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Tisztelettel meghívjukTisztelettel meghívjuk
Szõdliget 2014. március 15-iSzõdliget 2014. március 15-i

ünnepi rendezvénysorozatánakünnepi rendezvénysorozatának
programjairaprogramjaira

2014. március 14.
17 órakor Kollár László képzõmûvész kiállításának megnyitója a Közösségi Házban

2014. március 15.
10 órától PILVAX KÁVÉHÁZ a Közösségi Házban (jótékonysági rendezvény a

szõdligeti kisgyerekek játszóterének és foglalkozásainak támogatására)

11 órától a Váci Huszár Bandérium bemutatója a Szabadság téren

14 órakor Ünnepi megemlékezés a Szabadság téren
Ünnepi beszédet mond Juhász Béla polgármester
Palotás a Szadai Hagyományõrzõ Néptánccsoport elõadásában

16 órakor a Pilvax kávéházban a helyi citerások muzsikálnak Tányéros József
vezetésével
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SSZZŐŐDDLLIIGGEETT  ==  FFEEJJLLŐŐDDÉÉSS
lő dést! – egy szó ba sű rít ve ez volt a Tisz ta For rás Szö vet ség vá lasz tá si prog ram ja a 2010-es ön m kor -

mány za ti vá lasz tá so kon és en nek a prog ram nak sza vaz tak bi zal mat Sződliget la kói ak kor, ami kor a Tisz -
ta For rás je lölt je t it vá lasz tot ták meg pol gár mes ter nek és kép vi se lők nek. Az el múlt há rom és fél év ben
be bi zo nyo so dott, hogy a Fej lő dés prog ram ja si m ke res Sződligeten: an nak el le né re, hogy az ál la mi nor -
ma tív tá mo ga tás csak nem har ma dá val ke ve sebb, mint a meg elő ző cik lu sok ban volt, a köz ség pénz ügyi -
leg sta bil, adós sá gok he lyett pénz tar ta lé kok kal ren del ke zik. Nem csak lát vá nyos és fon tos be ru há zá sok
foly nak és ké szül tek el, de a fa lu kö zös sé gi- és kul tu rá lis éle te is egy re szí ne sebb.
De va jon há a rom és fél el tel té vel, utak épí té se, az ár víz vé del mi gát, az óvo da bő ví őő té se és fel újí tá sa után
van-e még tar ta lék? Vár ha tó-e, hogy 2014-ben is ha son ló len dü let tel foly ta tód nak a be ru há zá sok köz -
sé günk ben? Er ről be szél get tünk Ju hász Bé la pol gár mes ter rel.

Alig hogy át ad ták az ár víz vé del mi
gá tat és le vo nul tak az épí tők. Most
még is új ra mun ka gé pek túr ják a föl r det
a Du na-par ton. Mi ké szül ott?

A Duna-part Sződliget gyöngy sze -
me. Eh hez méltó kör nye zetet szeret -
nénk ott terem te ni. Egy sike res pályá-
zat ered mé nye ként nemré gi ben új be -
kötő út készült a nyugdí jas ottí hon hoz
és a Viktor Spe ciá lis Ott hon hoz is. Fo-
lyamatosan ren dez zük a 2-es út mel -
let ti részt egé szen a pa ta kig és a volt
faházas kem ping te rü letét is rend be
tesszük. Si ke rült érvényt szerezni az
akkori önkormány zat ál tal egy hét év -
vel ezelőtt megkötött szerződésnek is,
aminek köszön he tően a pavi lonsor
előt ti terület is meg újul. Tu domásom
szerint a sport egye sü let is továb bi be -
ruházá sokat ter vez és hama rosan új te -
nisz pályák ké szülnek a sportkomp le -
xum te rüle tén. A Du na-part sződligeti
szakasza ismét az egyik legszebb és
leg ren de zet tebb part szakasz lesz a
Du na kanyarban.

A kép vi se lő tes tü let nem ré gi ben fo -
gad ta el az ez év re szó ló költ ség ve tést.
Eb ben van nak olyan tar ta lé kok, ame -
lyek le he tő vé tesz őő nek to váb bi be ru há -
zá so kat?

Az elmúlt évtől az álla mi normatív
támo gatások je len tő sen csök ken tek,
csak nem har ma dá val keve sebb pénz-
ből kell gaz dál kod nia az ön kormány -
zatnak, mint azelőtt. Bár az iskola ta-
nára inak bérét már nem az ön kor-
mány zatnak kell fizetnie, az el vonások
ennél lé nye gesen na gyobbak voltak.
Mi vel azonban a cik lus el ső két évé-
ben si ke rült rendbe tennünk a község

pénz ügye it és egy fe lelős, ta ka rékos
gazdálkodást meg va ló sí ta íí ni, a csök-
ken tett álla mi tá mo gatás el le nére is
egyensúlyban tud juk tar  tani a költ ség-
ve tést. Sződligetnek már nin csenek
vis sza nem fize tett be ruházá si hi telei,
sőt si ke rült pénz ügyi tartalé ko kat is fel-
halmoz ni. Ezt a pénzt be ruhá zá sokra,
a község fejlő dé sé re fogjuk fordí taíí ni
2014-ben.

Konk ré tan mi lyen be ru há zá sok ra
gon dol?

A 2014-es költség vetés két ki emelt
cél ja, a sződligeti em berek biztonsá-
gának foko zá sa és az élet mi nősé gük
javí tá íí sa.

Sződligeten a köz biztonság az el-
múlt évek ben javult. Leg alább is a sta -
tisztikák ezt mu tatják. Ebt ben bizo nyá-
ra nagy szerepe van az ál ta lunk há rom
éve létre ho zott rendőrségi körzeti
megbí zot ti iro dának is. A szak értők vé -
leménye szerint azonban egy jól mű -
ködő ka me ra rend szer akár har ma dá -
val is csök kentheti a bűncselek mé nyek
számát. Ezért már ebben az évben
Sződligeten is megkezdjük a közterü -
leti ka me rás meg figyelő rendszer ki-
épí téíí sét.

Költ ségve tésünk másik fő célja az itt
élők élet mi nősé gének ja ví táíí sa. Négy
évvel ez előtt Sződligeten tíz utcá ból
négy földes ut ca volt. Az az csak az
utak 60%-ka ren del ke zett szilárd bur-
ko lat tal. Az elmúlt há rom és fél év fej-
lesz tése inek köszönhető en ma már ez
az arány 80%, de ez még min dig azt
je len ti, hogy tíz ből két ut ca földes.
Ameddig van olyan sződligeti em ber,
aki sáros utcáról kényte len bemen ni a

lakásába, addig nem dől hetünk hát ra.
Foly tatni kell az utak és a járdák épí -
tését. Terve ink szerint ebben az év ben
szilárd burkolatot kap hat a Bocs kai és
Bem ut ca és kijaví tás íí ra ke rül a Széche -
nyi ut ca burkola ta.

Nem ré gi ben az ön kor mány za ti
hon la pon internetes sza va zást tar tot -
tak a fő tér fel újí tá sá val kap cso lat ban.
Lesz új fő te re Sződligetnek?

Igen. 2014-ben a legna gyobb és leg-
lát ványosabb be ruhá zás a Szabadság
tér meg újí táíí sa lesz.

Az előző tes tület ter vei ar ról szól-
tak, hogy össze sen több, mint 50 mil -
lió forint ból ké szül el a felújí tás. A téríí
kibőví té íí sével le akarták zárni a Szent
Ist ván ut ca átmenő forgal mát és kör -
for galom szerű közlekedést akar tak ki -
alakí ta íí ni a Szabad ság té ren. Ezt a ter-
vet mi nem tar tottuk jó nak sem pénz-
ügyi, sem épí té íí szeti szempont ból. So -
kan fölhördültek, amikor a meg nyert
pá lyázat el lenére elvetet tük. Pe dig
pénz ügyi leg hos szú tá von lehetetlen
helyzet be hozta vol na a köz séget, mert
a pályázaton megnyert pénz mellé
még 38 mil lió forint hi telt kel lett vol-
na fel venni, ak kor amikor a számlán
mí nusz 47 mil lió forint volt! Épí té íí sze-
tileg pe dig a Szent István ut ca le zá rá -
sa oko zott vol na vis szafordítha tat lan
prob lé má kat. Nincs ugyan is még egy
olyan széles utca Sződligeten, amely
kiválthatná a Szent Ist ván utca for gal -
mát és ká oszt okozha tott vol na akár
egy, a pos ta előtt megál ló au tó is. Mi
inkább egy embe ri léptékű – és nagyon
fon tos – tel jes egé szé ben sa ját erő  ből,
hi tel nél kül finan szí rozott fejlesz tés-
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ben gondol kodtunk. Má ra eljutot tunk
oda, hogy meg va lósul hat. A tér fel újí -
tá sa már ci us ban el is kezdődik, ter ve-
zett költ sége net tó 9 millió forint.

Az önkormány za ti honla pon meg-
tar tott szava zás tanú sága sze rint a sza -
va zók kétharma da igényli a parko lás
meg oldását, valamint egy rendezvény-
tér és egy pi actér kiala kí tá íí sát is. Ezért
a főtér mind két oldalán egy olyan bur-
kolt par ko ló sáv kerül kiala kí tásíí ra,
ahol hos szában egy más mögött hat au -
tó elfér.

Na gyon szeret tük volna megtar tani
a fő tér egész han gu la tát megha tá rozó,
de lát ha tóan rossz ál lapo tú nagy akác -
fá kat is. Ezért egy elismert dend ro ló-
gus tól (a fák kal fog lal ko zó bi o ló gus
szak em ber – a szerk.), Kósa Gé ) za úr -
tól, az MTA dendro lógiai gyűjte mé -
nyé nek tudo má nyos ku rá torától kér -
tünk szakvéle ményt ar ról, hogy ho -
gyan ment he tők meg a főté ri akácfák.
A szak vélemény sze rint az erede ti leg
gömbakác ként ül te tett fák el vadultak,
(ezt mu tatja a tör t zse ken lé vő ki türem -
ke dés) a bel ső ré szük elkor hadt, ezért
na gyon balesetveszélyesek és saj nos
menthetet lenek, ki kell őket vágni. A
szak ember javasla ta szerint a vá ro si as
kör nye zetet jól tű rő ha zai hárs faj tá kat
cél sze rű telepí te ni helyet tük – le he tő-
leg előne velt, 6–8 mé ter ma gas fákat.

Egy éj szakába nyú ló nyá ri ren dez -
vény nél min dig gondot okozott a vilá-
gí tás hiíí á nya. Ezt fel ismer ve ke rül el he-
lyezés re a téren hat darab térvilá gí tástíí
biztosí tó kan íí deláber. A padok, szeme-
tes edények is cse ré re kerül nek. A té -
ren a bur ko ló anyagok színvi lá gát a ter -
mészet ből származó földszí nek ural -
ják majd.

Fontos megjegyez nem azt, hogy a
fő tér felújí tá íí sa során is ar ra töre ked -
tünk, hogy minél több he lyi vál lal ko -
zót vonjunk be az épí  téíí si mun kákba,
ami várható an má jus vé  gé re ké szül el.

