
3. évfolyam 6. szám, 2012. március

Tisztelettel 
meghívjuk

2012. március 15-i
ünnepi

rendezvényeinkre.

(Részletes programok a 3. oldalon!)
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Továbbra is szeretettel várunk a 
kib vített edz teremmel 
és 2012. február 1-t l induló
új szolgáltatásunkkal a 

Speed  tness-el.

Berjoe Gym Kft. 
2133 Sz dliget, Pesti út 076/20 Hrsz.
Nyitva tartás: H-P: 07-22, Szo-V: 09-18

www.berjoegym.hu

Kedves Régi és Új Vendégünk!

F E L H Í V Á S

A 43/1999. kormányrendelet 12. § (4) bekezdése
elõírja, hogy a háziorvosnál a hozzá bejelentkezett
biztosítottnak az alábbiakban ismertetett idõtartam
után – ha ez alatt az idõ alatt egyszer sem jelent

meg a rendelésen – háziorvosi szûrõvizsgálatra kell
jelentkeznie.

Ha ezt elmulasztja, 
a háziorvos a praxisából kijelenti.

Ezért kérjük a hozzánk bejelentkezett
biztosítottakat,

a lenti korcsoportos besorolás szerinti idõtartam
figyelembevételével keressék fel rendelésünket, ha

az eltelt idõ alatt nem fordultak hozzánk panasszal.

KORCSOPORTOS BESOROLÁS:

15–34 év közötti bejelentkezett biztosított 3 év,

35–60 év közötti bejelentkezett biztosított 2 év,

60 év feletti bejelentkezett biztosított 2 év.

Megértésüket és segítségüket köszönjük!

dr. Barta Györgyi és dr. Sipos Lajos

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

Kedvezményes árakkal várjuk Önöket!
*  *  *

Mindig TV és UPC antennaszerelés,
szerzõdéskötési hely.

Elektromos riasztók és kaputelefonok szerelése.

Nyitva tartás:
H – P:     6:00–17:00 óráig
Szombat: 6:30–12:00 óráig

2133 Szõdliget, Dr. Kemény J. u. 31.
(A CBA-val szemben)

Tel/Fax: 06 27 353-753
szodligetbarkacs@gmail.com
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SZ DLIGET 
ÖNKORMÁNYZATA 

NEVÉBEN 
 szeretettel meghívom Önt, kedves családját és barátait 

a Közösségi Házban
 

2012. március 15-én  14 órára 
 

Gyimóthy 
Gábor 

Svájcban él  hazánkfia 

„Beszéljünk tudatosan.  
Beszéljünk tudatosan magyarul!” 

cím  el adására. 

 

Gyimóthy Gábor Nyelvlecke c. versét 

Gyura Réka adja el  

Köszönt t mond:  
Chikán Katalin evangélikus lelkész              

 
                                                                                                  

 Belépés díjtalan!  
 

                                                                                 Juhász Béla 
                                                                                polgármester 

M E G H Í V Ó !
Tisztelt Szõdligeiek!

Községünkben, ahogy évek óta mindig, az idén is megrendezzük Március 15-i ünnepélyünket.
A rendkívül színvonalas, kulturális és szórakoztató programok különbözõ helyszíneken és

idõpontokban láthatók.
Reméljük, számíthatunk megtisztelõ érdeklõdésükre, szeretettel várjuk Önöket rendezvényeinken!

ÜNNEPI PROGRAMSOROZAT

10 órától Pilvax Kávéház – családi programok

14 órától Gyimóthy Gábor elõadása 
a Közösségi Házban – a Pilvax kávéház keretében

16 órakor Ünnepi mûsor, koszorúzás a Szabadság téren
Beszédet mond Juhász Béla polgármester

Viselettörténeti elõadás, Palotás tánc
a  balatonfüredi Reformkori Hagyományõrzõk elõadásában

17 órakor Bõcs Mihály készítette Kossuth Lajos kiállítás bemutatása 
a Pilvax kávéházban

VENDÉGÜNK LESZ
a Balatonfüredi Reformkori
Hagyományõrzõk Társasága

A Reformkori Hagyományõrzõk Társasága 2005. április 8-án
alakult, azzal a szándékkal, hogy Balatonfüred város reformko-
ri hagyományait felélessze, ápolja és továbbörökítse.
A reformkori múlt kutatása a viselettörténet mellett kiterjed töb-
bek között az akkori kultúrára, a borászatra és gasztronómiára,
illetve az oktatásra is. Ezeknek az ismeretanyagoknak tovább-
adása egyik fõ feladata a Társaságnak.
2012. március 15-én 16 órától a községi ünnepség keretében vi-
selettörténeti bemutatót és Palotást táncol Szõdligeten a Társa-
ság.

Palotás tánc
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SZÕDLIGETI POLGÁRMESTERI HIVATAL AKADÁLYMENTESÍTÉSE
A Hivatal folyamatosan figyeli azokat a pá-
lyázati pénzügyi lehetõségeket, amelyekkel
kevés önerõ ráfordításával szebbé, jobbá, él-
hetõbbé tesszük községünket. Így történt ez
most is. Az egyébként is kötelezõ akadály-
mentesítést – a mozgás-, a látás-, hallás-sé-
rültek, valamint a kisgyermekes anyukák
közlekedését, ügyintézését – a pályázaton
nyert pénzbõl rendkívül magas színvonalon,
és lényegesen olcsóbban tudtuk megoldani.

Szõdliget legfiatalabb lakóit kivéve talán
mindenki emlékszik még rá, hogy a Köz-
ség Polgármesteri Hivatala a jelenlegi Kö-
zösségi házban a Szent István u. 29. alatt
mûködött.

2003-tól az épület méreteibõl adódó kor-
látok miatt a Hivatal több lépésben átköltö-
zött az akkor még Mûvelõdési Házként mû-
ködõ épületbe, a Szent István u. 34-36.
szám alá.

Az épület nem kaphatott végleges hasz-
nálatbavételi engedélyt, mert nem volt meg-
oldva az akadálymentesítés, ami már akkor
is kötelezõ lett volna.

Az ideiglenes használatbavételi enge-
délyt évente meg kellett hosszabbítani
azért, hogy a hivatal mûködése biztosítva
legyen.

2011. év elején a Község Önkormányza-
ta lehetõséget kapott, hogy egy pályázat ke-

retében megoldja a Polgármesteri Hivatal
akadálymentesítését.

Ez azt jelenti, hogy a kivitelezéshez
szükséges 15 millió Ft-hoz:

– 13,5 millió Ft támogatást kaptunk a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtõl,

– 1,5 millió Ft-ot pedig az Önkormány-
zatnak kellett fizetnie.

Fenti feltételekkel ez év októberében el-
kezdõdhetett a fejlesztés.

A munkák során teljesen át lett alakítva
az épület elõtti külsõ tér és az épület föld-
szintje. Az épületen kívül az alábbi munkák
kerültek kivitelezésre:

Telken belül az épület elõtt:
– új térkõ burkolat került kialakításra

egy mozgássérült parkolóval és egy rámpá-
val. A rámpát a mozgásukban korlátozottak,
és a kisgyermekes anyukák is igénybe tud-
ják venni.

– a szürke burkolatban egy vörös, bor-
dázott felületû vezetõ sáv van elhelyezve a
kaputól az épület bejáratáig. Ez az eltérõ
színû és felületû sáv segíti a látássérültek
bejutását.

Az épületen belül a földszinti aula és az
irodák lettek átalakítva az akadálymentesí-
tés miatt. Itt az alább felsorolt munkákat vé-
gezték:

Aulában, elõtérben:
– a régi bejárati és elõtéri ajtót kicserél-

ték, mert azok küszöbösek voltak. A széles-
ségük is kicsi volt, mert azokon nem fért be
egy kerekesszék,

– az elõtérben felverték a régi padlóbur-
kolatot, és helyette csúszásmentes burkolat
került elhelyezésre,

– a burkolaton belül itt is elhelyeztek egy
vezetõ sávot a gyengén látóknak,

– a helyiséget kifestették, új tapétát és
színt kapott,

– a hallássérülteket indukciós hurok se-
gíti az ügyintézésben. Ez egy olyan rend-
szer, amely felerõsíti a hangot a hallókészü-
lékkel rendelkezõk készülékében,

Irodákban:
– az irodákon a régi ajtók küszöbösek

voltak. Ezeket ki kellett cserélni olyanra,
aminek nincsen küszöbe, hogy a kerek-
esszékkel és a babakocsival át tudjanak raj-
ta haladni,

– bent az irodákban a régi PVC burko-
lat helyett új parketta került elhelyezésre,

– az irodákat kifestették, azok is új színt
kaptak,

– olyan új íróasztalokat helyeztek el, ami-
hez a kerekesszékkel is hozzá lehet férni,

Mozgáskorlátozott mosdó:
– a régi nõi mosdót teljesen átalakítot-

ták. A két WC helyett most egy nõi WC és
egy mozgáskorlátozott WC van kialakítva,

– a mosdó helyiségek teljesen új burko-
latot kaptak a padlón és a falon is,

– új szaniterek (WC, mosdó, csaptelep)
vannak beépítve,

– új ajtókat helyeztek el, hogy könnyen
megközelíthetõ legyen. A mozgáskorláto-
zott WC ajtaja gombnyomásra automatiku-
san kinyílik és bezáródik,

– a helyiségben pelenkázó asztalt is talá-
lunk a kisgyerekkel érkezõ anyukák részére.

Az emelet akadálymentesítésére, pl. lift
elhelyezésére fenti összegbõl nem volt le-
hetõség. Azért, hogy az emeleten dolgozó
kollégáknál is elérhetõvé váljon az ügyin-
tézés, az aulában a lépcsõ elõtt ügyfélszol-
gálati pultot helyeztek el. Így amikor moz-
gáskorlátozott ügyfél, vagy babakocsival
érkezõ kisgyerekes anyuka érkezik a hiva-
talba, akkor a kolléga megy le, és a pultnál
tudja fogadni az ügyfelet.

Az átalakításoknak köszönhetõen nem-
csak egy komplex akadálymentes épületet,
de egy új és szép Polgármesteri Hivatalt is
kaptunk, melyen belül kellemes környezet-
ben régi ügyfeleinken túl már a mozgáskor-
látozottak, látás- és hallássérültek, valamint
a kisgyermekes anyukák elõtt is elérhetõvé
váltak a közigazgatási szolgáltatások.

R. É.

... nálunk jobb a helyzet ...
Országos szinten 100 munkavállalóból
11-nek nincs munkája. Településünkön
némileg jobb a helyzet. 100 szõdligeti
munkavállalóból 7-nek nincs munkája.
Nagy probléma az, hogy Szõdliget (a
többi településhez hasonlóan) 2012-ben
fele akkora összeget kap a szociális jut-
tatások normatív támogatására az állam-
tól. A különbözõ elõjelzések szerint, a
2012-es év nehezebb lesz az országnak,
mint amilyen az elõzõ év volt.

Sajnos, a segélyek területén is elõ-
állhat az a helyzet, hogy egy „fele ak-
kora tortát kell sokkal több szeletre
osztani”.

Ezért nagyon fontos célkitûzésünk,
hogy minden lehetséges módot megta-
láljunk arra, hogy munkához segítsük az
embereket.

Ennek a törekvésnek a jegyében, a
megújult szõdligeti honlapon, heti fris-
sítésben lesz olvasható a Munkaügyi
Központ hirdetése a betöltésre váró ál-
lásokról.

Kihasználtuk a KÖVIZIG nyújtotta
lehetõséget is. A kiközvetített lehetõség-
gel 10 szõdligeti lakost sikerült 2012. de-
cember 31-ig munkához juttatni.

Részt veszünk a Pest Megyei Kor-
mányhivatal programjában, amely kereté-
ben 2 szõdligetit alkalmaztunk idõskori
kapcsolattartónak 2 hónapos idõpontra.

A különösen hideg napokon, a köz-
séggazdálkodáson dolgozó munkatár-
saink a szociális ügyintézõ közremûkö-
désével, napi 3-5 utánfutónyi fát szállí-
tottak ki rászoruló lakótársainknak.

Bízunk benne, hogy Magyarország
szekere hamarosan kijut a kátyúból, de
addig is arra kérem a tisztelt szõdligeti
polgárokat, hogy segítsünk egymáson,
illetve jelezzék a Polgármesteri Hivatal
felé, ha valamelyik szomszédjuk bajban
van és mi igyekszünk megtalálni a mód-
ját annak, hogyan tudunk segíteni rajta.

Juhász Béla
polgármester
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Hulladék szállítási díjak 2012-ben Az iskola a miénk! – Színvonalas
és érdemi válasz országgyûlési

képviselõnktõl
Szõdliget Község Önkormányzata 2011. év végén eredményes
közbeszerzési eljárást folytatott le a települési szilárdhulladék-
szállító közszolgáltató kiválasztása érdekében. A közbeszerzé-
si eljárásban a korábbi közszolgáltató, a Remondis Duna Kft.
nyújtott be érvényes és nyertes ajánlatot. A közbeszerzési eljá-
rást követõ sikeres szerzõdés alapján a hulladék szállítási dí-
jak 2012-ben változatlanok maradnak.

