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A SZŐDLIGETI EMBEREK MEGVÉDTÉK OTTHONUKAT!

Árvízi napló
A védekezést 2013. június 4-én kezdtük és a több száz
sződligeti lakos aktív részvételének, 57 tűzoltónak és két
vízügyi tanácsadónak (Felső Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóságtól), 47 hivatásos katonának és több tucat más községekből érkezett önkéntesnek köszönhetően (Kosd, Sződ,
Vácrátót és még sokan mások) a gát két nap alatt, rekord
idő alatt elkészült.
A korábbi években az árvízi védekezésnél közel 60.000
árvízi zsákot használtak el. Most, a történelmi méretű
árhullámhoz 115.000 db homokzsák került beépítésre,
amelybe közel 2000 m3 homokot töltöttünk.
2013. június 9-én tetőzött a Duna 105,82 mBf-on. A
védmű magassága 106,0 mBf volt, azaz 18 centiméter tartalék volt a gát magasságában.
2013. június 3.
A kormányszóvivő sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott,
hogy az elmúlt ötven év legmagasabb dunai vízállására számíthatunk. 860 centiméter körül tetőzhet a Duna, vagyis a
jelenleginél körülbelül három méterrel lesz magasabb a vízszint a hét végén.
Az elmúlt időszakban a Dunán vízgyűjtő területén lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt a kialakult helyzetre
való tekintettel I. fokú árvízvédelmi készültséget rendeltem
el Sződliget közigazgatási területén, a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm.
rendelet 13. § (1) bekezdése szerint jogkörömben eljárva.
2013. június 4.
Tisztelt Sződligeti Polgárok!
A mai napon emberfeletti erővel sikerült a több száz munkáskéznek megtölteni 29.000 db homokzsákot. Ezzel elfogyott az önkormányzati készlet, de 21.00 órára a Katasztrófavédelemmel való együttműködés keretében a Váci Tűzoltóságon átvettük az újabb 20.000 db árvízvédelmi zsákot.
Köszönöm minden sződligeti és nem sződligeti embernek a mai munkáját, amellyel szilárd alapot teremtettünk a
védekezéshez.
A holnapi napon reggel 8.00 órakor folytatódik a zsákok
töltése, majd déli 12.00 órától lezárásra kerül a 2-es főútvonal és megkezdődik az árvízvédelmi töltés kiépítése.
A holnapi munka nem ér véget sötétedéskor! Éjt nappallá téve töltjük és rakjuk a zsákokat egészen addig, ameddig
fel nem épül az árvízvédelmi töltés.
Kérem ne felejtsék el azt, hogy az évszázad legnagyobb
árhullámától kell megvédenünk településünket!

Minden az árvízrõl egy helyen!
http://www.facebook.com/
Szõdliget, ahol élni jó

A NAGYOK

A KICSIK

Kérek minden sződligeti lakost, hogy lehetősége szerint
vegyen részt az árvízi védekezésben.
Várom Önöket a holnapi napon is a gáton!

2013. június 6.
A sződligeti ifjúság is kiveszi részét a munkából
Az ifjú középiskolások ma tanulás és iskola helyett a gátra jöttek, hogy részt vegyenek ők is annak megépítésében.
Jó hangulattal és kemény munkával járultak hozzá a védekezéshez, amelyet külön is köszönünk nekik.
2013. június 7.
Sződliget apraja a gáton
A sződligeti óvoda a mai napon nagy erőkkel vonult fel
a gátra. Három turnusban érkezett meg hozzánk a legaktívabb munkaerő csoport, amelyet csak látni lehet – nemcsak
a sződligeti Duna parton, de tán az egész országban.
Az új munkaerő lelkesen, odaadóan zsákolta a homokot,
bár kicsivel több irányítást igényeltek, mint nagyobb társaik.
Az ifjú gátépítők néhol nem látszottak ugyan ki a homokzsákok mögül, de segítőik gondoskodtak arról, hogy mindenki megtalálja a helyét, s részt vehessen a község védelmében. Köszönjük a megtöltött zsákokat, s azt a sok mosolyt, amelyet a felnőttek arcára csaltak ma délelőtt.
Ekkor már III. fokú az árvízvédelmi készültség.
Gratulálok minden sződligeti és nem helyi segítőnek: ma
késő délutánra megtelt mind a 110 ezer zsák, s elkészült a gát.
Bizony! Mi, akik kint voltunk, elmondhatjuk: rekord idő
alatt (2 nap) rekord mennyiségű zsákot töltöttünk meg (120
ezer), amelyből a szakemberek meg tudták építeni a gátat.
Mostantól csak biztonsági tartalékokat töltünk.
Köszönöm minden kedves résztvevőnek a legfiatalabbtól
a legidősebbig a szorgos munkát és az összefogást.
Megemlítendő, hogy a Váci Börtön és Fegyház 5 fogvatartottal segítette a munkát. Nekik is köszönet jár.
Rendkívüli idők rendkívüli embereket szülnek, s azok itt
laknak Sződligeten. – Önök azok!
Juhász Béla
ÉS A GÁT