Nem ré gi ben be szá molt egy si ke res
kul tu rá lis pá lyá zat ról is…

A fej lő dést és az életmi nősé get nem
csak anyagi ja vakban kell mérni.
Ugyan ilyen fontos, hogy Sződliget la-
kó it közös él mények még job ban ösz -
szeko vá csol ják, éle  tün ket kul tu rá lis
prog ra mok vi dá mabbá és telje sebbé
tegyék. Ezért Brüs szel ben pá lyáz tunk
az Eu rópai Unió kul turális ügynök sé -
gé nél egy érde kes program mal, amely -
nek az „EUROPART(I) A DUNÁNÁL”

nevet adtuk. Siker rel jár tunk és kö zel
négy millió forint tá mo gatást nyer tünk,
amely ből egy na gyon szín vo na las ta-
lál kozót terve zünk Sződliget test vér te -
lepü lé seinek pol gáraival. Mél tókép-
pen tudjuk fogadni vendége in ket
Jólészről és Csíkszentdomokosról. Eu -
rópá ra a sokszí nű ség jel lemző, ezért a
prog ram ter ve zésnél mi is ezt a sokszí -
nűsé get igyek szünk meg je  lentetni.
Szeretnénk, ha ez a ta lálko zó nem egy
protokolláris rendez vény len ne, ha -
nem a tele pü lések lakó inak iga zi, az
em be ri kapcso latokat előtérbe helye-
ző, vi dám talál kozá sa.

A többnapos prog ram olyan nyitott
szak mai napok kal kezdődik, mint a
szoci á lis és társa dalmi nap, Euró pa
nap, vagy a „zöld” nap. Május 23-án,
pén teken világ ze nei koncer tek kel ün-
ne pel jük és avat juk fel a fel újí tott fő -
te ret. Május 24-én, szomba ton a Ka-
táng kon cer tet a Hold vi o la együttes
koncertje kö  veti, akik mo dern zenei
for má ban, kicsit továbbgon dol va ele -
vení tik meg a gyö nyörű ma gyar nép-
da lo kat. Május 25-én, a Du na par ti
szabad téri színpa don a Szép Ernő
Szín ház elő adásában lát hat ják Mol nár
Ferenc örökbe csű művé nek, a Pál ut-
cai fiúknak a mu sical válto zatát. Ter -
mésze te sen minden prog ram in gyenes
lesz és ha maro san rész le tes tájékoz ta -
tót is el jut  tatunk majd min den pos ta-
lá dába.

Lát ha tó an 2014-ben is sok ér de kes
do log ké szül Sződligeten. Ös szes sé gé -
ben ho gyan ér té ke li, si ke res az ön kor -
mány zat ed di gi te vé keny sé ge?

Úgy gondo lom, hogy amit a Tiszta
Forrás Szö vet ség vállalt há rom és fél
évvel ez előtt, an nak a prog ramnak a
nagy részét sike re sen teljesítjük. Sokt -
évi pangás után tény leg elin dult a fej-
lődés Sződligeten. Sike rült egyensúly-
ba hozni és hos szú távon is fenn tart-
ható vá ten ni az önkor mányzat gaz dál-
kodá sát, si ke rült nagy és na gyon fon-
tos be ru házásokat véghez vin ni, csak-
nem fél milliárd(!) fo rint pályázati
pénzt Sződligetre hozni, és ez zel sok-
sok sződligeti ember élet minő ségén ja -
ví taíí ni egy kicsit. Én sikeres nek íté lem
a Tisz ta Forrás Szö vetség által adott ön -
kor mányzat eddigi te vé kenysé gét, de
iga zá ból azt hi szem, hogy ez az érté -
kelés nem az én tisz tem, ha nem az itt
élő embere ké.

T.K.K

Tisz telt Szõdligeti La ko sok!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy te le pü lé sün kön a

sze mét szál lí tás rend je meg vál to zott. Bi zo nyá ra azt
min den ki tud ja, hogy de cem ber tõl, új cég, a Zöld
Híd Kft. szál lít ja el a sze me tet pén te ken ként.

Tu dat juk Önök kel hogy a köz szol gál ta tó ezen túl
a há zak tól gyûj ti a sze lek tív sze me tet, min den pá ros
hét pén te ki nap ján!

A sze lek tív szi ge te ken a mû anyag és a pa pír -
gyûj tés meg szûnt!

Kér jük, hogy csak az üve get he lyez zék el a szi -
ge te ken ott ha gyott üve ges kon té ner be!

Amen  nyi ben nem ren del te tés sze rû en hasz nál -
ják a kon té nert, vagy egyéb sze me tet he lyez nek el
mel let te, ak kor meg szün te tem az üveg gyûj té si le he -
tõ sé get is.

A ház tól va ló sze lek tív hul la dék gyûj tés mód -
ja a kö vet ke zõ: Min den pá ros hét pén tek jén he lyez -
zék el a hul la dé kot át lát szó mû anyag zsák ban a sze -
me tes te te jé re, vagy mel lé. A Zöld Híd Kft. in gye -
ne sen ad ja Önök nek eze ket a zsá ko kat. Bár mi lyen
át lát szó mû anyag zsá kot fel hasz nál hat nak az el sõ al -
ka lom mal, de be sze rez he tik eze ket a pol gár mes te ri
hi va tal ban, vagy a ház tar tá si bolt ban is. Az el sõ al -
ka lom mal ott fog nak hagy ni Önök nél an  nyi zsá kot,
amen  nyit ki rak tak. Ezek nek a zsá kok nak az az elõ -
nyük, hogy rá nyom tat ták, mi he lyez he tõ el ben nük.

A sze lek tív hul la dék gyûj té sé re hasz nált zsá -
kok ba az aláb bi hul la dé ko kat dob hat ják be le:

MÛ ANYAG HUL LA DÉK:
– ás vány vi zes, üdí tõ ita los PET pa lack, ku pak kal,

cím ké vel ös  sze la pít va
– koz me ti kai és tisz tí tó sze res fla kon, ki öb lít ve
– tisz ta fó lia (sza tyor, zacs kó zsu gor fó lia)

FÉM HUL LA DÉK:
– alu mí ni um ital do boz, ös  sze la pít va
– fém kon zerv do boz és egyéb fém élel mi szer -

cso ma go ló anyag, ös  sze la pít va

PA PÍR HUL LA DÉK:
– új ság pa pír, ki sebb pa pír do boz ös  sze hajt va (a

na gyobb kar ton do bo zo kat a gyûj tõ na po kon a zsák
mel lé he lyez zék)

– tisz ta cso ma go ló pa pír és rek lám ki ad vány

ITALOSKARTON DO BOZ:
– te jes, gyü mölcs le ves több ré te gû ita los kar ton-

do boz tisz tán és ös  sze la pít va

Mind an  nyi unk ér de ké ben ké rem Önö ket,
tart sák be a sze mét szál lí tás sza bá lya it!

Óv juk együtt Szõdliget tisz ta sá gát!

Egy tisz ta, ren des te le pü lé sen sok kal jobb él ni!
Pró bál ják ki Önök is!

Ju hász Bé la
pol gár mes ter

5
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A 2013–2014-es tan év má sodik fél éve
is vál tozatos prog ra mo kat nyújt a di ák -
ja ink nak.

Feb ru ár 7-én tartot tuk az al sós far-
sangot, me lyet már szokáso san a Talen -
tum Táncmű vészeti osz tá lyok be muta-
tójá val kezdtünk. Az al sós csoportok
lát vá nyos bemu ta tót tar tot tak, már a
leg ki seb bek, az első sök is meg mu tat -
ták, hogy mit tanultak meg egy fél év
alatt. Műso rukkal a kö zön ség tet szé sét
és elis meré sét is elnyer ték. A tán cokat
beta ní tot íí ta: Szabó Csilla tanár nő.

Jel me zes felvo nu lá sunkat a leg ki -
seb bek kel kezdtük, akik kö zül néhá-
nyan megle pődve, néhá nyan nagyon
büszkén mutat ták meg a kö zön ségnek
a jelmezüket. A na gyob bak tól már cso -
por tos mű soro kat is lát hattunk: ró kák
táncát ad ták elő a 3. b. osz tály ta nu-
lói, akik Wolf Pé ter ze né jé re táncoltak,
a 4.a. osztá lyo sok egy csoportja pe t dig
tobor zót tar tott.

Minden jelmezes kislányt szí nes
forgójá tékkal, a fi úkat pedig pörget tyű
ajándékkal jutal maz tunk, majd a ter-
mekben va ló fel frissülés után követ ke -
zett a tombo la sor solá sa. Örülünk,
hogy idén is sokan velünk együtt ün -
ne pel ték a farsan got, így egy kicsit ki -
kapcso lód ni is sikerült fel nőtt nek és
gyer meknek egy aránt.

Ezen a dél utánon is le he tő ség volt a
Jóté konysá gi Bál ra belépő je  gyet vagy
Tá moga tó je gyet vásá rol ni.

Mi vel a lap zár ta febru ár 15-ig volt
meg szab va, így a töb bi prog ra munkról
csak annyi hírt ad hatunk, hogy szer ve -
zés alatt van. Mi re a tisztelt olvasó ke -
zé be kerül az újság, már sok esemé -
nyünk le zaj lik, melyek ről a kö vetkező
számban fo gunk tudó sí taíí ni. Íze lí tő íí nek
áll ja  nak itt a feb ruár ban és márci usban
tervezett esemé nye ik. Az al sós farsan -
got a kö vet ke ző héten a felsős farsang
kö veti, majd március 1-jén Alapít ványi
Jó té kony sági Bált tar tunk, egy kis va-
sárnapi rend ra kás és dísz letek le cseré -
lé se után a Du na ka nyar Népművésze-
ti Ver senyt fogjuk megren dezni. Csa lá-
di dél utánt szervezünk a le en dő el ső
osztá lyos gyer me keknek és szüle ik -
nek, Nem zeti Ün ne pünk re mű sor ral
ké szülnek a ta nu lóink, fel ső ta go zatos
diákjaink Egész ség vé dő pro jekt he tet
tarta nak.

Ta nul má nyi ver se nye ink:

TERMÉ SZETTU DO MÁ NYI VER SE NYEK

BoGár Matemati ka ver seny
2013. 11. 29.
A BoGár Ma tema tikaver seny a Bo-

ronkay György Műsza ki Szak kö zép is-
kola és Gim názium és a Galgagyörki
Gár donyi Gé za Általá nos Iskola kö zös
szervezésé ben megren de zett verseny,
ahol idén 15 iskola – év fo lya mon ként
több di ákkal – képvisel tet te magát.

Is kolánk ta nulói na gyon szép ered -
ményeket ér tek el ezen a ver se nyen:

Balogh Ádám 6.a 2. he 
y

lye zett
Far kas Ger gely 7.b 2. helyezett
Fritz Már ton 8.a 2. helyezett

Varga Tamás Ma temati ka verseny
2013. de cember
Is ko lánk két tanu lója ju tott tovább a

három fordu lós Varga Tamás Ma tema -
tikaver seny 2. for du lójába:

Fritz Már ton 8.a
Helembai Mar tin 8.a

PANGEA or szágos mate ma tika ver-
seny (a ver seny 2 for du lós)

Or szágos dön tőbe jutott tanu lók:
3. osz tályos tanuló: Ko vács Móricz
4. osz tályos tanuló: Helembai Írisz
5. osz tályos tanuló. Plank Panna
6. osz tályos ta nuló: Bezzeg László

Ben degúz
7. osz tályos tanu ló: Gönczöl Já nos
8. osztályos tanu ló: Vida-Szűcs Jó -

zsef

Több verse nyünk jelenleg is zaj lik,
pél dá ul:

Bo lyai Ter mészettu do má nyi Csa-
patver seny

Is kolánk ból 4 csa pat jelent kezett. A
ver seny helye: Gödöl lő

HU MÁN VER SENYEK

Kiselő adók fó ru ma

Is ko lánk ta nulói az idén is eredmé-
nyesen szere pel tek a duna ke szi Szent
Ist ván Ál 
y

ta lá nos Iskola által rendezett
Kiselő adók fó rumán.

