má val, a
nyol ca dik osz tá lyo sok meg ha tó mű so -
rá val em lé kez tünk meg az 1956-os
For ra da lom és sza bad ság harc ki tö ré -
sé nek 57. év for du ló ján.

Ok tó ber vé gé re tök fa ra gó ver senyt
hir det tünk meg. Na gyon sok, szép mű -
al ko tást ké szí tet tek a di ák ja ink, me lyet
év fo lya mon ként és osz tá lyon ként is dí -
jaz tunk.

Az an gol nyel vet ta nu ló di ák ja ink
Halloween par ti val, a né met nyel vet
ta nu lók a Már ton na pi szo ká sok fel ele -
ve ní tés sel idéz ték fel más né pek szo -
ká sa it.

Egy nagy sze rű kez de mé nye zés mel -
lé áll tunk már a ta va lyi év ben, ami kor
Is ko lánk is csat la ko zott a mé zes ka lács -
fa lu ké szí tői kö zé. Idén az el ső tész ta
be gyú rá sát a fi a ta lok vál lal ták, majd
no vem ber szom bat ja in el kez dő dött a
mé zes ka lács há zak és fi gu rák ké szí té -
se. Az is ko la ebéd lő je di á kok, ta ná rok
és szü lők lel ke se dé sé vel telt meg.
Mun kánk „gyü möl csé ről” a mé zes ka -
lács fa lu meg lá to ga tá sa kor tá jé ko zód -
hat nak. Szá munk ra meg tisz te lő lesz,
ha meg cso dál ják az al ko tá sa in kat. Kí -
ván juk, hogy mi nél töb ben csat la koz -
za nak e kö zös ség te rem tő prog ram -

hoz! A szer ve ző ket di csé ri, hogy egy -
re töb ben tud nak a sződligeti Mé zes -
ka lács fa lu ról, egyik ér de kes mé dia ér -
dek lő dés a Kos suth Rá di ó tól ér ke zett.
A ri por ter nem csak a hang anya got rög -
zí tet te, ha nem sze mé lye sen ta pasz tal -
ta meg a ké szí tés va rá zsát. Gás pár Ág -
nes igaz ga tó as  szon  nyal ké szí tett ri por -
tot a Kos suth Rá dió no vem ber 24-én
ad ta le.

Kápolnainé Dégi Lí via

VER SENY ERED MÉ NYEK 
MA TE MA TI KÁ BÓL

Bo lyai Ma te ma ti ka Csa pat ver seny
2013. ok tó ber 11.

Is ko lánk ból 3 csa pat in dult ezen a ver -
se nyen. A leg szebb ered ményt a 3. osz tá -
lyos „Észjankók” ne vű csa pa tunk ér te el.

A me gyei for du ló ban 5. he lye zet tek let -
tek.

A dí ja zott csa pa tunk tag jai:
Ga lam bos Csa ba, Ko vács Mó ric, Sza bo -

lics And rás

Árpád-Napok Ma te ma ti ka ver seny
2013. ok tó ber

A Vá ci Ár pád Fe je de lem Ál ta lá nos Is ko -
la szer ve zé sé ben meg ren de zett kis tér sé gi
ver seny 5–7. osz tá lyos ta nu lók ré szé re. Is -
ko lánk ból 3 in du ló volt, év fo lya mon ként
1-1 di ák. Kö zü lük a 6. osz tá lyos Fritz Áron
3. he lye zést ért el

Kempelen Far kas Ma te ma ti ka ver seny
2013. szep tem ber

A Boronkay ál ta lá nos is ko lá sok szá má -
ra ren de zett Kempelen Far kas Ma te ma ti kai
ver seny re idén 2013. szep tem ber 27-én
ke rült sor. A ver se nyen kö zel 100 di ák in -
dult. Az is ko lán kat kép vi se lő 4 ta nu ló ból 3
di ák dí ja zott lett.

Helembai Mar tin 8. osztály 2. he lye zett
Fritz Már ton 8. osz tály 13. he lye zett
Tóth Krisz ti na 8. osz tály 13. he lye zett

DI ÁK OLIM PIA

Te rem lab da rú gás IV. kor cso port
Futsal, Vác-von zás kör ze ti for du ló

Vácrátót, 2013. no vem ber 14.
A tor nán 6 csa pat mér te ös  sze az ere jét.
Ered mény: I. he lye zést ér tünk el.
A Csa pat tag jai: Baj kán Ba lázs, Persel

György, Vida-Szűcs Jó zsef, Ki rály Nikolasz,
Csám pai De zső, Zsi ba Mar tin

Te rem lab da rú gás III. kor cso port
Futsal, Vác-von zás kör ze ti for du ló

Vácrátót, 2013. no vem ber 21.
Ered mény: III. he lye zést ér tünk el
A csa pat tag jai: Töl gyes Ádám, Bez zeg

Lász ló Ben de gúz, Ba logh Ádám, Tóth Szil -
vesz ter Má té, Ber ta Bar na bás, Pánczél Ger gő

Õszi programok a Szõdligeti Gárdonyi Géza
Általános Iskolában

Mezei futófesztivál 
és diákolimpia

Szõd, 2013. október 4.

Iskolánk 38 tanulóval vett részt a
versenyen. Legjobb eredményeink:

Sebõk Rebeka 7.b 6.hely
Szinte Bálint 4.a 7. hely
Kröel-Dulay Gáspár 4.a 12. hely
Bordás Bernadett 8.b 13. hely
Berta Barnabás 5.a 15. hely
Török Dávid 8.b 15. hely
Kormos Fanni 4.a 24. hely
Kardos Balázs 4.a 26. hely
Kiss Fanni 8.a 28. hely
Homolya Gréta 8.a 31. hely
Marczis Kamilla 4.a 33. hely
Csatai Laura 4.a 34. hely
Boda Bernadett 8.a 35. hely
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A Sződligeti Gon do zá si Köz pont az
ősz fo lya mán több, in gye nes ki rán du -
lást is szer ve zett a köz ség ben élő gyer -
me kek szá má ra. Egy je len tő sebb anya -
gi tá mo ga tás nak kö szön he tő en min -
den ki rán du lás in gye nes volt, csu pán a
szü lők ré szé ről egy be le egye zé si nyi -
lat ko za tot kér tek a szer ve zők, hogy a
gye re ke ket el en ge dik az ép pen ak tu á -
lis prog ram ra.

A ten ger mély sé ge it, a cso ko lá dé
sok szí nű sé gét (no és fi nom sá gát), a ré -
gi grun dok han gu la tát, a cir kusz vi lá -
gá nak káp rá za tát is mer het ték meg a
gye re kek. Az aláb bi ak ban Se bők Re -
be ka 7. osz tá lyos ta nu ló be szá mo ló ját
ol vas hat ják az egyik ki rán du lás ról:

„Egy szép szom bat dél előtt el in dul -
tunk Bu da pest re. El ső ként a ME RÜL -
JÜNK a MÉLY BE ki ál lí tá son vet tünk
részt, ahol ré gi ha jó kat áb rá zo ló mo -
del le ket, bú vá ro kat és egy ten ge ri ha -
lak ról szó ló fil met néz het tünk meg.

Dél ben egy nagy meg le pe tés ben
volt ré szünk egy, a gye re kek ál tal ked -
velt gyors ét te rem ben lát tak ven dé gül
min ket a szer ve zők. Ez után a GRUND
ját szó tér re in dul tunk, ahol iga zán jól
érez tük ma gun kat. Ami kor a busz
meg jött ér tünk a cso ki mú ze um fe lé
vet tük az irányt. Be lép tünk a mú ze um -
ba, ahol az ide gen ve ze tő min dent el -
me sélt ne künk a cso ki ke let ke zé sé ről.
Köz ben kós tol gat hat tuk a kü lön fé le

cso ki kat, el ső ként a mar ci pán go lyót
márt hat tuk a cso ki szö kő kút ba. Cso ki -
val be vont ká vé sze met és egyéb fi -
nom sá go kat is kap tunk, ahogy te rem -
ről te rem re ha lad tunk to vább.

Do bo zok, szob rok, ké pek és cso kik
dí sze leg tek min den fe lé aho vá csak
néz tünk.

Meg tud tuk, mi lyen is az iga zi Mo -
zart go lyó. Mi köz ben egy fil met néz -
tünk a cso ki ke let ke zé sé ről és gyár tá -
sá ról ad dig fi nom fe hér cso ki ból ké -
szült pál ci ká kat már to gat tunk a for ró
tej be.

Lát tunk ka kaó ba bot, ami ből az iga -
zi cso ki ké szül. Mi is ké szít het tünk sa -

ját cso kit, amit szép dísz do boz ban
meg is kap tunk aján dék ba.

Kós tol tunk még kó kusz go lyót, kagy -
ló ala kú cso kit, és ét cso ki val be vont
kakaóbabszemeket,amit ott ké szí te -
nek. A mú ze um bo ros pin cé jé ben a fel -
nőt te ket bor ral, min ket sós sü te mény -
nyel kí nál tak.

Vé gül egy ki rá lyi asz tal nál for ró teát
és cso kis sütit kap tunk. Ké ső dél után,
kel le me sen el fá rad va, és él mé nyek kel
te le ér kez tünk ha za Sződligetre.”

Kirándulások a Gondozási Központ szervezésében
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RÖ VID HÍ REK

2013. ok tó ber 23-án meg em lé ke zés sel, no vem ber 4-én
ha gyo má nyo san fák lyás me net tel tisz tel gett köz sé günk
az 1956-os ese mé nyek em lé ké nek.

Min den sződligeti la kos büsz ke a te le pü lés is ko lá já -
ra. Van nak akik azért, mert ko ráb ban ott vé gez tek és
van nak akik azért, mert gyer me kük, uno ká juk je len -
leg is ott ta nul. Az ön kor mány zat is szí vén vi se li az
is ko la sor sát. Igaz, hogy a fenn tar tói sze re pet ja nu ár -
tól az ál lam gya ko rol ja, de az épü let üze mel te té se
az ön kor mány zat nál ma radt.