AZ IFJÚSÁG

A GÁT

A HIVATÁSOS SEGÍTÕK
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MEGTÖRTÉNT AZ ERDŐTELEPÍTÉS!
Az elmúlt hónapban több mint 24.000 facsemete került elültetésre a kerékpárút melletti területen. A Magyarországon
őshonos nagy méretű, mézgás éger és szürke nyár facsemeték a korábban kivágott akácok helyére kerültek. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal befogadta a kifizetési kérelmet, így Sződligetnek egy fillérjébe sem fog kerülni az
erdőtelepítés.
A Tiszta Forrás Szövetség tagjaiból álló képviselő-testület
még 2011-ben döntött úgy, hogy végrehajtja a korábbi ciklusokban elfogadott, de valamilyen ok miatt meg nem valósított 10 éves erdőgazdálkodási tervet. A 2006-ban, illetve 2007-ben elfogadott terv tartalmazta azt erdőmegújítási
programot, amely szerint a vadászház és a kerékpárút közötti erdőrészletben, az életciklusa végén lévő, száraz akácfákat kivágják.
Az erdőtörvény alapján egy letermelt erdőben kötelező
az újratelepítés. Mivel ez az erdő a Duna–Ipoly Nemzeti
Park területe, van még egy kritérium: csak őshonos fafajtákat lehet telepíteni. A korábbi testület megbízott egy erdőmérnököt, hogy térképezze fel a termőhelyet és adjon javaslatot arra, hogy milyen fafajtákat érdemes ide telepíteni.
Az erdőmérnök szakvéleményét a jelenlegi képviselő-testület fogadta meg és a 2005-ben történt – nem túl sikeres –
kisméretű kocsányos tölgy telepítés helyett, nagyméretű őshonos mézgás éger és szürke nyár ültetése mellett döntött.
Az előző évben a talaj-előkészítő munkák történtek meg,
az idén pedig telepítésre került 24.080 db éger és szürke
nyár csemeték elegye.
A telepítés teljes költségét az Európai Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési alap finanszírozta.

A tervszerűen elvégzett erdőfelújítás helyén ma már
szép, egészséges, gyorsan növő facsemeték sorakoznak. Az
erdőgazdálkodás hosszú távú feladat és csak parkjaink megfontolt, előrelátó tervezésével lehet biztosítani, hogy
Sződliget húsz-harminc év múlva is megtartsa liget jellegét.
A feladatot mi most elvégeztük. Kérjük Önöket, hogy óvják a fiatal erdőt, vigyázzanak Önök is csodálatos településünk ligeteire!
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Újabb utcák kaptak Sződligeten szilárd útburkolatot
Most az Új utca, a Kossuth utca, Jókai utca és Meggyfa utca egy része lett leaszfaltozva. A beruházás fedezete, az önkormányzat takarékos gazdálkodásának eredményeként keletkezett elmúlt évi költségvetési pénzmaradvány. A jövőben
tovább folytatódik az útépítési program.