Bagi Csinsz ka 8.a a Kennedy-gyil-
kosság ról,

Ba logh Ádám és Fritz Áron 6.a az
Aranycsapat dia da láról,

Matkovics Ádám 5.a Gyer
y p

mek já té-
kok régen és ma cím mel muta tott be
in te raktív be mu tatóval szí nesí tett előí -
adást.

MO ZA IK Anya nyel vi Ta nul má nyi
Ver seny

Müller Angelika (7. osz tályos tanuló)

Boronkay Anyanyel vi Ver seny
Fritz Már ton, Helembai Már ton (8.a.

oszt.), Sági László, Vida-Szűcs József
(8.b. oszt.)

SPORT

Diák olim pia
Diák olim pia, te remlabdarúgás IV.

kor csoport
Futsal, me gyei-területi for duló
Du nakeszi, 2014. január 8.
Ered mény: IV. helye zést ér tünk el
A Csapat tagjai: Baj  kán Ba lázs,

Persel György, Vida-Szűcs József, Ki-
rály Nikolasz, Ba logh Ádám, Zsi ba
Martin, Töl gyes Ádám, Bez 

g
zeg Lász ló

Ben degúz

Kick-boksz
Kakuk Szabolcs 6.a osztá lyos ta nu-

ló eredményei:
Sport ág: kick boksz
IV. Bu daörs Intersport Ku pa
10–11 éve sek light-contact: I. he lye -

zés
10–12 éve sek light-contact: II. he -

lyezés
XIV. Miku lás Ku pa Szeged
Kick-light kategógia: III. helye zés

Jutalom ban része sültek a kiemel ke -
dő tel je  sít ményt el ért ta nu lóink (25 fő).
Ők egy sza

j
bad nap ke re tében Vácra ki -

rándultak, ahol a Memento Mori kiál -
lí tást teíí kinthet ték meg, majd Vác fő ne -
ve ze tessé ge i vel is merkedhet tek meg. A
na pot egy csoki zó ban fe jez  ték be. A
ju talom nappal bi zonyságot szerezhet -
tek ezek a ta nu ló ink, hogy érdemes a
jó ered mé nyek re tö rekedniük, a szor-
gal mu kat a tan testü let elismeri. Re mél-
jük, hogy sokan vesznek róluk példát.

Kápolnainé Dégi Lí viaíí

SZÕDLIGETI GÁRDONYI GÉZA
ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
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Nem is tud tuk igazából
meg unni a telet! Igaz, jó
lett volna egyet szán kózni,
hó golyóz ni, hóem bert épí -
te ni – egy ki csit talán fáz-
ni is – mégis kicsik és na -
gyok lé lekben már az iga -
zi ta vaszt várják. Nincs ez
máshogy a sződligeti óvo -
dá ban sem.

A febru ár az óvo dában a
farsan gi készülő dés jegyé-
ben zaj lott. Ké szültek az ál arcok, de-
korá ci ók, in nen-on nan han gos zene-
szó hallat szott, hi szen a nagyobbak
már tánc pro dukci óval is készültek a
bálra.

A farsangi ün nep kör az el múlt évek
hagyománya alapján min dig Csécsi
Ka ta és Ónodi Attila hagyomány őrző
ki szézésé vel, tél űzés sel, télte metés sel
kezdődik. Idén is a gyere kekkel kö zö-
sen ké szí tett kiíí sze báb ége té sével és
hangos dobo lással, csö römpö léssel,
ének szó val füstöl tük ki a te let. A ki-

sebb gyerekek cso portja t ik -
ban báloztak, kedvenc jel -
me ze ik be bújva, sok zené -
vel, vi dámság gal. A na -
gyobbak far sangi bálja feb  -
ru ár 22-én, az isko la torna -
termé ben került meg ren de -
zésre.

Már dél ben zsongott a
te rem a sok szorgos ko dó
szülőtől, akik az óvoda dol -

gozó i val kö zö sen dí szí tet íí -
tek, ké szülőd tek a délutá ni bálra.

A délután az óvoda vezető rövid kö -
szön tője után újra a gyereke ké volt.
Elő ször a Vörösbegyek (nagycsoporto -
sok) je lení tetíí ték meg táncuk kal ezévi
ked venc meséjüket , mely nek cí me:
„Min den egér sze reti a sajtot˝. Őket
kö vet ték a Harká lyok (kö zép ső sök),
akik vi dám kalóz táncot roptak. A Ci-
ne gék (nagy-vegyes csoport) af rikai
hangu la tot idézték elénk fűszoknyás
táncukkal. A mű sort a Vö rösbegyek
lendüle tes country tánca zár ta. A han -
gulat ról a szü lők bízta tó tap sa és uj -
jongása gondos ko dott.

Ez után a gyere kek jel me zes felvo -
nuláson mu tathatták meg saját jelme -
zü ket.

Az ovis farsangról elma radha tat lan
a kö zös játék. Já tékos versenyben mér -
het te össze ügyességét a három cso -
port. Aki nem nyert, még bízhatott a
tombo lá ban, vagy a zsákba macská -
ban. Sen ki nem ment haza üres kéz -
zel. Volt ze ne, tánc, fi nomsá gok és fel-
szaba dult jókedv!

A bál bevételét a megújult óvoda új
cso portjá t hoz tar tozó udvar rész ki ala-
kí tá íí sára for dít juk.t 

Köszönjük minden szü lőnek a sok
se gítséget, felajánlá saikat, és az óvo da
dol gozóinak áldo zatos mun ká ját, 
mellyel előse gí tet íí ték bálunk si kerét, jó
hangu la tát!

Fazekasné S. Mó ni ka
óvo da pe dagógus

„Haj ki kisze, haj, gyûjj be sódar gömböce
Kiûzzük a betegséget,

behozzuk az egészséget,
haj ki kisze , haj, gyûjj be sódar gömböce.

Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!”
Az elmúlt évek során
a Szõdligeti Óvodában

egyre nagyobb hangsúlyt
kapott a környezettudatos

nevelés.

A környezet- és
természetvédelmi

programok sokasága, 
az ÖKO rendezvények,

a szemléletformálás 
és környezetalakítás 

a napokban megkapta
a méltó szakmai 

elismerést.

A Vidékfejlesztési
Minisztérium 

és az 
Emberi 

Erõforrások 
Minisztériuma
megbízásából a 

Magyar 
Mezõgazdasági 

Múzeum 
nyílt pályázata alapján

óvodánk elnyerte a

„ZÖLD ÓVODA”
címet!

Köszönjük az óvoda
dolgozóinak áldozatos

munkáját,
együttgondolkodását,
következetességét és a
szülõk támogatását,

együttmûködését, elveink
megerõsítését otthon is!

A címet igazoló tábla
hamarosan megszépült

óvodánk falát fogja
díszíteni!

Lapzárta után
érkezett – március 1-jén történt

JÓTÉKONYSÁGI BÁL VOLT A GÁRDONYI

GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
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Sze ren csés em ber nek tar tom ma gam. In ter júala nya i mat már nem
én ku ta tom fel, szem be jön nek ve lem. Ilon ka né nit aján ló Bőcs Mi -
hály szó sze rint utá nam fu tott az ut cán az öt let tel, Tün dét egy
anyu ka aján lot ta. Az új sá got szer keszt ve, pár hu za mo san a sta tisz -
ti kák hal mai kö zött is élek, így pon to san tu dom 4535-en élünk je -
len leg Sződligeten. 4535 kü lön le ges em ber, min den ki egy-egy in ter jú téma… azt hi szem sok még a
dol gom, ren ge teg em ber rel sze ret nék még be szél get ni. Ké rem, se gít se nek eb ben, ha szem be sze ret -
né nek jön ni, vagy utá nam fut ni a té má val, te gyék meg, is mer jük meg egy mást, ke rül jünk ez ál tal is
kö ze lebb egy más hoz, itt Sződligeten.

Ko vács Krisz ti na -Cris
(El ér he tő sé ge im: kovacscris@freemail.hu, 06-30-511-6260 vagy sze mé lye sen a Kö zös sé gi Ház ban)

JAMBRICH
JÁNOSNÉ

szü le tett
MÁRGUS ILO NA

„Tud tad e Krisz ta,
hogy él köz tünk egy

né ni, aki már ci us ban
lesz 100 éves?” Tud tam, már mint csak
úgy hal lo más ból, a fod rá szat ból, ahol
cso dál va me sél tek ró la, mint az üz let ál -
lan dó ven dé gé rõl.

De az elõbb fel tett kér dés, Bõcs Mi -
hály szá já ból, érez tem kö ze leb bi is me ret -
sé get fog ered mé nyez ni. Így is lett, pár
nap múl va már ott is ül tem Mi si vel In ci
né ni szo bá já ban, in ter jút ké szít ve a köz -
ség leg idõ sebb em be ré vel.

A me sél jen ma gá ról In ci né ni kér dés -
re elõ ször a férj hez me ne tel ének év szá -
ma, 1936. hang zik el, majd a gyer me kek
szü le té si év szá mai, 1942. és 1944., szü -
lei ha lá la és a férj fog ság ban el töl tött
évei.

Szü le tés és ha lál s köz te a leg meg rá-
zóbb élmény… el sõ re, de az tán be le bo -
nyo lód tunk az élet rész le tek ben rej lõ
szép sé ge i be.

In ci né ni: 1914. már ci us 7-én Rá kos -
palotán szü let tem. Ott ál la mi bér la kás ban
lak tunk, 1922-ben köl töz tünk Szõd li get -
re, szü le im épít kez ni kezd tek, a mai na -
pig eb ben a ház ban la kunk egyik lá nyom -
mal és uno kám mal.

Hír for rás: Hol és mit tet szett ta nul ni?
In ci né ni: Négy pol gá ri után var ró nõ -

nek ta nul tam, az tán ké sõbb el vé gez tem
egy ki lenc hó na pos für dõs is ko lát.

Hír for rás: Für dõs is ko la? Mit ta nul -
tak eb ben az is ko lá ban?

In ci né ni: Na gyon sok min dent a be -
teg sé gek rõl, ana tó mi át, mas  szí ro zást, pe -

di kû rö zést, iszap pakolásról…no azt nem
sze ret tem csi nál ni.

Hír for rás: Mint für dõs, hol, mi kor
tet szett dol goz ni?

In ci né ni: Dol goz tam a Gel lért ben,
Ru das ban és a Szé che nyi für dõ ben, ami -
kor a fér jem orosz fog ság ba volt. Ami kor
ha za jött nem sze ret te vol na, hogy dol goz -
zak, így itt hon ma rad tam a gye re kek kel.
A fér jem nek kár pi tos mû he lye volt a Rá -
day ut cá ban.

