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Tisztelettel meghívjuk
Szõdliget 2014. március 15-i
ünnepi rendezvénysorozatának
programjaira
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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SZŐDLIGET = FEJLŐDÉS
lődést! – egy szóba sűrítve ez volt a Tiszta Forrás Szövetség választási program
mja a 2010-es önkormányzati választásokon és ennek a programnak szavaztak bizalmat Sződliget lakói akkor, amikor a Tiszta Forrás jelölttjeit választották meg polgármesternek és képviselőknek. Az elmúlt három és fél évben
bebizonyosodott, hogy a Fejlődés program
mja sikeres Sződligeten: annak ellenére, hogy az állami normatív támogatás csaknem harmadával kevesebb, mint a megelőző ciklusokban volt, a község pénzügyileg stabil, adósságok helyett pénztartalékokkal rendelkezik. Nemcsak látványos és fontos beruházások
folynak és készültek el, de a falu közösségi- és kulturális élete is egyre színesebb.
De vaajon három és fél elteltével, utak építése, az árvízvédelmi gát, az óvoda bő
ővítése és felújítása után
van-e még tartalék? Várható-e, hogy 2014-ben is hasonló lendülettel folytatódnak a beruházások községünkben? Erről beszélgettünk Juhász Béla polgármesterrel.

Alighogy átadták az árvízvédelmi
gátat és levonultak az építők. Most
mégis újra munkagépek túrrják a földet
a Duna-parton. Mi készül ott?
A Duna-part Sződliget gyöngyszeme. Ehhez méltó környezetet szeretnénk ott teremteni. Egy sikeres pályázat eredményeként nemrégiben új bekötőút készült a nyugdííjas otthonhoz
és a Viktor Speciális Otthonhoz is. Folyamatosan rendezzük a 2-es út melletti részt egészen a patakig és a volt
faházas kemping területét is rendbe
tesszük. Sikerült érvényt szerezni az
akkori önkormányzat által egy hét évvel ezelőtt megkötött szerződésnek is,
aminek köszönhetően a pavilonsor
előtti terület is megújul. Tudomásom
szerint a sportegyesület is további beruházásokat tervez és hamarosan új teniszpályák készülnek a sportkomplexum területén. A Duna-part sződligeti
szakasza ismét az egyik legszebb és
legrendezettebb partszakasz lesz a
Dunakanyarban.
A képviselő testület nemrégiben fogadta el az ez évre szóló költségvetést.
Ebben vannak olyan tartalékok, amelyek lehető
ővé tesznek további beruházásokat?
Az elmúlt évtől az állami normatív
támogatások jelentősen csökkentek,
csaknem harmadával kevesebb pénzből kell gazdálkodnia az önkormányzatnak, mint azelőtt. Bár az iskola tanárainak bérét már nem az önkormányzatnak kell fizetnie, az elvonások
ennél lényegesen nagyobbak voltak.
Mivel azonban a ciklus első két évében sikerült rendbe tennünk a község

pénzügyeit és egy felelős, takarékos
gazdálkodást megvalósíítani, a csökkentett állami támogatás ellenére is
egyensúlyban tudjuk tartani a költségvetést. Sződligetnek már nincsenek
vissza nem fizetett beruházási hitelei,
sőt sikerült pénzügyi tartalékokat is felhalmozni. Ezt a pénzt beruházásokra,
a község fejlődésére fogjuk fordíítani
2014-ben.

Konkrétan milyen beruházásokra
gondol?
A 2014-es költségvetés két kiemelt
célja, a sződligeti emberek biztonságának fokozása és az életminőségük
javíítása.
Sződligeten a közbiztonság az elmúlt években javult. Legalábbis a statisztikák ezt mutatják.
t
Ebben bizonyára nagy szerepe van az általunk három
éve létrehozott rendőrségi körzeti
megbízotti irodának is. A szakértők véleménye szerint azonban egy jól működő kamerarendszer akár harmadával is csökkentheti a bűncselekmények
számát. Ezért már ebben az évben
Sződligeten is megkezdjük a közterületi kamerás megfigyelő rendszer kiépíítését.
Költségvetésünk másik fő célja az itt
élők életminőségének javíítása. Négy
évvel ezelőtt Sződligeten tíz utcából
négy földes utca volt. Azaz csak az
utak 60%-ka rendelkezett szilárd burkolattal. Az elmúlt három és fél év fejlesztéseinek köszönhetően ma már ez
az arány 80%, de ez még mindig azt
jelenti, hogy tízből két utca földes.
Ameddig van olyan sződligeti ember,
aki sáros utcáról kénytelen bemenni a

lakásába, addig nem dőlhetünk hátra.
Folytatni kell az utak és a járdák építését. Terveink szerint ebben az évben
szilárd burkolatot kaphat a Bocskai és
Bem utca és kijavíításra kerül a Széchenyi utca burkolata.

Nemrégiben az önkormányzati
honlapon internetes szavazást tartottak a főtér felújításával kapcsolatban.
Lesz új főtere Sződligetnek?
Igen. 2014-ben a legnagyobb és leglátványosabb beruházás a Szabadság
tér megújíítása lesz.
Az előző testület tervei arról szóltak, hogy összesen több, mint 50 millió forintból készül el a felújíítás. A tér
kibővíítésével le akarták zárni a Szent
István utca átmenő forgalmát és körforgalomszerű közlekedést akartak kialakíítani a Szabadság téren. Ezt a tervet mi nem tartottuk jónak sem pénzügyi, sem épíítészeti szempontból. Sokan fölhördültek, amikor a megnyert
pályázat ellenére elvetettük. Pedig
pénzügyileg hosszú távon lehetetlen
helyzetbe hozta volna a községet, mert
a pályázaton megnyert pénz mellé
még 38 millió forint hitelt kellett volna felvenni, akkor amikor a számlán
mínusz 47 millió forint volt! Épíítészetileg pedig a Szent István utca lezárása okozott volna visszafordíthatatlan
problémákat. Nincs ugyanis még egy
olyan széles utca Sződligeten, amely
kiválthatná a Szent István utca forgalmát és káoszt okozhatott volna akár
egy, a posta előtt megálló autó is. Mi
inkább egy emberi léptékű – és nagyon
fontos – teljes egészében saját erőből,
hitel nélkül finanszírozott fejlesztés-
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ben gondolkodtunk. Mára eljutottunk
oda, hogy megvalósulhat. A tér felújítása márciusban el is kezdődik, tervezett költsége nettó 9 millió forint.
Az önkormányzati honlapon megtartott szavazás tanúsága szerint a szavazók kétharmada igényli a parkolás
megoldását, valamint egy rendezvénytér és egy piactér kialakíítását is. Ezért
a főtér mindkét oldalán egy olyan burkolt parkoló sáv kerül kialakíításra,
ahol hosszában egymás mögött hat autó elfér.
Nagyon szerettük volna megtartani
a főtér egész hangulatát meghatározó,
de láthatóan rossz állapotú nagy akácfákat is. Ezért egy elismert dendrológustól (a fákkal foglalkozó biológus
szakember – a szerk.)), Kósa Géza úrtól, az MTA dendrológiai gyűjteményének tudományos kurátorától kértünk szakvéleményt arról, hogy hogyan menthetők meg a főtéri akácfák.
A szakvélemény szerint az eredetileg
gömbakácként ültetett fák elvadultak,
(ezt mutatja
t a törzseken lévő kitüremkedés) a belső részük elkorhadt, ezért
nagyon balesetveszélyesek és sajnos
menthetetlenek, ki kell őket vágni. A
szakember javaslata szerint a városias
környezetet jól tűrő hazai hárs fajtákat
célszerű telepíteni helyettük – lehetőleg előnevelt, 6–8 méter magas fákat.
Egy éjszakába nyúló nyári rendezvénynél mindig gondot okozott a világíítás hiánya. Ezt felismerve kerül elhelyezésre a téren hat darab térvilágíítást
biztosíító kandeláber. A padok, szemetes edények is cserére kerülnek. A téren a burkolóanyagok színvilágát a természetből származó földszínek uralják majd.
Fontos megjegyeznem azt, hogy a
főtér felújíítása során is arra törekedtünk, hogy minél több helyi vállalkozót vonjunk be az épíítési munkákba,
ami várhatóan május végére készül el.