Szõdliget község honlapján kikértük a szõdligeti polgárok véleményét arról, hogy mit tartanak az önkormányzat legfontosabb feladatainak a következõ egy évben? A válaszadó többsége, a felsoroltak közül a közutak és járdák felújítását jelölte meg.
Véleményem szerint egy választott testületnek kötelessége megfelelni a választói akaratnak, ezért megkerestük azt, hogy milyen forrásból tudunk eleget tenni ezeknek igényeknek.
Szõdliget képviselõ-testülete olyan jól gazdálkodott az elmúlt
évben, hogy 14 millió forint felhasználható pénzmaradvánnyal
zárta a 2012-es esztendõt. Ebbõl az összegbõl került felújítása
május elsõ napjaiban négy szõdligeti utca. Megújult az Új utca,
a Kossuth utca, a Jókai utca és a Meggyfa utca egy része is.

2010-ben Szõdligeten 10 utcából még csak 6 volt szilárd burkolatú. Most büszkén mondhatom, hogy ez az arány jelentõsen
javult. 2013-ban 10 utcából már 8 utca rendelkezik szilárd burkolattal, vagyis mindössze két és fél év alatt 60%-ról 80%-ra
bõvítettük községünkben a szilárd burkolatú utak arányát.
Mindezt úgy, hogy 2013-tól az állam jelentõsen megcsapolta az
önkormányzati bevételeket. Elvonásra került például annak a
gépjármû súlyadónak a 60%-a, amibõl korábban az önkormányzatok fedezni tudták az útépítések, útjavítások költségeinek egy
részét. A jövõ nagy kihívása lesz megtalálni a lehetõségeket,
hogy tovább tudjuk folytatni az útfelújítási, útépítési programunkat.

Sződliget 8 milliós pályázattal indult a közbiztonság fejlesztési pályázaton

Térvilágítás telepítésével újabb állomásához érkezett a Szõdligeti Duna part fejlesztése
őrségi körzeti megbízotti irodát. Ennek
működésével és a közbiztonságra gyakorolt hatásával kapcsolatban nagyon jók a
tapasztalatok, amit a statisztikák számai is
mutatnak. A közterületi térfigyelő kamerákkal és biztonságtechnikai fejlesztésekkel még tovább javítható a közbiztonság és
a lakosság személyi és vagyoni védelme.
Segíti a rendőrség bűnmegelőzési munkáját, az önkormányzat rendészeti feladatait
és nem utolsósorban jelentős költségeket
takarít meg a településünk számára.
Ugyancsak a biztonság javítása volt a cél
azzal, hogy térvilágítás került kialakításra a
Sződligeti Duna parton. Négy darab, négy
méter magas kandelábert helyeztetett el az
önkormányzat az Árpádházi Szent Erzsébet
sétányra. Így már szürkület után is belátható a Duna-parti rendezvénytér és csendes
nyári estéken is lehet ott sétálni.