Hír for rás: Hol is mer ked tek meg a
fér jé vel?

In ci né ni: Itt Szõdligeten. 16–18 éve -
sek le het tünk, bá lok ba jár tunk, is mer tük
egy mást. Az ak ko ri Ká dár ven dég lõ be
(mai kí nai bolt he lyén – szerk.) vol tak a
szü re ti bá lok, sport bá lok ott szó ra koz -
tunk, tán col tunk.

Hír for rás: Mint var ró nõ is dol go zott?
In ci né ni: Igen, fér jem ha lá la után el

kel lett men nem dol goz ni. Pest re jár tam a
Bá tho ry ut cá ba a Szö vet ke zet be. In nen
men tem nyug díj ba 1970-ben.

Hír for rás: Kik vol tak a ba rá ta ik?
In ci né ni: Nem na gyon volt ak ko ri ban

di vat a ba rát ko zás. Itt hon él tünk ma -
gunkba…talán a dr. Dedéné, a gye re kek
együtt jár tak, ve le vol tunk ta lán mond hat -
ni ba rát nõk. Ös  sze jár tunk még a Tóth
hentesékkel, fõ leg mi men tünk hoz zá juk
a bolt mi att, mert nem na gyon mer ték ott
hagy ni, ak kor se volt azért olyan biz ton -
ság ám a vi lág ban. A fér jem nek se volt,
csak in kább kár tya part ne rek a vo nat ról.
(Ak ko ri ban 65 perc alatt ment a gõz õs
Pes tig, ál lan dó kár tya tár sa sá gok ala kul -
tak a vo na ton – szerk.)

Hír for rás: A bol dog itt hon töl tött évek
alatt ho gyan tel tek a na pok?

In ci né ni: Hát ren dez tem a gye re ke -
ket, ház tar tást. Fõz tünk, sü töt tünk. A ker -
tet nem sze ret tem.

Két há bo rú, for ra da lom és rend sze rek
vál tá sa az or szág ban, köl tö zés, épít ke zés,
sze ret tek be teg sé ge, el vesz té se, élet mód
vál tá sok …mi a re cept, hogy mind ezek
el le né re egy ki egyen sú lyo zott, ked ves,
húsz évet le ta gad hat na ked ves hölgy ma -
rad jon az em ber?

Meg fog nak le põd ni In ci né ni vá la -
szán. Há rom az igaz ság: ne irigy kedj, ne
ha ra gudj és ne szidj sen kit. Van egy rá -
adás is: ne plety kál kodj!

Sem mi sport, tu da tos táp lál ko zás, nyu -
godt élet és egyéb hó kusz pó kusz!

In ci né ni még úsz ni se tud, min dent
eszik, bár min den bõl ke ve set, az élet meg
vall juk be gyö tör te, még ha nem is nél -
kü lö zött so ha, min dig ott volt mö göt te a
csa lád ja s az ab ból fa ka dó biz ton ság ér -
zés.

Éle te leg szebb él mé nye, hogy sok év
vá ra ko zás és re mény ke dés után gye re ke
szü let he tett. A leg fá jóbb él mény fér je el -
vesz té se, ko rán, na gyon ko rán, 52 éves
volt a be teg sé gét tit ko ló, gyo mor rák ban
meg halt férj.

Ha te het né új ra 30–40 éves len ne, ak -
kor volt a leg bol do gabb fe le ség és anya,
együtt él tek a szü le i vel, ott hon volt, ne -
vel te a gye re ke ket, ve zet te a háztartást…

A há rom kí ván ság kér dé sem re csak
ket tõt mon dott: bé kes ség és egész ség.

Ked venc idõ töl tés re: ké zi mun ká zás.
Most is és ré gen is. Lát tam a sa ját ké -
szí té sû ágy ta ka rót, a fa la kon a go be li -
ne ket és az utol só, mi nap el ké szült da -
ra bot is. És hal lot tam a ter ve ket hím zés
ügy ben – négy év szak az uno ká nak,
Haj nal ká nak.

Amit vi szont nem lát tam és nem hal -
lot tam, az idõ vas fo gát s an nak re cse gé -
sét.

Bol dog 100. évet In ci né ni!

EGY EGÉSZ KÁVÉHÁZ Szõdliget
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HÉDER TÜN DE

Tün dét egy ked ves
anyu ka aján lot ta fi gyel -
mem be. Mint ki de rült,
pár perc re la kik a Kö -
zös sé gi Ház tól. Csen -
des, sze rény fi a tal lány

je lent meg az in ter jú ra, ami kor meg lát tam
rög tön meg ért ve za vart te ge zé sét te ge zé -
sem re vá la szol va. Nincs me se, fö löt tem már
ki csit el ment az idõ, Tün de vi szont na gyon
fi a tal, na gyon am bi ci ó zus, és ha el ol vas sák
a cik ket rá jön nek, na gyon bá tor. Ál mai van -
nak és hisz ál mai megvalósulásában…
ahogy egy 24 éves hez il lik!

Hír for rás: Me sélj ma gad ról!
H. T.: Ti zen ki lenc éve élünk Szõd li -

geten, elõt te Szõdön lak tunk. Én köz gaz -
dász ként dip lo máz tam. 11 éves ko rom
óta lo va go lok az egye tem mel lett el vé -
gez tem szám ta lan, Ma gyar or szá gon el vé -
gez he tõ, lo vas is ko lát. Je len leg a Tün dér -
kert Lo var dát ve ze tem Szõdligeten.

Hírforrás: 24 éve sen lo var da, hon nan
volt tõ ke mind eh hez?

H. T.: Szü le im és a sze ren cse is se gí -
tett. Szü le im vá sá rol ták meg ál ma im hoz
a föld te rü le tet, a lo va kat pe dig a sze ren -
csém nek kö szön he tem, mi vel a lo var dát,
ahol lo va gol tam, fel szá mol ták és el ad ták
a lo va kat, így ki csit gyor sab ban be in dult
az álom, mint gon dol tam.

Hír for rás: Je len leg hány ló van?
H. T.: Ket tõ, de amint ta vas  szal meg -

épül nek az is tál lók bõ vít jük a ló ál lo -
mányt.

Hír for rás: Ka nya rod junk vis  sza a kez -
de tek hez. Ho gyan kez dõ dött a lóõrü let?

H. T.: Egyik ba rát nõm lo va golt, õ hí -
vott el Flock pusz tá ra. Itt lovasiskolai
rend szer ben mû kö dött az ok ta tás, ami nek
az a lé nye ge, hogy a na gyok ta ní tot ták a
ki csi ket, így nem csak lo va gol ni, ta ní ta ni
is meg ta nul tam. Az tán be irat koz tam a kü -
lön fé le OKJ-s lo vas kép zé sek re, tú ra ve ze -
tõi, ok ta tói, edzõi. Köz ben ver seny zõ is
let tem, je len leg díj ug ra tás ban ver seny zem.

Hír for rás: Mit je lent, hogy díj ug ra tó?
H. T.: Rö vi den úgy tud nám meg fo gal -

maz ni, hogy a lo vas nak és a ló nak meg-
ha tá ro zott sor rend ben lé võ, kü lön bö zõ
ma gas sá gú és szé les sé gû aka dá lyo kat
kell le küz de ni hi bát la nul. Kü lön bö zõ
szin te ket kell tel je sí te nünk me gyei majd
or szá gos szin ten. Én je len leg a Gö di
Sport egye sü let tag ja va gyok, de lét re hoz -
tam a Tün dér kert Lo var da Sport egye sü -
let ét is, ami ben re mé nye im sze rint egy re
több gye rek kez di meg a ver seny zést.

Hír for rás: Ak kor te ugyan olyan iga -
zolt spor to ló vagy, mint bár mi lyen más
sport ág ver seny zõ je, sport or vos sal, tag-
díj jal, iga zo lás sal?

H. T.: Igen. Éven te egy szer já runk
sport or vos hoz a ló két szer és egy szer vér -
vizs gá lat ra.

Hír for rás: Mit vizs gál nak és mi ért
két szer a lo vak ese té ben?

H. T.: A kö te le zõ ol tá so kat fél éven te
kell meg kap ni uk, il let ve vér bõl ki mu tat -
ha tó ak a ve szé lyes be teg sé gek.

Hír for rás: Mi bõl áll egy lo vas hét köz -
nap ja?

H. T.: Ete tés, ita tás, lo vak kö rü li mun -
ka, és na pi rend sze res ség gel edze ni kell a
lo vat. Az edzés kap csán fon tos, hogy ked -
ve le gyen a ló nak edze ni, lel kes le gyen,
ezért sok fé le edzést va ri á lok, ug ró, ido mí -
tó, te rep edzé se ket. A ló olyan, mint egy
nagy gye rek, min dig a ked vé be kell jár ni.

Hír for rás: Mit és men  nyit eszik egy ló
na pon ta?

H. T.: Két szer 10 kg szénát, 1 kg kor -
pát, 4 kg zabot, 1 kg tá pot, só kat és ná -
lam gyógy nö vé nye ket. Na gyon ér de kel a
fitoterápia, így el kezd tem fog lal koz ni a
gyógy nö vé nyek kel, és al kal ma zá suk kal
az ál la tok ese té ben. In ni na pon ta 20–60
li ter vi zet iszik meg.

Hír for rás: És ezt naponta… men  nyi -
g

be ke rül egy ló ete té se?
H. T.: In kább nem szá mol juk ki!
Hír for rás: Mi lyen költ sé gek me rül -

nek még fel a ló tar tás kö rül?
H. T.: 8-10 he ten te kell pat kol ni a lo -

va kat. Ma már hely be jön a ko vács, az au -
tó ban min den fel sze re lés sel, ko hó val,
üllõvel… Ezen kí vül az ál lat or vo si és a
fel sze re lé sek költ sé gei me rül nek fel.

Hír for rás: Fáj a pat ko lás a ló nak?
H. T.: Nem, úgy kell el kép zel ni, mint

ne künk a kö röm vá gást.
Hír for rás: Nye reg, versenyruha…
H. T.: A ver seny zés hez ezek re mind

szük ség van. A nyer ge ket edzé se ken is
hasz nál juk, van kü lön nye reg az ug ra tás -
hoz, ezek ben kön  nyebb ug rat nunk. A lo -
vag lás alap ja i nak el sa já tí tá sá hoz úgy ne -
ve zett uni ver zá lis nyer ge ket hasz ná lunk,
ezek, mint ahogy a ne vük is mu tat ja több
szak ág alap ja i nak el sa já tí tá sá hoz hasz -
nál ha tók. Lo var dánk ban mind két nye reg -
tí pus meg ta lál ha tó.

Hír for rás: Med dig jó egy nye reg?
H. T.: Ha jó a nye reg több tíz évig, a

gyen gébb mi nõ sé gût 5–10 éven te cse rél -
ni kell.

Hír for rás: Ho gyan néz ki egy ver -
seny ru ha?

H. T.: Há rom pon ton rög zí tett ko bak,
lo vag ló za kó, nõk nek ál ló gal lé ros ing,
fe hér lo vag ló nad rág, fe ke te csiz ma, csiz -
ma szár. Ezek nek a fel sze re lé sek nek egy
ré szét edzé se ken is hasz nál ni tud juk, ez
kön  nyebb sé get je lent a be szer zé sük nél.