Az eredményes eljárás elõzményeirõl néhány mondatban:
Szõdliget Község Önkormányzata 2007-ben hivatalosan is

csatlakozott az ún. Zöld Híd Programhoz, amelynek céljaként
határozták meg, hogy mintegy száz észak-kelet pest- és nógrád-
megyei önkormányzat társulásával, hazai és EU-s támogatásból
létrehozzanak egy, a modern környezetgazdálkodási elveket ma-
ximálisan betartó hulladék ártalmatlanító és lerakó helyet. A
projekt eredményeként 2009-re tervezték beindítani a telepet.
Az alapító önkormányzatok vállalták a projekt létrehozásához
szükséges önrész biztosítását, továbbá kötelezettséget vállaltak
arra is, hogy a hulladéklerakó beindítását követõen, a tervezett
mûködés teljes idõtartamában erre a telepre szállítják be a tele-
püléseiken keletkezett és begyûjtött hulladékot. A kötelezettség-
vállalást a társulási megállapodás súlyos pénzügyi szankciók al-
kalmazásával biztosította be.

Az már korábban is nyilvánvalóvá vált, hogy a Zöld Híd tár-
sulásban létrehozásra kerülõ hulladéklerakó kötelezõ igénybevé-
tele jelentõs többletköltséget eredményez majd a lakosság szá-
mára. Talán emlékeznek arra, hogy 2009-ben minden lakótár-
sunk részére eljuttatott az akkori önkormányzati vezetés egy pro-
paganda anyagot, amelyben már elõre jelezték, hogy a Zöld Híd
hulladéklerakó mûködésének beindítását követõen a hulladékke-
zelési közszolgáltatás díja az akkori becslések szerint egy 120
literes kuka esetében akár évi 28-30 ezer forintra is emelkedhet,
ez az akkori díjakat tekintve 80-100%-os áremelést jelentett. A
nem szívesen várt pillanat Szõdligeten 2011. januárjában követ-
kezett be, ekkortól kellett a négy évvel korábbi szerzõdéses kö-
telezettségvállalás alapján igénybe vennünk Zöld Híd Régió
Kft. által üzemeltetett hulladék ártalmatlanító telepet. A közszol-
gáltató azonnal bejelentette, hogy a közel kétszeresére emelke-
dett ártalmatlanítási díjak (ezt a díjat minden, a hulladéklerakó-
ba letett hulladék után fizeti a közszolgáltató, ez teszi ki a sze-
métszállítási díj zömét) miatt, a szõdligeti szemétszállítási ára-
kat kb. 80%-kal emelnie kell. Ez egy 120 literes kuka esetében
évi 28 ezer Ft-ot jelentett. A közszolgáltató bejelentését követõ-
en polgármester úr tárgyalásokba kezdett a céggel, továbbá ez-
zel egy idõben más hulladékszállító cégekkel is, amelynek hatá-
sára egy áralkut követõen sikerült elérnie, hogy a szõdligeti köz-
szolgáltató a duplájára emelkedett költségek ellenére „mindösz-
sze” 50%-kal emelte a közszolgáltatói díjakat. A díjemelkedés
persze minden lakótársunknak kellemetlen többlet terhet jelent,
de annak mégis örülnünk kellett, hogy a díjemelést sikerült egy
komoly összeggel csökkenteni az eredeti szándékhoz képest. Ezt
követõen az Önkormányzat azt a célt tûzte ki maga elé 2011. vé-
gén, hogy a szemétszállítási díj további emelkedését megakadá-
lyozza, annak érdekében hogy a szõdligeti lakótársaink kiadásai
legalább ezen a téren ne növekedjenek tovább.

Az eredményes közbeszerzési eljárást követõen ezt az
igyekezetünket siker koronázta.

Szabó Attila
alpolgármester

A Dunakanyar Régió 2011. december 1-jén megjelent száma hosszú cikket
szentel községünknek. Az írás témája, hogy, Szõdliget Önkormányzata til-
takozását fejezte ki az általános iskola tervezett államosítása ellen. A lap cik-
kében megírta, hogy Juhász Béla, településünk polgármestere nyílt levélben
kérte Bábiné Szottfried Gabriella országgyûlési képviselõt, hogy ne szavaz-
zon meg olyan törvényt az országgyûlésben, amely lehetõvé tenné, hogy a
szõdligeti Gárdonyi Géza Általános Iskola fenntartója az állam legyen.

A cikkben leírtak szerint: „Szõdliget Község Képviselõ-testülete megvizsgálta a Kor-
mány által elfogadott és az Országgyûlés elé benyújtott köznevelés törvény koncepcióját. A
törvénytervezetet megvitatta az Idõsek Tanácsával és az Ifjúsági Tanáccsal. Széles körû egyet-
értés alakult ki abban, hogy a szõdligeti Gárdonyi Géza Általános Iskolát, ahogy eddig is
minden probléma nélkül tudta fenntartani és fejleszteni az önkormányzat, úgy a jövõben is
képes lesz erre.” – írta többek közt Bábiné Szottfried Gabriella országgyûlési képviselõnek
címzett, az Önkormányzat nevében megfogalmazott levelében Juhász Béla polgármester. A
település elsõ embere bemutatja, hogy a helyi közösség összefogásának köszönhetõen – az
1956. november 25-én 6 tanteremmel megnyíló általános iskola – a folyamatos bõvítés és át-
alakítás révén 4 új tanteremmel és tornateremmel bõvült. „Az építkezésen a szõdligeti em-
berek kétkezi munkával, tégláról téglára építették fel a falakat. 2002-ben az udvarán lévõ
szolgálati lakásból került kialakításra a számítástechnika szaktanterem és a könyvtár, szintén
rengeteg társadalmi munkával. 2005-ben pályázati pénzbõl felújításra kerültek a vizesblokk-
ok, a régi iskolarészen pedig az ablakok és a bejárati ajtó. A pályázati pénz önrészét a
szõdligeti adófizetõk adták össze! Jelenleg az iskola informatikai fejlesztése folyik” – áll a
levélben, majd kifejti, hogy szerintük a törvénytervezet nem egyeztethetõ össze a Helyi Ön-
kormányzatok Európai Chartájának szellemiségével. Levelét így zárja: „Az Önkormányzat
konzultációi alapján a lakosság jelentõs része nem ért egyet az általános iskola állami keze-
lésbe adásával. Ezért az Önkormányzat tiltakozását fejezi ki egy ilyen koncepció ellen és Önt,
mint településünk országgyûlési képviselõjét arra kéri, hogy ezt a tiltakozást képviselje az
Országgyûlésben, ennek a véleménynek adjon hangot a törvénytervezet vitája során, és ne
szavazzon meg olyan törvényt, amely bármilyen formában is arra irányul, hogy a szõdligeti
Gárdonyi Géza Általános Iskola fenntartója az állam legyen.”

Bábiné Szottfried Gabriella képviselõ asszony az udvarias megkeresésre a Dunakanyar
Régió hasábjain kioktató, és nem egy megfogalmazásában meglehetõsen sértõ stílusban re-
agált a neki írt levélre. Az alábbiakban idézünk Juhász Béla polgármesternek a testületi ülé-
sen ezzel kapcsolatban elhangzott tájékoztatójából:

„Szeretném tájékoztatni a megjelenteket arról, hogy a Gárdonyi Géza Általános Iskola
államosítása elleni önkormányzati tiltakozást a testület határozatának megfelelõen eljuttat-
tam a Köztársasági elnökhöz, az Országgyûlés elnökéhez, az országgyûlési bizottság elnö-
kéhez Pokorni Zoltán képviselõ úrhoz, illetve Szõdliget országgyûlési képviselõjéhez Bábiné
Szottfried Gabriella képviselõ asszonyhoz is.

Schmitt Pál köztársasági elnök úr és Kövér László házelnök úr, írásban válaszolt a fel-
vetésünkre. Bábiné Szottfried Gabriella képviselõ asszonytól írásos választ nem kaptam. Kép-
viselõ asszony a sajtón keresztül üzent. Idézem közleményét: „Tájékoztatom Juhász Bélát
és társait (sic!), hogy jelenleg a T/4856 A nemzeti köznevelésrõl szóló törvényjavaslat álta-
lános vitája zajlik. Ha kellõ alapossággal tanulmányozta volna az ehhez kapcsolódó nyilvá-
nos anyagokat, akkor a 74., 75., és 76. §-ban megtalálta volna a választ az önt foglalkoztató
kérdésre, azaz a települési önkormányzatok fenntartói lehetõségét biztosító köznevelési szer-
zõdés feltételeit.”

Azt a hangnemet, amit a képviselõ asszony közleményében megütött, mint a saját ne-
vemben, mint a Képviselõ-testület nevében visszautasítom! Talán még az országgyûlési kép-
viselõ asszonynak is illene tudni, hogy az „XY és társai” megnevezést büntetõ eljárások ke-
retében a vádlottakra szokták használni és nem egy demokratikusan megválasztott köztestü-
let megnevezésére.

Továbbá tájékoztatni kívánom a megjelenteket arról, hogy az elmúlt héten találkoztam
Tállai András önkormányzatokért felelõs államtitkár úrral, aki elmondta, hogy a köznevelé-
si törvény részleteit, így például azt, hogy az önkormányzat milyen feltételekkel kaphatja
meg üzemeltetésre az iskoláját, majd egy külön törvény fogja szabályozni, amit vélhetõen
2012. tavaszán tárgyal majd a Parlament.” Önkormányzat
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– Mióta élsz Szõdligeten?
– 1983-ban költöztünk, akkor fejeztük

be a házunk építését. Két gyerekkel jöt-
tünk ide, Balázs fiam a harmadik osztályt,
Zsófi lányom pedig középsõ csoportos
óvodát kezdte. Férjem a szõdi téesz laka-
tosüzemében dolgozott és 42 év után on-
nan is ment nyugdíjba.

– És elõtte? Hol töltötted a fiatalko-
rodat?

– Vácrátóton születtem, apukám for-
galmista volt a MÁV-nál, anyukám gyár-
ban dolgozott. A férjemet már középisko-
lás koromban ismertem: együtt utaztunk
a vonaton. Aztán kapcsolatunk szoro-
sabbra fordult és az érettségit követõ év-
ben összeházasodtunk, majd férjem csa-
ládjához, Kisnémedire költöztem. De ez
már nagyon régen volt… Balázs fiam az-
óta elvégezte a Vendéglátóipari Fõiskolát,
a szakmájában dolgozik, Zsófi angol-ma-
gyar szakos tanári diplomát szerzett. Öt
unokám van, három saját és kettõ foga-
dott. Nagy öröm volt látni õket naponta
itt az óvodában. Mára hárman már isko-
lások, ketten pedig még itt szaladgálnak
az óvodában.

– Hol végezted a tanulmányaidat, s
egyáltalán, mikor határoztad el, hogy az
óvónõi hivatást választod?

– Szerintem ezt a véletlen hozta. Az ál-
talános iskolai osztályfõnököm a tovább-
tanulás alkalmával javasolta nekem, hogy
a Fóti Gyermekváros Gyermekfelügyelõ-
képzõ Szakközépiskolájába iratkozzam.
Tanácsát megfogadtam, és ott is érettsé-
giztem. A középiskola elvégzése után a
püspökszilágyi oviban kezdtem el dol-
gozni, akkor szerettem meg a gyerekek-
kel való foglalkozást és döntöttem el,
hogy óvónõ leszek. Jelentkeztem a Kecs-
keméti Óvónõképzõ Fõiskolára, ahová
fölvettek, s amelyet 1973-ban sikeresen

el is végeztem. Immár 42 éve dolgozom,
de mindössze két munkahelyem volt, a
második a Szõdligeti Óvoda.

– Tudjuk, hogy az óvónõi, pedagógu-
si munka nem könnyû. Magánéleted,
gyerekeiddel, családoddal való kapcso-
latod befolyásolja-e a hivatásod?

– Ha valaki vezetõ, akkor tudni kell,
hogy majdnem minden gondolata az óvo-
da körül forog még szabadidejében is. Az
elején nagyon sok idõmet, energiámat
vette el az óvodával kapcsolatos munka –
ugyan még most is –, de ennyi év gya-
korlattal a hátam mögött, most már köny-
nyebb. Amikor én vezetõ lettem arra kon-
centráltam, hogy az óvoda környezetét és
a neveléshez szükséges feltételeket úgy
alakítsuk, hogy jól érezzék itt magukat a
gyerekek és a velük foglalkozó felnõttek.
Ezért sokat dolgoztunk munkatársaim-
mal, szülõkkel, civil szervezetekkel
együtt. Visszagondolva, mikor elvégez-
tem az Óvodavezetõi szakirányú képzést,

azt mondták, az a jó vezetõ, aki az egész-
sége károsodása nélkül tudja végezni a
feladatát. Nem lehet görcsösen, stressz
alatt jól dolgozni, mert az valóban rá-
nyomja bélyegét az ember szervezetére.

– Ez alatt a csaknem 30 év alatt, ho-
gyan változtak az óvodai körülmények?