Az ön kor mány zat vég zi az ál lag meg óvást, a ta ka -
rí tást, az ét kez te tést és az eset le ges fel újí tá so kat és fi -
ze ti a re zsi szám lá kat. Ezért nagy öröm szá munk ra,
hogy egy si ke res pá lyá zat nak kö szön he tő en meg újult
a Sződligeti Gár do nyi Gé za Is ko la tor na ter me és öl -
tö zői! A fa lak friss fes tést kap tak, a ra di á to rok pe dig
új ra let tek má zol va. A mun kák össz ér té ke meg kö ze -
lí tet te az egy mil lió fo rin tot.

Nagy örö mé re szol gált a vas úton uta zók kö ré ben,
hogy a MÁV tisz ta sá gi fes tést vég zett a sződligeti
alul já ró ban. Több te le pü lés hez ha son ló an, köz sé -
günk ben is ci vil kez de mé nye zés in dult a fa lak dí szes -
sé, szí nes sé té te lé re. Vá runk min den lel kes je lent ke -
zőt, aki csat la koz ni sze ret ne a kez de mé nye zés hez, s
amint ta va szo dik ecse tet ra gad na ve lük. Je lent kez ni
a kovacscris@freemail.hu e-mail cí men vagy sze mé -
lye sen a Kö zös sé gi Ház ban le het.

Sok ki csi sok ra megy!
Im már ha gyo má nyo san az idén is vár juk köz sé günk
rá szo ru ló gye re kei ré szé re a ci pős do boz nyi aján dé -
ko kat.

A do bo zo kat a Kö zös sé gi Ház könyv tá rá ban, hét -
főn ként reg gel ki lenc től es te hét órá ig le het le ad ni,
il let ve a Gon do zá si Köz pont ba is be vi he tő mun ka -
idő ben.

Az idén az Ad ven ti kon cert be lé pő je is egy do boz -
nyi aján dék lesz.

Se gít se nek, hogy se gít hes sünk!

Tûz zo mánc, ke rá mia szak kör in dul
Szõdligeten ha vi két al ka lom mal,
szom bat dél elõt tön ként.
El sõ két al ka lom: ja nu ár 11. és 25.
Gye re kek, fel nõt tek, csa lá dok je lent -
ke zé sét vár juk a 30-270-0989-es te le -
fon szá mon.
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„Az an gyal pe dig ezt mond ta ne kik: 
’Ne fél je tek, mert íme, hir de tek nek tek nagy örömet…”

Luk ács evan gé li u ma 2,10

Advent-Karácsonyi üze net

Mit üzen Is ten, a vi lág min den ség Te rem tő je, Gond vi se lő -
je és Meg vál tó ja szá munk ra 2013 Ka rá cso nyá ra ké szül ve?
Ho gyan ké szü lünk er re a Ka rá csony ra és mit vá runk tő le?
Több mun ka szü ne ti nap lesz, együtt lesz a csa lád, tá vo -
lab bi ro ko nok is el jön nek, fi no ma kat eszünk, jó mű so ro -
kat né zünk a TV-ben… A ka rá csony több en nél. Nem
„csu pán” a sze re tet ün ne pe, ha nem Is ten sze re te té nek az
ün ne pe. „Mert úgy sze ret te Is ten a vi lá got, hogy egy szü -
lött Fi át ad ta, hogy aki hisz őben ne, el ne ves  sze, ha nem
örök éle te le gyen.” (Já nos 3,16). A Ka rá csony Jé zus Krisz -
tus szü le tés nap ja, ame lyen Ő, az ün ne pelt aján dé koz meg
ben nün ket. A mi Is te nünk ad ni akar ne künk. Ő töb bet akar
ad ni. Ő azt akar ja, hogy dec. 27-től örö münk ne múl jék
el nyom ta la nul, hogy ne csu pán egy pár na pos lel ki fegy -
ver szü ne tünk le gyen.

A mi Urunk el ve szít he tet len bol dog sá got kí nál. Olyan
bol dog sá got, amely ak kor is meg ma rad, ha el ve szít jük az
ál lá sun kat, ha am pu tál ják a lá bun kat, s meg döb ben tő, de
ak kor is, ha meg ha lunk.

Ezért jött el em be ri test ben az Úr Jé zus Krisz tus a föl re
Bet le hem ben, hogy a Gol go ta ke reszt jé re vi gye bű ne in -
ket, s hogy fel tá ma dá sá val örök élet tel aján dé koz has son
meg min ket is! His  szük-e ezt?

Mind nyá junk nak szük sé ge és mind nyá junk nak le he tő -
sé ge van Is ten aján dé ka el fo ga dá sá ra. Fo gad juk Tő le há -
lás szív vel!

Ál dott Ad ven tet, Ka rá csonyt és hét köz na po kat kí ván va:

Sipos-Vizaknai Ger gely
ref. lel ki pász tor

Ter ve zett ün ne pi al kal ma ink a Sződligeti Re for má tus
Temp lom ban, mely re sze re tet tel vár juk:

Dec. 1.,  8., 15., 22. – Ad vent va sár na pi Is ten tisz te le -
tek 8.00 óra

Dec. 15. va sár nap 16.00 Gyü le ke ze ti ze nés áhí tat
Dec. 25–26. Ka rá csony 1. és 2. na pi Úr va cso rás Is ten -

tisz te le tek 8.00
(Bő vebb in for má ci ók, eset le ges to váb bi al kal mak:

www.alsogod.hu)

9

Citera
Min den ked ves ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk a
Kö zös sé gi Ház ba min den má so dik szom ba ton 10
órá tól. Kez dők, ha la dók, ki csik, na gyok, csa lá dok
je lent ke zé sét egy aránt vár ja Tá nyé ros Jó zsef ok ta -
tó. Ja nu ár ban: 11-én és 25-én.

December 14-én 18.00 órakor
ADVENTI KONCERT

a Közösségi Házban

Tisztelettel és szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt!

Belépő: egy cipős doboz ajándék.
Regisztrációt kérünk a korlátozott számú férőhely
miatt a kovacscris@freemail.hu e-mail címen,
vagy személyesen a könyvtárban.

Ne csak etes sük, itas suk is a ma da ra kat!

Az odúk mel lett az ete tők leg fon to sabb ki egé szí -
tő je a ma dár ita tó. Le gyen bár fagy, a jég től meg -
sza ba dí tott, fris sen fel töl tött ita tó tál cá kat – té len
ezek a leg kön  nyeb ben ke zel he tő ek – az ete tő re
já ró ma da rak elő sze re tet tel hasz nál ják nem csak
ivás ra, de für dés re is. Ezért na gyon fon tos, hogy
az ete tők köz vet len kö ze lé ben ita tót is mű köd tes -
sünk.
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Lakossági fórum 
és testületi ülés

Képviselő-testületi ülés 
2013. november 22.

A 2013. ok tó ber 11-i Tes tü le ti ülés és köz meg hall -
ga tás a Gár do nyi Gé za Ál ta lá nos Is ko lá ban volt,
az aláb bi ak ban az ott el hang zot tak rö vid ös  sze fog -
la ló ját ol vas hat ják.

A köz meg hall ga tá son je len volt a tes tü le ti ta -
go kon kí vül Bí ró At ti la rend õr szá za dos. A fel me -
rü lõ kér dé sek kö zött szó volt a pol gár õrök ki vá -
lasz tá si szem pont ja i ról, ami vel kap cso lat ban Ju -
hász Bé la pol gár mes ter el mond ta, hogy önál ló
szer ve zet rõl lé vén szó az ön kor mány zat nak nincs
be le szó lá sa a ta gok ki vá lasz tá sá ba. A lom ta la ní tás
so rán meg je le nõ be sur ra nó tol va jok el len új jog -
sza bály szü le tett, mi sze rint aki lo mot visz el az lo -
pást kö vet el.

A gát épí tés fo lya ma tá val is meg is mer ked het tek
a részt ve võk, majd pe dig la kos sá gi kér dés re fe lel -
ve tá jé koz tat ta a pol gár mes ter a meg je len te ket a
mun ka te rü le tek rõl ki vá gott fák ér té ke sí té sé rõl. A
fá kért hét száz ezer fo rin tot ka pott az ön kor mány zat
egy ál la mi cég tõl.

Meg tör tént a szo ci á lis rá szo rult ság ala pon igé -
nyel he tõ tû zi fa meg ren de lés is, il let ve szin tén la -
kos sá gi kér dés re vá la szol va tá jé koz tat ta a je len lé -
võ ket Ju hász Bé la az ipar ûzé si adó ala ku lá sá ról.
Köz sé günk kon zer va tív gaz da ság po li ti ká já nak
meg fe le lõ en nem eme li, in kább csök ken ti a vál lal -
ko zá sok adó ter he it így se gít ve a gaz da ság be len -
dü lé sét he lyi vi szony la tok ban. Az is ko lai tor na te -
rem bér lé sé vel kap cso la tos fél re ér té sek tisz tá zá sa
után a gát át vé te lé rõl és a zöld hul la dék el szál lí tá -
sá ról kér dez tek s kap tak vá laszt a részt ve võk.

A Tes tü le ti ülés ke re té ben 16 na pi ren di pon tot
tár gyalt a tes tü let.

Egy han gú sza va zás sal ke rül a 2014. évi költ ség -
ve tés be a Bursa Hungarica Ön kor mány za ti Ösz -
tön díj ös  sze ge, 252 ezer fo rint. A sza va zást két be -
szá mo ló, na pi ren di pont kö vet te (át ru há zott ha tás -
kö rök és cik lus prog ram). In gat lan meg hir de tés és
bér lés na pi ren di pont után egy elõ vá sár lá si jog ról
va ló le mon dás, majd pe dig a szõdligeti is ko lás
gye re kek in gye nes úszás ok ta tá sá ról kez dõ dõ tár -
gya lá sok meg sza va zá sa tör tént meg.

A kö vet ke zõ na pi ren di pont ban pe dig az is ko la
ré szé rõl, min den igye ke zet el le né re, si ker te len
KLIK tár gya lá sok után, a sza va zás nak kö szön he -
tõ en a köz ség pol gár mes te re meg kap ta a fel ha tal -
ma zást a tár gya lá sok meg kez dé sé re.

Sza va zás tör tént az ár ví zi károk hely re ál lí tá sá -
ra be nyúj tott vis ma jor pá lyá zat ön ré szét il le tõ en
(a pá lyá za ti ös  szeg 10%-a), il let ve az Is ko lai In -
téz mé nyi Ta nács ban va ló pol gár mes ter ál ta li rész -
vé tel rõl is.