Nemrégiben beszámolt egy sikeres
kulturális pályázatról is…
A fejlődést és az életminőséget nem
csak anyagi javakban kell mérni.
Ugyanilyen fontos, hogy Sződliget lakóit közös élmények még jobban öszszekovácsolják, életünket kulturális
programok vidámabbá és teljesebbé
tegyék. Ezért Brüsszelben pályáztunk
az Európai Unió kulturális ügynökségénél egy érdekes programmal, amelynek az „EUROPART(I) A DUNÁNÁL”

nevet adtuk. Sikerrel jártunk és közel
négymillió forint támogatást nyertünk,
amelyből egy nagyon színvonalas találkozót tervezünk Sződliget testvértelepüléseinek polgáraival. Méltóképpen tudjuk fogadni vendégeinket
Jólészről és Csíkszentdomokosról. Európára a sokszínűség jellemző, ezért a
programtervezésnél mi is ezt a sokszínűséget igyekszünk megjelentetni.
Szeretnénk, ha ez a találkozó nem egy
protokolláris rendezvény lenne, hanem a települések lakóinak igazi, az
emberi kapcsolatokat előtérbe helyező, vidám találkozása.
A többnapos program olyan nyitott
szakmai napokkal kezdődik, mint a
szociális és társadalmi nap, Európa
nap, vagy a „zöld” nap. Május 23-án,
pénteken világzenei koncertekkel ünnepeljük és avatjuk fel a felújított főteret. Május 24-én, szombaton a Katáng koncertet a Holdviola együttes
koncertje követi, akik modern zenei
formában, kicsit továbbgondolva elevenítik meg a gyönyörű magyar népdalokat. Május 25-én, a Duna parti
szabadtéri színpadon a Szép Ernő
Színház előadásában láthatják Molnár
Ferenc örökbecsű művének, a Pál utcai fiúknak a musical változatát. Természetesen minden program ingyenes
lesz és hamarosan részletes tájékoztatót is eljuttatunk majd minden postaládába.

Láthatóan 2014-ben is sok érdekes
dolog készül Sződligeten. Összességében hogyan értékeli, sikeres az önkormányzat eddigi tevékenysége?
Úgy gondolom, hogy amit a Tiszta
Forrás Szövetség vállalt három és fél
évvel ezelőtt, annak a programnak a
nagy részét sikeresen teljesítjük.
t
Sokévi pangás után tényleg elindult a fejlődés Sződligeten. Sikerült egyensúlyba hozni és hosszú távon is fenntarthatóvá tenni az önkormányzat gazdálkodását, sikerült nagy és nagyon fontos beruházásokat véghezvinni, csaknem fél milliárd(!) forint pályázati
pénzt Sződligetre hozni, és ezzel soksok sződligeti ember életminőségén javíítani egy kicsit. Én sikeresnek ítélem
a Tiszta Forrás Szövetség által adott önkormányzat eddigi tevékenységét, de
igazából azt hiszem, hogy ez az értékelés nem az én tisztem, hanem az itt
élő embereké.
T.K.K

Tisztelt Szõdligeti Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy településünkön a
szemétszállítás rendje megváltozott. Bizonyára azt
mindenki tudja, hogy decembertõl, új cég, a Zöld
Híd Kft. szállítja el a szemetet péntekenként.
Tudatjuk Önökkel hogy a közszolgáltató ezentúl
a házaktól gyûjti a szelektív szemetet, minden páros
hét pénteki napján!
A szelektívszigeteken a mûanyag és a papírgyûjtés megszûnt!
Kérjük, hogy csak az üveget helyezzék el a szigeteken ott hagyott üveges konténerbe!
Amennyiben nem rendeltetésszerûen használják a konténert, vagy egyéb szemetet helyeznek el
mellette, akkor megszüntetem az üveggyûjtési lehetõséget is.
A háztól való szelektív hulladékgyûjtés módja a következõ: Minden páros hét péntekjén helyezzék el a hulladékot átlátszó mûanyag zsákban a szemetes tetejére, vagy mellé. A Zöld Híd Kft. ingyenesen adja Önöknek ezeket a zsákokat. Bármilyen
átlátszó mûanyag zsákot felhasználhatnak az elsõ alkalommal, de beszerezhetik ezeket a polgármesteri
hivatalban, vagy a háztartási boltban is. Az elsõ alkalommal ott fognak hagyni Önöknél annyi zsákot,
amennyit kiraktak. Ezeknek a zsákoknak az az elõnyük, hogy rányomtatták, mi helyezhetõ el bennük.
A szelektív hulladék gyûjtésére használt zsákokba az alábbi hulladékokat dobhatják bele:
MÛANYAGHULLADÉK:
– ásványvizes, üdítõitalos PET palack, kupakkal,
címkével összelapítva
– kozmetikai és tisztítószeres flakon, kiöblítve
– tiszta fólia (szatyor, zacskó zsugorfólia)
FÉMHULLADÉK:
– alumínium italdoboz, összelapítva
– fém konzervdoboz és egyéb fém élelmiszercsomagoló anyag, összelapítva
PAPÍRHULLADÉK:
– újságpapír, kisebb papírdoboz összehajtva (a
nagyobb kartondobozokat a gyûjtõnapokon a zsák
mellé helyezzék)
– tiszta csomagolópapír és reklámkiadvány
ITALOSKARTON DOBOZ:
– tejes, gyümölcsleves többrétegû italoskartondoboz tisztán és összelapítva
Mindannyiunk érdekében kérem Önöket,
tartsák be a szemétszállítás szabályait!

Óvjuk együtt Szõdliget tisztaságát!
Egy tiszta, rendes településen sokkal jobb élni!
Próbálják ki Önök is!
Juhász Béla
polgármester
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SZÕDLIGETI GÁRDONYI GÉZA
ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
A 2013–2014-es tanév második féléve
is változatos programokat nyújt a diákjainknak.
Február 7-én tartottuk az alsós farsangot, melyet már szokásosan a Talentum Táncművészeti osztályok bemutatójával kezdtünk. Az alsós csoportok
látványos bemutatót tartottak, már a
legkisebbek, az elsősök is megmutatták, hogy mit tanultak meg egy félév
alatt. Műsorukkal a közönség tetszését
és elismerését is elnyerték. A táncokat
betaníította: Szabó Csilla tanárnő.
Jelmezes felvonulásunkat a legkisebbekkel kezdtük, akik közül néhányan meglepődve, néhányan nagyon
büszkén mutatták meg a közönségnek
a jelmezüket. A nagyobbaktól már csoportos műsorokat is láthattunk: rókák
táncát adták elő a 3. b. osztály tanulói, akik Wolf Péter zenéjére táncoltak,
a 4.a. osztályosok egy csoportja
t pedig
toborzót tartott.
Minden jelmezes kislányt színes
forgójátékkal, a fiúkat pedig pörgettyű
ajándékkal jutalmaztunk, majd a termekben való felfrissülés után következett a tombola sorsolása. Örülünk,
hogy idén is sokan velünk együtt ünnepelték a farsangot, így egy kicsit kikapcsolódni is sikerült felnőttnek és
gyermeknek egyaránt.
Ezen a délutánon is lehetőség volt a
Jótékonysági Bálra belépőjegyet vagy
Támogató jegyet vásárolni.
Mivel a lapzárta február 15-ig volt
megszabva, így a többi programunkról
csak annyi hírt adhatunk, hogy szervezés alatt van. Mire a tisztelt olvasó kezébe kerül az újság, már sok eseményünk lezajlik, melyekről a következő
számban fogunk tudósíítani. Ízelíítőnek
álljanak itt a februárban és márciusban
tervezett eseményeik. Az alsós farsangot a következő héten a felsős farsang
követi, majd március 1-jén Alapítványi
Jótékonysági Bált tartunk, egy kis vasárnapi rendrakás és díszletek lecserélése után a Dunakanyar Népművészeti Versenyt fogjuk megrendezni. Családi délutánt szervezünk a leendő első
osztályos gyermekeknek és szüleiknek, Nemzeti Ünnepünkre műsorral
készülnek a tanulóink, felső tagozatos
diákjaink Egészségvédő projekt hetet
tartanak.