– ’92-tõl vagyok vezetõ óvónõ. Akkor
5 csoporttal mûködõ óvoda voltunk és
még 2 csoport volt az akkori mûvelõdési
házban, félnapos foglalkozásokkal. Na-
gyon sokat kellett a képviselõkhöz men-
nem az óvoda bõvítésével kapcsolatos
kéréssel, mert a szülõk, és persze én is
elégedetlenek voltunk a szûkös viszo-
nyokkal. Végül 2003-ban az akkor kép-
viselõ testület átlátta a tarthatatlan hely-
zetet, és akkor került sor az óvoda bõví-
tésére és átalakítására. Azóta sokkal
szebb és sokkal jobb körülmények között
tudjuk nevelni a gyerekeket. A szülõk se-
gítségével mára az óvoda udvarát is úgy
alakítottuk ki, hogy a gyermekek számá-
ra biztonságos és aránylag jól felszerelt.

– Mi kívülállók tudjuk mi a dolga az
óvónõnek. De nem igen tudjuk, mi a fel-
adata egy vezetõnek az óvodában?

– Hát elõször is, huszonöten dolgo-
zunk az oviban, a munkáltatói feladatok
és a velejáró adminisztráció egyre több.
Aztán a pedagógiai munka ellenõrzése,
különbözõ szabályzatok, programok, ter-
vek kidolgozása, megírása. Ha az oviban
bármi történik, mindennel nekem kell
foglalkozni. A fakultatív foglalkozások
megszervezése, idõpontok egyeztetése…
Különbözõ intézményekkel a kapcsolat-
tartás…

– Milyen érzés a régi „gyerekeid”
gyermekeit látni az oviban? Ha végig-
mész az utcán egyfolytában köszön-
getsz? Hiszen tulajdonképpen majdnem
mindenki ismer.

...egy csésze kávé...

Fábián Józsefné
Marikával

42 éve óvónõ, 29 éve dolgozik Szõdligeten, 4 pályázat nyerteseként 20 éve vezeti az óvodát. Õ az, akit
gyerekként, szülõként, vagy nagymamaként szinte mindenki ismer Szõdligeten. Õ az, aki munkatár-
saival együtt, õrzi, tanítja, oktatja, s az élet rögös útján elindítja kisgyermekeinket: Fábián Józsefné
Marika a Szõdligeti Óvoda vezetõje.
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– Azt mondhatom, hogy mindig nagy
öröm számomra, ha egy beiratkozó gyer-
mek szüleiben felismerem a volt óvodá-
somat. Ahogy múlik az idõ, ez egyre
többször fordul elõ.

– Egyébként igen, sokan rám köszön-
nek, megszólítanak. Jó érzés, hogy so-
kan ismernek, és én is nagyok sok em-
bert ismerek, hiszen vagy gyerekként,
vagy szülõként mindenki megfordul az
óvodában. Úgy érzem, szeretnek az em-
berek.

– Ha probléma van egy gyerekkel,
bármilyen szempontból, mi egy jó óvónõ
feladata?

– Nagyon sokszor beszélgetek a szü-
lõkkel a gyerekekrõl, és akiknél problé-
mát látok, javaslom, hogy vigyék megfe-
lelõ vizsgálatra, fejlesztésre. De úgy tû-
nik, sokszor én jobban izgulok egy gye-
rek miatt, mint a szülõk. De ha úgy ér-
zem, hogy szükséges, addig nem nyug-
szom, amíg a betegségre, viselkedési za-
varra, bármilyen bajra megoldást nem ta-
lálok. Ilyenkor próbálunk címeket adni a
szülõknek, hogy hova forduljanak, de én
magam is sokszor telefonálok, próbálok
idõpontot szerezni.

– Örök kérdés a pedagógusnak: van-
nak kedvenc gyerkõceid? De õszintén!

– Én tényleg minden gyereket szere-
tek! Persze a kapcsolatom a gyerekekkel
más és más. Ha bemegyek egy csoport-
ba, van néhány kicsi, aki azonnal ott te-
rem mellettem és elmondja az aktuális él-
ményét, de vannak visszahúzódóbbak is.
Én hagyom, hogy a közvetlen óvónénijü-

ket szeressék, mert ez a legfontosabb, én
inkább a háttérben maradok.

– Mi a legszebb, és mi a legnehezebb
az óvónõi hivatásban?

– A legszebb, ha látja az ember, hogy
a gyerekek örülnek valaminek és látjuk,
hogy évrõl évre mennyit okosodnak,
ügyesednek, fejlõdnek. A magam részé-
rõl a legnehezebb a munkáltatói feladata-
im között van, az, hogy nem tudom biz-
tosítani munkatársaimnak azt az anyagi
lehetõséget, hogy könnyebben éljenek.
Ez nagyon zavar, mert tudom, hogy sokat
és jól dolgoznak, de az anyagi dolgok saj-
nos nem rajtam múlnak.

– Milyen tulajdonságok kellenek ah-
hoz, hogy valakibõl igazán jó pedagógus
váljon?

– Legelsõ a gyermekszeretet, ez a leg-
fõbb! Nagyon fontos még a következetes-
ség, a türelem, és az empátia.

– Végül – a hosszú évek tapasztalata
alapján – mit a véleményed? Változtak-
e a gyerekek, és ha igen, miben?

– Igen, sokat változtak… hogy is fo-
galmazzam meg? Amikor kezdtem a pá-
lyámat még a szülõi tekintély érvényesült.
A mai szülõk egy része inkább barátként
kezeli a gyermekét és mindent megenged,
elnéz neki, pedig van, amikor határozot-
tan nemet kell mondani. Nem azt akarom
mondani, hogy mindent meg kell tiltani,
állandóan fegyelmezni kell, de vannak bi-
zonyos dolgok, amikor következetesen
végig kell vinni, hogy a gyerek betartsa a
szabályokat. Régen ez nem jelentett gon-
dot. Most sok gyerek nem fogad szót, vis-
szaszól, az óvónõknek sok idõbe és ener-
giájukba kerül míg ezekrõl leszoktatják
õket. A szülõknek meg kell érteniük, hogy
akkor tesznek jót gyermeküknek, ha el-
várják tõlük, hogy figyeljenek a felnõttek
szavára és kövessék utasításaikat.

– Egy óvoda légköre, színvonala, az
óvónõk hivatástudata nagymértékben a
vezetõjüktõl függ, s úgy gondolom, óvo-
dánk ebbõl kiválóra vizsgázott. Nem va-
gyok híve, az interjúk érzelmes, negédes
befejezésének, most mégis azt kell mon-
danom, köszönöm a község nevében a
harminc éve tartó áldozatos munkát, és
ezt a kellemes beszélgetést.

Bedõ Ibolya

A SZÕDLIGETI GYERMEKEKÉRT
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szõdligeti Gyermekekért és Fiatalokért
Közalapítvány újjáéledve megkezdheti munkáját.

Legfõbb céljaink között elsõ helyen a rászoruló gyermekek és fiatalok támo-
gatása szerepel. Kérünk mindenkit, úgy a közintézményeket, civil szervezeteket,
mint a magánembereket, hogy a környezetükben élõ segítségre szorulók érdeké-
ben keressék velünk a kapcsolatot.

A Közalapítvány vállalta, hogy minden, a község számára kiemelt cél megva-
lósításában aktívan részt vesz.

Feladatunk a teljesség igénye nélkül: a kulturális élet, falurendezvények támo-
gatása, sportélet fejlesztése, feltételeinek javítása, segítségnyújtás természeti csa-
pás, vagy rendkívüli esemény miatt, a község fejlõdésének, fejlesztésének elõse-
gítése.

Kérjük segítsék munkánkat, mert közösen többre jutunk!

Szõdligeti Gyermekekért és Fiatalokért Közalapítvány kuratóriuma
2133 Szõdliget Szent István u. 29.
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Az óvoda története
A szõdligeti óvoda az 1950-es években

kezdte meg mûködését és sokáig csak egy cso-
portban fogadta a gyermekeket. Az évek fo-
lyamán, ahogy növekedett a község lakóinak
száma, úgy vált egyre szükségesebbé az óvo-
da bõvítése. Így bõvült három csoportossá.
1981-ben az akkori vezetõk a megnövekedett
igények miatt a már meglévõ 3 csoportszoba
mellé építeni kényszerültek még kettõt. Soká-
ig így, 5 csoportos óvodaként fogadtuk a gyer-
mekeket. Jelenlegi szép óvodánkat 2003-ban
vehettük birtokunkba, ekkor történt a régi
épület felújítása és bõvítése. Mára már 150 fé-
rõhelyen, hat csoportban tudjuk elhelyezni a
gyermekeket. Minden csoportszobához tarto-
zik mosdó és öltözõ is. Az épületben van még
egy tornaszoba és az eszközök tárolásához
szükséges helyiségek. A csoportokban két
mûszakban 3 felnõtt (2 óvodapedagógus és 1
dajka) foglalkozik a gyermekek nevelésével,
ellátásával. Az 5 fõs konyhai dolgozó pedig
biztosítja, hogy minden nap friss és változa-
tos étel kerüljön a gyerekek tányérjára.

Az óvoda bemutatása
Nevelési elvünk minden gyermek elfoga-

dása, a türelem és a tolerancia. A gyerme-
kek biztonságérzetét derûs, szeretetteljes lég-
kör kialakításával erõsítjük, amely a gyermek
legalapvetõbb tevékenységén, a játékon ke-
resztül valósul meg. Minden gyermek indivi-
duum, akinek figyelemmel kísérjük egyéni
fejlõdési ütemét, tulajdonságaik alakulását,
mely meghatározza szociális fejlõdésüket és
megalapozza társadalmi lénnyé válásukat.
Meggyõzõdésünk, hogy csak a családokkal
együttmûködve, a családi nevelést kiegészítve
lehet eredményt elérni a gyermeknevelésben.

Helyi nevelési programunkban kiemelke-
dõen fontosnak tartjuk az egészséges életmód-
ra nevelést, az anyanyelvi nevelést és a kör-
nyezet megismerésére való nevelést. Az óvo-
dai nevelés során fontos, hogy tudatosítsuk a
gyermekekben a környezet megkímélésének
fontosságát, ezért a környezettudatosság
nagy hangsúlyt kap az óvodai életben. Az óvo-
dai hulladékot szelektíven gyûjtjük, takaré-
kosan bánunk egyik legnagyobb kincsünkkel,
a vízzel. Az óvodai nevelés alapozó jellegû, él-
mény és tevékenységközpontú, és figyelembe
veszi az életkori sajátosságokat. Mélyen áthat-
ja és körbeöleli a többi tevékenységterületet
(játék, vers, mese, ének-zene, énekes játék,
rajz, mintázás, mozgás) is, ezáltal lesz komp-
lex.

Látnivalókban gazdag lakóhelyünk kedve-
zõ természeti adottságai lehetõséget nyújta-
nak, hogy kirándulások, túrák és séták alkal-
mával a gyerekekkel felfedezzük Szõdliget
csodálatos növény-, és állatvilágát.

Óvodánkban még él a hagyományõrzés
(Mihály nap, Lucázás, kiszehajtás), és fontos
szerepet kapnak az (ünnepek mellett) a zöld
jeles napok is, mint az Állatok világnapja, Víz

világnapja, Föld napja és a Madarak és fák
napja. Minden jeles napra gondosan készü-
lünk, kiállítást szervezünk és az adott hetet ar-
ra szánjuk, hogy az általunk írt projektet meg-
valósítsuk. A Szülõi Munka Közösségtõl igen
nagy segítséget kapunk az óvodai rendezvé-
nyek lebonyolításában, mint a hagyománnyá
váló Mihály-napi vásári forgatag, a mézeska-
lács-sütés, és a farsang. A rendezvényekbõl
befolyt összeget az óvoda alapítványa eszköz-
vásárlásra fordítja.

Óvodánk 2010-ben megkapta a Magyar
Madártani Egyesülettõl a Madárbarát Óvo-
da címet. Csoportjaink nevét is közismert ma-
darak ihlették (feketerigó, fülemüle, harkály,
cinege, bagoly, és vörösbegy).  A madárvédel-
met fontosnak tartjuk, a gyerekek örömmel és
szeretettel gondoskodnak a madarakról. Idõ-
vel pályázni szeretnénk az erre épülõ Mada-
rász Ovi programra is. Ha ezt is sikerül el-
nyernünk, azután már csak pár lépés a Zöld
Óvoda cím megszerzése. Jövõbeli terveink
közt szerepel az is, hogy tetszetõs óvodánk-
nak olyan nevet adjunk, ami tükrözi a peda-
gógiai elveinket. Tervbe van véve az intéz-
mény bõvítése, s ha ez megvalósul, akkor vég-
re teljes erõbedobással láthatunk hozzá a
sószoba kialakításához, amit napirendünkbe
beépítve használna minden csoport. A mi vá-
gyaink közt szerepel a jelenlegi kis alapterü-
letû tornaszoba helyett egy olyan tágas helyi-
ség kialakítása, ami alkalmas az óvodai ünne-
pélyek közös lebonyolítására (karácsony, év-
záró stb.)

Hogy miért részesítik elõnyben a szülõk
a mi óvodánkat?