A lo var dá ba elõ ször lá to ga tó „kis lo -
vas nak” vi szont nincs szük sé ge sem mi

spe ci á lis fel sze re lés re, csu pán egy ké -
nyel mes hos  szú nad rág ra, zárt ci põ re, és
egy bu kó si sak ra, de aki nek nincs sa ját ja
az sem gond, a lo var da biz to sít.

Hír for rás: Ko bak?
H. T.: Lo vag ló si sak.
Hír for rás: És a ló ver senyjel me ze?

gg

H. T.: Tisz ta és ren de zett, lo vas hoz il -
lõ le gyen.

Hír for rás: Be szél jünk a lo var dá ról.
H. T.: Mint mond tam egy elõ re két lo -

vunk van, épít jük az is tál lót, hat ló nak
lesz he lye az is tál ló te te jén pe dig a gye -
re kek nek fog lal koz ta tó. Az ed di gi ek hez
tá bo ro kat sze ret nénk majd szer vez ni,
idén nyá ron is, és év köz be ni prog ram ja -
in kat meg tar ta ni, min den az ál lat sze re tet -
tel, ter mé szet tel, kéz mû ves ség gel kap -
cso la tos ki egé szí tõ prog ra mok kal a lo -
vag lás mel lett. De je len leg is mû kö dünk,
bár mi kor, elõ ze tes be je lent ke zés után le -
het lo va gol ni, fel nõtt nek, gye rek nek egy -
aránt. Szí ve sen lát juk azo kat is, akik még
nem gyûj töt tek elég bá tor sá got a ló ra
ülés hez, és csak sze ret né nek is mer ked ni
a lo vak kal, a töb bi ál lat tal, egy ki csit fel -
töl tõd ni a friss le ve gõn.

Hír for rás: Ma már min den ki tud ja,
hogy hasz nos do log a lo vag lás. Fog lal -
juk ös  sze mi ért is?

H. T.: A gye re kek ese té ben, há rom
éves kor tól már ajánl juk, nagy ban se gít a
moz gás ko or di ná ci ó ban, hat az agyi te vé -
keny sé gek re, disz-be teg sé gek ja ví tá sá -
ban, se gít a fi gye lem- és ma ga tar tás za va -
ros gye re kek ke ze lé sé ben, meg ta nul ják az
ál lat tisz te le tét, no és alá za tot is ta nul nak.

A fel nõt tek ese té ben nyug ta tó ha tá sa
van, a ge rinc prob lé mák, rossz tar tás ja ví -
tá sá ra is meg fe le lõ a ter mé szet ben, friss le -
ve gõn va ló ki kap cso ló dás mel lett. Már tár -
gya lunk az is ko lá val, hogy a gye re ke ket
tan óra ke re té ben is mer tes sük meg a ló val,
lo vag lás sal és a töb bi, a lo var da te rü le tén
élõ kis ál lat tal (kecs ke, ci ca, ku tya).

Hír for rás: Mind ez szó sze rint egy ug -
rás ra min den szõdligeti la kos tól a Kos -
suth ut ca vé gén.

H. T.: Igen ba rá ti ára kon: fél óra elõ -
készítés+fél óra lo vag lás 2000 Ft, bér let -
ben 6 al ka lom 10 000 Ft. 1 óra lo vag lás+
elõkészítés 3700 Ft. Ha ma ro san sze ret -
nénk, ha le he tõ ség len ne te rá pi ás lo vag -
lás ra is, szak em ber, hippoterepeuta ve ze -
té sé vel.

Ér dek lõd je nek bát ran Tün dé nél a 30-
453-4631 te le fo non, vagy a lo vag las -
szodiget@gmail.com e-mail cí men.
Továb bi rész le te ket ol vas hat nak a
www.tündérkertlovarda.hu hon la pon.

Kö szö nöm a be szél ge tést, szív bõl örü -
lök a meg is mer ke dé sünk nek!

Cris
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KEMENES LA JOS

Pén tek dél után, a pol -
gár mes ter iro dá já ban
be szél tük meg az in ter -
jú idõ pont ját, ép pen
egy gát meg be szé lés re

ér ke zett. De mond ha -
tom nap, mint nap ta lál ko zunk, jobb
idõk ben a ke rí té sek ár nyé ká ból in tünk, õ
a temp lom ker tet én a Kö zös sé gi Ház ap -
ró föld jét csi no sí tom. Lát ha tó an ne ki job -
ban megy… a szom széd kert je min dig
zöldebb… és ez itt na gyon igaz.

K. L.: Bu da pes ten szü let tem, má so dik
gyer mek vol tam a csa lád ban egy hú gom
és egy bá tyám van. 1965 egy ne ve ze tes
dá tum az éle tem ben, ek kor tet tem le a
szak mun kás vizs gát, mint me cha ni kai
mû sze rész és ek kor volt elõ ször kap cso -
la tom az ár víz zel. A Fõ vá ro si Víz mû nél
kezd tem el dol goz ni és ott is dol goz tam
38 évig.

Hír for rás: 38 évig? Ez ren ge teg idõ.
K. L.: Igen, sok min den tör tént ezek

alatt az évek alatt. Ren ge teg mun ka volt
az 1965-es ár víz után a 12 csá pos ku ta -
kat új ra kel lett in dí ta ni, mert a víz nagy
ká ro kat tett ben nük. Fe le lõs ség tel jes, ko -
moly mun ká kat vé gez tünk. Fo lya ma to -
san ta nul tam, ké pez tem ma gam. A dol go -
zók gim ná zi u má ban le érett sé giz tem,
majd pe dig kö zép fo kú mû sza ki el len õri
vizs gát is tet tem, en nek kö szön he tõ, hogy
se gí te ni tu dok a he lyi gát épí tés és vé de -
ke zés mun ká i ban.

Hír for rás: Csa lád?
K. L.: 1974-ben nõ sül tem, ek kor köl -

töz tem Szõdligetre. Egy fi unk van, aki je -
len leg is ve lünk él.

Hír for rás: Hob by, sza bad idõ?
K. L.: Fi a tal ko rom ban at le ti zál tam,

Szentgáli La jos volt az edzõm, majd pe -

dig az MHSZ-ben ej tõ er nyõz tem. En nek
kö szön he tõ en a ka to na ság alatt is ej tõ er -
nyõs szol gá lat nál vol tam 1967–1968 kö -
zött. 13 ugrás,1 sa ját nyi tás volt a há tam
mö gött be vo nu lá som kor és kö zel 100 ug -
rás sal sze rel tem le.

Ma már a ker tész ke dés a sza bad idõm
je len tõs ré szét ki töl tõ te vé keny ség, il -
let ve a re for má tus egy há zi te vé keny sé -
gem, köz éle ti el fog lalt sá ga im, fe le sé -
gem mel ala pí tó tag jai va gyunk a Ci vi -
lek Szõd li getért Egye sü let nek ezen túl -
me nõ en a Tisz ta Forrás-ban is ala pí tó
tag va gyok.

Hír for rás: 38 év után hol dol go zott
még a nyug díj ba vo nu lá sa elõtt?

K. L.: „Kö zös meg egye zés” után
2002-ben a Dunamenti Re gi o ná lis Víz mû
dol go zó ja let tem, mint há ló zat el len õr. 12
gé pész fõ nö ke ként a szenny víz tisz tí tá sá -
nál te vé keny ked tem. Fe le lõs ség tel jes
mun ka volt, gyors és ha tá ro zott dön té se -
ket igé nyelt, 24 órá ban. Az ivó víz szol -
gál ta tás ban és a szenny víz tisz tí tás ban
nem le het el aka dás, mû sza ki hi ba!

Hír for rás: Ad ja ma gát a kér dés: nyu -
godt szív vel iha tunk csap vi zet?

K. L.: Igen, nyu god tan.
Hír for rás: Mi kor volt éle té ben a leg -

szo mo rúbb?
K. L.: Szü le im ha lá la kor.
Hír for rás: A leg bol do gabb?
K. L.: Nõ sü lé sem kor.
Hír for rás: Mi len ne a há rom kí ván -

sá ga?
K. L.: Hmm… elé ge dett em ber va -

gyok, nin cse nek kü lö nö sebb vá gya im, el -
fo ga dom, ami van, ami az éle tem ben adó -
dik. A hi tem is hoz zá já rul, hogy még a
leg ros  szab ban is ké pes va gyok re ményt
lát ni a jó ra, így azt mon dom nin cse nek
„me se be li” kí ván sá ga im. A fel me rü lõ
prob lé má kat is pró ba té tel nek fo gom fel,
talán… a gyü le ke ze tünk egy há zi ve ze té -

se kö rül fel me rü lõ gon dok meg ol dó dá sát
kí ván nám.

Hír for rás: Hány ta gú a re for má tus
gyü le ke zet Szõdligeten?

K. L.: A leg utób bi nép szám lá lás
(2000) ide jén Szõd-Szõdliget vi szony la -
tá ban há rom száz fe lett val lot ták ma gu kat
re for má tus nak. A hi va ta los, vá lasz tói
név jegy zék ben sze rep lõk szá ma en nél je -
len tõ sen ke ve sebb, 36 fõ.

Hír for rás: Ezt a be szél ge tést a pol -
gár mes ter iro dá já ban egy gát meg be szé -
lés elõtt egyez tet tük. Sza bad tud ni mi rõl
volt szó?

K. L.: A gát meg épü lé se nem azt je -
len ti, hogy nin cse nek fel ada tok az ár ví zi
vé de ke zés sel kap cso la to san. Egy részt
mó do sí ta ni kell az új hely zet hez al kal -
maz kod va az ár ví zi vész ter vet, ami a
2013-as vé de ke zé si mó do kat tar tal maz -
za, il let ve a meg épült gát kar ban tar tá sa is
to váb bi mun ká kat fel té te lez. To vább kell
dol goz ni a gá tak „ös  sze han go lá sán” kü -
lö nös te kin tet tel Vác ra, hisz ab ban az
irány ban hi á nyos ság van a gát rend szer -
ben.

Hír for rás: Mit kell a gát kar ban tar tá -
si mun ká la ta in ér te ni?

K. L.: Amit ava tat lan szem is lát a gát
domb ját és a szi vár gó ár ko kat fo lya ma to -
san rend be kell tar ta ni, fü vet nyír ni eset -
le ges idõ já rás, ál la tok ál tal oko zott ká ro -
kat hely re kell ál lí ta ni. A gát nak, ke vés -
bé lát vá nyos, szer ke ze te it is fo lya ma to -
san el len õriz ni, kar ban tar ta ni szük sé ges
(el zá ró szer ke zet, ku lis  sza nyí lá sok, mo -
bil gátak…). Ez éves szin ten akár több
mil li ós költ ség is le het. To váb bi fel adat,
hogy a gát rend sze rünk be kap cso lód jon a
Kö zép Du na Völ gyi Víz ügyi Igaz ga tó ság
rend sze ré be, így már nem a köz sé get ter -
hel nék ezek a fel ada tok és költ sé gek.

Hír for rás: A ta va lyi év ben a Szõd li -
getért em lék ér met Kemenes La jos kap ta.
A fen ti so rok el ol va sá sa után azt hi szem
ért he tõ mi ért, ak tív, ci vil, hí võ és szak -
em bert is mer het tünk meg sze mé lyé ben.
Ez úton is gra tu lá lunk az el is me rés hez!