Tanulmányi versenyeink:
TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENYEK
BoGár Matematikaverseny
2013. 11. 29.
A BoGár Matematikaverseny a Boronkay György Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium és a Galgagyörki
Gárdonyi Géza Általános Iskola közös
szervezésében megrendezett verseny,
ahol idén 15 iskola – évfolyamonként
több diákkal – képviseltette magát.
Iskolánk tanulói nagyon szép eredményeket
y
értek el ezen a versenyen:
Balogh Ádám 6.a 2. helyezett
Farkas Gergely 7.b 2. helyezett
Fritz Márton 8.a 2. helyezett
Varga Tamás Matematikaverseny
2013. december
Iskolánk két tanulója jutott tovább a
három fordulós Varga Tamás Matematikaverseny 2. fordulójába:
Fritz Márton 8.a
Helembai Martin 8.a
PANGEA országos matematika verseny (a verseny 2 fordulós)
Országos döntőbe jutott tanulók:
3. osztályos tanuló: Kovács Móricz
4. osztályos tanuló: Helembai Írisz
5. osztályos tanuló. Plank Panna
6. osztályos tanuló: Bezzeg László
Bendegúz
7. osztályos tanuló: Gönczöl János
8. osztályos tanuló: Vida-Szűcs József
Több versenyünk jelenleg is zajlik,
például:
Bolyai Természettudományi Csapatverseny
Iskolánkból 4 csapat jelentkezett. A
verseny helye: Gödöllő
HUMÁN VERSENYEK
Kiselőadók fóruma
Iskolánk tanulói az idén is eredményesen
y
szerepeltek a dunakeszi Szent
István Általános Iskola által rendezett
Kiselőadók fórumán.
Bagi Csinszka 8.a a Kennedy-gyilkosságról,

Balogh Ádám és Fritz Áron 6.a az
Aranycsapat
y p diadaláról,
Matkovics Ádám 5.a Gyermekjátékok régen és ma címmel mutatott be
interaktív bemutatóval színesíített előadást.
MOZAIK Anyanyelvi Tanulmányi
Verseny
Müller Angelika (7. osztályos tanuló)
Boronkay Anyanyelvi Verseny
Fritz Márton, Helembai Márton (8.a.
oszt.), Sági László, Vida-Szűcs József
(8.b. oszt.)
SPORT
Diákolimpia
Diákolimpia, teremlabdarúgás IV.
korcsoport
Futsal, megyei-területi forduló
Dunakeszi, 2014. január 8.
Eredmény: IV. helyezést értünk el
A Csapat tagjai: Bajkán Balázs,
Persel György, Vida-Szűcs József, Király Nikolasz, Balogh
g Ádám, Zsiba
Martin, Tölgyes Ádám, Bezzeg László
Bendegúz
Kick-boksz
Kakuk Szabolcs 6.a osztályos tanuló eredményei:
Sportág: kick boksz
IV. Budaörs Intersport Kupa
10–11 évesek light-contact: I. helyezés
10–12 évesek light-contact: II. helyezés
XIV. Mikulás Kupa Szeged
Kick-light kategógia: III. helyezés
Jutalomban részesültek a kiemelkedő teljjesítményt elért tanulóink (25 fő).
Ők egy szabadnap keretében Vácra kirándultak, ahol a Memento Mori kiállíítást tekinthették meg, majd Vác fő nevezetességeivel ismerkedhettek meg. A
napot egy csokizóban fejezték be. A
jutalom nappal bizonyságot szerezhettek ezek a tanulóink, hogy érdemes a
jó eredményekre törekedniük, a szorgalmukat a tantestület elismeri. Reméljük, hogy sokan vesznek róluk példát.

Kápolnainé Dégi Líívia
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„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!”
Nem is tudtuk igazából
megunni a telet! Igaz, jó
lett volna egyet szánkózni,
hógolyózni, hóembert építeni – egy kicsit talán fázni is – mégis kicsik és nagyok lélekben már az igazi tavaszt várják. Nincs ez
máshogy a sződligeti óvodában sem.
A február az óvodában a
farsangi készülődés jegyében zajlott. Készültek az álarcok, dekorációk, innen-onnan hangos zeneszó hallatszott, hiszen a nagyobbak
már táncprodukcióval is készültek a
bálra.
A farsangi ünnepkör az elmúlt évek
hagyománya alapján mindig Csécsi
Kata és Ónodi Attila hagyományőrző
kiszézésével, télűzéssel, téltemetéssel
kezdődik. Idén is a gyerekekkel közösen készíített kiszebáb égetésével és
hangos dobolással, csörömpöléssel,
énekszóval füstöltük ki a telet. A kiLapzárta után
érkezett – március 1-jén történt
JÓTÉKONYSÁGI BÁL VOLT A GÁRDONYI
GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

sebb gyerekek csoportja
t ikban báloztak, kedvenc jelmezeikbe bújva, sok zenével, vidámsággal. A nagyobbak farsangi bálja február 22-én, az iskola tornatermében került megrendezésre.
Már délben zsongott a
terem a sok szorgoskodó
szülőtől, akik az óvoda dolgozóival közösen díszíítettek, készülődtek a délutáni bálra.
A délután az óvodavezető rövid köszöntője után újra a gyerekeké volt.
Először a Vörösbegyek (nagycsoportosok) jeleníítették meg táncukkal ezévi
kedvenc meséjüket , melynek címe:
„Minden egér szereti a sajtot˝. Őket
követték a Harkályok (középsősök),
akik vidám kalóztáncot roptak. A Cinegék (nagy-vegyes csoport) afrikai
hangulatot idézték elénk fűszoknyás
táncukkal. A műsort a Vörösbegyek
lendületes country tánca zárta. A hangulatról a szülők bíztató tapsa és ujjongása gondoskodott.
Ezután a gyerekek jelmezes felvonuláson mutathatták meg saját jelmezüket.
Az ovis farsangról elmaradhatatlan
a közös játék. Játékos versenyben mérhette össze ügyességét a három csoport. Aki nem nyert, még bízhatott a
tombolában, vagy a zsákbamacskában. Senki nem ment haza üres kézzel. Volt zene, tánc, finomságok és felszabadult jókedv!
A bál bevételét a megújult óvoda új
csoportjá
t hoz tartozó udvarrész kialakíítására fordíttjuk.
Köszönjük minden szülőnek a sok
segítséget, felajánlásaikat, és az óvoda
dolgozóinak áldozatos munkáját,
mellyel elősegíítették bálunk sikerét, jó
hangulatát!

Fazekasné S. Mónika
óvodapedagógus

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!
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EGY EGÉSZ KÁVÉHÁZ Szõdliget
Szerencsés embernek tartom magam. Interjúalanyaimat már nem
én kutatom fel, szembe jönnek velem. Ilonka nénit ajánló Bőcs Mihály szó szerint utánam futott az utcán az ötlettel, Tündét egy
anyuka ajánlotta. Az újságot szerkesztve, párhuzamosan a statisztikák halmai között is élek, így pontosan tudom 4535-en élünk jelenleg Sződligeten. 4535 különleges ember, mindenki egy-egy interjú téma… azt hiszem sok még a
dolgom, rengeteg emberrel szeretnék még beszélgetni. Kérem, segítsenek ebben, ha szembe szeretnének jönni, vagy utánam futni a témával, tegyék meg, ismerjük meg egymást, kerüljünk ez által is
közelebb egymáshoz, itt Sződligeten.
Kovács Krisztina -Cris
(Elérhetőségeim: kovacscris@freemail.hu, 06-30-511-6260 vagy személyesen a Közösségi Házban)
JAMBRICH
JÁNOSNÉ
született
MÁRGUS ILONA
„Tudtad e Kriszta,
hogy él köztünk egy
néni, aki márciusban
lesz 100 éves?” Tudtam, mármint csak
úgy hallomásból, a fodrászatból, ahol
csodálva meséltek róla, mint az üzlet állandó vendégérõl.
De az elõbb feltett kérdés, Bõcs Mihály szájából, éreztem közelebbi ismeretséget fog eredményezni. Így is lett, pár
nap múlva már ott is ültem Misivel Inci
néni szobájában, interjút készítve a község legidõsebb emberével.
A meséljen magáról Inci néni kérdésre elõször a férjhezmenetelének évszáma, 1936. hangzik el, majd a gyermekek
születési évszámai, 1942. és 1944., szülei halála és a férj fogságban eltöltött
évei.
Születés és halál s közte a leg megrázóbb élmény… elsõre, de aztán belebonyolódtunk az élet részletekben rejlõ
szépségeibe.
Inci néni: 1914. március 7-én Rákospalotán születtem. Ott állami bérlakásban
laktunk, 1922-ben költöztünk Szõdligetre, szüleim építkezni kezdtek, a mai napig ebben a házban lakunk egyik lányommal és unokámmal.
Hírforrás: Hol és mit tetszett tanulni?
Inci néni: Négy polgári után varrónõnek tanultam, aztán késõbb elvégeztem
egy kilenc hónapos fürdõs iskolát.
Hírforrás: Fürdõs iskola? Mit tanultak ebben az iskolában?
Inci néni: Nagyon sok mindent a betegségekrõl, anatómiát, masszírozást, pe-

dikûrözést, iszap pakolásról…no azt nem
szerettem csinálni.
Hírforrás: Mint fürdõs, hol, mikor
tetszett dolgozni?
Inci néni: Dolgoztam a Gellértben,
Rudasban és a Széchenyi fürdõben, amikor a férjem orosz fogságba volt. Amikor
hazajött nem szerette volna, hogy dolgozzak, így itthon maradtam a gyerekekkel.
A férjemnek kárpitos mûhelye volt a Ráday utcában.
Hírforrás: Hol ismerkedtek meg a
férjével?
Inci néni: Itt Szõdligeten. 16–18 évesek lehettünk, bálokba jártunk, ismertük
egymást. Az akkori Kádár vendéglõbe
(mai kínai bolt helyén – szerk.) voltak a
szüreti bálok, sport bálok ott szórakoztunk, táncoltunk.
Hírforrás: Mint varrónõ is dolgozott?
Inci néni: Igen, férjem halála után el
kellett mennem dolgozni. Pestre jártam a
Báthory utcába a Szövetkezetbe. Innen
mentem nyugdíjba 1970-ben.
Hírforrás: Kik voltak a barátaik?
Inci néni: Nem nagyon volt akkoriban
divat a barátkozás. Itthon éltünk magunkba…talán a dr. Dedéné, a gyerekek
együtt jártak, vele voltunk talán mondhatni barátnõk. Összejártunk még a Tóth
hentesékkel, fõleg mi mentünk hozzájuk
a bolt miatt, mert nem nagyon merték ott
hagyni, akkor se volt azért olyan biztonság ám a világban. A férjemnek se volt,
csak inkább kártyapartnerek a vonatról.
(Akkoriban 65 perc alatt ment a gõzõs
Pestig, állandó kártyatársaságok alakultak a vonaton – szerk.)
Hírforrás: A boldog itthon töltött évek
alatt hogyan teltek a napok?
Inci néni: Hát rendeztem a gyerekeket, háztartást. Fõztünk, sütöttünk. A kertet nem szerettem.