Erre azok a szülõk tudtak választ adni, akik
betekintést nyertek más óvodák életébe is.
Szerintük sokkal közvetlenebb a kommuniká-
ció a szülõk és pedagógusok között, barátsá-
gosabb a légkör. Tetszik nekik, hogy figye-
lembe vesszük az egyéni igényeket és nyitot-
tak vagyunk az innovatív dolgokra. Mosolyt
csal az arcukra, ha látják a gyermekek színes
alkotásait a faliújságon, ha az óvoda honlap-
ján (www.ovoda.szodliget.hu/) olvassák vic-
ces szólásaikat vagy a fotók által betekintést
nyerhetnek az óvodai életbe. Elõnyként emel-
ték ki, hogy minden csoportnak tágas udvar-
része van, a modern épületet, a csoportszobák
felszereltségét, és hogy a saját konyhánk által
házias ízekkel találkoznak a gyermekek. Fon-
tos tényezõ a szülõk számára az is, hogy szá-
mos fakultatív programlehetõséget biztosí-
tunk a gyermekeiknek. Ilyen a foci, a néptánc,
a modern tánc, a hittan, az idegen nyelvek (an-
gol, német) és a Vackor apró természetjárók
köre. Logopédust is foglalkoztatunk, de a szü-
lõkkel együtt mi is szeretnénk, ha egy gyógy-
pedagógus is segítené a munkánkat.

Hanákné Durján Ilona, 
Helembainé Haris Judit, Kiss Ágnes

óvónõk
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A MI ÓVODÁNK 3 napos KÉZMÛVES TÁBOR 
GYEREKEKNEK

a Húsvét jegyében kis csavarral
a tavaszi szünetben Szõdliget, 

2012. április 5–7.
Rendhagyó módon az idén már a tavaszi
szünetben is várjuk azokat a gyerekeket,
akik szeretik a kézmûves foglalkozásokat,
drámajátékokat, szeretnék megismerni más
kultúrák szokásait.
Foglalkozások:

batikolás,
agyagozás, tojás- és nyuszikészítés
ékszerkészítés bõr- és egyéb anyagok-
ból,
terméstárgyak készítése.

A tábor utolsó napján, április 7-én kö-
zös családi programra várjuk a szülõket
is, melynek keretében a görög húsvéti szo-
kásokkal ismerkedhetnek meg a résztve-
võk.
Program:

ebéd a görög húsvéti szokásoknak meg-
felelõen,
tájegységek, népviseletek bemutatása,
jellegzetes táncok,
görög zászló, népviselet sajátosságai, je-
lentései,
hogyan kerültek ide a görögök (1. és 2.
diaszpóra), történeti áttekintés. Beloian-
nisz története,
görög húsvéti szokások.

A tábor költségei:
étkezéssel (ebéd, uzsonna) + anyagkölt-
ség 6.600.- Ft.

A 2012. április 7-én megrendezésre kerü-
lõ görög napon a szülõk részvétele 600
Ft/fõ.
A foglakozásokat az egyes mesterségek
szakemberei tartják, a tábor családias kör-
nyezetben, mûhelyekkel és nagy kerttel
rendelkezõ családi házban, Szõdligeten
lesz. Jelentkezõket korlátozott számban tu-
dunk fogadni.
Jelentkezési határidõ: március 31.
Jelentkezni az alábbi elérhetõségeken le-
het: kozakjudit@yahoo.ca, 06-30/2700-
989
A jelentkezõknek jelentkezési lapot kül-
dünk, a létszám pontos regisztrációja
érdekében.
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Sokféle módon lehet ünnepelni a Húsvétot. Erre mu-
tatunk be néhány érdekes példát a közelebbi és távo-
labbi országok népszokásai közül. 

Lengyelországban a Húsvét (Pascha vagy Wiel-
kanoc) elõtti utolsó vasárnapot nem Virágvasárnapnak,
hanem Pálmavasárnapnak nevezik. Jézus dicsõséges je-
ruzsálemi bevonulását ünneplik ekkor, amelynek leg-
fontosabb kelléke a megszentelt „pálma”, azaz a virá-
gokkal, szalagokkal feldíszített barkás fûzfaág.

Úgy tartják, legalább egyet meg kell enni a barkák-
ból (kotki), mert annak egy esztendeig tartó oltalmazó
hatása van. 

Az állatokat is ezekkel a megszentelt „pálmákkal”
hajtották ki a mezõkre, hogy megvédjék a gazdaságot
a szerencsétlenségektõl. 

Húsvét hétfõn van a Śmigus-dyngus, ami két régi
szokás összeolvadása tulajdonképpen, és kicsit hason-
lít a nálunk is tartott locsolkodásra. A Smigus eredeti-
leg arról szólt, hogy fûzfavesszõvel csapkodták egymás
lábát, és vízzel öntötték le, akit értek, így jelképezve a
tavaszi, illetve a bûnöktõl való megtisztulást. A lányok
meglocsolása ma is szokás, mert a hiedelem szerint, aki
nem hagyja magát locsolni, annak nem lesz egyhamar
udvarlója. A Dyngus szintén régrõl ered. Tavasszal
ugyanis az emberek meglátogatták távolabbi rokonai-
kat, s ennek során finomságokkal kínálták meg õket,
kisebb ajándékokat adtak nekik.

A húsvéti sonkát ott is fogyasztják. Érdekes és fi-
nom fogás a bundás sonka.

A görög Húsvét (πάσχα) elválaszthatatlan tartozé-
ka a „lámbádá”, az ünnepi gyertya. A szombati éjféli
mise elõtt már mindenki ott várakozik a templomnál
gyertyával a kezében, hiszen pontban 12 órakor meg-
kondulnak a harangok, és a templom mélyérõl elindul
a Szent Láng, ami a hagyomány szerint egyenesen Je-
ruzsálembõl érkezett. Ebbõl a lángból mindenki része-
sedik, és azt haza is viszi. Csodálatos látvány és han-
gulat, amikor millió apró fény lobog a görög éjszaká-
ban. Úgy tartják, áldást hoz, ha a lángot sikerül kial-
vás nélkül az otthoni „örökmécsesbe” juttatni. Szokás
a gyertyákkal füstös keresztet rajzolni az ajtófélfára,
hogy elûzzék a rosszat és beengedjék a jószerencsét. A
kisgyerekek számára a gyertyát általában a keresztszü-
lõ adja ajándékba. Ezek a gyertyák manapság már na-
gyon változatosak. Körülbelül fél méter magasak, szí-
nesek és gyakran apróbb tárgyakkal, virágokkal díszí-
tettek. A kisfiúknak kéket, zöldet, a kislányoknak fehé-
ret, pirosat vagy rózsaszínût illik adni. Mihelyt fellob-
ban a gyertyaláng az otthoni mécses belsejében, a csa-
lád felszabadultan asztalhoz ül, és nekilát az ünnepi bá-
ránylevesnek, a „magiritsának”.

Angliában Húsvétkor (Eastertide) szokás képesla-
pot küldeni, és ott is a nyuszi hozza a gyerekeknek az
ajándékot, amit fészekben vagy a kertben rejtenek el.
Szintén hagyomány a tojásfestés, amit I. Edward király
tett népszerûvé, amikor 1290-ben 450 tojás díszítését
rendelte el, afféle húsvéti ajándékként.

Vasárnap reggel az emberek templomba mennek,
amelyek gyönyörûen fel vannak ékesítve virágokkal.
Igen kedvelt a liliom. A templomból szentelt vizet visz-
nek haza, s ezzel áldják meg házukat. Ünnepi az alka-
lom, ezért ünneplõbe öltözik mindenki. Érdekes vise-
let a nõk és gyermekek különlegesen díszített kalapja,
az „Easter Bonnet”. 

Húsvét hétfõn tojásgurító versenyeket rendeznek.
Mondják, hogy a tojásgurítás eredetileg a Szent Sír
elõtti kõ elgurítását jelképezte. Ma ez úgy történik,
hogy a résztvevõk felmennek egy közeli domb tetejé-
re, és onnan legurítják a tojásokat. Az gyõz, akié elõ-
ször ér le a völgybe. Ezt a szokást egyébként Francia-
országban, Észak-Németországban és az USA-ban is
tartják.

Latin-Amerikában a Nagyhét (Semana Santa) az
egyik legfontosabb vallási ünnep. A legtöbb helyen ér-
dekesen keveredik az õslakos pogány rítusvilág a ba-
rokkosan színpompás katolikus szokásrenddel. Sok kö-
zösség a teljes Passiót elõadja, nagy gondot fordítva a
megfelelõ öltözetre és díszletre. Mexikóban és Guate-
malában az a legnagyobb megtiszteltetés egy férfi szá-
mára, ha Húsvétkor jelképesen keresztre feszítik, és
körmenetben végigviszik Jézus utolsó útján. Önkénte-
sek tömegei jelentkeznek e szerepre. Peruban az ilyen
körmeneteket interneten és tévén is közvetítik. Gyakor-
ta Krisztus mellett sok helyi szent szobra is helyet kap
a pompás, illatos virágokkal gazdagon díszített kisko-
csikon. A hívek az adott egyházkerület egyenruháját öl-
tik fel, ami a legtöbbször zöld, kék vagy lila földig érõ
köpeny. Nagypénteken számos helyen az asszonyok
még ma is fekete ruhát viselnek, Krisztus kereszthalál-
ára emlékezve.

A tojás megszentelésének és vasárnapi rituális el-
fogyasztásának szokása él, de a házaknál nincs tojás-
festés, csupán a gyerekek kapnak csokitojást.

A böjti ételek kukorica vagy bab alapú, zöldsé-
gekkel gazdagított egytálételek. Speciális húsvéti
fogás nincs, bár az utóbbi idõben terjed a „húsvéti
karaj” (chuletas de pascuas). Ez vajban megforga-
tott füstölt hús, amit fahéjas, narancsleves mézben
sütnek addig, míg az karamellizálódik a hússzelete-
ken.

Szép ünnepet! ntk

Pascha/πάσχα/Eastertide/Pascua/Pasqua
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A böjtrõl
A böjt, akár vallási, akár egészségügyi okokból végzik, mindig
a megtisztulással áll szoros kapcsolatban. Minden kultúra isme-
ri és alkalmazza valamilyen formáját.

Mózes 40 napi böjt után kapta meg a Tízparancsolatot. Jé-
zus szintén 40 napig böjtölt a sivatagban, mielõtt tanításba kez-
dett. Az elsõ keresztények heti két napot koplaltak. A görögor-
szági Athosz-hegy szerzetesei hétfõn, szerdán és pénteken csak
egyszer étkeznek, akkor is keveset. Az iszlám ramadán sem más,
mint szigorú szabályok szerinti böjt. A hinduizmus, a buddhiz-
mus, a tao – gyakorlatilag minden vallás követõi tartanak hosz-
szabb-rövidebb böjtöket.

A keresztény kultúrkörben a böjti ideje Hamvazószerdától
Húsvét vasárnapjáig tart. Idén ez február 22. és április 8. közé
esik. Kezdetben csak Nagypénteken és Nagyszombaton volt szo-
kásban böjtölni, majd a IV. századtól ez a Nagyhétre terjedt ki.
A 40 napos böjt a VII. századtól válik általánossá.

Rengeteg néphagyomány kötõdik ehhez az idõszakhoz. Ha-
zánk számos vidékén a zsíros edényeket Hamvazószerdán el-
mosták, s azokat csak Húsvétkor vették elõ. Böjt idején elhagy-
ták az állati eredetû zsírral való sütést-fõzést és mindent olajjal
készítettek.

Naponta kétszer lehetett enni; ebédre általában levest, pi-
tét, vacsorára káposzta, dió és méz jutott. A böjti idõszak alatt
tilos volt lakodalmat, bált, bármilyen zenés összejövetelt tarta-
ni. A lányok, asszonyok sok helyen egyszerûbb, sötétebb színû
ruhát viseltek.

Napjainkra persze már enyhültek a szabályok. Elõször a
zsírral való fõzés, majd a húsfogyasztás negyven napos tilalma
szûnt meg. Ma igazából böjtös napnak csak a Hamvazószerdát
és a pénteki napokat tartják meg, vagyis ezeken a napokon nem
szabad húst enni, és jól lakni is csak egyszer lehet.

Igazi böjtös étel a cibereleves. Érdemes ma is elkészíteni-
megkóstolni legalább egyszer.

Korpacibere készítése
1 liter búzakorpát leforrázunk 3 liter vízzel. Amikor lan-

gyosra hûlt, beleteszünk egy-két szelet (barna) kenyeret, leta-
karjuk, és meleg helyre állítjuk. Naponta megkeverjük, és a te-
tején képzõdõ habot leszedjük. 3-4 nap alatt megsavanyodik. A
leszûrt cibere azon része, amibõl nem készül leves, további 3-4
napig használható ecet helyett, mint savanyító. Nyáron jégbe
hûtve kellemes üdítõ ital. (Ha már másodszor készítünk korpa-
ciberét, akkor elég az elõzõ üledékébõl egy merõkanálnyit ki-
venni, és azt felönteni langyos vízzel. Ez gyorsabban is sava-
nyodik.)

Levest pedig úgy készítünk, hogy a leszûrt ciberét fõzni
kezdjük, majd tejföllel és liszttel behabarjuk.

A böjt kedvezõ egészségügyi hatása köztudott. Az állatok
ösztönösen alkalmazzák, mint gyógymódot. Amikor betegség
vagy sérülés éri õket, sokszor napokig nem vesznek magukhoz
táplálékot.