A közbiztonság növelése olyan kérdés,
amelyet nagyon fontosnak tartanak a sződligeti emberek. A rendőrségi beszámolók
alapján ugyan összességében csökkent településünkön az elkövetett bűncselekmények száma, de ezen belül sajnos, a vagyon ellen lekövetett bűncselekmények
száma nőtt. Ilyen vagyon elleni bűncselekmény például a lakásbetörés, vagy a gépjármű-lopás. Megértve a lakosok természetes igényét a nagyobb biztonságra, az önkormányzat indult a Belügyminisztérium
által kiírt közbiztonság fejlesztési pályázaton. A terveink alapján a faluban összesen
nyolc helyszínen kerülne elhelyezésre térfigyelő kamera, amelyek közvetlenül a
rendőrségre lennének bekötve. A beruházás értéke közel nyolcmillió forint. A más
településeken szerzett tapasztalatok alapján, egy komplex térfigyelő rendszer (kamerák, szoftverek, informatikai rendszer)
üzembeállításának nagyon nagy a visszatartó hatása. Akár 30–40%-kal is csökkenti az elkövetett bűncselekmények számát.
A közbiztonság javítása napjainkban
már egy alapvető településfejlesztési igény.
Elengedhetetlen egy élhető és biztonságos
település megteremtéséhez. Ezért harcoltunk két évvel ezelőtt a belügyminiszternél, hogy Sződligeten hozzanak létre rend-
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Civil szervezetek támogatása
A Képviselő-testület 2013-ban, ahogyan a korábbi években is, különféle módokon igyekszik támogatást nyújtani községünk civil szervezeteinek, és kisközösségeinek annak érdekében, hogy minél kedvezőbb körülmények között legyenek képesek közösségi tevékenység folytatására.
A támogatási formák között az Önkormányzat egyaránt
nyújt pénzügyi, valamint eszközhasználatra, illetve terem-, vagy közterület használatra vonatkozó támogatásokat is. Van olyan közérdekű feladatvégzés, amelynek
folyamatos ellátása érdekében, szerződéses formában,
évente ismétlődően közvetlen pénzügyi támogatást nyújt
a Képviselő-testület Sződliget költségvetéséből, ilyen tevékenységet végez a Sződligeti Polgárőrség.
A többi sződligeti civil szervezet esetében, a közösségi terek (Főtér, a Duna-parti nagyrét, a kisrét, a Szabadtéri Színpad, a Közösségi Ház, valamint esetenként a
Gárdonyi Géza Általános Iskola tornaterme stb.) díjmentes és gondozott állapotban történő biztosítása, valamint
a rendezvényekhez szükséges eszközök (hangosítás, mobil színpad, ülőbútorok, asztalok, pavilonok) ugyancsak
díjmentes rendelkezésre bocsátása mellett, évente támogatási pályázat kiírásával járul hozzá az Önkormányzat
az érintett közösségek rendezvényeihez.
Idén tíz civil csoportosulás pályázott – mindannyian a
pályázati felhívásnak megfelelően – a meghirdetett öszszesen 200 ezer forint értékű támogatásra. A Képviselőtestület – mint minden évben – igyekezett megfontolt
döntéseket hozni a támogatások kiosztása során. A megfontolás alapját a pályázó közösségek által a sződligetiek
részére megvalósítani tervezett kulturális és szabadidős
rendezvények, valamint a pályázók által a korábbi tevékenységükre vonatkozóan benyújtott beszámolók képezték.
A mostani pályázók közül egy közösség díjmentes terem-, és közterület, valamint eszközhasználatot kért,
amelyet a Képviselő-testület maradéktalanul teljesített. A
Sződligetiek Baráti Köre esetében megállapításra került,
hogy a 2012-es évben az egyébként jelentős saját tagdíj
bevételük mellett, Sződligeten kívüli forrásokból sok
százezer forintnyi bevételre tettek szert, amelynek alapján úgy látjuk az ő anyagi helyzetük megnyugtató módon rendezett, így az általuk tervezett rendezvényekhez
pénzügyi támogatás helyett díjmentes területhasználatot,
mobil színpadot, a teljes hangosítási szolgáltatást, és
szükség szerint asztalokat, sörpadokat stb. biztosítunk.
A Jubileumi Alapítvány pályázatában – a korábbi évekhez hasonlóan – a rászoruló sződligeti gyermekek számára évente megszervezett „Vidám Lurkók” elnevezésű
nyári táborhoz kért anyagi támogatást, amelyet 2012-ig
az Önkormányzat Gondozási Központjával közösen
szerveztek és működtettek. A támogatás elbírálása során
azzal kellett szembesülnünk, hogy az előző évektől eltérően a Jubileumi Alapítvány a korábbi közös tábor elnevezésének használata mellett 2013-ban egy külön

nyári tábort kíván szervezni, és ezt a részvételre jelentkező gyermekeknek táborozási díj ellenében kívánja biztosítani. Így a díjmentes önkormányzati nyári tábor megszervezése és működtetése idén teljes mértékben a Gondozási Központ munkatársaira marad.
A fennmaradó hét pályázó mindegyike pénzügyi támogatásban részesült, amelyeken keresztül a következő
tevékenységeket, közösségeket támogattuk:
l nyugdíjas lakótársaink részére szabadidős rendezvények,
l kulturális és egészségügyi előadások szervezése,
l a katolikus templomi kórus sződligeti koncertjei,
l ifjúsági rendezvény a Duna-parton,
l sződligeti tanösvényhez anyagok beszerzése,
l sződligeti kisgyermekes anyukák klubtevékenysége,
l sződligeti óvodás és iskolás gyermekek természetjáró köre,
l sződligeti gyermekek horgászversenye.
Minden pályázó működéséhez sok sikert kívánunk!