Két háború, forradalom és rendszerek
váltása az országban, költözés, építkezés,
szerettek betegsége, elvesztése, életmód
váltások …mi a recept, hogy mindezek
ellenére egy kiegyensúlyozott, kedves,
húsz évet letagadhatna kedves hölgy maradjon az ember?
Meg fognak lepõdni Inci néni válaszán. Három az igazság: ne irigykedj, ne
haragudj és ne szidj senkit. Van egy ráadás is: ne pletykálkodj!
Semmi sport, tudatos táplálkozás, nyugodt élet és egyéb hókuszpókusz!
Inci néni még úszni se tud, mindent
eszik, bár mindenbõl keveset, az élet meg
valljuk be gyötörte, még ha nem is nélkülözött soha, mindig ott volt mögötte a
családja s az abból fakadó biztonság érzés.
Élete legszebb élménye, hogy sok év
várakozás és reménykedés után gyereke
születhetett. A legfájóbb élmény férje elvesztése, korán, nagyon korán, 52 éves
volt a betegségét titkoló, gyomorrákban
meghalt férj.
Ha tehetné újra 30–40 éves lenne, akkor volt a legboldogabb feleség és anya,
együtt éltek a szüleivel, otthon volt, nevelte a gyerekeket, vezette a háztartást…
A három kívánság kérdésemre csak
kettõt mondott: békesség és egészség.
Kedvenc idõtöltésre: kézimunkázás.
Most is és régen is. Láttam a saját készítésû ágytakarót, a falakon a gobelineket és az utolsó, minap elkészült darabot is. És hallottam a terveket hímzés
ügyben – négy évszak az unokának,
Hajnalkának.
Amit viszont nem láttam és nem hallottam, az idõ vas fogát s annak recsegését.
Boldog 100. évet Inci néni!
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HÉDER TÜNDE
Tündét egy kedves
anyuka ajánlotta figyelmembe. Mint kiderült,
pár percre lakik a Közösségi Háztól. Csendes, szerény fiatal lány
jelent meg az interjúra, amikor megláttam
rögtön megértve zavart tegezését tegezésemre válaszolva. Nincs mese, fölöttem már
kicsit elment az idõ, Tünde viszont nagyon
fiatal, nagyon ambiciózus, és ha elolvassák
a cikket rájönnek, nagyon bátor. Álmai vannak és hisz álmai megvalósulásában…
ahogy egy 24 éveshez illik!
Hírforrás: Mesélj magadról!
H. T.: Tizenkilenc éve élünk Szõdligeten, elõtte Szõdön laktunk. Én közgazdászként diplomáztam. 11 éves korom
óta lovagolok az egyetem mellett elvégeztem számtalan, Magyarországon elvégezhetõ, lovas iskolát. Jelenleg a Tündérkert Lovardát vezetem Szõdligeten.
Hírforrás: 24 évesen lovarda, honnan
volt tõke mindehhez?
H. T.: Szüleim és a szerencse is segített. Szüleim vásárolták meg álmaimhoz
a földterületet, a lovakat pedig a szerencsémnek köszönhetem, mivel a lovardát,
ahol lovagoltam, felszámolták és eladták
a lovakat, így kicsit gyorsabban beindult
az álom, mint gondoltam.
Hírforrás: Jelenleg hány ló van?
H. T.: Kettõ, de amint tavasszal megépülnek az istállók bõvítjük a lóállományt.
Hírforrás: Kanyarodjunk vissza a kezdetekhez. Hogyan kezdõdött a lóõrület?
H. T.: Egyik barátnõm lovagolt, õ hívott el Flock pusztára. Itt lovasiskolai
rendszerben mûködött az oktatás, aminek
az a lényege, hogy a nagyok tanították a
kicsiket, így nem csak lovagolni, tanítani
is megtanultam. Aztán beiratkoztam a különféle OKJ-s lovas képzésekre, túravezetõi, oktatói, edzõi. Közben versenyzõ is
lettem, jelenleg díjugratásban versenyzem.
Hírforrás: Mit jelent, hogy díjugrató?
H. T.: Röviden úgy tudnám megfogalmazni, hogy a lovasnak és a lónak meghatározott sorrendben lévõ, különbözõ
magasságú és szélességû akadályokat
kell leküzdeni hibátlanul. Különbözõ
szinteket kell teljesítenünk megyei majd
országos szinten. Én jelenleg a Gödi
Sportegyesület tagja vagyok, de létrehoztam a Tündérkert Lovarda Sportegyesületét is, amiben reményeim szerint egyre
több gyerek kezdi meg a versenyzést.
Hírforrás: Akkor te ugyanolyan igazolt sportoló vagy, mint bármilyen más
sportág versenyzõje, sportorvossal, tagdíjjal, igazolással?

H. T.: Igen. Évente egyszer járunk
sportorvoshoz a ló kétszer és egyszer vérvizsgálatra.
Hírforrás: Mit vizsgálnak és miért
kétszer a lovak esetében?
H. T.: A kötelezõ oltásokat félévente
kell megkapniuk, illetve vérbõl kimutathatóak a veszélyes betegségek.
Hírforrás: Mibõl áll egy lovas hétköznapja?
H. T.: Etetés, itatás, lovak körüli munka, és napi rendszerességgel edzeni kell a
lovat. Az edzés kapcsán fontos, hogy kedve legyen a lónak edzeni, lelkes legyen,
ezért sokféle edzést variálok, ugró, idomító, terepedzéseket. A ló olyan, mint egy
nagy gyerek, mindig a kedvébe kell járni.
Hírforrás: Mit és mennyit eszik egy ló
naponta?
H. T.: Kétszer 10 kg szénát, 1 kg korpát, 4 kg zabot, 1 kg tápot, sókat és nálam gyógynövényeket. Nagyon érdekel a
fitoterápia, így elkezdtem foglalkozni a
gyógynövényekkel, és alkalmazásukkal
az állatok esetében. Inni naponta 20–60
liter vizet iszik meg.
g
Hírforrás: És ezt naponta… mennyibe kerül egy ló etetése?
H. T.: Inkább nem számoljuk ki!
Hírforrás: Milyen költségek merülnek még fel a lótartás körül?
H. T.: 8-10 hetente kell patkolni a lovakat. Ma már helybe jön a kovács, az autóban minden felszereléssel, kohóval,
üllõvel… Ezen kívül az állatorvosi és a
felszerelések költségei merülnek fel.
Hírforrás: Fáj a patkolás a lónak?
H. T.: Nem, úgy kell elképzelni, mint
nekünk a körömvágást.
Hírforrás: Nyereg, versenyruha…
H. T.: A versenyzéshez ezekre mind
szükség van. A nyergeket edzéseken is
használjuk, van külön nyereg az ugratáshoz, ezekben könnyebb ugratnunk. A lovaglás alapjainak elsajátításához úgynevezett univerzális nyergeket használunk,
ezek, mint ahogy a nevük is mutatja több
szakág alapjainak elsajátításához használhatók. Lovardánkban mindkét nyeregtípus megtalálható.
Hírforrás: Meddig jó egy nyereg?
H. T.: Ha jó a nyereg több tíz évig, a
gyengébb minõségût 5–10 évente cserélni kell.
Hírforrás: Hogyan néz ki egy versenyruha?
H. T.: Három ponton rögzített kobak,
lovagló zakó, nõknek álló galléros ing,
fehér lovagló nadrág, fekete csizma, csizmaszár. Ezeknek a felszereléseknek egy
részét edzéseken is használni tudjuk, ez
könnyebbséget jelent a beszerzésüknél.
A lovardába elõször látogató „kislovasnak” viszont nincs szüksége semmi