A gyógy böjt már az ókorban is valóságos tudománnyá fej-
lõdött, mint terápiás, sõt mint betegség megelõzõ, szervezetet
megfiatalító módszer. Késõbb háttérbe szorult, és nagy jelentõ-
ségre ismét csak a XIX. század végétõl tett szert. A természet-
gyógyászati sikerek után egyre több orvos alkalmazta betegei-
nél. A gyógy böjt alapelve az, hogy a szervezetet hozzásegíti az
öngyógyításhoz a méregtelenítés útján. A különféle táplálékok-
kal magunkhoz vett káros anyagoktól akkor tudunk megszaba-
dulni, ha hagyjuk emésztõrendszerünket pihenni és ezáltal tes-
tünket megtisztulni. A tiszta test pedig segít megtisztítani a lel-
ket és a szellemet.

Számos böjtfajta ismert. Vannak köztük rövidebbek-hosz-
szabbak, enyhébbek-radikálisabbak. Fontos szabály, hogy csak
az böjtöljön hosszabb ideig, akinek a teste már hozzászokott a
böjthöz. A hosszú böjt nem kezdõknek való, mivel alapos isme-
reteket igényel. A tudatlan vagy felelõtlen koplalás súlyos kö-
vetkezményekkel is járhat. Aki beteg, az pedig kizárólag orvo-
si felügyelet mellett vágjon bele bármilyen kúrába.

A böjt tekinthetõ egyfajta áldozatvállalásnak is abban az ér-
telemben, hogy képesek vagyunk lemondani átmenetileg valami-
rõl, ami fontos nekünk. Ha valaki amúgy sem eszik húst, nem ke-
rül erõfeszítésbe számára annak elhagyása. Viszont, ha szereti pél-
dául a csokoládét, valódi böjti cselekedet, ha megvonja magától
adott ideig. Böjtölni tehát sokféleképpen lehet. Az általunk vá-
lasztott és megtartott böjt mindig segít abban, hogy megújuljunk.

ntk
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A 2012-es év elsõ iskolai programja a február 3-án megrendezett al-
sós farsang volt.

Nagy örömünkre idén is sok szülõ segített az alsós diákok jelmeze-
inek az elkészítésében. A legnépszerûbbek most is az állatjelmezek vol-
tak, de bohócok, tudósok, katonák, táncosok stb. is megmutatták ma-
gukat.

A vidám hangulatú jelmezes felvonulást követõen az osztályter-
mekben megterített asztalok várták a beöltözött gyerekeket. Az ott-
honról hozott finom házi sütemények és szörpök elfogyasztása után,
akinek kedve kerekedett táncház jellegû közös táncban is részt vehe-
tett.

A tombolán kisorsolt ajándékok átvétele után ismét elmondhatjuk,
hogy egy népszerû és sikeres programmal feledtettük az igen zord idõt.
A vidám hangulatot felidézhetjük az iskolánk honlapjára feltöltött fény-
képek segítségével (www.amisulink.hu).

Bár februárban sokan már a telet temetni szeretnék, az iskolások
Gabi néni /Opavszkyné Ónodi Gabriella tanárnõ/ lelkesedésének az
eredményeként, az udvaron felöntött jégpályát vehették a birtokukba.

Az idei évben elõször szervezzük meg a Szõdligeti Iskolás Gyer-
mekekért Alapítvány bálját. Az este folyamán fellépnek a Gárdonyi Gé-
za Általános Iskola tanulói és szüleik, a jó hangulatról Toldi Tamás és
a MADE IN zenekar gondoskodik. Az esemény szervezõi az áltanos
iskola dolgozói, valamint a lelkes szülõk. Reméljük, nagy siker koro-
názza a nemes cél érdekében kifejtett összefogást.

A szórakozás és a sport mellett természetesen a tanulásé a fõszerep
az év elsõ hónapjaiban is. A nyolcadikosok már megírták a továbbta-
nuláshoz szükséges központi felvételiket és készülünk a háziversenyek-
re. Szervezés alatt van a Dunakanyar Népmûvészeti Verseny, valamint
a Szõdligeti Tavasz Vers- és Prózamondó Verseny. Iskolánk további
programjai megtekinthetõk a www.amisulink.hu honlapon.

ISKOLÁNK ÉLETÉBÕL

Farsangi hangulat
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A szõdligeti Gárdonyi Géza Általános Isko-
la „Szõdligeti Iskolás Gyermekekért Ala-
pítványa” köszönetet mond támogatói-
nak, akik a 2012. február 18-án megren-
dezett Jótékonysági bál keretében támo-

gatójegyet, belépõjegyet vásároltak, vagy
bármilyen felajánlással hozzájárultak a ren-

dezvény kitûzött céljához. 
A kuratórium a rendezvény bevételébõl és a „Mézeskalács-

falu” bevételének egy részébõl meg tudta vásárolni  az interak-
tív táblát, melyet a tanulók és a tanárok már használatba is vet-
tek. (Kuratórium)

Jótékonysági bál

Köszönetnyilvánítás ELHUNYT
FODOR MARGIT

TANÍTÓ
Szõdliget Önkormányzata és mindenki aki ismerte meg-
rendülten vette a hírt, hogy meghalt a község egyik leg-
ismertebb és mindenki által tisztelt, szeretett tanárnõje,
Fodor Margit. Számtalan elismerésben részesült hosszú és
teljes élete folyamán, mégis ami a legtöbbet jelentette,
mindenki tisztelte és szerette. Margit néni élete mindig az
iskola körül forgott, Várhidi Béláné így emlékszik életé-
re: Margit néni 1916. november 9-én Kisújfalun (Felvi-
dék) született. 1927-ben szüleivel Szõdligetre költözött.
1936-ban TANÍTÓI oklevelet kapott. 34 évig tanított, eb-
bõl Szõdligeten 28,5 évet. Mindig a kisiskolásokkal fog-
lalkozott, de elõfordult, hogy 6-14 éves gyermekeket egy-
szerre, egy osztályban oktatott. Helyettesítést is vállalt,
ilyenkor a felsõ tagozatos diákokat tanította. Abban az
idõben volt nevelõ, amikor a gyermekek szívét újra meg
kellett tölteni szeretettel, amikor az egymás megbecsülé-
se, a bizalmuk elnyerése szinte tananyagként nehezedett
a pedagógus vállára. Margit néni ezt becsülettel, szeretet-
tel és sok-sok türelemmel teljesítette. Jelesre vizsgázott
akkor is, amikor az éhezõ gyermeknek hónapokon keresz-
tül tízórait vitt, mert a 10 gyermekes szegény családban
erre nem volt lehetõség.

1973. évben ment nyugdíjba, de utána is dolgozott,
mint napközis tanító néni.

Tanítványai még most is meghívják az osztálytalálko-
zókra. Az utcán találkozva átsegítik az úttesten, közben
szívesen elbeszélgetnek a régmúlt iskolás évek csínytevé-
seirõl.

Kitüntetései a következõk:
1949. év Miniszteri elismerés az áldozatos munkájáért,
1986. év Arany Diploma,
1996. év Gyémánt Diploma,
2001. év Vas Diploma,
2003. év Szõdligetért Emlékplakett.

Kedves Margit néni, nyugodjon békében.

SZÕDLIGETI GYÓGYSZERTÁR
NYITVA TARTÁS

Hétfõn:
délelõtt 8:00 órától – 12:30 óráig,
délután 17:30 órától – 19:00 óráig

Kedden, Szerdán, Csütörtökön, Pénteken:
délelõtt 8:00 órától – 12:30 óráig,
délután 14:00 órától – 18:00 óráig
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A Közösségi Ház programjai
Hétfõ: könyvtár 13-17 óráig

jóga 17 órától 
Kedd: Pilates 18 óra 30 perctõl
Szerda: tánciskola 14 órától
Csüt.: könyvtár 9-13 óráig

Ciróka 10 órától
Péntek: civil szervezetek 

összejövetelei, 
kézmûves foglalkozások,
Menta-tea-klub 
(havonta egyszer)

Szombat: havonta egy-egy alkalommal
Test-Szellem-Lélek Klub,
Társasjáték klub,
Filmklub

Minden hónap elsõ kedd  15 órától
Nõi Nyugdíjas Klub

Minden hónap elsõ szerda 16 órától
Férfi Nyugdíjas Klub

A Közösségi Ház ad helyet a külön-
féle termékbemutatóknak, apró cikkek
vásárának, szem- és egyéb egészségügyi
vizsgálatoknak.

A Közösségi Ház nyitott minden ci-
vil szervezet részére.

A Ház nagyterme bérelhetõ, 1650
Ft/óra családi, baráti rendezvények cél-
jából is.

Ismét lesz Szõdligeti Nyár!
Családi nap a Duna-parton
2012. június 23. szombat, 
11 órától–23 óráig
Szõdliget Község 
Önkormányzatának rendezvénye
(program tervezet)

Ingyenes programjaink:
kézmûves foglalkozások, bábszínház, lovaglás, mo-

torcsónakozás, harci jármûvek, versenyautó 
Kisszínpadi  ingyenes programok:
Sportbemutató – Zumba bemutató – közös „reggeli

torna”
„Jó ebédhez szól a nóta” – élõ cigányzenével
Musical részletek – Dunakeszi mûvészeti iskola elõ-

adásában
Táncgála (helyi és környezõ települések tánciskolái-

nak produkciói)
Népzene, néptánc bemutató, táncház
Kistérségi rajzverseny eredményhirdetés
A tavalyi sikerre való tekintettel egész napos „néze-

lõdõ” KISVONAT közlekedik a Duna-Parton (az adomá-
nyért mindenki ajándékot kap).

Természetesen kedvezõ áron kapható egész nap: me-
leg étel, hideg ital, lángos, kürtöskalács, vattacukor, fagy-
lalt, pattogatott kukorica és számos finomság!!

Kézmûves vásárral is készülünk, ahol számos kéz-
mûves mesterség  portékáiból válogathat a hozzánk ellá-
togató.

Parkszínpadi programok egy jegy áráért!
17 órától 23 óráig élõ koncertek, mûsorok, min-

den korosztály számára!
17 órától: Gyermekek szórakoztatása: közös ének-

kel, játékkal, az Apacuka együttes mûsora (egyeztetés
alatt)

18 órától: Országos hírû elõadók, szórakoztatják a
tisztelt nagyérdemût (Megasztár, X- faktor)

19.30 órától: Élõ konga- és egyéb ütõs hangszerek
társaságában elismert DJ segítségével fergeteges dance
party. Minden stílusban mindenkinek……

Szünetben – Tûzzsonglõrök
23 óráig folytatódik a dance party.

* * *

Kedves Szõdligetiek!
A tavalyi évben sikeresen megnyitottuk a régóta zárva
tartott parkszínpadunkat.

Sokan segítették munkánkat felajánlásaikkal, támo-
gatásaikkal, munkájukkal, vagy azzal, hogy részt vettek
a programon szereplõként vagy látogatóként. 

Sikerült Szõdliget határain túllépni szponzorok és ér-
deklõdõk tekintetében is. Elindultunk talán azon az úton,
hogy egy olyan rendezvényben gondolkodhatunk, ami az
egész régióból ide tudja csalogatni az embereket.

Tavaly is óriási segítségek voltak: ingyenes média
megjelenés, plakátok kihelyezése a környezõ települése-
ken, pólók, szitázás, vendéglátáshoz étel-ital felajánlás,
dekorációs anyagok kölcsönzése, ingyenes szolgáltatá-
sok biztosítása, no és persze nem kevés anyagi támoga-
tást is kaptunk.

* * *

A jó munkához idõ kell, ezért nem is henyélünk, elké-
szült az idei nyár programtervezete, amihez ezen a fóru-
mon keresztül is várjuk a további ötleteket, véleménye-
ket, javaslatokat, segítõ felajánlásokat.

Érdeklõdés személyesen a Közösség Házban, vagy
telefonon: 06-30-511-6260, 06-20-99-39-269, e-mailen:
szodliget2012@gmail.com

F E L H Í V Á S

Szeretnénk életre kelteni
községünkben egy felnõtt

énekkart!
Várjuk minden jó hangú,
énekelni szeretõ hölgy és

úr jelentkezését!
Információ a Közösségi

Házban.

RÚGD A
LABDÁT

SZÕDLIGET!
Szõdliget község képviselõ-testülete
2012. április 28-án 10 órától

SZÕDLIGETI MAJÁLIS
keretében a Duna-parti focipályán
megrendezi a VI. Szõdligeti Kispá-
lyás Amatõr Labdarúgó Bajnokságot.

Várjuk mindazon 5+1 tagú csapa-
tok jelentkezését, akik szívesen meg-
mérnék magukat az egynapos bajnok-
ságon.

A jelentkezõ csapatok számától
függõen körmérkõzéses vagy csopor-
tos-kieséses rendszerben szervezzük a
tornát.

A 2x15 perces mérkõzésen cserére
nincs mód, azonban kapust váltani
csapaton belül lehetséges. Félidõk kö-
zött 5 perc szünet lesz térfélcserével.

Nevezési díj nincs!

Korcsoportok: felnõtt (18-99 év)
diák    (14-18 év)
gyermek (10-14 év)  

Korosztályonként minimum négy
csapat jelentkezése szükséges.

A csapatok jelentkezését 2012. áp-
rilis 10-ig várjuk a polgármesteri hi-
vatalban Kolozsi Marikánál, szemé-
lyesen, vagy levélben az alábbi ada-
tok feltûntetésével: csapat neve, játé-
kosok adatai, nevezési díj befizetését
igazoló dokumentum.