Rész let a jegy zõ könyv bõl:

„Ju hász Bé la: Tisz te let tel kö szön töm a meg je lent kép vi se lõ ket, ven dé ge ket, va la mint a Ví zió Te -
le ví zió né zõ it. Meg nyi tom a Kép vi se lõ-tes tü le ti ülést, meg ál la pí tom, hogy a Kép vi se lõ-tes tü let 5 fõ -
vel ha tá ro zat ké pes. A hi ány zó kép vi se lõk je lez ték tá vol ma ra dá su kat.

Na pi rend elõt ti tá jé koz ta tóm ban sze ret ném el mon da ni, hogy ön kor mány za tunk hoz pá lyá za ti úton
nagy tel je sít mé nyû hó ma ró ér ke zett, te hát fel ké szül tünk a tél re. Sok kal gyor sab ban el fog juk ta ka rí -
ta ni a ha vat az in téz mé nye ink elõl. Fel ké rem azon ban a la kos sá got, hogy in gat lan ja ik elõtt gon dos -
kod ja nak az eset le ges hó el ta ka rí tás ról, sikosítás men te sí tés rõl, ez ugyan is az in gat lan tu laj do no sok
kö te les sé ge és mind an  nyi unk ér de ke.

Na pi rend elõt ti tá jé koz ta tóm ban a Tisz ta For rás Vá lasz tá si Egye sü let prog ram já ra sze ret nék utal -
ni, amely nek egyik sar ka la tos pont ja a pá lyá za ti le he tõ sé gek fo ko zott ki hasz ná lá sa. Egy pá lyá zat ról
sze ret nék szót ej te ni, amely nél Szõdliget Ön kor mány za ta igényt nyújt ha tott be 98 er dei m3 ke mény
lom bos fa faj ta men  nyi ség re. Ön kor mány za tunk a be nyúj tott igé nyé hez 248.920 Ft ön részt biz to sí tott.
A pá lyá zat se gít sé gé vel 25 szo ci á li san rá szo ru ló csa lád 15-15 má zsa fát kap 850.000 Ft ér ték ben.

Az igé nyek el bí rá lá sát, il let ve ös  sze írá sát a Gon do zá si Köz pont in té zi.
Tá jé koz ta tom még a Tisz telt Kép vi se lõ ket, il let ve la ko so kat, hogy – mint bi zo nyá ra töb ben ész -

lel ték – a Du na par ton nagy mun ka fo lyik. A Vik tor Ott hon hoz, il let ve a Kék Du na Idõ sek Ott ho na
fe lé ve ze tõ kül te rü le ti utat asz fal toz zuk. Kõ szó rá sos út ja ví tás tör tént a Ma lom ut ca, Szódrákos ut ca
és a Hu nya di ut ca kör nyé kén. Kõ szó rá sos hely re ál lí tás fo lyik a Tri a non-em lék mû te rén is. En nek a
be ru há zás nak a for rá sa a si ke res hely re ál lí tás pá lyá zat.

Min den – nyug dí ja so kat meg il le tõ – in gye nes jut ta tást vis  sza kell ad ni. Ez a prog ram a tisz te let
prog ram ja. Elõ ké szü let ben van az az elõ ter jesz tés, amely a ko ráb bi ön kor mány za ti ren de le tet, amely
a há zi se gít ség nyúj tást fi ze tõs sé tet te, mó do sít ja és is mét in gye nes sé te szi. Tes  szük mind ezt an nak el -
le né re, hogy az el múlt két év ben drasz ti ku san, 25%-ra csök kent a szo ci á lis el lá tá sok ra for dít ha tó ösz -
 szeg.

Ké rem, sza vaz zunk na pi rend elõt ti be szá mo lóm ról.
Szõdliget Köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te 5 igen sza va zat tal (egy han gú lag) a na pi rend

elõt ti tá jé koz ta tót el fo gad ta.”

Ezt kö vet te az aláb bi két napirend:
1/A. Szõdliget Köz ség Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü let ének 2013. évi költ ség ve té sé rõl szó ló

ren de le té nek mó do sí tá sa
2./ Tá jé koz ta tó az ön kor mány zat 2013. évi költ ség ve tés ének III. ne gyed éves tel je sí té sé rõl.
Majd pe dig az Igaz ga tá si szü net el ren de lé se na pi ren di pont ka csán az aláb bi ak han goz tak el:
„Ju hász Bé la: 2013 de cem ber 23. nap já tól – 2014. ja nu ár 2. nap já ig a Pol gár mes te ri Hi va tal ban

igaz ga tá si szü net el ren de lé sét ja va sol tuk. Az igaz ga tá si szü ne tet a dol go zók éves sza bad sá gá nak ter -
hé re ren del nénk el. Át adom a Pénz ügyi Bi zott ság kép vi se lõ jé nek a szót.

Bács kai Edit: A na pi ren di pon tot a Pénz ügyi Bi zott ság tár gyal ta. Ja vas la tunk sze rint pon to sí tás ra
szo rult az igaz ga tá si szü ne tet kö ve tõ el sõ mun ka nap. Ja vas la tunk, az el sõ mun ka nap 2014. ja nu ár 2.

Dr. Törõcsik Edit: Kö zös hi va tal lé vén, ter mé sze te sen ez a vácrátóti ki ren delt ség re is vo nat ko zik.
Az igaz ga tá si szü net ide jén a hi va ta lok ban ügye le tet tar tunk. Az ügye let ide je alatt hív ha tó te le fon -
szá mo kat a hon la pon tes  szük köz zé.

Ju hász Bé la: To váb bi ész re vé tel nem lé vén, a Pénz ügyi Bi zott ság ja vas la tá nak fi gye lem be vé te -
lé vel ja vas lom a ha tá ro za ti ja vas lat elõ ter jesz tés sze rin ti el fo ga dá sát. Ké rem, sza vaz zunk!

Szõdliget Köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te 5 igen sza va zat tal (egy han gú lag) a ja vas la -
tot el fo gad ta.

A to váb bi na pi ren di pon tok kö zött sze re pelt még töb bek kö zött:
Üze mel te té si sza bály zat el fo ga dá sa 
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da 2013–2014. évi mun ka ter ve.
A köz meg hall ga tás és tes tü le ti ülé sek anya gá nak tel jes ter je del mû jegy zõ könyv ét a köz ség hon -

lap ján (www.szodliget.hu) meg ta lál ják, il let ve igény sze rint a hi va tal ban nyom ta tott vál to zat ban el -
kér he tik.
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Ki hir det ték a 2013-as Ezüst ge rely sport mű vé sze -
ti pá lyá zat ered mé nyét. A ha gyo má nyos (több,
mint 50 éves múlt ra vis  sza te kin tő) ní vós pá lyá -
za ton a kép ző mű vé szet től az al kal ma zott mű vé -
sze te kig – 6 ka te gó ri á ban – hir det tek győz test. A
díj áta dón Ma gyar Zol tán, a MOB al el nö ke azt
nyi lat koz ta: „A mű vé szet és a sport test vé rek
egy más sal. Egy spor to ló szá má ra büsz ke ség, ha
egy-egy moz du la tát szo bor vagy fo tó for má já -
ban meg örö kí tik az utó kor nak.” A ki ál lí tók en -
nek szel le mé ben al kot ták meg egye di és lát vá -
nyos mű vé szi al ko tá sa i kat. A sport fo tó ka te gó ria
fő dí ját idén Dvornik Gá bor (Sződliget) nyer te el
„Allez!” cí mű, hos  szú zár idős, a ví vó VB-n ké -
szült so ro za tá val.

Készül a KRESZ pálya

 

  
 

Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. 
 

 
Sződliget Község Önkormányzata 

Teljes ellátás alapú villamos energia 
 

Közbeszerzési eljárás projekt riport  
(2014.01.01 – 2014.12.31 időszakra) 

 
I. Általános felhasználású villamos energia  

MEGTAKARÍTÁS*: 268.263 HUF (23,48%) 
 

II. Közvilágítási felhasználású villamos energia 
MEGTAKARÍTÁS*: 815.502 HUF (28,04%) 

 

ÖSSZMEGTAKARÍTÁS*: 1.083.765 HUF 
 

Készítette: Sourcing Hungary Kft. 
Hitelesítő: dr. Kovács Orsolya, közbeszerzési szakértő 
Dátum: Budapest, 2013. november 22. 

 
* Elért megtakarítás a 2013.11.22-én érvényes egyetemes szolgáltatási átlagárhoz viszonyítva, a várható mennyiséggel számolva 
                                                
 

Ön kén te sek va rá zsol ták szeb bé az óvo dán kat

Szep tem ber 29-én tar tot tuk meg Mi hály na pi vá sá run kat, amely
na gyon jó han gu lat ban telt el, min den ki na gyon jól érez te ma -
gát. Ez úton is sze ret ném meg kö szön ni min den ked ves tá mo ga -
tónk nak, szü lõk nek, a fenn tar tó nak és az óvo da dol go zó i nak,
hogy se gí tet tek a vá sár meg ren de zé sé ben és le bo nyo lí tá sá ban.
Alig telt el egy hó nap, ami kor az Euronet Services Kft. mun ka -
tár sai és bu da pes ti cé ge nagy lel kû fel aján lást tet tek óvo dánk -
nak: mun ká juk kal sze ret nék tá mo gat ni óvo dán kat! Két na pot
aján lot tak fel, amely alatt se gí te né nek az óvo da kö rü li ta lál ha -
tó ten ni va lók el vég zé sé ben. Ezen felül, az el vég zen dõ mun kák -
hoz, anya gok hoz, esz kö zök höz az anya gi tá mo ga tást is biz to sí -
tot ták. A fel aján lá suk két mil lió fo rint ér té kû volt! Az esz kö zök
be szer zé sét kö ve tõ en meg ér kez tek a mun ka tár sak (kö zel 80 fõ)
és két nap alatt át ala kí tot ták, meg szé pí tet ték ud va run kat. Jó volt
lát ni a jó ked vû, tett re kész vi dám csa pa tot, amint nagy len dü -
let tel ne ki lát tak a fel ada tok nak. Csi szol tak, fes tet tek, ás tak, ül -
tet tek, 80 m2 gu mi tég lát fek tet tek le a meg fe le lõ só der ágy ba,
hogy az óvo da KRESZ pá lyá ja meg va ló sul has son. A meg lé võ
ud va ri já ték esz kö zö ket le fes tet ték, a rá szo ru ló má szó kák desz -
ká it ki cse rél ték és kap tunk új csúsz dát is. Örök zöl de ket, éve lõ
vi rá go kat, fá kat, sö vényt ül tet tek és a gyógy nö vé nyes kis ker -
tün ket is ki pó tol ták. Ab la ko kat, aj tó kat má zol tak át, cso port szo -
bát fes tet tek ki. A mun kánk za var ta lan mû kö dé sé hez még egy
fény má so lót is kap tunk aján dék ba. A mun ká juk kal és a fel aján -
lott esz kö zök kel nagy ban hoz zá já rul tak, hogy a meg pá lyá zott
„Zöld Óvo da” cí met el nyer hes sük, va la mint gyer me kek biz ton -
sá gos, szép és kor sze rû ud var ban gya ko rol has sák a köz le ke dés
sza bá lya it. Fel aján lá suk kal nagy-nagy örö met sze rez tek mind a
ne ve lõk, mind a gyer me kek kö zött, me lyet ez úton is sze ret nék
ne kik meg kö szön ni!