speciális felszerelésre, csupán egy kényelmes hosszúnadrágra, zárt cipõre, és
egy bukósisakra, de akinek nincs sajátja
az sem gond, a lovarda biztosít.
Hírforrás: Kobak?
H. T.: Lovaggló sisak.
Hírforrás: És a ló versenyjelmeze?
H. T.: Tiszta és rendezett, lovashoz illõ legyen.
Hírforrás: Beszéljünk a lovardáról.
H. T.: Mint mondtam egyelõre két lovunk van, építjük az istállót, hat lónak
lesz helye az istálló tetején pedig a gyerekeknek foglalkoztató. Az eddigiekhez
táborokat szeretnénk majd szervezni,
idén nyáron is, és év közbeni programjainkat megtartani, minden az állatszeretettel, természettel, kézmûvességgel kapcsolatos kiegészítõ programokkal a lovaglás mellett. De jelenleg is mûködünk,
bármikor, elõzetes bejelentkezés után lehet lovagolni, felnõttnek, gyereknek egyaránt. Szívesen látjuk azokat is, akik még
nem gyûjtöttek elég bátorságot a lóra
üléshez, és csak szeretnének ismerkedni
a lovakkal, a többi állattal, egy kicsit feltöltõdni a friss levegõn.
Hírforrás: Ma már mindenki tudja,
hogy hasznos dolog a lovaglás. Foglaljuk össze miért is?
H. T.: A gyerekek esetében, három
éves kortól már ajánljuk, nagyban segít a
mozgáskoordinációban, hat az agyi tevékenységekre, disz-betegségek javításában, segít a figyelem- és magatartás zavaros gyerekek kezelésében, megtanulják az
állat tiszteletét, no és alázatot is tanulnak.
A felnõttek esetében nyugtató hatása
van, a gerincproblémák, rossz tartás javítására is megfelelõ a természetben, friss levegõn való kikapcsolódás mellett. Már tárgyalunk az iskolával, hogy a gyerekeket
tanóra keretében ismertessük meg a lóval,
lovaglással és a többi, a lovarda területén
élõ kisállattal (kecske, cica, kutya).
Hírforrás: Mindez szó szerint egy ugrásra minden szõdligeti lakostól a Kossuth utca végén.
H. T.: Igen baráti árakon: fél óra elõkészítés+fél óra lovaglás 2000 Ft, bérletben 6 alkalom 10 000 Ft. 1 óra lovaglás+
elõkészítés 3700 Ft. Hamarosan szeretnénk, ha lehetõség lenne terápiás lovaglásra is, szakember, hippoterepeuta vezetésével.
Érdeklõdjenek bátran Tündénél a 30453-4631 telefonon, vagy a lovaglasszodiget@gmail.com e-mail címen.
További részleteket olvashatnak a
www.tündérkertlovarda.hu honlapon.
Köszönöm a beszélgetést, szívbõl örülök a megismerkedésünknek!
Cris
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EGY EGÉSZ KÁVÉHÁZ Szõdliget
KEMENES LAJOS
Péntek délután, a polgármester irodájában
beszéltük meg az interjú idõpontját, éppen
egy gát megbeszélésre
érkezett. De mondhatom nap, mint nap találkozunk, jobb
idõkben a kerítések árnyékából intünk, õ
a templomkertet én a Közösségi Ház apró földjét csinosítom. Láthatóan neki jobban megy… a szomszéd kertje mindig
zöldebb… és ez itt nagyon igaz.
K. L.: Budapesten születtem, második
gyermek voltam a családban egy húgom
és egy bátyám van. 1965 egy nevezetes
dátum az életemben, ekkor tettem le a
szakmunkás vizsgát, mint mechanikai
mûszerész és ekkor volt elõször kapcsolatom az árvízzel. A Fõvárosi Vízmûnél
kezdtem el dolgozni és ott is dolgoztam
38 évig.
Hírforrás: 38 évig? Ez rengeteg idõ.
K. L.: Igen, sok minden történt ezek
alatt az évek alatt. Rengeteg munka volt
az 1965-es árvíz után a 12 csápos kutakat újra kellett indítani, mert a víz nagy
károkat tett bennük. Felelõsségteljes, komoly munkákat végeztünk. Folyamatosan tanultam, képeztem magam. A dolgozók gimnáziumában leérettségiztem,
majd pedig középfokú mûszaki ellenõri
vizsgát is tettem, ennek köszönhetõ, hogy
segíteni tudok a helyi gátépítés és védekezés munkáiban.
Hírforrás: Család?
K. L.: 1974-ben nõsültem, ekkor költöztem Szõdligetre. Egy fiunk van, aki jelenleg is velünk él.
Hírforrás: Hobby, szabadidõ?
K. L.: Fiatal koromban atletizáltam,
Szentgáli Lajos volt az edzõm, majd pe-

dig az MHSZ-ben ejtõernyõztem. Ennek
köszönhetõen a katonaság alatt is ejtõernyõs szolgálatnál voltam 1967–1968 között. 13 ugrás,1 saját nyitás volt a hátam
mögött bevonulásomkor és közel 100 ugrással szereltem le.
Ma már a kertészkedés a szabadidõm
jelentõs részét kitöltõ tevékenység, illetve a református egyházi tevékenységem, közéleti elfoglaltságaim, feleségemmel alapító tagjai vagyunk a Civilek Szõdligetért Egyesületnek ezen túlmenõen a Tiszta Forrás-ban is alapító
tag vagyok.
Hírforrás: 38 év után hol dolgozott
még a nyugdíjba vonulása elõtt?
K. L.: „Közös megegyezés” után
2002-ben a Dunamenti Regionális Vízmû
dolgozója lettem, mint hálózat ellenõr. 12
gépész fõnökeként a szennyvíz tisztításánál tevékenykedtem. Felelõsségteljes
munka volt, gyors és határozott döntéseket igényelt, 24 órában. Az ivóvíz szolgáltatásban és a szennyvíztisztításban
nem lehet elakadás, mûszaki hiba!
Hírforrás: Adja magát a kérdés: nyugodt szívvel ihatunk csapvizet?
K. L.: Igen, nyugodtan.
Hírforrás: Mikor volt életében a legszomorúbb?
K. L.: Szüleim halálakor.
Hírforrás: A legboldogabb?
K. L.: Nõsülésemkor.
Hírforrás: Mi lenne a három kívánsága?
K. L.: Hmm… elégedett ember vagyok, nincsenek különösebb vágyaim, elfogadom, ami van, ami az életemben adódik. A hitem is hozzájárul, hogy még a
legrosszabban is képes vagyok reményt
látni a jóra, így azt mondom nincsenek
„mesebeli” kívánságaim. A felmerülõ
problémákat is próbatételnek fogom fel,
talán… a gyülekezetünk egyházi vezeté-

se körül felmerülõ gondok megoldódását
kívánnám.
Hírforrás: Hány tagú a református
gyülekezet Szõdligeten?
K. L.: A legutóbbi népszámlálás
(2000) idején Szõd-Szõdliget viszonylatában háromszáz felett vallották magukat
reformátusnak. A hivatalos, választói
névjegyzékben szereplõk száma ennél jelentõsen kevesebb, 36 fõ.
Hírforrás: Ezt a beszélgetést a polgármester irodájában egy gát megbeszélés elõtt egyeztettük. Szabad tudni mirõl
volt szó?
K. L.: A gát megépülése nem azt jelenti, hogy nincsenek feladatok az árvízi
védekezéssel kapcsolatosan. Egyrészt
módosítani kell az új helyzethez alkalmazkodva az árvízi vésztervet, ami a
2013-as védekezési módokat tartalmazza, illetve a megépült gát karbantartása is
további munkákat feltételez. Tovább kell
dolgozni a gátak „összehangolásán” különös tekintettel Vácra, hisz abban az
irányban hiányosság van a gátrendszerben.
Hírforrás: Mit kell a gát karbantartási munkálatain érteni?
K. L.: Amit avatatlan szem is lát a gát
dombját és a szivárgó árkokat folyamatosan rendbe kell tartani, füvet nyírni esetleges idõjárás, állatok által okozott károkat helyre kell állítani. A gátnak, kevésbé látványos, szerkezeteit is folyamatosan ellenõrizni, karbantartani szükséges
(elzáró szerkezet, kulisszanyílások, mobil gátak…). Ez éves szinten akár több
milliós költség is lehet. További feladat,
hogy a gátrendszerünk bekapcsolódjon a
Közép Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság
rendszerébe, így már nem a községet terhelnék ezek a feladatok és költségek.
Hírforrás: A tavalyi évben a Szõdligetért emlékérmet Kemenes Lajos kapta.
A fenti sorok elolvasása után azt hiszem
érthetõ miért, aktív, civil, hívõ és szakembert ismerhettünk meg személyében.
Ezúton is gratulálunk az elismeréshez!