A Szõdligeti Nap kö zi Ott ho nos Óvo da fel újí tá sa és bõ ví té se las -
san a vé gé hez kö ze le dik. A pá lyá zat egyik fel té te le, a tel jes hõ szi ge te lés már
el ké szült. Je len leg a szí ne zés fo lyik. Új, kel le mes szép színt ka pott in téz -
mé nyünk. A bõ vít mény ben már csak az új cso port szo ba és tor na szo ba fes -
té se, pad ló bur ko lá sa és be ren de zé se van hát ra. A tel je sen fel újí tott kony -
há ban már a be fe je zõ mun ká la tok foly nak (bur ko lás, fes tés, új kony hai gé -
pek, be ren de zé sek el he lye zé se). Só szo ba, a só fal és „só ho mo ko zó” ki épí -
té sét a Szõdligeti Óvo dás Gyer me ke kért Ala pít vány meg pá lyáz tat ta és a
nyer tes aján la tot te võ nél a mun ká la to kat meg ren del te. Re mél he tõ leg így a
só szo ba is az óvo da át adá sá ig el ké szül het. Azok a ked ves szü lõk, aki nek
gyer me ke 2014. 01. 01-tõl fel vé telt nyert in téz mé nyünk be, már ér dek lõd -
het nek, hogy mi kor kezd he ti meg gyer me kük az óvo dai éle tet.

EGY EGÉSZ KÁVÉHÁZ Szõdliget

Szodliget_2014-marcius_Szodliget_2014-marcius.qxd  3/3/2014  3:48 PM  Page 10



11

Pol gár mes ter a vá lo ga tott ban!

Meg tisz te lő fel kérést ka -
pott Sződliget polgár mes-
tere. Meghívták játé kos -
nak a Magyar Polgár mes-
ter vá logatott ba. A decem -
ber ben meg rendezett fo-
citornáról fáradtan, de
éremmel tér hetett ha za!

RÖ VID HÍ REK A Civelek Sződligetért Egye sület im már hagyo má -
nyosan, 2013. decembe rében ismét gyűj tést szerve -
zett Sződliget rá szoru ló la kói részé re. A gyűj tésre
most is sokan, sokféle ado mányt hoz tak, amiket a
Gon do zási Köz pont dol go zó i nak segít sé gé vel jut tat-
tak el a szer ve zet tagjai a rá szo rulóknak. Az egye sü-
let ezúton is köszö ni min denkinek az ado mányo kat.

Hosszú évek óta probléma az, hogy a Határ úton nincs
járda. A Tiszta Forrás választási ígéretének megfelelően
elkezdődött a járda építése. Egyelőre csak ezen a rövid
szakaszon, azután – ha az anyagiak lehetővé teszik –
akkor haladunk tovább.

A megszépült Közös ségi Ház első kiál lí tóíí ja Gerlóczy
Bea kép ző mű vész volt. Kedves ké pe in férfi és nő kap-
cso latát követ het tük vé gig.

Sződön, 2014. január 26-án, a Magyar Kultúra Napja
alkalmából rendezett ünnepség keretében Benk
Katalin, Sződligeten élő festőművészünk kiállítását is
megtekinthették a résztvevők.

Tisz telt Sződligetiek! 
Adó juk 1%-ával tá ó mo gas sák a Sződligeti 

Gyer me ke kért és Fi a ta lo kért Köz ala pít ványt!

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. Ké rünk min den kit, úgy a köz in téz mé nye ket, ci vil szer ve -
ze te ket, mint ma gán em be re ket, hogy a kör nye ze tük ben élõ se gít ség re szo ru -
lók ér de ké ben ke res sék ve lünk a kap cso la tot. A köz ala pít vány vál lal ta, hogy
min den, a köz ség szá má ra ki emelt cél meg va ló sí tá sá ban ak tí van részt vesz.
Kér jük se gít ség mun kán kat, mert kö zö sen több re ju tunk!

El ér he tõ sé günk:
Le ve le zé si cím: Pol gár mes te ri Hi va tal, 2133 Szõdliget, Szent Ist ván u. 34-36.
E-mail cím: szgyfk@gmail.hu

Szám la szá munk:
Du na ka nyar Ta ka rék szö vet ke zet: 64700124-16593297
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VVIISSSSZZAATTEEKKIINNTTŐŐ
2013. év végén több jelentős esemény is zajlott Sződligeten. Képes beszámolónkban ezek

közül az események közül elevenítünk fel néhányat.

A Közös ségi Ház és a Gondozási Köz -
pont szervezésé ben az idén is el indult
a cipős doboz ak ció. A több mint öt -
ven do boz aján dékot a helyi, rászo ru-
ló csa ládok hoz jut tattuk el. Az idei év-
ben a Vöröskereszt, a már rend szeres-
sé vált ingyenes ruhaosz tása mel lett,
csatla ko zott az akci ó hoz, így több, fő-
leg a családos do bozokba 1-1 cso mag
sza lon cuk rot is be csempész tek a szer -
vezők.

Az idei év ben a Kö zösségi Ház elő -
ször, a hagyományos kézmű ves vásár
és he lyi művé szek kiál lí tá íí sa mel lett,
Ad venti kon certtel is ké szült az ün ne -
pek re, aho va szintén egy cipős doboz -
nyi ajándék volt a be lé pő. Telbisz Ka -
talin he gedűmuzsi ká ja min den részt -
ve vő szí vét fel íí me legí tet íí te.

4 hé ten keresztül sü töt tünk, épí tet íí -
tünk, dí szí tet íí tünk a su li ban, meg az
oviban. A hát térben, ami lát ha tat lan
volt, ta lán még többen vet tek részt a
szervezé si, logisztikai fel adatok ban.
Hi á ba jelöl tük ki a szom batokat, min-
den nap alig vár tuk, hogy ott hon le -
gyünk, vagy le gyen egy kis szabad -
időnk, hogy új öt le teket ta lál junk ki, 
való sít sunk meg. Egy re később feküd -
tünk le, mert még egy há zat össze kel -
lett ál lí ta íí ni, még egy min tát lerajzol -
ni, az udvar dí szí téíí séhez sok kis ap -
róságot al kot ni, szar va sok hoz faága -
kat fű részel ni, még több manót, szí -íí
vecs két, masnit készí te íí ni. Meg szám -
lálha tat lan gyer mek, szü lő, sződ ligeti
lakos szor gos keze munkája, fantá zi-
á ja, szer  vező kész sége, áll ha ta tossága
alkot ta meg és hozta lét re azt a cso -
dát, mely 3 napig volt lát ható, de sze-
rin tem szí vünk íí ben és gondola tunk -
ban ma radan dót al kotott. 

Egy pilla nat alatt vége lett. Va sár-
nap este 5 órá tól egyre többen jöttek

visz sza, hogy egy kis részét ha zavi-
hessék e cso dának és saját ottho nu-
kat dí szíthessék vele. Ele inte még zo-
kon is vettük, hogy már viszik is, de
az tán rá kellett döb ben nünk, hogy
ha ma rosan el tűnik szemünk elől ez
a kis fa lu. 

… és újból gazda gab bak lettünk
egy élménnyel. Új 

j g
ból rá kel lett döb -

ben nünk, hogy egy jó cél érdekében,
egy jó öt let he gye ket tud meg moz-
gat ni. Öröm

y j
mel tölt el en gem, hogy

ez a cél a mi óvo dánk és a mi is ko-
lánk érdeké ben jött lét re, és en nyi
em ber vett részt ben ne. Na gyon-na-
gyon köszö nöm ezt mindannyitok-
nak, és kí váíí nom, hogy mie lőbb pi-
hen jé  tek ki a fá ra dal ma kat, és csak a
jóra, a kö zös élményekre gon dolja-
tok majd vissza.

Tudom, hogy még nem le het elő-
re tervezni, de muszáj így el búcsúz-
nom tőletek: Jövő re, ve le tek, ugyan-
itt!

(Gás pár Ág nes)
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Billentyűs vagy? Azzá szeretnél válni?

Színpadra vágysz? Bandában akarsz játszani?
Az alapoktól az improvizációig mindent megtanítok NEKED!

HAMMOND orgonán+zongorán+szintetizátorokon
Első alkalom: ingyenes szintfelmérés, Sződligeten.

+36 70 238 2017

OOOKKKOOOSSS NNNÕK
KKKllluuubbbjjja

tttaaavvvaaasziii ppprrrooogggrrraaamjai:

202020141414. mámámárcrcrciuiuius s s 8.8.8.,,, 15 óra
KlKlKlimimimásásász Jánooossnsné éé ZZZsóka,a,,

a a a SzS ődődődi SzSzSzlololovávávák NeNeNemzmzmzetetetisisiségégégi
Önkokoormánánányzatatat e e elnlnlnökököke,ee  a
hahahagygygyomommányőrzzzőőő klkk ububub é é ésss

asssszszszonykykykórórórusss vezetttőjőjőjénénénekkk
előadása a szlllovovovákákák nn nemzetiségi

gy yhagyománáá yokról

2014. április 16., 16 óra
Szűcs Emy

a jobb agyféltekés rajzolásról

2014. május 10., 15 óra
Antal Csabáné Irén

előadása a jóga tudományáról

Továbbra is várunk minden kedves
érdeklődőt programjainkra, gyere

közénk tanuljunk egymástól!
A foglalkozások helyszíne

a Közösségi Ház.

További információ:
kovacscris@freemail.hu,

06-30-511-6260

Az Okos Nők klubjá ban feb ru ár 8-án dr.
Barta Györ gyi volt a ven dég. A doktor nő
a leg ismer tebb „népbetegsé gek”, mint a
ma gas vérnyo más, cu korbetegség, magas
ko lesz terin szint, moz gás szer vi be teg sé-
gek tü netei, jel lem zői mellett hasznos ta-
ná csok kal is ellátta a meg előzést, szinten
tartást ille tően a részvevő ket. Az aláb -
biak ban néhány jó ta ná csot meg osztunk
ol vasóinkkal is:

– A moz gás fontossá gát mindenki isme-
ri. A mindennapok moz gá sa mel lett napi 20–30 perc intenzív sé ta már
elegendő a szer ve zet kar ban tartá sához.

– A megfelelő, he lyes táplál kozás sal (kevesebb zsí ros, „ma gyaros” étel,
több zöldség, gyümölcs, sovány hús, kevesebb só és cukor) elkerülhe tő a
cu korbeteg ség. Téves felfogás a csa lá di örök lődés, esetleg haj lamosabbak
le he tünk rá, de az em lí tett ki íí egyen súlyozott, he lyes életmóddal, no és a
stresszmentes lel ki élet tel az örök lés el ke rül hető.

– Nagyon fon to sak a szű rővizsgálatok, éven te vér kép és tüdő röntgen
ké szí téíí se, illetve a rákszű ré sek.

– Óvato san le gyünk a gyógyszer nek nem mi nő sü lő ké szítmé nyek kel,
kellő fi gye lemmel szed jük, ada  goljuk ma gunk nak az étrendkiegészítő, er-
re-ar ra jó ké szítményeket, vi taminokat. Sok eset ben ezek a sze rek kú ra -
szerű en, évente 1-2 al ka lom mal kedvező hatá súak le het nek, folya mato -
san szed ve vi szont lerakód nak és ká rossá is vál hat nak a szerve zetben.