HAJRÁ SZÕDLIGET, 
HAJRÁ DUNAKANYAR!
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RÖVID HÍREK

Ciróka farsang

Az idén februárban a legkisebbek
részére is rendezett farsangi mulat-
ságot a Közösségi Házban mûködõ
Ciróka.

A kicsiket továbbra is várják min-
den csütörtökön 10 órától közös dal-
tanulásra, játékra, kézmûveskedésre
a szervezõk.

Szõdligeti-Vándor-Fakanál 2012
(Elõzetes beharangozó)

Még kemény fagyok vannak, nagy havazásokat várunk,
de már most érdemes a 2012-es évi fõzõversenyen elmél-
kedni.

Ugyanis lesz az idén is tavasz és még ennél is bizto-
sabb, hogy lesz fõzõverseny is a CISZE szervezésében.

Végiggondoltuk milyen ételek nem voltak még, mi is
legyen a megmérettetés tárgya.

Úgy döntöttünk, hogy az idén nagyon leegyszerûsít-
jük a dolgokat, hisz néha az egyszerû is lehet nagyszerû
és még ebbõl sem készült két egyforma.

No, szóval az idei fõzõversenyen PAPRIKÁS-
KRUMPLIT kell fõzni.

Az ínyencebbek akár serpenyõs burgonyának is ne-
vezhetik. Készülhet szalonnával, kolbásszal, nokedlivel,
ki hogyan akarja. Nem szabunk határt a fantáziának, min-
denki alkothat kedvére.

A szabályok az elmúlt évekkel azonosak, de a lénye-
get ezúton is összefoglalom:

Idõpont: 2011. április 28. szombat (helyfoglalás:
legkésõbb 9.30-ig, megnyitó, barátságpohár 9.30-kor, tûz-
gyújtás kb. 10 órakor)

Hely: Üvegház Étterem melletti Kisrét
Jelentkezés: 2012. április 20-ig az alábbi elérhetõsé-

geken: tel: +36209120596, vagy 06-27-353-739
E-mail: somogyi.istvan@rubicom.hu
internet: www.cisze.hu (Itt lehet figyelemmel kísérni

a további részleteket, híreket.)
Nevezési díj nincs. Zsûri szervezése folyamatban.
Alapanyagot, felszerelést minden csapat hoz. Korlá-

tozott számban sörpadokat és asztalokat biztosítunk.
Várjuk civil szervezetek, baráti társaságok, pártok,

intézmények jelentkezését.
A fakanál elnyeréséért csak és kizárólag szõdligeti

csapatok indulhatnak, de különdíjért szívesen látunk
Szõdligeten kívüli csapatokat is, tehát õk is részt vehet-
nek a versenyben. dr. Somogyi István

CISZE-elnöke

„AZ ÉN SZIGETEM” címmel
Szõdliget Község Önkormányzata

rajzpályázatot hirdet
1. óvodás
2. kisiskolás                                 
3. felsõ tagozat                         
4. középiskola                              
5. felnõtt
kategóriákban.

A pályamûveket tetszõleges techni-
kával A/4 vagy A/3-as méretekben ké-
szíthetik el a pályázók. 

Egy pályázó egy mûvet adhat be.
A készítõ adatait (név, életkor, lak-

cím, telefon, e-mail elérhetõség) a pá-
lyamû hátoldalára kérjük tollal feltûn-
tetni.

A zsûri Szõdliget mûvészeinek ba-
ráti társasága lesz.

Minden kategóriában értékes tárgy-
jutalommal díjazzuk a helyezetteket.

Beadási határidõ: 2012. április 23.
Eredményhirdetés: 2012. június 23.

Családi Nap rendezvényen 
Helyszín: Szõdliget Duna-part

A pályamûveket az alábbi címre
várjuk:

Közösségi Ház
2133 Szõdliget Szent István u. 29.
Tóthné Kovács Krisztina

További információk:
szodliget2012@gmail.com

Szõdliget külterületén tábla jelzi az arra
haladóknak, hogy elég volt az illegális
szemétlerakásból! Kamera figyeli a szõd-
ligeti erdõket!

FATOLVAJ
Fatolvajt fogott a Rendõrség a Horgásztó
melletti erdõben. A tolvaj több mázsa fa
eltulajdonítását ismerte el. Az eljárás
megindult.

LOPOTT FENYÕ KARÁCSONYRA?
Nem mindenkinek szent és áldott a kará-
csony. Barackosbeli lakótársunk elmon-
dása alapján, kettõ darab régóta nevelge-
tett fenyõt vágott derékba ketté egy jó
szándékúnak közel sem mondható lakó-
társunk. Biztosan szükség volt otthon a
karácsonyfára, de vajon milyen ünnepi
jelkép az, amely mások áldozatos mun-
káját vágja ketté?

Szõdliget az ES TV-ben
2012 januárjától minden héten szerdán
18 óra 15 perctõl a váci ES TV-ben 20
perces összeállítást láthatunk Szõdliget
aktuális eseményeirõl.Az elõzõ hét  mû-
sorát csütörtökön 19 óra 15 perctõl néz-
hetik meg az érdeklõdõk. A  mûsorban a
testületi ülések összefoglalói mellett a
község aktuális programjairól, esemé-
nyeirõl értesülhetünk, bemutatkoznak az
intézmények, tájékoztatást kaphatunk a
községet érintõ intézkedésekrõl.

Szomszédoló
2012. február 17-én a „Kultúrházak éjjel-
nappal” programsorozat keretében a
szõdi Faluházban nyílt  meg Kardos Ti-
bor, Bíró Ferenc szõdligeti és Dr. Kalmár
Géza és Dr. Kalmár Kornélia szõdi mû-
vészek közös kiállítása Tavaszvarázs
címmel. A két község további közös
programok szervezését  tervezi a továb-
biakban.
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MÁRCIUS – 
böjtmás hava

A földmûvesek szá-
mára a március már a
tavaszi munka kez-
dete. Megkezdõdik a
munka a szántóföl-

dön, a gyümölcsösben, szõlõben. Az asszonyok
is vetik a borsót, a répát, zöldséget, a palánták-
nak való magot, dugdossák a hagymát. A korai
krumpli, bab is földbe kerül. Egyszóval vége a
téli szobai munkának, a szövésnek, fonásnak, és
a kézimunkázásnak. A hónap elsõ szerdáján sok
helyen a méhészek is kiengedik a méheket, és a
jószágokat is kihajtják a legelõre.

Népi megfigyelések:
– március, ha nedves, gazdának nem kedvez
– valamennyi köd vagyon márciusban, annyi

zápor lészen az esztendõben
– ha Böjtmás hava száraz, Szent György ha-

va nedves
– fú és havaz, úgy lesz tavasz
– ha márciusban ugrándoznak, láncra per-

dülnek a bárányok, áprilisban újra akolba reked-
nek

– tavaszbúza ravaszbúza
– ha dörög Benedek, akkor 40 napi száraz-

ságra számíthatsz
– amilyen idõjárás van március 9. körül,

olyan marad egész hónapban
– ha január meleg volt, március hideg
– száraz március szép májust jövendöl
– Ha a harangok messze hallatszanak, nagy

esõ következik.
– Sûrû köd égiháborút hoz.
Márciusban elkezdõdik a negyven napos

böjt, amely a keresztény egyházban az elõkészü-
let ideje.

Nagyböjt elsõ napja hamvazószerda, amikor
régebbi idõkben a pap megszentelte az elmúlt
évi szentelt barka hamuját, és keresztet rajzolt
vele a hívek homlokára. A hamuszórás, hamu-
hintés a bûnbánás õsi jelképe, a népi hitben a
hamunak gyógyító erõt is tulajdonítottak.

Tilos volt lakodalmak és bálok tartása, tilos
volt a szórakozás, mindenféle hangos, zenés mu-
latság. A lányok és menyecskék nem viselhettek
élénk színû ruhákat. Szoknyájuk, mellényük, ka-
bátkájuk egyszerûbb díszítésû, sötétebb színû
volt. Az étkezési szokásokra a böjt alatt az volt
jellemzõ, hogy a család nem evett húst, zsíros
ételeket, a gazdasszonyok olajjal vagy vajjal fõz-
tek. Jellegzetes böjti ételek voltak a kenyér, a hal

és a száraz növényi ételek. Ebben az idõszakban
a templomba járók gyóntak, áldoztak, a harago-
sok pedig igyekeztek kibékülni.

A nagyböjt utolsó elõtti hete a virághét,
amely a virágvasárnappal zárul. A leányok ismert
virágvasárnapi szokása volt a kiszehajtás, a
villõzés Nyitra, Hont, Nógrád vármegyék egyes
községeiben. A kisze egy szalmabábu volt, ame-
lyet menyecskének öltöztettek. A lányok ének-
szóval végigvitték a falun, majd a falu végén el-
égették, vagy a vízbe vetették. A hiedelem sze-
rint ezzel kiûzték a faluból a hideget, a telet és a
betegséget, bajt. Visszafele, a faluba jövet egy
feldíszített fûzfaágat, a villõt hozták be, amellyel
bejött a faluba a tavasz, a meleg, a jó idõ és az
egészség. Megálltak egy-egy háznál, ahol a gazd-
asszony egy letört gallyal megveregette a lányo-
kat és ezt mondta: „Mind menjetek férjhez!”

Nagyböjt utolsó hete a nagyhét volt. Nagy-
csütörtökön megszûnt a harangozás a templom-
ban. Nagypéntek Jézus Krisztus halálénak em-
léknapja, a legnagyobb böjt és gyász ideje volt.
Jellemzõ volt, hogy a templomokból kikerült
minden díszítés, és fekete leplekkel takarták le
a szobrokat. Ekkor történt a kálváriajárás, mely
Jézus szenvedéstörténetének felidézését szolgál-
ja. A nagyhét e jellegzetességei még ma is szo-
kásban vannak a katolikus egyházon belül.

Március 12. Gergely napja a középkorban
sokfelé tavaszkezdõ, melegváró nap a Juliánus-
naptár szerint a tavaszi napéjegyenlõség volt. Az
egyház I. Gergely pápát, az iskolák alapítóját ün-
nepli. A naphoz kapcsolódó legismertebb nép-
szokás a „gergelyjárás”. Az adománykérõ, to-
borzó szokás az ország néhány területén leegy-
szerûsödött, máshol, hosszabb, többszereplõs,
színjátékszerû volt.

Március 18-19-21. Sándor, József, Benedek
napja A népi tapasztalat ezekhez a napokhoz fû-
zõdõ hiedelme szerint:

„Sándor, József, Benedek, zsákban hozza a
meleget.

Ám, ha üres a zsák, nem kapod ám, csak a
harmadát.”

Húsvét napjainkban a keresztények legfon-
tosabb ünnepe A Biblia szerint Jézus – pénteki
keresztre feszítése után – a harmadik napon, va-
sárnap feltámadt. Kereszthalálával nem szabadí-
totta meg a világot a szenvedéstõl, de megvál-
totta minden emberbûnét, feltámadásával pedig
gyõzelmet aratott a halál felett.

Idõpontja a tavaszi napéjegyenlõség utáni el-
sõ holdtöltét követõ vasárnap.

Mindennapi hagyományNyelvlecke
George Bernard Shaw mondta: „Bátran ki-
jelenthetem, hogy miután évekig tanulmá-
nyoztam a magyar nyelvet, meggyõzõdésem-
mé vált: ha magyar lett volna az anyanyel-
vem, az életmûvem sokkal értékesebb lehetett
volna, egyszerûen azért, mert ezen a különös,
õsi, erõtõl duzzadó nyelven sokkal pontosab-
ban lehet leírni a parányi különbségeket, az
érzelmek titkos rezdüléseit.”

Gyimóthy Gábor:

Nyelvlecke
(Részlet)

Egyik olaszóra sodrán, 
Ím a kérdés felmerült:
Milyen nyelv a magyar, s hogy hát
Európába hogy` került ?
Elmeséltem, ahogy tudtam, 
Mire képes a magyar. 
Elmondtam, hogy sok, sok rag van, 
S hogy némelyik mit takar,
És a szókincsben mi rejlik, 
A rengeteg árnyalat, 
Példaként vegyük csak ezt itt: 
Ember, állat hogy` halad?
Elmondtam, hogy mikor járunk, 
Mikor mondom, hogy megyek. 
Részeg, hogy dülöngél nálunk, 
S milyen, ha csak lépkedek.
Miért mondom, hogy botorkál
Gyalogol, vagy kódorog, 
S a sétáló szerelmes pár, 
Miért éppen andalog?
A vaddisznó, hogy ha rohan, 
Nem üget, de csörtet – és 
Bár alakra majdnem olyan 
Miért más a törtetés?
Mondtam volna még azt is hát, 
Aki fut, mért nem lohol?
Mért nem vág, ki mezõn átvág, 
De tán vágtat valahol. 
Aki tipeg, mért nem libeg, 
S ez épp úgy nem lebegés, -- 
Minthogy nem csak sánta biceg, 
S hebegés sem rebegés! 
Mit tesz a ló, ha poroszkál, 
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál, 
Avagy akár bóklászik. 
Lábát szedi, aki kitér, 
A riadt õz elszökell. 
Nem ront be az, aki betér.
Más nyelven hogy` mondjam el? 