A Szõdligeti Napközi Otthonos Óvoda felújítása és bõvítése lassan a végéhez közeledik. A pályázat egyik feltétele, a teljes hõszigetelés már
elkészült. Jelenleg a színezés folyik. Új, kellemes szép színt kapott intézményünk. A bõvítményben már csak az új csoportszoba és tornaszoba festése, padlóburkolása és berendezése van hátra. A teljesen felújított konyhában már a befejezõ munkálatok folynak (burkolás, festés, új konyhai gépek, berendezések elhelyezése). Só szoba, a só fal és „só homokozó” kiépítését a Szõdligeti Óvodás Gyermekekért Alapítvány megpályáztatta és a
nyertes ajánlatot tevõnél a munkálatokat megrendelte. Remélhetõleg így a
só szoba is az óvoda átadásáig elkészülhet. Azok a kedves szülõk, akinek
gyermeke 2014. 01. 01-tõl felvételt nyert intézményünkbe, már érdeklõdhetnek, hogy mikor kezdheti meg gyermekük az óvodai életet.
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RÖVID HÍREK
Polgármester a válogatottban!
Megtisztelő felkérést kapott Sződliget polgármestere. Meghívták játékosnak a Magyar Polgármester válogatottba. A decemberben megrendezett focitornáról fáradtan, de
éremmel térhetett haza!

A Civelek Sződligetért Egyesület immár hagyományosan, 2013. decemberében ismét gyűjtést szervezett Sződliget rászoruló lakói részére. A gyűjtésre
most is sokan, sokféle adományt hoztak, amiket a
Gondozási Központ dolgozóinak segítségével juttattak el a szervezet tagjai a rászorulóknak. Az egyesület ezúton is köszöni mindenkinek az adományokat.

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

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 Közösségi Ház első kiállíítója Gerlóczy
Bea képzőművész volt. Kedves képein férfi és nő kapcsolatát követhettük végig.

Tisztelt Sződligetiek!
Adó
ójuk 1%-ával támogassák a Sződligeti
Gyermekekért és Fiatalokért Közalapítványt!
Az alapítvány céljai között elsõ helyen a rászoruló gyermekek és fiatalok támogatása szerepel. Kérünk mindenkit, úgy a közintézményeket, civil szervezeteket, mint magánembereket, hogy a környezetükben élõ segítségre szorulók érdekében keressék velünk a kapcsolatot. A közalapítvány vállalta, hogy
minden, a község számára kiemelt cél megvalósításában aktívan részt vesz.
Kérjük segítség munkánkat, mert közösen többre jutunk!
Elérhetõségünk:
Levelezési cím: Polgármesteri Hivatal, 2133 Szõdliget, Szent István u. 34-36.
E-mail cím: szgyfk@gmail.hu
Számlaszámunk:
Dunakanyar Takarékszövetkezet: 64700124-16593297
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V I S S Z AT E K I N T Ő
2013. év végén több jelentős esemény is zajlott Sződligeten. Képes beszámolónkban ezek
közül az események közül elevenítünk fel néhányat.
A Közösségi Ház és a Gondozási Központ szervezésében az idén is elindult
a cipős doboz akció. A több mint ötven doboz ajándékot a helyi, rászoruló családokhoz juttattuk el. Az idei évben a Vöröskereszt, a már rendszeressé vált ingyenes ruhaosztása mellett,
csatlakozott az akcióhoz, így több, főleg a családos dobozokba 1-1 csomag
szaloncukrot is becsempésztek a szervezők.

Az idei évben a Közösségi Ház először, a hagyományos kézműves vásár
és helyi művészek kiállíítása mellett,
Adventi koncerttel is készült az ünnepekre, ahova szintén egy cipős doboznyi ajándék volt a belépő. Telbisz Katalin hegedűmuzsikája minden résztvevő szíívét felmelegíítette.

4 héten keresztül sütöttünk, épíítettünk, díszíítettünk a suliban, meg az
oviban. A háttérben, ami láthatatlan
volt, talán még többen vettek részt a
szervezési, logisztikai feladatokban.
Hiába jelöltük ki a szombatokat, minden nap alig vártuk, hogy otthon legyünk, vagy legyen egy kis szabadidőnk, hogy új ötleteket találjunk ki,
valósítsunk meg. Egyre később feküdtünk le, mert még egy házat össze kellett állíítani, még egy mintát lerajzolni, az udvar díszíítéséhez sok kis apróságot alkotni, szarvasokhoz faágakat fűrészelni, még több manót, szíívecskét, masnit készííteni. Megszámlálhatatlan gyermek, szülő, sződligeti
lakos szorgos keze munkája, fantáziája, szervezőkészsége, állhatatossága
alkotta meg és hozta létre azt a csodát, mely 3 napig volt látható, de szerintem szíívünkben és gondolatunkban maradandót alkotott.
Egy pillanat alatt vége lett. Vasárnap este 5 órától egyre többen jöttek

viszsza, hogy egy kis részét hazavihessék e csodának és saját otthonukat díszíthessék vele. Eleinte még zokon is vettük, hogy már viszik is, de
aztán rá kellett döbbennünk, hogy
hamarosan eltűnik szemünk elől ez
a kis falu.
… és újból
j
ggazdagabbak lettünk
egy élménnyel. Újból rá kellett döbbennünk, hogy egy jó cél érdekében,
egyy jjó ötlet hegyeket tud megmozgatni. Örömmel tölt el engem, hogy
ez a cél a mi óvodánk és a mi iskolánk érdekében jött létre, és ennyi
ember vett részt benne. Nagyon-nagyon köszönöm ezt mindannyitoknak, és kíívánom, hogy mielőbb pihenjétek ki a fáradalmakat, és csak a
jóra, a közös élményekre gondoljatok majd vissza.
Tudom, hogy még nem lehet előre tervezni, de muszáj így elbúcsúznom tőletek: Jövőre, veletek, ugyanitt!
(Gáspár Ágnes)
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December elején megrendezett idősek
napján ajándékkal és egy igazi sztárvendéggel, Tihanyi Tóth Csabával kedveskedtünk községünk hetven év feletti lakóinak.

Az Okos Nők klubjában február 8-án dr.
Barta Györgyi volt a vendég. A doktornő
a legismertebb „népbetegségek”, mint a
magas vérnyomás, cukorbetegség, magas
koleszterin szint, mozgásszervi betegségek tünetei, jellemzői mellett hasznos tanácsokkal is ellátta a megelőzést, szinten
tartást illetően a részvevőket. Az alábbiakban néhány jó tanácsot megosztunk
olvasóinkkal is:
– A mozgás fontosságát mindenki ismeri. A mindennapok mozgása mellett napi 20–30 perc intenzív séta már
elegendő a szervezet karbantartásához.
– A megfelelő, helyes táplálkozással (kevesebb zsíros, „magyaros” étel,
több zöldség, gyümölcs, sovány hús, kevesebb só és cukor) elkerülhető a
cukorbetegség. Téves felfogás a családi öröklődés, esetleg hajlamosabbak
lehetünk rá, de az emlíített kiegyensúlyozott, helyes életmóddal, no és a
stresszmentes lelki élettel az öröklés elkerülhető.
– Nagyon fontosak a szűrővizsgálatok, évente vérkép és tüdőröntgen
készíítése, illetve a rákszűrések.
– Óvatosan legyünk a gyógyszernek nem minősülő készítményekkel,
kellő figyelemmel szedjük, adagoljuk magunknak az étrendkiegészítő, erre-arra jó készítményeket, vitaminokat. Sok esetben ezek a szerek kúraszerűen, évente 1-2 alkalommal kedvező hatásúak lehetnek, folyamatosan szedve viszont lerakódnak és károssá is válhatnak a szervezetben.

A Közösségi Házban december 7-én
kézműves foglalkozásra vártunk kicsit
és nagyot.
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Klubja
tavaszii programjai:
2014
20
14. má
14
márc
rciu
rc
iuss 8.
iu
8.,, 15 óra
Klim
Kl
imás
im
ász Jáno
ás
osné
sné Zsóka,
a,,
a SSződ
ődi Sz
Szlo
lová
lo
vák Ne
vá
Nemz
mzet
mz
etis
et
iség
is
égi
ég
Önko
ko
ormán
ányzat
án
at eeln
lnök
ln
öke,
ök
e a
hagy
ha
gyom
gy
om
mányőrzző kl
k ub ééss
asssz
szonyk
ykór
yk
óruss vezettőj
ór
őjén
énekk
én
előadása a szllov
ovák
ák n
nemzetiségi
hagyomán
gy á yokról
y

Billentyűs vagy? Azzá szeretnél válni?