Amen  nyi ben Ön is fon tos nak tart ja a jö võ nem ze dék élet kö -
rül mé nye i nek ja ví tá sát, a ké rem ado má nyá val, adó ja 1%-ának
fel aján lá sá val tá mo gas sa ala pít vá nyun kat.

Hi szen mind an  nyi an tud juk: a jö võ a gyer me ke ké!

Szõdligeti Óvo dás Gyer me ke kért Ala pít vány
Adó szá ma: 18668171-1-13

Bank szám la szá ma: OTP 11742094-20144999

Hanákné Durján Ilo na
Óvo da ve ze tõ

ÓVODAI HÍ REK
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KÁVÉ HABBAL
Közeleg a karácsony, a szeretet ünnepe, ennek alkalmából
dupla kávét kínálunk habbal, ismerjék meg a köztünk élő
emberek közül, sorokba rendezve, három hölgy életét...

AK TÍV ÉLET – Ju dit 67 éves

A gye re ke im nyi tot tak
egy fü ze tet, ami be
azo kat a dol go kat ír -
ják, ami lye nek nem
sze ret né nek len ni fel -
nõtt, öreg ko ruk ban.
Ne kem „mi lyen sze -
ret nék len ni” lis tám

van, és nagy sze ren csém, hogy éle tem so -
rán min dig lá tok kor ban elõt tem já ró jó
pél dá kat. Aki re jó len ne tíz, húsz év múl -
va ha son lí ta ni. Ju dit élet ener gi á it, aka ra -
tát el ta nu lom, ha nem hi szik, kér dez ze -
nek meg húsz év múlva…

Dö mö tör Józsefné szü le tett Ko vász -
nay Ju dit 1946. ok tó ber 10-én szü le tett
Du na ke szin.

1982-tõl él nek fér jé vel Szõdligeten.
Ju di té nak két fi uk van s ma már öt uno -
ká juk, s ha ma ro san szü le tik a ha to dik.

Bol dog nyug dí jas, bol dog nagy ma ma,
s ahogy éle te tör té ne tét hall ga tom bol dog
em ber.

Pedig… pe dig vol tak éle té ben ki hí vá -
sok, új ra kez dé sek, sor já ban ér ke zõ be teg -
sé gek.

Az ál ta lá nos is ko la el vég zé se után Bu -
da pes ten ta nult to vább a „Krisz ti nán”
fod rász nak.

A szak kö zép is ko la el vég zé se után Új -
pes ten kez dett dol goz ni, mint fod rász, de
nem bír ta a ke ze a ke mi ká li á kat, olyan
be teg lett, hogy ab ba kel lett hagy ni a
szak mát.

A Ház gyár ba ke rült, ahol elõ ször hi deg,
me leg étel el osz tó volt, majd el vég zett egy
te le fon köz pont ke ze lõ tan fo lya mot és lett
te le fon köz pont ke ze lõ. Mi vel mel let te volt
az or vo si szo ba s hogy kéz nél le gyen a se -
gít ség, ha kell, el vé gez tet tek ve le egy vö -
rös ke resz tes tan fo lya mot is.

Ju dit: Hát vol tak ka lan dok, ami kor
be le zu hant a mun kás az üveg be és hoz -
ták csu rom vé re sen, se dok tor se as  szisz -
tens csak én áll tam ott be zárt gyógy sze -
res lá dá val. Le ve ret tem a la ka tot, kö töz -
tünk, el ál lí tot tuk a vér zést, ami re ki ér tek

a men tõk csak cso dál koz tak mi cso da
szak sze rû el lá tás. De volt, hogy epi lep -
szi ás ro ham mal hoz tak va la kit és nem
volt idõ gon dol kod ni tu dok vagy nem in -
jek ci ót beadni…

A te le fon köz pont után a Ház gyár
mun kás szál ló já nak ve ze tõ je lett. A 46 fé -
rõ he lyes szál ló ügyes ba jos dol ga it in téz -
te éve ken át.

Ju dit: Na gyon sze ret tem ott dol goz ni.
Na gyon jó volt a kol lek tí va, se gí tet tük
egy más mun ká ját, meg ol dot tuk a prob lé -
má kat. Min den kit is mer tem a mai na pig
tar tom né há nyuk kal a kap cso la tot.

Az éle te ké sõbb úgy ala kult, hogy vál -
lal ko zó lett, bu ti kot nyi tott Szõdligeten.
Mé ter áru, fo nal az tán ki lós áru, majd ké -
szí tõk tõl ér ke zett kon fek ci ót árult.

Ju dit: So se sze ret tem tét len ked ni a
vé rem ben van a szer ve zés. Ami kor a ki -
seb bik fi am be ke rült az is ko lá ba SZMK
el nök let tem, nyolc éven át szer vez tük a
bá lo kat, volt, hogy 5-6 bál is volt az õszi,
té li sze zon ban az ak ko ri Mû ve lõ dé si

Fézlerné Víg Zsu zsa (49 éves)

Egy iga zán víg ba ran -
go ló a sok kö zül

Zsu zsát lá tás ból is mer -
tem, ha Ba ran go ló
prog ram van, ott van,
ha a Ba ran go lók se gí te -
nek, õ ott van.

Most már tu dom szü lei osz lo pos tag -
jai a nyug dí jas klu bok nak. Szõdligeten
szü le tett és egész éle te Szõdligethez kö -
ti. Itt járt ovi ba, is ko lá ba, érett sé gi után
elõ ször az óvo dá ban volt da da, majd pe -
dig a Vik tor Spe ci á lis Ott hon ban dol go -
zott köny ve lõ ként, az tán gaz da sá gi ve ze -
tõ ként. Meg ha tód va be szél ar ról a ki lenc
év rõl, ar ról a sok erõt adó sze re tet rõl,
amit az ott la kók tól ka pott.

A sors úgy hoz ta, hogy ki lenc év után
fel mond jon és két hó nap mun ka nél kü li -
ség után a fér je ja vas la tá ra ne es sen két -

ség be, ha nem ve gyen egy hir de té si új sá -
got, ahol el sõ re rá lelt a mai na pig is élõ
mun ka he lyé re, az Eöt vös Ló ránd Tu do -
mány egye tem re, ahol ma már a va gyon -
ke ze lõi cso port ve ze tõ je.

Egy gyer mek bol dog édes any ja s fér -
jé nek 29 éve tár sa.

Mun ká ja, ha el is szó lít ja Szõdligetrõl,
ak tív éle tet él itt sza bad ide jé ben, a Ba ran -
go lók mel lett 1996. óta a he lyi Ka to li kus
Kó rus tag ja. Mind két tár sa ság gal so kat
ki rán dul, jár ja, lát ja az or szá got és az or -
szág ha tá ra in kí vü li vi lá got. Ha tár ta lan
jó ked ve, erõt adó mo so lya min den reg gel
sok-sok szõdligeti nap ját te szi vi dám má.

Ar ra a kér dés re mi len ne a há rom kí -
ván sá ga, rög tön el sõ re egy na gyobb Kö -
zös sé gi Há zat kí vánt, a má so di kon ki csit
gon dol ko zott, ho gyan is fo gal maz za meg,
le gyen olyan csa pat min den ki kö rül, mint
ami lye ne ket ne ki adott a sors, ba rá to kat,
akik re min den eset ben szá mít hat, em be -
re ket, akik kel jól ér zi ma gát. A har ma dik

Ház ban. Fér jem mel 15 évig se gí tet tük a
sport éle tet a köz ség ben a Wilker ál tal tá -
mo ga tott fo cis ták kö zül az ifik kel és
öreg fi úk kal fog lal koz tunk.

2002-ben ment nyug díj ba, elõt te az
utol só vál lal ko zá sa a rend õr ség bü fé je
volt. Nyug dí jas ként is ak tív. Je len leg a nõi
nyug dí jas klub ve ze tõ he lyet te se, a Ci vi lek
Szõdligetért Egye sü let tag ja, jár az Okos
Nõk klub já ba, az ön kor mány zat nál az
Idõ sek Ta ná csá nak tag ja, vö rös ke resz tes.

Mel les leg egy éle ten át fõ zött, sü tött
(nem akár hogy), mo sott, va salt, ta ka rí -
tott, gye re ket nevelt… csi no san, mo soly -
gó san, le küzd ve min den fáj dal mat, rá kot,
fe kélyt.

Há rom kí ván sá ga: a ha to dik uno ka
egész sé ge sen szü les sen, le gyen min dig
egész ség és sok, sok sze re tet.

Ka rá csony kor ti zen egyen ülik kör be
az asz talt, nagy-nagy szeretettel… õ sü ti,
fõ zi a ka rá cso nyi menüt…

Cris
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kí ván ság pe dig a bol dog ság ról szól, le -
gyen min den ki bol dog, bol dog, boldog…

Alig bí rom vis  sza zök ken te ni ön ma gá -
hoz, hogy ró la tud jak meg élet fosz lá nyo -
kat, a ka rá cso nyi em lé kek rõl is egy fél
mon dat hang zik el, nyu godt, bé kés hár -
mas ban töl tött ka rá cso nyok voltak… után
már is ar ról be szél, hogy anyu, apu is ak -
tív klub tag ok.