13

Decem ber ele jén meg rendezett idősek
napján aján dék kal és egy igazi sztár -
vendég gel, Ti hanyi Tóth Csabával ked-
veskedtünk közsé günk het ven év felet-
ti lakó inak.

A Közös ségi Házban decem ber 7-én
kéz mű ves foglal kozás ra vártunk ki csit
és na gyot.
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M E G H Í V Ó  ! 

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait a sz dligeti Közösségi Ház kiállítótermébe,

2014. március 14 én 17 órára

 
KOLLÁR  LÁSZLÓ 

sz dligeti grafikus, fest , fafaragó bemutatkozó kiállításának megnyitójára.

A kiállítást megnyitja: KARDOS TIBOR szobrász, képz m vész

Közrem ködik: FAZEKAS LÁSZLÓ üt hangszeres m vésztanár

A kiállítás megtekinthet : 2014. április 19 ig. Minden érdekl d t szeretettel várunk!
Közösségi Ház, 2133 Sz dliget, Szent István út 29.

Lapzárta után 
érkezett – március 1-jén történt

BÍRÓ FERENC KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA

ánlóSzínházi aj

Fenyőige-Székely est
A mintegy 75 perces előadás tulajdonképpen egy -integy 75 perces előadás tulajdonképpen 
mástól független jelenet-mozaikokból építkezik,tól független jelenet-mozaikokból építke
mégis nagyon határozott művészi és érzelmi logikais nagyon határozott művészi és érzelmi lo
szerinnt válik egységes egészé.

Érzékeny vonalvezetéssel fejtegeti a székely em -rzékeny vonalvezetéssel fejtegeti a székely 
g g g

ber lelkének viharait, jellegzetesen derűs bugyrait,elkének viharait, jellegzetesen derűs bugy
csavarintos észjárását, imádságos magyarság tu -arintos észjárását, imádságos magyarsá
datátt.

A rendező mindenekelőtt a színészvezetésre kon -
centrál, amelynek eredménye egy nő és egy férfi
elképesztő empátiája, csodálatos átváltozásai a
szín padon. Nevettet és megríkat, kilazít és gon -
dolkodtat. Szórakoztat és rádöbbent. Verssel is,
dalol is.

Hat a nézőre. Tehát SZÍNHÁZ. Nyomot hagy a
Tisztelt Publikum szívében. Embere válogatja,
hogy milyet.

2014. március havának nyolcadik napjának 
19. órájában Sződligetnek  Közösségi Házában
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1914-ben hi va ta lo san is vas úti meg ál ló hely volt Szõdnél, ek kor
már állt a mai ál lo más épü let is. 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 volt vas -
úti õr ház zal szem ben volt egy év ti ze de kig ká vét, do hány árut
for gal ma zó, né hány éve el bon tott ki csiny tra fik is.)

A Váczi Köz löny 1888. au gusz tus 19-én egy vas úti bal eset -
rõl is be szá molt: „Vá con ki gyul ladt a 6. sz. hon véd-zász ló alj
újon nan épült is tál ló ja (ké sõbb e lak ta nya lett a Tungs ram te -
rü le te – a szerk. meg jegy zé se). A ki sza ba dult lo vak va dul szá -
gul dot tak el min den irány ba meg ijed ve az is me ret len zaj tól és
fény tõl. Egy csa pat a vas úti sí ne ken sza ladt vé gig s a Szõd meg -
ál ló hely s Göd kö zöt ti vo na lon az ép pen ak kor Vác fe lé ha la dó
te her vo nat ke re kei alá ke rült. A vo nat 8 da ra bot ti port el s emi -
att egyik ko csi ja ki is sik lott.”

Per sze ahol meg ál ló he lyet lé te sí te nek, ott ál lo más épü let is
du kál. Fur csa ará nyú fel vé te li épü let fo gad ja az uta zót a
szõdligeti ál lo má son. Az épí té se óta több ször, je len tõ sen át épí -
tett, haj da ni ará nya it el vesz tõ, szõdi ol da lon lé võ fel vé te li épü -
let köz vet le nül a vá gá nyo kat át sze lõ Szõdöt Szõdligettel ös  sze -
kö tõ út mel lett áll.

Szõdligeti Hír lap 1935. au gusz tus 18-i szá má ban „Új vá ró -
te rem épül Szõdligeten” cím mel a kö vet ke zõk rõl szá molt be:
„Szõd vas úti ál lo má si on a je len le gi ál lo más épü let tel szem ben
új vá ró ter met épít tet a MÁV s ez zel fo ko zot tab ban fog ja szol -
gál ni a nya ra ló kö zön ség ké nyel mét. Most még ar ra kér jük a
MÁV igaz ga tó sá gát, hogy le he tõ leg olyan vá ró ter met épít tes -
sen, hogy az té len fût he tõ is le gyen, és vo nat ra vá ró kö zön ség,
kü lö nö sen az is ko lás fi a tal ság a vo nat ra va ló vá ra ko zást fû tött
he lyi ség ben tölt hes se. Ez zel már fon tos egész ség ügyi mis  szi ót is
tel je sí te ne a vas út tár sa ság, mert a meg hû lés bõl ere dõ meg be te -
ge dé sek le he tõ sé gét le csök ken te né. És ha már épí te nek, ak kor
a jegy vál tá si pénz tárt is he lyez zék át a szõdligeti ol dal ra!”

A he lyi le gen dá ri um sze rint a fel vé te li épü let tel szem ben, a
szõdligeti ol da lon ál ló – ma már élel mi szer bolt ként funk ci o ná -
ló haj dan pa vi lon jel le gû, eny he dõ lés szö gû te tõ vel fe dett – vá -
ró te rem aj tó nyí lá sai azért épül tek olyan ma ga san íves re, hogy
a he lyi tég la gyár-tu laj do nos és föld bir to kos Floch-R. Alfréd ló -
val is be tud jon oda hú zód ni, ha épp a Floch-puszta és a kas -
tély kö zöt ti út ján meg lep te õt az esõ.

Mint azt bi zo nyá ra so kan tud ják Szõdliget fej lõ dé sé nek iga-
zá ból az 1919-ben meg ala kult he lyi te le pü lõk egye sü le te adott
len dü le tet. Az egye sü let cél ja el sõ sor ban a te lep kul tu rá lis és
gaz da sá gi fej lesz té se volt. Te vé keny sé gük gyü möl cse ként vas-
út ál lo más, pos ta hi va tal, kul túr ház, pi ac tér, or szág zász ló lé te sült,
va la mint a for má ló dó te le pü lé sen meg in dult a fá sí tás és az utak
ki kö ve zé se is.

1937-ben si ke rült az ak kor for má ló dó szõdligeti kö zös ség -
nek, pon to sab ban az egy ház köz ség ve ze tõ jé nek, Jantsits Ti bor -
nak el ér nie azt, hogy a MÁV vas úti me net ren dek ben és az ál -
lo más épü let fa lán is az ad di gi „SZÕD” ál lo más ne ve „SZÕD-
SZÕDLIGET”-re vál toz zék.

A ké re lem in do kai az aláb bi ak vol tak: „Szõd meg ál ló hely ne -
vét az ál lo más tól 2-3 km-re ke let re fek võ, föld mû ves la kos sá gú
ha son ne vû köz ség tõl nyer te. Azon ban a vas út vo nal köz vet len
szom széd sá gá ban Szõdliget el ne ve zés sel új, szé dü le tes iram ban
fej lõ dõ te lep lé te sült, mely nek la ko sai köz- és ma gán tiszt vi se -
lõk, ipa ro sok, ke res ke dõk és gyá ri mun ká sok. Az új te lep la kos -
sá gá nak fog lal ko zá sá ra va ló te kin tet tel egé szen más szük ség le -
tei van nak, mint az anya köz ség õs ter me lés sel fog lal ko zó la kó i-
nak. A ma gyar ki rá lyi pos ta kincs tár te le pün kön pos ta-, táv ír da-
és táv be szé lõ hi va talt lé te sí tett. A szõdi ál lo más évi 320–340 ez -
res utas for gal má nak 90%-át Szõdliget ad ja. A nyá ri évad ban
va sár na pon ként 1000–1200 ví ken de zõ ke re si fel üdü lés cél já ból
te le pün ket.”

A pe ro nok az út át já rón ke resz tül szint ben és gya lo gos alul -
já rón ke resz tül – a vas úti alul já ró bur ko la tá ba az át adás kor vé -
sett dá tum sze rint – 1968 óta egy aránt meg kö ze lít he tõk.

A Bu da pest-Szob vas út vo nal tel jes sza ka szán 1971-ben lett
vil la mo sít va, ad dig gõz- és dí zel von ta tá sú moz do nyok húz ták a
vas úti ko csi kat.

Ma nap ság a pe ro no kat – a le szál ló uta sok nak kel le mes han -
gu la tot áraszt va – vé gig aká cos, li ge tes er dõ sáv sze gé lye zi.

1947–48-ban in dult meg az el sõ Szõd-Szõdliget kö zöt ti
au tó busz já rat, amely elõ ször csak rész le ge sen üze melt,
azon ban 1950-tõl min den „mun kás vo nat hoz” csat la ko zott.
Az el múlt hat van év ben so kat vál to zott a vi lág. Nap ja ink -
ban je len tõs azok nak a szõdi, szõdligeti uta sok nak a szá ma
is, akik gép ko csi val kö ze lí tik meg a vas út ál lo mást. Az el -
múlt év ti ze dek leg na gyobb, a szõdligeti vas út ál lo más hoz
kap csol ha tó be ru há zá sa a P+R par ko ló 2010-ben tör té nõ
meg épí té se volt.

A Park and Ride (par kolj és utazz) rend szer cél ja az út há -
ló zat te her men te sí té se a sze mély gép ko csi for ga lom tól. A
par ko ló és az a kö rül ki ala kí tott busz for du ló a vas út ál lo más
alul já ró ja mel lett, a szõdi ol da lon lett ki épít ve. A tér vi lá gí -
tás sal és biz ton sá gi õr zõ-vé dõ tér fi gye lõ ka me rák kal el lá tott,
szi lárd bur ko la tú 50 gép ko csi el he lye zé sé re al kal mas par ko -
ló mel lett 30 ke rék pár fe dett meg õr zé se is biz to sí tott.

Volentics Gyu la
hely tör té ne ti ku ta tó

a ma gyar kul tú ra lo vag ja

15

Adalékok Szõdliget
vasúttörténetéhez (II. 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! 
HHadd fus sák be a vi lá got, Mint a tes tet az erek.”

(Pe tõ fi Sán dor)
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EU ÉLELMISZERPROGRAM
SZÕDLIGETEN

2014. február 22-én és 24-én ismét tartós élelmiszert osztottunk Szõdligeten,
EU Élelmiszerprogram keretében. Az adományban részesülõk listáján két rá
szorultsági kategória volt, a létminimum közelében élõk és kisnyugdíjasok.

16

Az ado mányt Mis kolc ról szál lí tot íí tuk el, mi vel Pest
megyében nem volt élelmi szerosz tás. Sződliget Község
Ön kor mány za ta nagy fi gyel met szentel a rá szoru lók
megse gí téí sé re, ezért úgy dön tött, hogy a távolság el le -
né re is elszál lí tatíí ja az ado t mányt. Itt szeret ném meg kö -
szönni a rászoru lók ne vé ben is Me gye ri Ist ván he lyi vál -
lalko zó nak, hogy segít séget nyúj tott a fu varo zásban. To -
váb bá kö szö nöm a kol légák nak, hogy segí tetíí tek az ado-
mány ki osz tásá ban.