2014. április 16., 16 óra
Szűcs Emy
a jobb agyféltekés rajzolásról
2014. május 10., 15 óra
Antal Csabáné Irén
előadása a jóga tudományáról

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

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
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MEGHÍVÓ !
SzeretettelmeghívjukÖnt,családjátésbarátaitaszÝdligetiKözösségiHázkiállítótermébe,

2014.március14Ǧén17órára





KOLLÁR LÁSZLÓ
szÝdligetigrafikus,festÝ,fafaragóbemutatkozókiállításánakmegnyitójára.
Akiállítástmegnyitja:KARDOSTIBORszobrász,képzÝmövész
Közremöködik:FAZEKASLÁSZLÓütÝhangszeresmövésztanár

AkiállításmegtekinthetÝ:2014.április19Ǧig.MindenérdeklÝdÝtszeretettelvárunk!
KözösségiHáz,2133SzÝdliget,SzentIstvánút29.



Színházi ajánló

Fenyőige-Székely est
A mintegy
integy 75 perces előadás tulajdonképpen egymástól
tól független jelenet-mozaikokból építke
építkezik,
mégis
is nagyon határozott művészi és érzelmi logika
lo
szerin
nt válik egységes
g g egészé.
g
Érzékeny
rzékeny vonalvezetéssel fejtegeti a székely ember lelkének
elkének viharait, jellegzetesen derűs bugyrait,
bugy
csavarintos
arintos észjárását, imádságos magyarsá
magyarságtudatátt.
A rendező mindenekelőtt a színészvezetésre koncentrál, amelynek eredménye egy nő és egy férfi
elképesztő empátiája, csodálatos átváltozásai a
színpadon. Nevettet és megríkat, kilazít és gondolkodtat. 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



Lapzárta után
érkezett – március 1-jén történt
BÍRÓ FERENC KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA
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Adalékok Szõdliget
vasúttörténetéhez (II. rész)

„Száz vasútat, ezeret! Csináljatok, csináljatok!
Hadd fussák be a világot, Mint a testet az erek.”
(Petõfi Sándor)

Haza és haladás. A Lánchíd, a Pesti Hengermalom, az Elsõ Hazai Takarékpénztár, a Védegylet, a
Tisza-szabályozása, no és a vasút. Sok minden eszünkbe juthat a reformkorról. Sorolhatnánk.
Azonban helytörténeti sorozatunk mostani részében csak a vasút és helyi vasútállomás másfélszáz
évének történetét vettük górcsõ alá.
1914-ben hivatalosan is vasúti megállóhely volt Szõdnél, ekkor
már állt a mai állomásépület is. Ezután a vonatok nagy része az
állandó megállóhelyen már rendszeresen megállt. (A volt vasúti õrházzal szemben volt egy évtizedekig kávét, dohányárut
forgalmazó, néhány éve elbontott kicsiny trafik is.)
A Váczi Közlöny 1888. augusztus 19-én egy vasúti balesetrõl is beszámolt: „Vácon kigyulladt a 6. sz. honvéd-zászlóalj
újonnan épült istállója (késõbb e laktanya lett a Tungsram területe – a szerk. megjegyzése). A kiszabadult lovak vadul száguldottak el minden irányba megijedve az ismeretlen zajtól és
fénytõl. Egy csapat a vasúti síneken szaladt végig s a Szõd megállóhely s Göd közötti vonalon az éppen akkor Vác felé haladó
tehervonat kerekei alá került. A vonat 8 darabot tiport el s emiatt egyik kocsija ki is siklott.”
Persze ahol megállóhelyet létesítenek, ott állomásépület is
dukál. Furcsa arányú felvételi épület fogadja az utazót a
szõdligeti állomáson. Az építése óta többször, jelentõsen átépített, hajdani arányait elvesztõ, szõdi oldalon lévõ felvételi épület közvetlenül a vágányokat átszelõ Szõdöt Szõdligettel összekötõ út mellett áll.
Szõdligeti Hírlap 1935. augusztus 18-i számában „Új váróterem épül Szõdligeten” címmel a következõkrõl számolt be:
„Szõd vasúti állomásion a jelenlegi állomásépülettel szemben
új várótermet építtet a MÁV s ezzel fokozottabban fogja szolgálni a nyaralóközönség kényelmét. Most még arra kérjük a
MÁV igazgatóságát, hogy lehetõleg olyan várótermet építtessen, hogy az télen fûthetõ is legyen, és vonatra váró közönség,
különösen az iskolás fiatalság a vonatra való várakozást fûtött
helyiségben tölthesse. Ezzel már fontos egészségügyi missziót is
teljesítene a vasúttársaság, mert a meghûlésbõl eredõ megbetegedések lehetõségét lecsökkentené. És ha már építenek, akkor
a jegyváltási pénztárt is helyezzék át a szõdligeti oldalra!”
A helyi legendárium szerint a felvételi épülettel szemben, a
szõdligeti oldalon álló – ma már élelmiszerboltként funkcionáló hajdan pavilon jellegû, enyhe dõlésszögû tetõvel fedett – váróterem ajtónyílásai azért épültek olyan magasan ívesre, hogy
a helyi téglagyár-tulajdonos és földbirtokos Floch-R. Alfréd lóval is be tudjon oda húzódni, ha épp a Floch-puszta és a kastély közötti útján meglepte õt az esõ.
Mint azt bizonyára sokan tudják Szõdliget fejlõdésének igazából az 1919-ben megalakult helyi települõk egyesülete adott
lendületet. Az egyesület célja elsõsorban a telep kulturális és
gazdasági fejlesztése volt. Tevékenységük gyümölcseként vasútállomás, postahivatal, kultúrház, piactér, országzászló létesült,
valamint a formálódó településen megindult a fásítás és az utak
kikövezése is.

1937-ben sikerült az akkor formálódó szõdligeti közösségnek, pontosabban az egyházközség vezetõjének, Jantsits Tibornak elérnie azt, hogy a MÁV vasúti menetrendekben és az állomásépület falán is az addigi „SZÕD” állomás neve „SZÕDSZÕDLIGET”-re változzék.
A kérelem indokai az alábbiak voltak: „Szõd megállóhely nevét az állomástól 2-3 km-re keletre fekvõ, földmûves lakosságú
hasonnevû községtõl nyerte. Azonban a vasútvonal közvetlen
szomszédságában Szõdliget elnevezéssel új, szédületes iramban
fejlõdõ telep létesült, melynek lakosai köz- és magántisztviselõk, iparosok, kereskedõk és gyári munkások. Az új telep lakosságának foglalkozására való tekintettel egészen más szükségletei vannak, mint az anyaközség õstermeléssel foglalkozó lakóinak. A magyar királyi postakincstár telepünkön posta-, távírdaés távbeszélõ hivatalt létesített. A szõdi állomás évi 320–340 ezres utasforgalmának 90%-át Szõdliget adja. A nyári évadban
vasárnaponként 1000–1200 víkendezõ keresi fel üdülés céljából
telepünket.”
A peronok az útátjárón keresztül szintben és gyalogos aluljárón keresztül – a vasúti aluljáró burkolatába az átadáskor vésett dátum szerint – 1968 óta egyaránt megközelíthetõk.
A Budapest-Szob vasútvonal teljes szakaszán 1971-ben lett
villamosítva, addig gõz- és dízelvontatású mozdonyok húzták a
vasúti kocsikat.
Manapság a peronokat – a leszálló utasoknak kellemes hangulatot árasztva – végig akácos, ligetes erdõsáv szegélyezi.
1947–48-ban indult meg az elsõ Szõd-Szõdliget közötti
autóbuszjárat, amely elõször csak részlegesen üzemelt,
azonban 1950-tõl minden „munkásvonathoz” csatlakozott.
Az elmúlt hatvan évben sokat változott a világ. Napjainkban jelentõs azoknak a szõdi, szõdligeti utasoknak a száma
is, akik gépkocsival közelítik meg a vasútállomást. Az elmúlt évtizedek legnagyobb, a szõdligeti vasútállomáshoz
kapcsolható beruházása a P+R parkoló 2010-ben történõ
megépítése volt.
A Park and Ride (parkolj és utazz) rendszer célja az úthálózat tehermentesítése a személygépkocsi forgalomtól. A
parkoló és az a körül kialakított buszforduló a vasútállomás
aluljárója mellett, a szõdi oldalon lett kiépítve. A térvilágítással és biztonsági õrzõ-védõ térfigyelõ kamerákkal ellátott,
szilárd burkolatú 50 gépkocsi elhelyezésére alkalmas parkoló mellett 30 kerékpár fedett megõrzése is biztosított.
Volentics Gyula
helytörténeti kutató
a magyar kultúra lovagja
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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.
Az adományt Miskolcról szállíítottuk el, mivel Pest
megyében nem volt élelmiszerosztás. Sződliget Község
Önkormányzata nagy figyelmet szentel a rászorulók
megsegíítésére, ezért úgy döntött, hogy a távolság ellenére is elszállíítattja az adományt. Itt szeretném megköszönni a rászorulók nevében is Megyeri István helyi vállalkozónak, hogy segítséget nyújtott a fuvarozásban. Továbbá köszönöm a kollégáknak, hogy segíítettek az adomány kiosztásában.
A korábbi évekhez hasonlóan az adományozottak
névsorának összeállíítását egy hosszas egyeztető munka