(Gyimóthy Gábor elõadása a magyar
nyelvrõl március 15-én 14 órakor kezdõdik
a Közösségi Házban.)

Szodliget_2012-marcius_JAV2.qxd  3/5/2012  5:43 PM  Page 14



15

189 éve, 1823. január 1-jén Kiskõrösön
született Petõfi Sándor magyar költõ, for-
radalmár, a magyar költészet kiemelkedõ
alakja. Legismertebb versei: Tisza, Egy
gondolat bánt engemet, Nemzeti dal,
Anyám tyúkja, Szeptember végén, a XIX.
század költõi, János vitéz, drámája: Tigris
és hiéna, regénye: A hóhér kötele, komikus
eposza: A helység kalapácsa.

55 éve, 1957. február 2-án hunyt el Neu-
mann János zsidó származású magyar ma-
tematikus, tudós Az elektronikus számító-
gépek logikai tervezésében kiemelkedõ ér-
demeket szerzett.

Alapvetõ gondolatait – a kettes szám-
rendszer alkalmazása, memória, program-
tárolás, utasításrendszer – Neumann-el-
vekként emlegetjük. Õ alkotta meg az elsõ

olyan számítógépet, amely a memóriában tárolja a programot
is. Ennek a számítógépnek a terve és a továbbfejlesztett Neu-
mann-elvek alapján készülnek a mai számítógépek is.

130 éve, 1882. február 2-án született
James Joyce (James Augustine Aloysius
Joyce) a híres ír költõ, író és kritikus. Fõbb
mûvei: Eveline, Ifjúkori önarckép, Ulysess,
Finnegan ébredése.

200 éve, 1812. február 7-én született
Charles Dickens, az angol irodalom egyik
nagy alakja. Ismert mûvei: A Pickwick klub,
Twist Olivér, Karácsonyi ének, Copperfield
Dávid.

90 éve, 1922. február 10-én született
Göncz Árpád József Attila-díjas magyar
író, mûfordító és politikus . Õ fordította ma-
gyarra a Tövismadarakat és a Gyûrûk Ura
címû regény jelentõs részét.

80 éve 1932. február 13-án született Bu-
dapesten Grétsy László nyelvész, a
nyelvtudományok kandidátusa, SZOT-,
Ifjúsági és Nemzetközi Társadalomtudo-
mányi Díjas Kiváló Népmûvelõ. Pályafu-
tását 1954-ben a Magyar Tudományos
Akadémia Nyelvtudományi Intézetének
tudományos munkatársaként kezdte, majd
1971-tõl a mai magyar nyelv osztályveze-

tõje volt. 1987 óta az ELTE Tanárképzõ Fõiskolai Kar ma-
gyar nyelvi tanszékvezetõ fõiskolai tanára, valamint a Magyar
Televízió nyelvi bizottságának társelnöke. Szerkesztõ bizott-
sági tagja a „Magyar Nyelvõr”-nek és az „Élet és Tudomány”-
nak.

200 éve, 1807. február 14-én született
Batthyány Lajos, Magyarország elsõ mi-
niszterelnöke.

210 éve, 1802. február 26-án született
Victor-Marie Hugo francia író, költõ és
drámaíró. Legismertebb mûvei: A párizsi
Notre-Dame, A nyomorultak, A nevetõ em-
ber, Kilencvenhárom.

110 éve, 1902. február 27-én született
John Steinbeck ír származású amerikai
író, novellista és színmûíró. Legismertebb
mûvei:Kedves csirkefogók, Egerek és em-
berek, Érik A gyümölcs, Édentõl keletre,
Volt egyszer egy háború.

195 éve, 1817. március 2-án Nagyszalon-
tán született Arany János († Budapest,
1882. október 22.) magyar költõ, a Kisfa-
ludy Társaság elnöke, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia igazgatója és fõtitkára.

Mûvei: Toldi-trilógia, A walesi bárdok,
Szondi két apródja, Hídavatás, Letészem a

lantot, Buda halála, Epilógus és mûfordítások: Hamlet,dán ki-
rályfi, Szentivánéji álom stb.

164 éve 1848. március 15-én volt a magyar-
ság egyik legnagyobb ünnepe: a forradalom.
Ezen a napon az egyetemi ifjak tüntetésbe
kezdenek a Habsburg elnyomás ellen, és vér
nélkül diadalra jutva megalakítják a függet-
len magyar kormányt, amit a császár a ma-
gyarok hõsies szabadságharcának ellenére csak az Orosz Biro-
dalom segítségével tud leverni.

131 éve, 1881. március 25-én Nagyszent-
miklóson született Bartók Béla (†New
York, 1945. szeptember 26.) a 20. század
egyik legnagyobb zeneszerzõje, zongora-
mûvész, népzenekutató, a közép-európai
népzene nagy gyûjtõje, a Zeneakadémia ta-

nára. Mûvei: A kékszakállú herceg vára, A fából faragott király-
fi, A csodálatos mandarin, Divertimento, Concerto, Cantata pro-
fana, versenymûvek, kórusmûvek, népzenei írások stb.

60 éve, 1952. április 1-jén New Yorkban meg-
halt Molnár Ferenc (született Neumann Fe-
renc, Budapest, 1878. január 12.) író, drámaíró,
újságíró. Mûvei: Az ibolya (1921); Az üvegci-
põ (1924); Játék a kastélyban (1926); Olympia
(1928); Egy, kettõ, három (1929) (színmûvek);
A Pál utcai fiúk (1907) (regény) stb.

Báli Péterné

TUDJA-E, HOGY…?      É V F O R D U L Ó N A P T Á R
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1908. október 14-i számában a Váci Hír-
lap egy írásában így számolt be a gyár
átalakításáról: „A szõdrákosi téglagyár
környékünk egyik legrégibb ipartelepe, az
utolsó két év alatt teljesen modernné vált.
Amikor 1878-ban dr. lovag Floch-
Reyhersberg Henrik János nyug. m. kir.
pénzügyi tanácsos a gyárat az akkori
részvénytársaságtól megvette, az üzem
csakis kézi erõvel ment. Így maradt egé-
szen 1907 õszéig, amikor a jelenlegi tu-
lajdonos, apjának iparfejlesztõ gondol-
kodását örökölve, teljesen modern tégla-
prést állított fel, melynek munkaképessé-
ge naponként körülbelül 15000 géptégla.
A téglagép hajtására egy lokomobil lett
felállítva, amelynek helyére a nyár folya-
mán egy lóerõs szívógázmotort szereltek.
Magyarországon ez az elsõ téglagyár,
mely a legmodernebb, üzemben legol-
csóbb hajtóerõvel van berendezve. A ha-
talmas gép teljesen zajtalanul jár, s egy
körülbelül 100-120 kg faszenet fogyaszt s
így üzemére 5-6 korona a költség. Az
agyagbánya mintegy ezer méterre fekszik
a gépháztól, s az agyag kis vasúti kocsik-
ra rakva, a síneken lovak által vontatva
érkezik a gépház elé, ahol a nagy felvo-
nógép felhúzza az egész kocsit a prés fö-
lé, s a biztonsági vasszerkezettel ellátott
garatba önti. A zúzóhenger által feldol-
gozott agyag a csigán keresztül jut, mint
téglalepény a vágóasztalra, ahol egy vá-
gással két téglát szelnek le a folyton kife-
lé nyomuló agyaglepénybõl. A kész tég-
lák kis kocsikon, síneken szállíttatnak a
szárító fészerek alá, ahonnan kiszáradá-
suk után az égetõ körkemencébe viszik. A
kézzel való téglavetés azonban nem szûnt
meg; a „sarasoknak” egy négy lóerejû
benzinmotor húzza a vizet. Ez a motor
termeli mellékesen a kastély és gyár vilá-
gítására szükséges villamos áramot is oly
módon, hogy a gép felesleges ereje az ak-
kumulátorban felhalmozódik úgy, hogy
este amikor a világításra szükség van, a
motor nem is jár. Ez a motor látja el a
kastély víztartályát is (12000 liter ûrtar-
talommal). Az összes gépházak egymás
közt s az irodákkal telefonnal vannak ösz-
szekötve, az irodában természetesen kör-

nyékbeli telefonállomás is van a gödi köz-
pontba bekapcsolva s ott végzõdnek a
szõdrákos-csörög-gödi gazdaság telefon-
hálózata 22 állomásának huzaljai is. A
munkáslakásokat a tulajdonos áldozat-
készsége folytán most már annyira átala-
kították, hogy majdnem minden család-
nak van a külön szobáján kívül külön
konyhája és éléskamrája; a nõtleneknek
külön hálótermek állnak rendelkezésükre.
Balesetek elkerülésére a legmodernebb
óvóintézkedések állanak fenn. A munká-
sok létszáma kb. száz; ezek között több
olyan van, aki már 30 éve dolgozik Szõd-
rákoson. Az ottani állami elemi népisko-
lát a Duna mellett építtette fel 1904-ben
dr. lovag Floch-Reyhersberg Alfréd a leg-
újabb mintára s örömmel megállapíthat-
juk, hogy a részben külföldi munkások
második, illetõleg harmadik generációja
már teljesen magyarok.”

Egy újsághirdetésbõl képet kapunk a
téglagyár századforduló után gyártott ter-
mékeirõl és azok áráról is. Szintén a Vá-
ci Hírlapban, az 1908. december 25-én
kelt számban a téglagyár újsághirdetést
tett közzé. Ebben Floch kis mennyiség-
ben is igen jutányos áron ajánlja elismert,
kitûnõ minõségû gyártmányait. A teljesen
sima (homlokzati) géptégla ezre 40, szá-
za 4 korona volt. Az íves kúttégla (1-1,5
méter átmérõjû kutakra) ezre 60 korona,

de kínált még a padlás-, konyhaburkolat-,
és csatornatéglát, valamint cserepet is.

A tanácsköztársaság idején, 1919-ben
Szõdön használt pecsétek között találjuk
többek között a téglagyár dolgozóinak
bélyegzõjét is az alábbi körirattal:
„Floch-Reyhersberg Szõdi Szocializált
Üzemeinek / Népbiztosi / Megbízottja”

Arról, hogy meddig mûködött a tégla-
gyár ellentmondó adatok állnak rendelke-
zésünkre. Vélhetõen az ispán, mint a gyár
vezetõje csak 1910-ig dolgozott itt (majd
öt tantermes magániskola lett a lakásá-
ból), ugyanakkor 1920, 1924 évekrõl is
vannak még a mûködésre utaló adatok.
Másutt az olvasható, hogy 1915-ben a
gyár veszteségessé vált, ezért felszámol-
ták. 1920-ban a megszûnt gyár munkási
szétszéledtek, ezzel a telep elnéptelene-
dett. Azt hogy a veszteségessé válás és a
munkások elköltözése közötti öt évben
mi történt nem tudjuk, vélhetõen a gyár
hasztalan próbált fennmaradni. 1924-ben
már az épületeket is lebontották, helyü-
kön 1925-ben diffúziós, rapid eljárással
mûködõ, szintén Floch tulajdonú szesz-
gyárat létesítettek. A lebontott téglaégetõ
körkemence anyagából a birtokos 1923-
ban Szõdliget-telep igényeit jobban ki-
elégítõ, újabb és nagyobb állami elemi
népiskolát építtetett a „vasúti indóház”,
vagyis a szõdi vasútállomással szemben.

A gyár mementójaként egy régi épület
(„hosszú ház”) a Budapestet Váccal ösz-
szekötõ 2-es számú fõközlekedési út mel-
lett eredeti állapotában még ma is áll. A
hajdani gyár területén napjainkban a
Polytechnik Hungária Kft. mûködik.

Volentics Gyula

VOLT EGYSZER EGY TÉGLAGYÁR
IV. rész

Az agyagba égetett múlt emlékei Szõdligeten is jelen vannak. Beszédesek a lakóházak bélyeges tég-
lái, melyek zömében 1872 és az 1920-as évek közötti idõszakban a helyi téglagyárban készültek.

K Ö S Z Ö N E T N Y I L V Á N Í T Á S

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik férjemet, 
Tolnai Bélát utolsó útjára elkísérték, és nagy fájdalmunkban osztoztak.

Tolnai Béláné
és családja
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A túratervben szereplõ túráról az érdeklõdõk, az indulás elõtt két-három héttel, részletes tudnivalókat tartalmazó túrakiírást
olvashatnak a www.cisze.hu és a www.szodliget.hu honlapokon. Amennyiben a túra vezetõjével szeretnének kapcsolatba lépni, a
megadott e-mail címre levelet írhatnak. (Az egész éves túraprogram honlapunkon megtalálható.)

Mindenkit szeretettel várunk a túráinkon!