Képviselő-testület

Szõdligeti Gyermekekért
és Fiatalokért Közalapítvány
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.
A szabadidõ hasznos eltöltése és a családok anyagi megsegítése érdekében 2013. június 24. és 28. között nyári táborozást támogatunk a szõdligeti gyermekek részére. Reméljük minél többen jelentkeznek a táborozásra.
Számlaszámunk:
Dunakanyar Takarékszövetkezet: 64700124-16593297
Elérhetõségünk (levelezési címünk):
Polgármesteri Hivatal
2133 Szõdliget, Szent István u. 34–36.

Kérjük segítsék munkánkat,
mert közösen többre jutunk.
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Sződligeti Vándor Fakanál 2013
Új gazdára talált a Fakanál. A vidám hangulatú rendezvényen a májusfaállítást követően 18 csapat főzte a különböző tájjellegű ételeket. A slambuc és a gulyás volt
a leggyakoribb, de készült cigánypörkölt, vadragu, töltött káposzta, gombócleves, gulyka, örmény vargányaleves, tarhonyás hús és sok más finomság.
Új színfoltként örömmel regisztráltuk a hagyományos
„törzsindulók” mellett családok és baráti társaságok indulását.
Benevezett a versenyre Sződliget testvértelepüléseinek
egyike Jólész csapata is. Ők a Sződligetiek Baráti Körének
meghívására érkeztek. Örültünk jelenlétüknek, mellyel
„nemzetközivé” vált rendezvényünk. Az ő meghívásuk teljes mértékben találkozott a szervezők véleményével és szándékaival.
A Zsűri, Szentesi Zöldi László gasztronómiatörténettel foglalkozó újságíró mint elnök, Ónodi Szabó Lászó
szakács, Kű Lajos szakújságíró hosszas tanakodás után
szakszerűen értékelték a versenyműveket, ezúton is köszönjük munkájukat.
Döntésük értelmében 2013 évben a Csipkebogyó
Táncház, Sződligeti Iskolás Gyermekekért Alapítvány közös csapata lett a legjobb, a sok-sok jó között. Övék lett
a Sződligeti Vándor Fakanál a következő megmérettetésig. Gratulálunk a győzteseknek.
A díjak átadására a szervezők felkérték a település országgyűlési képviselőjét Bábiné Szottfried Gabriellát, aki
sajnos egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni
az eseményen. A főzőverseny hagyományai szerint ez a
feladat őt illette volna.
Mert már hagyomány, hogy a mindenkori polgármester nyitja meg és a mindenkori országgyűlési képviselő
adja át a díjakat.
Így kénytelen voltam én, mint szervező a zsűri elnökével együtt átadni a díjakat.
Köszönjük a falajánlott ajándékokat a támogatók,
szponzorok segítségét. Külön megköszönöm az Önkormányzat segítségét, ahonnan sok-sok segítséget kaptunk
a terület megtisztítása, előkészítése, hangosítás, hatósági engedélyek megszerzése kapcsán.