A ko rábbi évek hez ha sonlóan az ado má nyo zot tak
névsorának összeállí tá íí sát egy hos szas egyez te tő mun ka

előz te meg. Az élel miszer osztás sal kapcso latos in for má -
ciókat köz zé tet tük Sződliget köz ség hi vata los hon lap -
ján, le hetőséget ad va a lakos ság részé re, aki úgy ér zi,
hogy jö ve del mi vi szonyai alapján jo gosult len ne ado -
mány ra, az jelent kez zen a Gon dozási Központban. Az
idős és mozgás kor lá tozott em be rek ré szé re vál lal tuk,
hogy ké ré sük alap ján ki  szál lít juk az élel t miszert.

A segélyszerve zet az alábbi mennyiségeket aján lotta
fel telepü lé sünk számá ra.

Liszt BL 880 kg, Durum rövid cső tészta 525 kg, Kris -
tály cu kor 960 kg.

Ez zel a men nyiség gel 438 főt, közel 200 csalá dot
tud tunk segí te ni, a rászorulók nagy örö mé re.

Az élelmiszer elosztásánál töre kedni kellett ar ra,
hogy 5 kg-nál ke ve seb bet nem kap hatott egy fő.

Ki osz tá si men nyi sé gek rész le tez ve ház tar tá son ként:
1 fős ház tar tás 5,5 kg, 2 fős ház tartás 11 kg, 3 fős ház-

tartás 16,5 kg, 4 vagy an nál több fős ház tartás 20 és 22
kg között kapott élelmiszert.

A se gélyszerve zet tel kap csolatban bí zunk a to vábbi
sikeres együtt működés ben, Sződliget község szo ciá lisan
rá szo ruló családja inak ér de kében.

Holeczné Nagy Má ria
Mb. Gon dozási Központ ig.

SÁR KÁNY KÉ SZÍ TÕ tá bor
Szõdligeten

2014. jú ni us 16–20. és jú li us 14–18.

Az idei év ben is meg ren dez zük ha gyo má nyos kéz mû -
ves tá bo run kat. Az idén fõ te vé keny ség ként PA PÍR -

g gy y

SÁRKÁNYt ké szít het nek a gye re kek, de lesz tûz zo -
y g

mán co zás, agya go zás, ba ti ko lás és báb ké szí tés. A tá -
bort egy gö rög dél után nal fog ják zár ni a részt ve võk.
Je lent kez ni, ér dek lõd ni a 06-30-270-0989-es te le fon -
szá mon le het.
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Összefoglaló a 2014. február 21-én megtartott 
Közmeghallgatással egybekötött Testületi ülésről

(a részletes jegyzőkönyv megtekinthető a község honlapján, www.szodliget.hu, 
illetve személyesen a Polgármesteri Hivatalban)

El fogadás ra ke rült a Sződliget község 2014. évi költ ségve -
té se. Idén 393 millió forint ból gazdál kodhat a község. Saj-
nos ez nem azt jelen ti, hogy a teljes ös szeg el költ hető fej-
lesztés re, hi szen eb ből ke rül kifizetés re a közvilágí tás, te íí -
mető üze melte té se, a hat vanhét ön kor mányzati dol go zó (pl.
az óvó nők, dajkák, köz tiszt vi selők) bére és en nek járulé kai,
in tézmények, pl. is ko la, óvoda üze mel teté se, re zsiszám lák
meg fizeté se. Mind ezek levoná sa után maradt pénzt tudjuk
fejlesztés re for dí taíí ni.

Eb ben az évben ki emelt cél a köz biztonság növe lé se, az
utak, jár dák és a főtér felújí tá íí sa, valamint a busz meg állók
felújí tá íí sa. Fon tos meg emlí teíí ni, hogy a ci vil szer ve ze tek az
idei évben a ta valyi összeghez ké pest több pénzre pá lyáz -
hatnak a hama ro san meghirde tésre kerülő pályá za ton.

A köz biz ton ság növelé se egy ka merarend szer te lepí té íí sét
jelenti. Egy sokcsator nás köz pont ra el ső lé pés ként három
köz téri ka me ra lesz csatla koz tat va, amely a te lepülés há -
rom frekventált he lyén fog működni. A cél az, hogy ameny-
nyi ben bűn cselek mény, például lakásbetö rés tör té nik, ak -
kor vis sza le hessen ke resni azt, hogy ab ban az idő ben mi -
lyen moz gás volt a településen,ki járt er re, mi lyen rendszá -
mú autóval stb.

Az utak esetében két föl des ut ca, a Bocskai és a Bem ut -
ca kap mart aszfaltost bo rí tást, amely kéíí sőbb alap ként hasz-
nálha tó egy meleg asz fal tos ko pó réteg te rí té íí sénél. Fel újí tás íí -
ra kerül a Széchenyi ut ca kikátyúso dott szakasza is. Köz -
ben folya ma tos lesz a kisebb kátyúk meg szünteté se.

A főtér felújí táíí sa régen ese dékes fel adat, so kan, sokszor
be szél tek már róla. Mi megindí tot íí tuk. Egy dend roló gus (fa -

tu dományok kal foglalko zó szakem ber) meg vizsgálta az
akácokat és el mondta, hogy ezek az öt ven éves akácok va-
la ha gömbakác nak lettek ültetve, de elvadultak, ezért ment -
he tet lenek. Most, hogy megtör tént a ki vá gá suk azt mond -
hat juk, ist te ni szeren cse az, hogy nem történt bal eset, hi szen
szemmel látha tó, hogy leg többet már csak a kéreg tartot ta
ös sze. A kivá gott fák egy részét a ligeten élő rá szoru lók
kapták,kapják meg.

A tervek sze rint a tér ho mok szí nű dísz burkolatot fog kap-
ni, melyet barna keret fog dí szí te íí ni. A dend roló gus ja vasla ta
alapján olyan hárs faj  ta lesz te lepít ve, amelyet vá rosi környe -
zet re neme sí tet íí tek. Ter mé sze te sen elő nevelt, 6–8 mé ter ma-
gas példá nyok ról beszélünk. Még egy nagy, so kak által kért
vál tozás: 6 db kande lá ber fog ja es  g tén ként megvi lágí ta íí ni a te -
ret. A tér funk ci oná lisan is két rész re fog el kü lö nül ni, egy pi -
ac tér re és egy kö zös sé gi tér re. Elkép zel hető, hogy a tér fel -
újí tá íí sá val egy időben a háztartá si bolt tól egé szen a Szent Ist -
ván ut ca másik ol da lá nak első házáig viacoloros felújí tás íí ra
is sor kerülhet. Az át ala kí tás költ íí sége hoz zá ve tőle gesen 9 mil-
lió fo rint lesz. El ké szül tének ide je: 2014. má jus 23.

Azon a héten esemé nyekben igen gaz dag hét lesz Sződ-
li geten. Pén tek es te egy sram li és egy klezmer ze ne kar fel -
lé pése várható a fő té ren. Szom ba ton a Ka táng és Hold vio -
la együt tes lép fel a Du na par ti sza badté ri színpadon. Va-
sárnap délután pe dig a Pál ut cai fiúk musi cal válto za tát néz -
he tik meg a csalá dok a sza bad téri színpadon. A rendezvé -
nyek ingyenesek lesznek köszönhető en an nak a kö zel
13.000 eurónak, amit köz vet le nül Brüsszel ből nyertünk egy
be adott pá lyá za tunk ra.

2014. február 27-én látogatást
tehettek lakóink a Zöld Híd

Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Kft.

gödöllöi telephelyére
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A Közösségi Ház 
állandó programjai

HÉTFŐ
13.00–18.00 KÖNYVTÁR
14.00–15.00 Alapfokú művészeti iskola
17.00–18.30 Jóga
17.00–19.00 Horgászengedélyek kiadása

KEDD
10.00–11.00 Zenebölcsi, torna
16.30–18.00 Harmonika oktatás
19.00–20.00 Jóga

SZERDA
10.00–11.00 Játékos angol kicsiknek
14.30–16.00 Dancer Shadows tánciskola
16.00–16.45 Angol ovisoknak
17.00–17.45 Aerobic kicsiknek

CSÜTÖRTÖK
9.00–13.00 KÖNYVTÁR

15.00–17.00 Dancer Shadows tánciskola

PÉNTEK
19.00–20.00 Angol beszélgető klub

SZOMBAT
Minden hónap második szombat

15.00-től Okos Nők klubja
Minden második szombat

9.00–13.00-ig CITERA

Minden hónap:
– első kedd 15.00-től Női Nyugdíjas klub
– első csütörtök 16.00-tól Férfi Nyugdíjas klub

Tá jé  koz tatjuk a Tiszt telt La kossá got, 
hogy Sződliget telepü lé sen

2012. áp rilis 5-én szom bat 8–13 óra között
a Közös ségi Ház ud varán

(Sződliget, Szent Ist ván u. 29.)
elekt ronikai hul la dék gyűj tést

szer ve zünk.

Kérjük, hogy a ház tar tá sokban kelet kezett háztartá si
jel legű elekt ro ni kai berende zé seket: 

– mosó gép, hű tőgép, por szí vó stb.,íí
– irodatechnikai eszkö zö ket: számí tó íí gép, nyomta-

tó, mo nitor stb.
– szórakoztató elekt ro nikai eszkö zö ket: te leví zió,

rádió, vi deó lejátszó stb. me lyek fő da rabjai nem
hi ányoznak, (pl. hű tőszekrény nél a komp resz -
szor, TV/monitor: réz te kercs, mo sógép és kisgé -
pek: mo tor, ká bel) 

szí ves íí ked je  nek a megadott idő ben a kije lölt helyre
szál lí ta íí ni.

Együtt mű kö dé sü ket kö szön jük!n 

Sződliget Község Ön kormányza ta

Sződliget község 
kiemelt rendezvényeinek

g gg g

tervezete 2014-ben
yy

dátum esemény

1. Március 15., 10–18-ig Pilvax kávéház

2. Március 15., 14 óra Ünnepi megemlékezés

3. Május 1. Vándor fakanál

4. Május 20–26. Európai Polgárok Találkozója
fesztivál

5. Augusztus 20., 18 óra Ünnepi megemlékezés

6. Augusztus 30. Veterán autók találkozója

7. Szeptember 6. Falunap

8. Október 23., 10 óra Ünnepi megemlékezés

9. November 4., 18 óra Fáklyás felvonulás

10. December 1–7.Mézeskalács falu

11. December 6., 14 óra Idősek napja

Jobb agyfél tekés rajtanfolyam indul 2014. már ci us 29-
én szom ba ton a Közös ségi Ház ban. A tan folyam há -
rom egy mást kö vető szom ba ton, alkal man ként 10 órá -
tól 16 órá ig fog tar tani.
12 fő je lent ke zé se esetén a tan fo lyam költ sége 6500
Ft/fő! Je lent kezni a kovacscris@freemail.hu e-mail cí -
men, a 30-511-6260 te lefonszá mon, vagy sze mé lye -
sen a Kö zösségi Házban le het.
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Felsős 
farsang

OVI farsang
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AMI LESZ... 
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