2012. I. félév túrái
idõpont elnevezés útvonal táv túravezetõ kapcsolat
Március 3. Pest Megyei Piros 6. szakasz Isaszeg - Gyömrõ 19,3 km Papp István pappistvan@rubicom.hu
szombat gyalogtúra
Március 17. Pest Megyei Piros 7. szakasz Gyömrõ - Péteri 13,2 km Dinka Péter dinkapeter@rubicom.hu
szombat gyalogtúra
Március 31. Szomszédolás a Cserhátban Csõvár (Csõvári szõlõk) - 10 km Dinka Péter dinkapeter@rubicom.hu
szombat gyalogtúra Csõvári-vár - Nógrádsáp
Április 14. Pest Megyei Piros 8. szakasz Péteri - Csévharaszt 16,2 km Dinka Péter dinkapeter@rubicom.hu
szombat gyalogtúra
Április 29. A Budai hegyekben Bécsi út - Hûvösvölgy 13,9 km Dinka Péter dinkapeter@rubicom.hu
szombat Országos Kéktúra 14. sz. túra
Május „Örökségeink útján” Zöldút A tavalyi nagysikerû kb: 45 km Dinka Péter dinkapeter@rubicom.hu
pontos dátum kerékpártúra nógrádi kerékpártúra folytatása
még nem ismert
Május 1. A Tátorján nyomában Vácrátót vm. - Vácduka - 9 km Papp István pappistvan@rubicom.hu
Kedd gyalogtúra Cseke-kápolna - Cseke-

völgy - Váchartyán
Május 5. A Dunakanyar felett Zebegény - Szent Mihály- 10,3 km Sinka Zsuzsa zsuzsasinka01@gmail.com
szombat gyalogtúra hegy - Nagymaros
Május 26-27. Madárlesen a Pest megyei piroson Csévharaszt - Ócsa, 2 nap, Horváth Tibor hft@rubicom.hu
szombat-vasárnap Pest Megyei Piros 9-10. szakasz Dunavarsány - Ócsa 39,7 km

kerékpártúra
Június 9. Cserháti dombokon Becske - Szandaváralja - 26 km Dinka Péter dinkapeter@rubicom.hu
szombat Országos Kéktúra Cserhátsurány - Nógrádsipek

19. sz. túra 1. szakasz

Szõdligeti Túrázók Köre 2012. I. félévi túraterve

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

A házi segítségnyújtást igénybe vevõ személynek saját lakó-
környezetében biztosítják az önálló életvitel fenntartása érdeké-
ben a szükséges ellátást. A gondozást szakképzett gondozónõk
végzik.

Házi segítségnyújtás keretében milyen segítséget nyúj-
tunk?

A leggyakrabban ellátandó tevékenységek:
segítõ kapcsolat kialakítása és fenntartása
szükség esetén napi személyi higiéné biztosítása (mos-
datás, öltöztetés)
napi bevásárlás
mosogatás
háziorvosokkal konzultáció
rosszullét esetén háziorvos értesítése

gyógyszerek felíratása, kiváltása
elkísérés orvoshoz, illetve annak megszervezése
segítõ beszélgetések 
ügyintézésekben segítségnyújtás
a gondozott személy családtagjaival kapcsolattartás

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

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

Cím:
2133 Szõdliget, Szabadság tér 11.

Telefonszám:
352-246, 06-30-485-9298

Holeczné Nagy Mária
Gondozási Központ vezetõ

Tisztelt Lakosság!
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In memoriam 
Szöllõsi György

Mindig csodáltam az építészetet. Csodáltam ezt az õsi tudományt. Iga-
zából soha nem tudtam eldönteni, hogy technikai, mûszaki diszciplína-e,
vagy inkább mûvészet. 

Mindig csodáltam az építészeket, mert munkájukhoz nem elég a ma-
tematika, a fizika és más objektív tudományok alapos ismerete. Kell,
hogy legyen bennük valami más, valami több is: érzékenység, tisztelet,
alázat. Amitõl nemcsak jó, hanem szép is az, amit alkotnak. Amitõl mû-
veik sokáig fennmaradnak, mert nemzedékeken át magától értetõdõ, hogy
azokra vigyázni kell, azokat meg kell becsülni. Nem elég, ha csak jó épü-
leteket alkotnak, de azoknak szépeknek is kell lenniük. A jó és a szép
pedig nemcsak tökéletes mûszaki megoldásokat és vizuális élményt je-
lent. Sokkal inkább harmóniát. Harmóniát régi és modern között, harmó-
niát a környezettel, harmóniát az emberrel és a mindennapi élettel.

Szöllõsi Gyurit, az embert, gyerekkorom óta ismertem. Az építészt
viszont csak sok évvel késõbb ismertem meg. Amikor házat tervezett ne-
kem. Többször eljött hozzánk és olyankor órákon át beszélgettünk. Ami-
kor már harmadszor telt el a délután úgy, hogy akár egy elnagyolt skicc
is elõkerült volna a házról, akkor udvariasan megkérdeztem, hogy még-
is mikor kezd hozzá a munkához. Kicsit elpirult és halkan, kissé csaló-
dottan azt mondta: 

– De hiszen egyfolytában a te házadon dolgozok.
Látva kérdõ tekintetemet tovább folytatta:
– Tudod, a ház, az nem néhány téglalap a papíron. Azok a falak, ami-

ket nekem meg kell rajzolnom, a te és a családod életének kereteit fog-
ják meghatározni nagyon hosszú idõre. Ahhoz, hogy azok a vonalak jó
helyre kerüljenek, hogy abban a házban jól érezd magad és szívesen éld
le benne az életed, nekem tudnom kell, hogyan élsz, ismernem kell a szo-
kásaidat, a rigolyáidat. Tudnom kell, hogyan töltöd a napjaidat, mikor,
hogyan étkezik a család, ki mikor megy aludni, hogyan szeretsz fürdeni…
Ezért töltök nálad olyan sok idõt, hogy megértsem, milyen házat kell ne-
ked terveznem.

Szép házat tervezett. Nekem is. Olyat, amiben jó élni. Egy kicsit az
õ háza is ez. Ha végigmegyek Szõdliget utcáin, itt is – ott is feltûnnek
az õ házai. Bennük élünk, a mindennapjaink részei. Meghatározzák
Szõdliget arcát, hangulatát. Egy-egy tetõ vonalvezetésében, egy-egy
homlokzat képében feltûnnek a régi népi építészet letisztult, örökéletû
formái, amelyek összetéveszthetetlenné teszik épületeit. Bennük pedig
emberek élnek – örömeikkel, szomorúságaikkal, gondjaikkal. Azok az
emberek, akiket Szöllõsi Gyuri tisztelt, szeretett és ismert. Ismerte az éle-
tüket, a szokásaikat, a rigolyáikat – hiszen azokat vette körbe falakkal.
Mély szakmai tudással és a szakmája iránti alázattal. 

Gyuri elment közülünk. Mégis velünk lesz még nagyon-nagyon soká-
ig. Ez csak a legkiválóbbaknak adatik meg. Szeretete és embersége kövek-
be, téglákba és betonba öntve velünk marad. Körbe veszi az életünket.  

k.g.

TESTÜNK – LELKÜNK – SZELLEMÜNK EGYSÉGE,
HARMÓNIÁJA címet viselõ rendezvény sorozatunk

2010 áprilisa óta minden hónap
második szombat délutánján
került megrendezésre a Közös-
ségi házban.

Összejöveteleinken minden
alkalommal volt vezetett medi-

táció, relaxáció, ezzel is segítve az ellazulást, feltöltõdést,
pozitív világkép megerõsítését. Fontos szempont, hogy a
csoport tagjai minél több tapasztalást éljenek át. Számos
témakört körbejártunk. Szakembereket hívtunk. Bátran ki-
jelenthetem, hogy minden alkalommal testileg- lelkileg-
szellemileg feltöltõdve, jó hangulatban mentünk haza, és
már készültünk a következõ eseményre.

2012-be is folytatjuk „munkánkat” továbbra is minden
hónap második szombat délutánján 14 órától várjuk az ér-
deklõdõket. Az április 14. összejövetelünkön fogjuk a két
éves születésnapunkat ünnepelni.

Természetesen ekkor, és addig is szeretettel várunk min-
den új érdeklõdõt.

Érdeklõdni lehet: Közösségi Ház, valamint:
nita.a@freemail.hu

SZÕDLIGETI HÍRFORRÁS
HIRDETÉSI DÍJAI

1/16 oldal ff: 4.000.-, színes 6.000.-, 1/8 oldal ff: 6.000.-, színes: 8.000.-, 
1/4 oldal ff: 9.000.-, színes: 12.000.-, 1/2 oldal ff: 12.000.-, színes 18.000.-, 
1/1 oldal ff: 20.000.-, színes 30.000.-, l/1 oldal színes belsõ borító 40.000.-, 

1/1 oldal színes hátsó borító 50.000.- Ft.
Az árak egy megjelenésre vonatkoznak és az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Gyakorisági kedvezmény: 
5 hirdetés egyidejû megrendelése és kifizetése esetén 40%.

Hirdetéssel kapcsolatos telefonszám: 30/5300-825

Horvátországban, festõi környezetben, Szõdligettõl
mindössze 600 km-re, közvetlen tengerparti, tökélete-
sen fölszerelt, kertes nyaraló (nem apartman) 4-5 fõ

részére, heti turnusokban kiadó. Telefon: 30/5300-825
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Sződliget központjában található mediterrán hangulatú szalonunk. Modern, klimatizált 
fitnesz-termünk cardio és alakformáló gépei a legmagasabb igényeknek is megfelelnek.
• Alakformáló, tánc- és zsírégető órák.
• Napfényes váró és pihenőrész, recepció, öltözők, proteinbár.
• Finn infrakabin fény- és aromaterápiával.
• Szolárium bio-barnító csövekkel.
• Gyermek játszósarok.
Mindez nagyon kedvező árakon!
Alkalmi jegy: 500 Ft • Havi bérlet: 5000 Ft
Címünk: Sződliget, Somogyi Béla u. 26. (CBA fölött)
Telefon: 06-30 466-4631
www.liget-welness.hu
Nyitva tartás:
Hétfő, szerda, péntek délelőtt: 07.00 - 11.00
Hétfő, szerda, péntek délután: 17.00 - 21.00
Vasárnap: 08.00 - 10.00

Testedzés és fogyókúra
Egy fitnesz, ahol Te vagy a fontos!

Sz dligeti Duna part bútoráruház, 2012-ben is, folyamatos, minden 
termékre kiterjed  10-20-30%-os kedvezményekkel várja kedves 
vásárlóit, a (Petrol Benzinkút) háta mögötti udvarban. Tel./Fax: 06-27/352-527 

  
Minden CARDO termékre 20%  
 

  Franciaágyak 
 

  Ágybetétek 
 

  Kanapéágyak 
 
 
 
Feny  Anikó ágynem tartós ágykeret gázrugós kivitelben  
 

  90x200-as    65,000,- 
 

  140x200-as   79,000,- 
 

  160x200-as  88,000,- 
 

  180x200-as   91,000,- 
 

További engedményekkel várjuk vásárlóinkat Vác, Kiskörút 7 sz. alatti üzletünkben is. 
(Kórház mellett) Tel./Fax: 06-27/301-260 Honlapunk: www.dunakanyarbutor.hu 
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2012. március 15. Ünnepi megemlékezés, ünnepi rendezvények
a Közösségi Házban

2012. április 28. Vándor Fakanál Fõzõverseny
Rúgd a labdát Szõdliget

2012. május 12. Községi egészségnap

2012. május 20. „Keszeg” Horgászverseny gyerekek részére
KRESZ NAP

2012. június 4. Trianoni megemlékezés

2012. június 9. Veterán autók találkozója

2012. június 23. CSALÁDI NAP

2012. június 24. Szuhovszky Béla emlék-horgászverseny

2012. augusztus 20. Ünnepi megemlékezés

2012. szeptember 8. FALUNAP

2012. szeptember 28. Mihály Napi Vásár az óvodában

2012. október 23. Ünnepi megemlékezés

2012. november 4. Fáklyás felvonulás

2012. december 5. Mikulás várás a Szabadság téren

2012. december 8. Idõsek Napja

2012. december 16. Falu-karácsony

Miénk a Színpad rendezvény az iskolában
Mézeskalács falu

Adventi gyertyagyújtás advent vasárnapjain

2012. március 15. Ünnepi megemlékezés, ünnepi rendezvények
a Közösségi Házban

2012. április 28. Vándor Fakanál Fõzõverseny
Rúgd a labdát Szõdliget

2012. május 12. Községi egészségnap

2012. május 20. „Keszeg” Horgászverseny gyerekek részére
KRESZ NAP

2012. június 4. Trianoni megemlékezés

2012. június 9. Veterán autók találkozója

2012. június 23. CSALÁDI NAP

2012. június 24. Szuhovszky Béla emlék-horgászverseny

2012. augusztus 20. Ünnepi megemlékezés

2012. szeptember 8. FALUNAP

2012. szeptember 28. Mihály Napi Vásár az óvodában

2012. október 23. Ünnepi megemlékezés

2012. november 4. Fáklyás felvonulás

2012. december 5. Mikulás várás a Szabadság téren

2012. december 8. Idõsek Napja

2012. december 16. Falu-karácsony

Miénk a Színpad rendezvény az iskolában
Mézeskalács falu

Adventi gyertyagyújtás advent vasárnapjain

(Pontos idõpontokról késõbb tájékoztatjuk Olvasóinkat!)

Szõdliget község
kiemelt rendezvényei 2012-ben

Szõdliget község
kiemelt rendezvényei 2012-ben

(Önkormányzati és civil szervezetek bejelentett rendezvényei)
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