Lel ke sen me sél a kó rus ról, ahol a 17
tag, mint egy nagy csa lád gyû lik ös  sze

Szalai Ni ko lett (19 éves)

Egy õszi dél után ked ves, tö ré keny lány
per dült be a Kö zös sé gi Ház ba az zal a ké -
rés sel, hogy aerobicot sze ret ne Szõd li ge -
ten tar ta ni. Hos  szas egyez te tés után vé gül
a hét fõ es ték ben egyez tünk meg. Ak kor
még nem tud tam, hogy egy igen ko moly
ver seny tán cos sal be szél get tem.

Az tán a spor to ló höl gyek re vá ra koz va
egy re több, ér de kes do log de rült ki er rõl
a sze rény, ked ves lány ról.

Ni ki Szlo vá ki á ban szü le tett, egy éves
ko rá ban köl töz tek Szõdligetre és az óta is
itt él nek. Már ovis ko rá ban, négy éve sen
tán colt, hipp-hop pal kez dõ dött a tánc
irán ti sze re tet. A Szõdligeti Ál ta lá nos Is -
ko lá ban az tán ne gye di kes ko rá ban la tin
tánc tan fo lyam in dult. Be irat ko zott és be -
le sze re tett.

Gyor san ki de rült pá rat lan te het sé ge,
amit di na miz mu sá nak kö szön het. Vá con
a Mi a mi Sport egye sü let ben foly tat ta a
tán co lást, majd 2009-ben át iga zolt a
Bolero Tánc sport Egye sü let be. A mai na -
pig itt tán col, mes te re Vö rös Pé ter ta nít -
vá nya ként. Je len le gi pár ja a Gyõr ben élõ
Bó ka Dá ni el, elõt te a szin tén szõdligeti

Din ka Pé ter rel, majd Glózer Ger gõ vel ért
el je len tõs si ke re ket.

Ni ko lett per ce ken át so rol ja si ke re i ket,
or szá gos baj no ki és nem zet kö zi gyõ zel -
meket… en gem per sze a tit kok és prak ti -
kák job ban ér de kel nek.

Cris: Men  nyi edzés sel le het baj nok ká
len ni?

Ni ko lett: he ti há rom-négy al ka lom -
mal 4-5 órát edzünk. Van nak kö zös és
egyé ni edzé sek is eb ben.

Cris: Van e va la mi spe ci á lis ét rend,
ami vel kon dí ci ó ban, de for má ban is tar -
tod ma gad?

Ni ko lett: Fi gyel ni kell per sze, hogy mit
eszek, sok gyü mölcs, zöld ség, vi ta min,
ener gi át adó étel. De kü lö nö sebb ét ren dem
nin csen. Van nak vi szont kon dí ciót se gí tõ
tá bo rok, fu tok is, il let ve van ver seny szi -
mu lá ci ós edzés, ami kor le tán col juk a ver -
senyt, ami öt kö röst je lent, va gyis 5-ször
kell le tán col nunk a tán co kat: szam ba, cha-
cha-cha, rum ba, pasedoble  jive.

Cris: Volt va la mi lyen ko mo lyabb sé -
rü lé sed?

Ni ko lett: Sze ren csé re nem, per sze az
elõ for dul, hogy egy más nak me gyünk a
má sik pár ral, olyan már volt, hogy üt kö -
zés tõl ver se nyen meg szé dül tem, de az tán
foly tat tam to vább a tán cot.

Cris: Ha va la mi mi att nem tud nád
folytatni…

Ni ko lett: Igen, gon dol koz tam ezen.
Biz tos, hogy ta ní ta nám, to vább ad nám
azt a sok tu dást, amit ed dig meg sze rez -
tem. Ter ve zem is a to vább ta nu lást. Idén
érett sé giz tem, el vé gez tem az ae ro bic ok -
ta tó is ko lát, most sze ret nék be irat koz ni a
tánc inst ruk tor kép zés re, majd pe dig a
tánc mû vé sze ti egye tem re vagy a test ne -
ve lé si egye te men sport szer ve zõ szak ra.

Cris: És a sze re lem?
Ni ko lett: A je len le gi tánc part ne rem a

pá rom.
Cris: Ez men  nyi re fon tos és ter mé sze -

tes?
Ni ko lett: Azt hi szem ez kor tól füg gõ,

„fi a tal” ko rom ban nem szá mí tott, ha ve -
rok vol tunk, ma ga sabb szin ten tán col va,
no és ahogy öre ged tünk már fon to sak az

õszin te ér zel mek, per sze van nak en nek
buk ta tói, sza kí tás, csa ló dás akár a tánc -
kar ri er be is ke rül het.

Cris: El árul nál né hány tán cos prak -
ti kát?

Ni ko lett: A par kett csú szik így a ci -
põnk kel elõt te víz be, vagy ri ci nus olaj ba
lé pünk, vagy ke fé vel boly ho sít juk a ci -
põnk szar vas bõr bõl ké szült tal pát.

Cris: Ama tõr ka te gó ria leg fel sõ cso -
port já ban tán colsz je len leg a kö vet ke zõ
már „hi va tá sos” lesz. Mit je lent ez pon -
to san a ver seny tánc ban?

Ni ko lett: Hat ka te gó ria van a ha to dik
a „sonder”, itt pro fik tán col nak a ver se -
nye ken pénz ju tal ma kért. Az el sõ hat he -
lye zést dí jaz zák, ad dig, vi szont míg ide
el jut az em ber, öt ka te gó ri á ban nincs fi -
nan szí ro zás, min den költ sé get a csa lád,
ver seny zõ il let ve a sport klub áll ja.

Cris: Be szél jünk ki csit az árak ról.
Men  nyi az an  nyi?

Ni ko lett: Egy ci põ 20-30 ezer fo rint,
egy fel lé põ ru ha 50 ezer nél kez dõ dik.

Cris: Egy ci põ med dig ci põ?
Ni ko lett: Fél évig. per sze van edzés re

és ver seny re való…
Cris: Smink, fri zu ra?
Ni ko lett: Kez det ben anyu kám ké szí -

tet te, most már én is tu dom. A haj ra víz-
zse lé- víz-zse lé ke mény re be ál lít va bod -
rok kal vagy konty ba, mi kor mi áll jól és
il lik a ru há hoz. A smink erõ tel jes, oly any -
 nyi ra, hogy kö zép is ko lás ko rom ban-ver -
seny smink ben nem is mert meg az osz -
tály fõ nö köm. Ami ér de kes le het még, ne -
künk, a bõ rünk nek is szép bar ná nak kell
len ni, er re vagy kré met, vagy UV men tes
bar ní tást hasz ná lunk. Az utób bi drá gább
– egy ka bin ban szór ják rám a bar ní tót –
de nem fog ja meg a ru hám, egyen le te -
sebb és to vább tart. A krém le mos ha tó.

Cris: Ba rát nõ?
Ni ko lett: Az anyu kám az iga zi. Per sze

van nak ba rá ta im, de a sok edzés a Gyõr -
ben la kó pá rom mi att csak rit kán tu dunk
találkozni, beszélgetni, aki be va kon meg -
bí zok az anyu.

Cél tu da tos, ki tar tó, amit vá lasz tott, at -
tól bol dog, fi a tal lány ül elõt tem. Mo soly -
gott, ami kor idõ sebb nek gon dol tam, tud -
ta (re mé lem) érett, fel nõtt ha tá ro zott sá ga,
ki ál lá sa mi att volt ez így.

Ni ko lett a ver se nyek idõ pont jai kö zött
él, de cem ber 7-én megint megy, ad dig is
gye re ke ket ok tat, aerobicot tart… akár
ön nek is, hét fõn ként es te hét tõl a Kö zös -
sé gi Ház ban.

Ne ki és tisz te le tet ér dem lõ szü le i nek
én kí vá nok hár mat: egész sé get, bol dog -
sá got, sikereket… eb ben a sor rend ben,
mert én már,azt hi szem, tu dom öreg fej -
jel a he lyes sor ren det.

Cris

ked den ként pró bál ni és jár nak fel lép ni,
ha hív ják õket a va sár na pi temp lo mi
ének lés mel lett.

A Ba ran go lók él mé nye it so rol ja, em -
lé kez tet ve az elõb bi in ter jú ala nyát
Czombos Anit még pár vic ces, vi dám ka -
land ra.

Sod ró len dü let tel, ha tár ta lan jó kedv vel
te szi mind ezt hét fõn es te, nyolc óra mun -
ka és uta zás után.

Cris
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10 ÉVE SEK A BA RAN GO LÓK
Tíz év vel ez előtt, egy ok tó be ri na pon in dult út já ra az a sződligeti kis csa pat , amely ma már a köz ség egyik
meg ha tá ro zó ci vil szer ve ze té vé nőt te ki ma gát. Czombos Anival és Fézlerné Víg Zsu zsá val idéz tük fel, majd
nap ra pon to san, egy ok tó be ri es tén az el múlt tíz év ese mé nye it.

14

Cris: Egy ci vil szer ve ze tet el in dí ta ni na gyon ne héz. Mun -
ka, csa lád mel lett az em be rek na gyon ne he zen moz dít ha -
tók ma már. Így volt ez ré gen is?

Ba ran go lók: Nem mon da nám, hogy ne héz volt. El ső hí -
vó szó ra 11 fős, ked ves,  kor osz tály tól füg get len lel kes csa -
pat jött ös  sze. Még a ré gi mű ve lő dé si ház ba jár tunk pén te -
ken ként tor náz ni. A tor ná zók ba rá tok ká let tek és igé nyel ték
a far san gi mu lat sá got, ki rán du lást, szín ház lá to ga tást. per sze
ide már csat la koz tak a fér jek, hoz zá tar to zók, barátok…

Cris: Mi kor tól let tek Ba ran go lók a tor ná szok?
Ba ran go lók: Két évig vol tunk „név te le nek”, majd pe dig

2005-ben ne ve sí tet tük ma gun kat. Eb ben az év ben volt az
el ső két na pos ki rán du lá sunk is. Ek kor már ren ge teg tár sa -
dal mi mun ka,  meg an  nyi szín ház lá to ga tás és bál volt a há -
tunk mö gött.