előzte meg. Az élelmiszerosztással kapcsolatos információkat közzé tettük Sződliget község hivatalos honlapján, lehetőséget adva a lakosság részére, aki úgy érzi,
hogy jövedelmi viszonyai alapján jogosult lenne adományra, az jelentkezzen a Gondozási Központban. Az
idős és mozgáskorlátozott emberek részére vállaltuk,
hogy kérésük alapján kiszállíttjuk az élelmiszert.
A segélyszervezet az alábbi mennyiségeket ajánlotta
fel településünk számára.
Liszt BL 880 kg, Durum rövidcső tészta 525 kg, Kristálycukor 960 kg.
Ezzel a mennyiséggel 438 főt, közel 200 családot
tudtunk segíteni, a rászorulók nagy örömére.
Az élelmiszer elosztásánál törekedni kellett arra,
hogy 5 kg-nál kevesebbet nem kaphatott egy fő.
Kiosztási mennyiségek részletezve háztartásonként:
1 fős háztartás 5,5 kg, 2 fős háztartás 11 kg, 3 fős háztartás 16,5 kg, 4 vagy annál több fős háztartás 20 és 22
kg között kapott élelmiszert.
A segélyszervezettel kapcsolatban bízunk a további
sikeres együttműködésben, Sződliget község szociálisan
rászoruló családjainak érdekében.

Holeczné Nagy Mária
Mb. Gondozási Központ ig.

SÁRKÁNYKÉSZÍTÕ tábor
Szõdligeten
2014. június 16–20. és július 14–18.

Az idei évben is meggrendezzük hagyo
gy mányos
y kézmûves táborunkat. Az idén fõ tevékeny
ység
gként PAPÍRSÁRKÁNYt készíthetnek a gyerekek, de lesz tûzzománcozás, agyagozás, batikolás és bábkészítés. A tábort egy görög délutánnal fogják zárni a résztvevõk.
Jelentkezni, érdeklõdni a 06-30-270-0989-es telefonszámon lehet.
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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)

Elfogadásra került a Sződliget község 2014. évi költségvetése. Idén 393 millió forintból gazdálkodhat a község. Sajnos ez nem azt jelenti, hogy a teljes összeg elkölthető fejlesztésre, hiszen ebből kerül kifizetésre a közvilágíítás, temető üzemeltetése, a hatvanhét önkormányzati dolgozó (pl.
az óvónők, dajkák, köztisztviselők) bére és ennek járulékai,
intézmények, pl. iskola, óvoda üzemeltetése, rezsiszámlák
megfizetése. Mindezek levonása után maradt pénzt tudjuk
fejlesztésre fordíítani.
Ebben az évben kiemelt cél a közbiztonság növelése, az
utak, járdák és a főtér felújíítása, valamint a buszmegállók
felújíítása. Fontos megemlííteni, hogy a civil szervezetek az
idei évben a tavalyi összeghez képest több pénzre pályázhatnak a hamarosan meghirdetésre kerülő pályázaton.
A közbiztonság növelése egy kamerarendszer telepíítését
jelenti. Egy sokcsatornás központra első lépésként három
köztéri kamera lesz csatlakoztatva, amely a település három frekventált helyén fog működni. A cél az, hogy amenynyiben bűncselekmény, például lakásbetörés történik, akkor vissza lehessen keresni azt, hogy abban az időben milyen mozgás volt a településen,ki járt erre, milyen rendszámú autóval stb.
Az utak esetében két földes utca, a Bocskai és a Bem utca kap mart aszfaltost boríítást, amely később alapként használható egy meleg aszfaltos kopóréteg teríítésénél. Felújíításra kerül a Széchenyi utca kikátyúsodott szakasza is. Közben folyamatos lesz a kisebb kátyúk megszüntetése.
A főtér felújíítása régen esedékes feladat, sokan, sokszor
beszéltek már róla. Mi megindíítottuk. Egy dendrológus (fa-

2014. február 27-én látogatást
tehettek lakóink a Zöld Híd
Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Kft.
gödöllöi telephelyére

tudományokkal foglalkozó szakember) megvizsgálta az
akácokat és elmondta, hogy ezek az ötven éves akácok valaha gömbakácnak lettek ültetve, de elvadultak, ezért menthetetlenek. Most, hogy megtörtént a kivágásuk azt mondhattjuk, isteni szerencse az, hogy nem történt baleset, hiszen
szemmel látható, hogy legtöbbet már csak a kéreg tartotta
össze. A kivágott fák egy részét a ligeten élő rászorulók
kapták,kapják meg.
A tervek szerint a tér homokszínű díszburkolatot fog kapni, melyet barna keret fog díszííteni. A dendrológus javaslata
alapján olyan hárs fajta lesz telepítve, amelyet városi környezetre nemesíítettek. Természetesen előnevelt, 6–8 méter magas példányokról beszélünk. Még egy nagy, sokak által kért
változás: 6 db kandeláber fog
gja esténként megvilágíítani a teret. A tér funkcionálisan is két részre fog elkülönülni, egy piactérre és egy közösségi térre. Elképzelhető, hogy a tér felújíításával egy időben a háztartási bolttól egészen a Szent István utca másik oldalának első házáig viacoloros felújíításra
is sor kerülhet. Az átalakíítás költsége hozzávetőlegesen 9 millió forint lesz. Elkészültének ideje: 2014. május 23.
Azon a héten eseményekben igen gazdag hét lesz Sződligeten. Péntek este egy sramli és egy klezmer zenekar fellépése várható a főtéren. Szombaton a Katáng és Holdviola együttes lép fel a Duna parti szabadtéri színpadon. Vasárnap délután pedig a Pál utcai fiúk musical változatát nézhetik meg a családok a szabadtéri színpadon. A rendezvények ingyenesek lesznek köszönhetően annak a közel
13.000 eurónak, amit közvetlenül Brüsszelből nyertünk egy
beadott pályázatunkra.
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A Közösségi Ház
állandó programjai
HÉTFŐ
13.00–18.00
14.00–15.00
17.00–18.30
17.00–19.00

KÖNYVTÁR
Alapfokú művészeti iskola
Jóga
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
14.30–16.00
16.00–16.45
17.00–17.45

Játékos angol kicsiknek
Dancer Shadows tánciskola
Angol ovisoknak
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

Jobb agyféltekés rajtanfolyam indul 2014. március 29én szombaton a Közösségi Házban. A tanfolyam három egymást követő szombaton, alkalmanként 10 órától 16 óráig fog tartani.
12 fő jelentkezése esetén a tanfolyam költsége 6500
Ft/fő! Jelentkezni a kovacscris@freemail.hu e-mail címen, a 30-511-6260 telefonszámon, vagy személyesen a Közösségi Házban lehet.

Sződliget
g községg
kiemelt rendezvényeinek
y
tervezete 2014-ben
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

Tájékoztatjuk
t
a Tisztelt Lakosságot,
hogy Sződliget településen
2012. április 5-én szombat 8–13 óra között
a Közösségi Ház udvarán
(Sződliget, Szent István u. 29.)
elektronikai hulladékgyűjtést
szervezünk.
Kérjük, hogy a háztartásokban keletkezett háztartási
jellegű elektronikai berendezéseket:
– mosógép, hűtőgép, porszíívó stb.,
– irodatechnikai eszközöket: számíítógép, nyomtató, monitor stb.
– szórakoztató elektronikai eszközöket: televízió,
rádió, videó lejátszó stb. melyek fő darabjai nem
hiányoznak, (pl. hűtőszekrénynél a kompreszszor, TV/monitor: réztekercs, mosógép és kisgépek: motor, kábel)
szííveskedjenek a megadott időben a kijelölt helyre
szállíítani.

Együttműködésüket köszön
njük!
Sződliget Község Önkormányzata

Felelõs kiadó: Szõdligeti Közösségi Ház vezetõje, Tóthné Kovács Krisztina  A szerkesztõség és
a kiadó címe: 2133 Szõdliget, Szent István u. 29.  e-mail: hirforras@szodliget.hu  A szerkesztõség kéziratokat nem õriz meg.  Fenntartjuk a jogot a beérkezett anyagok átszerkesztésére és rövidítésére.  A megjelenõ hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget.  A lapban megjelent anyagokhoz szerzõi jogok kapcsolódhatnak.  Nyomdai elõkészítés és nyomdai munkák: Grafit Pencil Nyomda  ISSN 2062-3240
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