Cris: Hol, kin, hogy se gí tet tek?
Ba ran go lók: Min den hol, min den kin ahol kér ték, óvo dá -

ban, is ko lá ban, fa lu ren dez vé nye ken.
Az is ko lai Föld nap ján rend sze res ál lo más bir to ko sok va -

gyunk úgy, mint a Du na-par ti KRESZ na pon is. Ak tív részt -
ve vői va gyunk a Mi hály na pi bú csú nak. Az egyik fa lu na -
pon szó sze rint ki sü töt tük a fa lu szé ke it. Ne vünk höz fű ző -
dik még a mé zes ka lács fa lu ban az áru sí tás, a fő té ri mi ku -
lás ren dez vény, a fa lu ka rá csony fá já nak dí szí té se. A ci vil
szer ve ze tek meg hir de tett prog ram jai szá munk ra le he tő sé -
get ad nak ar ra, hogy a te le pü lé sen az ös  sze fo gás mi nél szé -
le sebb kö rű le gyen pl. ha gyo mán  nyá vált fa ka nál fő ző ver -
seny, ár víz, ta ka rí tás.

Cris: Jól tu dom, hogy ma már vis  sza fo got tab ban vál lal
a csa pat?

Ba ran go lók: Igen. Az idő fe let tünk is el járt. Ma már ke -
ve sebb vál la lás ke rül az éves mun ka terv be, de ez vi szont
tar tal ma sabb.

Cris: Nagy hí rű ek a mai na pig a Ba ran go ló bá lok.
Ba ran go lók: Fer ge te ge sek is vol tak. Tu da to san ké szül tünk

rá juk hó na po kon ke resz tül. Min den bál nak volt egy ak tu a -
li tá sa – Csip ke bál, Ró zsa bál, Pi ros bál , Ka la pos bál, Ken -
dős bál, Pün kös di bál. – Ezek hez  ké szült a de ko rá ció, jel -
mez és a tánc. Varr tuk a ru há kat, ta nul tuk a tán co kat s így
nem „egy es tés” el fog lalt ság, ha nem hos  szú he tek vi dám
ös  sze jö ve te le lett a ren dez vé nyek elő ké szí té se, ami re a mai
na pig büsz kék va gyunk.

Cris: So kan nem osz lo pos tag ként, csak ven dég ként ba -
ran gol nak. Hol, mer re járt a csa pat?

Ba ran go lók: 19 fő az alap tag ság a töb bi ek pár to ló ta -
gok. Bu szos ki rán du lá sok, szín ház lá to ga tás ok al kal má val
ven dé gek is csat la koz nak. Ren ge teg he lyen vol tunk, Sze -
ged től Deb re ce nig, Ko má rom tól Pé csig és né hány al ka lom -
mal kül föld ön is.

Csak az idei év ben 22 prog ra mot ter vez tünk. Per sze eb -
ben ben ne van nak a rend sze res ha vi ös  sze jö ve te le ink is.
Meg ün ne pel jük nagy sü tés-fő zés, bog rá cso zás kö ze pet te a
név na po kat, je les év for du ló kat is.

Cris: Ha egy mon dat ban kel le ne ös  sze fog lal ni, mi ért jó
Ba ran go ló nak len ni, mit mon da ná tok?

Ba ran go lók: Egy min den ki ért, min den ki egyért jó ban
rossz ban!

Cris: Kö szö nöm, hogy be szél get het tünk, kí vá nok min -
den ki nek en  nyi és ilyen ba rá to kat, mint ami lyen ös  sze tar -
tó, sze re tő ba rá tok vagy tok ti egy más nak! Ál dott ka rá -
csonyt!

Cris
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Már az 1836–1837. évi or szág gyû lés tör vényt ho zott a vas -
út épí tés rõl. A hely tar tó ta nács hoz há rom év alatt a há rom vas -
út vo nal épí té si en ge dé lye ér ke zett meg, azon ban azok he lyett
egy ne gye dik terv va ló sult meg, és el sõ ként a Pest–Vác vo -
nal ke rült meg épí tés re. A ren dek 1840-ben dön töt tek az épí -
tés mel lett, mely nek nyo mán a vas út vo nal öt év alatt ké szült
el. Az át adás je les nap ján, 1846. jú li us 15-e dél után ján a mai
Szõdliget te le pü lés ha tá rá ban el ro bo gó hét va gon ból ál ló sze -
rel vé nyen uta zó 350 sze mély kö zött ott ült Kos suth La jos,
Szé che nyi Ist ván és ta lán a fen ti idé zet szer zõ je, Pe tõ fi Sán -
dor is. A 33 ki lo mé te res utat a vo nat egy perc hí ján egy óra
alatt tet te meg. 25 perc alatt ért Du na ke szi re, majd a 10 perc -
nyi meg ál lás (víz vé te le zés) után in nen még 24 perc volt a
me net idõ Vá cig.

Azon ban még De ák Fe renc sem lát ta a vas út nagy hasz -
nát a nem zet éle té ben, mi vel a 19. szá zad ban ol csó volt a
sze kér fu var. Az egész or szá got be jár ták ök rös sze kér rel fu va -
ro zás cí mén, nem lát ták még a vas út je len tõ sé gét, a köz le ke -
dés re gya ko rolt át for má ló ere jét. Az el sõ vo na to kon drá gák
vol tak a je gyek, így a vas út tö meg köz le ke dé si esz köz zé csak
az 1890-es évek ben vált ha zánk ban.

A Pest–Vác vas út vo nal 1846-os át adá sát kö ve tõ en egy
ide ig csak (Rákos)Palota és Du na ke szi te le pü lé sen vol tak
meg ál ló he lyek. A szom szé dos Göd vas út ál lo má sá nak im po -
záns ál lo más épü le te („ki rá lyi vá ró te rem”) csak 1875 után
épült fel. A felsõgödi fel té te les meg ál ló hely 1910-ben szûnt
meg, ez után a vo na tok nagy ré sze az ál lan dó meg ál ló he lyen
már rend sze re sen meg állt. A har ma dik gö di ál lo más, az
alsógödi 1908-ban lé te sült.

Az el sõ vá gányt kö ve tõ en ezen a 70-es szá mú vas út vo na -
lon a má so dik vágánypár csak 23 év vel ké sõbb, 1869-re ké -
szült el.

A he lyi fel té te les meg ál ló val kap cso lat ban a leg hi te le seb -
ben a Va sár na pi Új ság 1894. évi 33. szá ma tu dó sít: „A Ma -

gyar Ki rá lyi Ál lam vas utak Igaz ga tó sá gá tól vett ér te sí tés sze -
rint a Nagy-Ma ros ról in du ló és Bu da pest ny. pá lya ud var ra
ér ke zõ 143. szá mú sze mély vo nat fo lyó év ja nu ár 1-tõl a vá -
ci és gö di ál lo má sok köz ti 166. szá mú õr ház nál lé võ Szõd
meg ál ló hely nél fel té te le sen meg fog áll ni.”

A ré gi ok má nyo kat ta nul má nyoz va az bi zo nyos, Szõdön
(Szõdligeten) a 20. szá zad el sõ év ti zed ében még nem volt
va ló di vas úti meg ál ló hely. Va ló szí nû leg haj da ná ban a mai
fel vé te li épü let mel lett – a Szõdöt Szõdligettel ös  sze kö tõ
21112 sz. köz út túl ol da lán – ál ló má ra már le bon tott ki csi
épü let a so rom pó ke ze lõ õr há za ként (166. szá mú õr ház) funk -
ci o nált. A vas úti õr ház alap já nak kör vo na lai még ma is lát -
ha tó ak a vas út vo nal szõdi ol da lán. Az ilyen te le pü lé sek ha -
tá rá ban ál ló õr ház nál elõ ször ál ta lá ban fel té te les meg ál ló he -
lyet (pe ron, pénz tár, vá ró he lyi ség) lé te sí tet tek. At tól volt fel -
té te les a meg ál ló hely, hogy a vo na tok csak a le száll ni kí vá -
nó uta sok jel zé se ese tén áll tak meg. A fel száll ni kí vá nó uta -
sok ese té ben a vas úti õr pi ros zász ló, vagy éj sza ka pi ros lám -
pa kör be for ga tá sá val kér te a vo nat meg ál lá sát.

15

Adalékok Szõdliget
vasúttörténetéhez (I. rész)

Ha za és ha la dás. A Lánc híd, a Pes ti Hen ger ma lom, az El sõ Ha zai Ta ka rék pénz tár, a Véd egy let, a
Ti sza-sza bá lyo zá sa, no és a vas út. Sok min den eszünk be jut hat a re form kor ról. So rol hat nánk.
Azon ban hely tör té ne ti so ro za tunk mos ta ni ré szé ben csak a vas út és he lyi vas út ál lo más más fél száz
évé nek tör té ne tét vet tük gór csõ alá.

„Száz vasútat, ezeret! Csi nál ja tok, csi nál ja tok! 
Hadd fus sák be a vi lá got, Mint a tes tet az erek.”

(Pe tõ fi Sán dor)

1910–20-as évek 1930-as évek, jobb oldalon hátul az õrház

1928.
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1. Az el sõ ka rá csony kor, ami re em lék -
szik, hány éves volt? Négy.

2. Mi volt a leg em lé ke ze te sebb aján dék,
amit ka pott? A Mi si Mó kus ka land -
jai c. könyv, amit azon nal el is kezd -
tem ol vas ni (ak kor vol tam el sõs, de
már 5 éves ko rom tól ol vas tam), és
an  nyi ra ne vet tem (pl. „Hû, de fa -
fanyú, de öffehúfta a fá mat” –
mond ta Mi si Mó kus, ami kor be le ha -
ra pott a vadgesztenyébe…), hogy a
szü le im azon ne vet tek, hogy én ho -
gyan nevetek….

3. Szo kott aján dé kot ké szí te ni? Igen

4. Utol só pil la na tos, vagy több ször, so -
káig gyûj tö ge tõ vá sár ló? Gyûj tö ge tõ
(7 uno ka mel lett nem is men ne más -
képp!)

5. Van e szer tar tás rend je a ka rá cso nyi ké -
szü lõ dé sé nek Önök nél? Igen, imá -
dom a la kást de ko rál ni és a ker tet is:
a mus kát lis vi rág lá dák he lyén kis tu -
jás lá dák van nak, azo kat is fel dí szí -
tem, meg a be já ra ti aj tót, a lép csõ -
ket stb.

6. Van e ál lan dó me nü ka rá csony kor és
ha igen, mi az? Szent es te ha lász lé,
más nap gyöngy tyúk- vagy fá cán le -
ves és gom bá val töl tött, egy be sült
ka csa, gom bás riz  zsel.

7. Ott hon vagy más csa lád tag nál töl ti a
szen tes tét a csa lád ja? Há rom fel nõtt,
csa lá dos gyer me kem van, min den ki
ott hon ün ne pel, mi ket ten a fér jem -
mel pe dig vagy va la me lyik ük nél,
vagy a nõvéreméknél (akik nek nincs
gyer me kük).

8. Mit ked vel leg ke vés bé a ka rá csony ban?
A sok mun kát (ta ka rí tás, fõ zés).

9. Az el sõ ka rá cso nyuk Szõdligeten:
1996-ban töl töt tük itt az el sõ ka rá -
cso nyun kat. A ház fel újít va, be ren -
dez ve, de még nem lak tunk itt. Ek -
kor hív tuk a gye re ke in ket, Édes -
anyá mat és nõ vé re met a fér jé vel,
hogy együtt ün ne pel jünk Szõd li ge -
ten. Cu dar hi deg volt, –15 °C fok és
egész nap ha va zott. Há zunk a Vö rös -
mar ty és a Rá kó czi ut ca sar kán áll,
a Vö rös mar ty ut cai ol da lon nem volt
– és az óta sincs – jár da. 25-én ta lál -

tunk egy le ve let a pos ta lá dánk ban,
hogy „Vö rös Már ti” nem ta ka rí tot ta
el a jár dá ról a ha vat. Lám, mi re volt
ak kor még idõ és ener gia! Írigylésre
mél tó! Ma is tud nék és sze ret nék sok
ked ves szõdligeti la kos nak ilyen le ve -
let kül de ni, nyá ron a ga zok mi att, té -
len a hó és jég miatt…

Bi zony, nem fo ga dott ked ve sen Szõd -
li get az el sõ ka rá cso nyun kon (a le vél mel -
lé kel ve!), de nem fu ta mod tunk meg és az -
óta is sze re tünk itt élni…

Tari Istvánné

EGY KARÁCSONYI KÉRDÕÍV,
aki  k i tö l tö t t e  Tar i  I s tvánné  képv i se lõ  a s szony

Vannak akik nem ünneplik a karácsonyt...

Zsom bor, nem bá nod, ha er rõl
kér dez nek, hi szen olyan nagy kü -
lönb ség ez?

Nem va gyok bejgliellenes! – fo gal -
maz a ti zen négy éve sek lényegretörõ
szem lé le té vel. Örü lök, ha kér dez nek,
mert okos, ha va la ki a má sik szem szö -
gé bõl is né zi a dol go kat. El ve te mült -
nek tûn het kí vül rõl, pe dig csak ar ról
van szó, hogy más képp vé le ke dünk er -
rõl az al ka lom ról.

Meg szok tam nyug tat ni min den kit,
nem ma rad ki az éle tem bõl az aján dék,
a meg le pe tés. Bár mi kor le het egy

olyan al ka lom, ami kor meg aján dé koz -
hat juk egy mást. Ne kem egy ál ta lán
nem rossz, hogy nem ve szek részt a ka -
rá csony ban. Ez az én dön té sem is.

A kö zös csa lá di já té kok ból, kü lön -
le ges va cso rák ból ne kem is jut. És ezek
az al kal mak õszin téb bek is tud nak len -
ni, mert nincs az az ér zés, hogy most
meg kell aján dé koz ni a má si kat. A kü -
lönb ség rõl eszem be ju tott, ami kor az
ár víz után ho mok zsá kot töl töt tünk a
Du na-par ton. Jó volt lát ni, hogy a ko -
rá tól, szo ká sa i tól, val lá sá tól füg get le -
nül bár ki se gít he tett eb ben.

Mit sze retsz eb ben az idõ szak ban?
Az is ko lai szü ne ten kí vül? – mo so -

lyog. Já té kos csa lád va gyunk. A ba rá -
ta ink kal so kat szok tunk ping pon goz ni,
raj zol ni, hó go lyóz ni, fil met néz ni. A
nap pa link ban van egy asz tal, ahol
mind egyi künk ott hagy hat ja a fél be ma -
radt te vé keny sé gét. Ez sok szor egy
nagy ki ra kó, kö zös ol va sás ra szánt
köny vek, egy tár sas já ték. Itt gyak ran
ös  sze gyû lünk es tén ként nõ vé rem mel
és a szü le im mel, csak úgy, be szél get -
ni. Sze re tem a té li es té ket a me leg kály -
hánk mel lett.

Az a vá gyam, hogy a szü net ben hó
es sen. Bo csá nat a la pá to lók tól . . . de
nagy-nagy ha va zást sze ret nék! Szán -
kóz ni is jó len ne, mert ta valy nem na -
gyon volt rá le he tõ ség.

Nos, ha már bejg li, me lyik a ked -
ven ced?

A di ós. Fris sen . . . ahogy a nagy -
ma mám sü ti – és egész év ben!

P.V.

A ka rá csony kö ze led té vel da lok, fil mek és té vé mû so rok te rem te nek vi dám,
lelkes, ünnepi han gu la tot. Mind ezt ér zé kel jük az ut cán fel dí szí tett fák ról, a bol -
tok ban ki ra kott cso kik ból, az ott szó ló da lok ból, az út mel lett vá ra ko zó fe nyõk -
bõl, az is ko lá ban ta nult bet le he mi tör té ne tek bõl, a té vé ben és interneten meg -
je le nõ rek lá mok ból, és az em be rek meg fo gal ma zott gon do lataiból…
Le het eb bõl ki ma rad ni?
A vi lá gon több mil lió kis gyer mek nek, így pél dá ul Je ho va Ta nú i nak nem ezek
sze rint a ha gyo má nyok sze rint te lik ez az idõ szak. Ma gyar or szá gon több ez ren
él nek így, és Szõdligeten is él egy ilyen fiú.
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Mivel kínáljuk az
„egészségeseket”?

A téli sütizős napok jó alkalmat adnak, hogy
kipróbáljunk valami újat. Sokaknak váratlan
kihívás a finomliszt és fehércukor mentes étrend.
Akár a saját egészségünkért, vagy egy szerettünk
kedvéért tesszük, izgalmas megpróbálni. A „barna
ételek” készítői bátrabban nyúlnak természetes
fűszerekhez (fahéj, gyömbér, citrom) a család
igénye szerint. A recept ötletadójáról kapta a
nevét:

17

PAN KA BAR NA SÜTIJE:

Hoz zá va lók:
– 20 dkg kó kusz zsír
– 18dkg da rált dió
– 18 dkg liszt (graham liszt/tel jes ki őr lé sű rozs

vagy tön köly)
– 4 db egész to jás
– 1 ká vés ka nál szó da bi kar bó na
– 10 dkg bar na cu kor (vagy en nek meg fe le lő

stevia)
– tet szés sze rin ti ma zso la és egy te ás ka nál rum -

aro ma

A hoz zá va ló kat egy sze rű en, gyor san ös  sze ke -
ver jük, 160 °C-on fél órán ke resz tül sül ni hagy juk.
Mi u tán meg sült, a te te jét le önt het jük cso ki val (tor -
ta be vo nó val, víz für dő fe lett ol vasz tott ét cso ko lá -
dé val, vagy ka kaó por ból, bar na cu kor ból és
olívából ke vert be vo nó val). Tet szés sze rint dí szít -
het jük kó kusz re sze lék kel, lek vár ral, ma zso lá val,
mogyoróval…

Tipp: óva tos kí sér le te zők fél adag gal kez de -
nek...

Új ra itt a tél. A tél pe dig együtt jár a hi deg gel, a rö vi debb nap -
pa lok kal és ez zel együtt a ke ve sebb nap sü tés sel is.

Saj nos, a nap fény hi á nya nem csak a nyá ron be szer zett bar -
na sá gunk el mú lá sá val fe nye get. Té len töb ben szen ve dünk a
rossz kedv tõl, de pres  szi ó tól is. Ele gen dõ nap sü tés nél kül té len
ki újul hat nak olyan bõr be teg sé ge ink is, mint a pik kely sö mör. A
szo lá ri um gé pek ben ta lál ha tó csö vek a nap hoz ha son ló an UVA
és UVB su gár zást bo csá ta nak ki. El len tét ben a nap pal a su gár -
zás mér té ke a gé pek nél pon to san be ál lít ha tó és a meg fe le lõ en
meg vá lasz tott hasz ná la ti idõ vel tel jes biz ton ság gal el ke rül he tõ
a bõr le égé se. A mo dern gé pek az UVA és az UVB su gár zást
az em be ri bõr szá má ra op ti má lis arány ban bo csát ják ki. A sza -
bá lyo zá sok nak kö szön he tõ en ma már csak biz ton sá gos szo lá -
rium gé pek ben bar nul ha tunk. A té li szo lá ri u mo zás ki fe je zet ten
jó ha tás sal van szer ve ze tünk re. Fo koz za a D vi ta min ter me lõ -
dé sét az UV su gár zás nak kö szön he tõ en. Ez mel lett hat az ideg -
rend szer re is, vis  sza tér élet ked vünk, vi dám sá gunk, ener gi ánk.
Sok szor hasz nál ják a szo lá ri u mot a gyógy ászat ban kú ra sze rû en
is: jó ha tás sal van olyan kró ni kus bõr be teg sé gek re, mint a pik -
kely sö mör és az ek cé ma. A me leg kör nye zet ha tá sá ra ja vul hat -
nak az ízü le ti prob lé mák is.

A szo lá ri u mo zás sza bá lyai:
– 14 év alatt ne szo lá ri u moz zunk!
– Ne vagy na gyon kö rül te kin tõ en szo lá ri u moz zon, aki nek túl

sok szep lõ je, anya je gye van; aki nek na gyon fe hér vagy túl ér zé -
keny a bõ re!

– Egyes gyógy sze rek fény ér zé keny sé get okoz hat nak. Ezek
fõ leg al ler gia gyógy sze rek, me lyek sze dé se kor a szo lá ri u mo zást
mel lõz ni kell a fol to so dás el ke rü lé se vé gett.

– Vá ran dó sok nak TI LOS a szo lá ri u mo zás!
– Szo lá ri u mo zás elõtt min dig el kell tá vo lí ta ni a smin ket.
– A tö ké le te sen egy sé ges bar nu lás ér de ké ben ér de mes le het

a bõr le ra dí ro zá sa. 
– Ve gyük le ék sze re in ket, át for ró sod hat nak vagy fol tot hagy -

hat nak a bõ rön.
– Min den képp tart suk vé gig csuk va sze mün ket, le he tõ ség

sze rint hasz nál junk vé dõ szem üve get! Az UV su gár zás fo koz -
hat ja a szürkehályog ki ala ku lá sá nak koc ká za tát. Kon takt len -
csén ket is ve gyük ki!

– Ér de mes a szo lá ri u mo zás után hid ra tá ló kré met al kal maz -
ni, hogy meg aka dá lyoz zuk a bõr ki szá ra dá sát. Itt is meg kell je -
gyez ni, amit nem le het elég szer hang sú lyoz ni: mi ni mum na pi 2
li ter vi zet igyunk meg na pon ta.

– A für dést, zu ha nyo zást két órán át ke rül ni ér de mes.
– Na gyon fon tos, hogy fo ko za to san emel jük a gép ben el töl -

tött idõt bõ rünk bar nult sá gá nak és ér zé keny sé gé nek meg fe le -
lõen, eh hez kér jük bát ran a szo lá ri um ke ze lõ jé nek se gít sé gét.

– Nem sza bad a szo lá ri u mo zást sem túl zás ba vin ni, he ti két
al ka lom nál több ször ne hasz nál juk!

Ha be tart juk eze ket a sza bá lyo kat nem csak szép szín nel, ha -
nem egész sé ges szer ve zet tel és ener gi á val tel ve vár hat juk a ta -
vasz el sõ iga zi me len ge tõ nap su ga rát.

Ad dig is bát ran hasz nál juk a szo lá ri u mo kat!

TÉLI SZÉPSÉGSAROK

Téli napozás

Szodliget_2013-december_Szodliget_2013-december.qxd  11/28/2013  1:38 PM  Page 17



Fe le lõs ki adó: Szõdligeti Kö zös sé gi Ház ve ze tõ je, Tóthné Ko vács Krisz ti na l Fõ szer kesz tõ: dr. Czirjákné
Tá bo ri Györ gyi l A szer kesz tõ ség és a ki adó cí me: 2133 Szõdliget, Szent Ist ván u. 29. l e-mail:
hirforras@szodliget.hu l A szer kesz tõ ség kéz ira to kat nem õriz meg. l Fenn tart juk a jo got a be ér ke -
zett anya gok át szer kesz té sé re és rö vi dí té sé re. l A meg je le nõ hir de té sek tar tal má ért a szer kesz tõ ség
nem vál lal fe le lõs sé get. l A lap ban meg je lent anya gok hoz szer zõi jo gok kap cso lód hat nak. l Nyom -
dai elõ ké szí tés és nyom dai mun kák: Gra fit Pencil Nyom da l ISSN 2062-3240

18

Takarítást, 
idősgondozást vállalok

Telefon: 06-70/207-1350

A Tisz ta For rás Szö vet ség de le gált ja -
i ból meg ala kult kép vi se lő-tes tü let -
nek kez de tek től a leg fon to sabb cél -
ki tű zé se volt a Fej lő dés. Ez nem azt
je len ti, hogy megalomán, vagy tel -
je sen fe les le ges be ru há zá so kat kép -
zel tünk el. Pél dá ul nem épít jük meg
a sződligeti met rót, de még vil la mos
vo na lat sem ter ve zünk. (Sőt, a több -
ség örö mé re, még a meg lé vőt is el -
bon tot tuk.) Szá munk ra a fej lő dés el -
ső sor ban a sződ ligeti em be rek élet -
mi nő sé gé nek ja ví tá sát je len ti. A jó
utak, a szé pen kar ban tar tott zöld fe -
lü le tek, a biz ton ság. A fej lő dés hez
ter mé sze te sen hoz zá kell hogy tar -
toz zon a mun ka hely te rem tés is.

Szán dé kunk sze rint a jö vő év ben
fel újí tás ra ke rül a Szé che nyi ut ca.
Szi lárd bur ko la tot kap a Bem és a
Bocs kai ut cák. Az utób bi két ut ca
la kó i ból már meg ala kul tak az út -
épí tő tár su lá sok. Az ott la kók ál tal
be fi ze tett ös  szeg ké pe zi az épít ke -
zés költ sé ge i nek hoz zá ve tő le ge sen
az egy ötö dét. A ma ra dék négy ötöd
részt az ön kor mány zat te szi mel lé.

Ter vez zük a fő tér fel újí tá sát is.
Igaz sze ré nyebb ter ve ink van nak,
mint elő de ink nek, ami a cik lus ele -
jén ál ta lunk vis  sza mon dott pá lyá -
zat ban sze re pelt, de nincs is szük -
ség a ki vi te le zés hez több tíz mil lió
fo rint hi tel re. Most, az el ső ütem -
ben, a ren dez vé nyek hely szí né ül
szol gá ló rész te rü le ten ter vez zük a
tér bur ko lat ki ala kí tá sát és az el öre -
ge dett, bal eset ve szé lyes akác fák
he lyé re ke rül het nek elő ne velt ős -

ho nos ju har fák. Mind ezt hi tel nél -
kül, tel jes egé szé ben ön erő ből tud -
ja a köz ség meg va ló sí ta ni.

Az idős em be re ken sze ret nénk
se gí te ni azzal, hogy az elő ző kép -
vi se lő tes tü let ál tal be ve ze tett, há zi
se gít ség nyúj tá sért kért té rí té si dí jat
el tö röl jük s a jö vő ben in gye ne sen
lesz igény be ve he tő a szol gál ta tás.

A mun ka hely te rem tés nem köz -
vet le nül ön kor mány za ti fel adat.
Mun ka he lyet csak a pi ac, a vál lal -
ko zá sok tud nak te rem te ni, de a vál -
lal ko zá sok kö rül mé nye i nek a ja ví -
tá sá val ösz tö nöz ni le het a pi a ci
sze rep lő ket ar ra, hogy adott he lyen
ér de mes be ru ház ni. Sződ liget kül -
te rü le tén – Sződ és Sződ liget ha tá -
rán – épült fel és ke rül he te ken be -
lül át adás ra az a me ző gaz da sá gi
üzem, ahol szán tó föl di nö vé nyek -
hez ho zam nö ve lő ké szít mé nye ket
ál lí ta nak majd elő. A több száz mil -
lió fo rin tos be ru há zás 15 új mun -
ka he lyet te remt majd Sződligeten.
Mind ezen felül a köz ség ipar űzé si
adó be vé tel ét kö zel har ma dá val nö -
ve li. Te hát hos  szú tá von is be vé telt
biz to sít a te le pü lés nek. Hogy mi
eb ben az ön kor mány zat sze re pe?
Az ön kor mány zat ér té ke sí tet te (ma -
ga san pi a ci ár fe lett!) azt a tel ket,
ame lyen fel épült az üzem. Az el -
adás ból szár ma zó pénzt pe dig nem
él tük fel, ha nem ez lesz a cikk ele -
jén fel so rolt fej lesz té se ink for rá sa.

Ju hász Bé la
pol gár mes ter

A TERV
2013. iga zán a fej lő dés éve volt Sződligeten. El ké szült a köz ség leg na -
gyobb be ru há zá sa, az ár víz vé del mi gát, bő vül, meg újul az óvo da, fel újí -
tás ra ke rült több ut ca is – hogy csak a leg je len tő seb be ket em lít sem. Most,
az év vé gén vi szont már ter vez zük a jö vő évi ten ni va ló kat. Va jon mi lyen
fej lesz té sek vár ha tó ak a kö vet ke ző év ben? Mi ből lesz rá ke ret? Mer re
visz to vább az út? A jö vő évi, leg fon to sabb ter vek ről sze ret ném tá jé koz -
tat ni a la kos sá got.
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Támogatóink:
Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet,  Rábai Cukrászat, Batmobil Kft., Sződligeti Húsbolt, 

Borostyán Virágház Sződliget, Borostyán ABC Sződliget, Aranytű Méterárú

Sződliget
Sződligeti 

Önkormányzat

Jótékonysági kiállítás és vásár Sződligeten
2013. december 6–8.

December 6.
17.00 Püspöki szentmise, celebrálja Dr. Beer Miklós püspök 
17.45 Legyél a Cimboránk, Mikulás - interaktív zenés műsor
18.00 Mézeskalácsfalu kiállítás megnyitója 
 Baricz Gergő és a sződligeti gyermekek  Mézeskalácsdala
Szent Miklós köszöntése
Kiállítás nyitva tartása 17-19 óráig

December 8.
16.50 Vadrózsák Néptáncegyüttes  „Székely Pásztorjáték” 
előadása
17.30 Adventi gyertyagyújtás 
Kiállítás nyitva tartása 10-18 óráig

Helyszín: Római Katolikus Plébánia, Sződliget, Szabadság tér 7.
Megtekinthető: 10–18 óráig.

www.mezeskalacsfalu.hu
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December 6. 
16.00 óra

Kiállítás megnyitó
Sződligeti művészek eladásra szánt

művei

December 7. 
8.00–12.00 óráig 

CISZE adománygyűjtés 
a Közösségi Házban

13.00–18.00 óráig
Kézműves foglalkozások 

(bőrözés, karácsonyfadísz készítés)
a Közösségi Házban, kézműves

ajándékok vására

14.00 órától
Önkormányzati IDŐSEK NAPJA 

a Gárdonyi Géza Általános
iskolában

December 8. 
9.00–11.00 óráig 

Kézműves foglalkozás, tűzzománc
és agyagtárgyak készítése előzetes
jelentkezés alapján Bíró Feri bácsi

műhelyében

9.00–14.00 óráig 
A kiállítás megtekinthető, vásárlási

lehetőséggel
a Közösségi Házban

14.00 órától 
Okos Nők Klubja – karácsonyi

készülődés

December 14-én 
18.00 órakor 

Adventi koncert a Közösségi
Házban, 

Telbisz Katalin Karácsonyi műsora 
(belépő egy cipősdoboz 

ajándék)

December 20. 
13.00–16.00 óráig 

Véradás a Közösségi Házban

ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATT  ––   KKÖÖZZÖÖSSSSÉÉGGII   HHÁÁZZ
AAddvveenntt ii   pprrooggrraammjjaa ii
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