Köszönjük Ildi háziasszonyunk ismét profi ceremónia
szervezését, Papp Andi gyermekprogramjait.
Szerintem egy jól sikerült rendezvény van mögöttünk.
Természetesen – ahogy lenni szokott – kapok kritikákat bőven innen is onnan is, de ez már így természetes.
Aki közszereplésre vállalkozik, annak ezt tűrnie kell.
A fő cél, hogy aktuálpolitika mentes, vidám beszélgetés, együttlét legyen, az megvalósult.
Én megtiszteltetésnek veszem, hogy egyik benevezett
csapat vendégeként (Sződligetiek Baráti Köre) – az ő
meghívásukra – Harrach Péter frakcióvezető urat is a rendezvény vendégei között tudhattuk.
Máshonnan is jöhettek volna és ihattak volna egy
fröcscsöt együtt, miközben beszélgettek volna a gasztronómiáról, a sportról vagy minden másról, ami nem aktuálpolitika.
Vannak, akik ezt másként látják és egy-egy politikus
megjelenése vagy hatalmas örömet, vagy mélységes ellenszenvet vált ki.
Egyetlen résztvevő sem használta ki a rendezvényt
politikai céljaira és ez a lényeg! Ez nem lesz a jövőben
sem.
Magyarország jelenleg ennyire túlpolitizált, érzékeny
és „ugrásra kész” állapotban van, mindenből sanda
szándék sejlik.
Azért vannak az ilyen rendezvények, hogy ez enyhüljön, lazuljon és a más véleményen lévők főzzenek egy
jót együtt és a gyűlölködés helyett még akár véleményt
is cserélhetnek.
Remélem ez a főzőverseny a maga módján hozzájárult ehhez.
Találkozunk jövőre és folytatjuk a hagyományok ápolását.
A Fakanalat őrizze új gazdája, de vigyázzon, mert
csupán egy évig lehet biztonságban, kezdődik az újabb
megmérettetés!
Sződliget, 2013. 05. 10.

dr. Somogyi István
CISZE elnöke

A rendezvény támogatói
Sződliget Község Önkormányzata
Üvegház Étterem
Schröck István vállalkozó
György Ingatlan Kft.
Borostyán Virágház
Tünde Virágbolt
Berki Tibor Húsbolt
Kínai Bolt Szabadság tér
Háztartási bolt
Relax Stúdió Csányi Zsolt

Prestige Szépségszalon Csipánné Varró Anna
Gyógyszertár
CBA
Barabás Szabolcs és Papp Andrea
Zöldségbolt
Papp István
dr. Somogyi Kft.
Kék Duna Otthon
Rábai Cukrászda
dr. Demeter Lászlóné
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...egy csésze kávé...

Bódi Zsuzsival
Nõk korát nem szokás firtatni, de õ nem csinál titkot belõle: egyidõs szülõfalujával. Éppen abban az
évben született ugyanis, amikor Szõdliget önálló településsé vált. Tehát igencsak fiatal.
Kérlek, mesélj a gyerekkorodról úgy,
hogy egy kis képet kapjunk a község
múltjáról is.
Bizony, születésem óta itt élek. Még a
lakcímem sem változott, mindig abban a
házban laktam, amiben ma. Tulajdonképpen a nagyszüleim neveltek, mert az
Anyukám rengeteget dolgozott. Az emberszeretetemet, a vidámságomat Nagyapámtól örököltem – hálás vagyok neki
ezért. Óvodába és általános iskolába is
ide jártam. Az alsó tagozat még nem a
mostani épületben volt, hanem a Dunai
fasorban, az evangélikus templommal
szemben, az ún. kisiskolában. Felsõsök
lettünk épp, amikor elkészült az „újiskola”, és átmentünk oda. Egyébként az óvoda sem ott volt, ahol ma, hanem két házzal odébb. Három-négy terembõl és kis
udvarból állt, messze nem akkora komforttal, mint mostanában. Érdekes, hogy
a barátságok már ott, az óvodában kialakultak, és annyira életre szólóak lettek,
hogy sokan még mindig tartjuk a kapcsolatot. Az új iskolában egy évfolyamon
egy osztály indult, de oda jó sokan jártunk. Mi például harmincheten. És képzeld, a legutóbbi osztálytalálkozóra is eljöttek harmincan!
A tanáraink többsége Szõdligeten lakott, és sokukra nagyrabecsüléssel és szeretettel emlékszem vissza ma is. Igazi tanáregyéniség volt Gyenes János, Gebora
László, Décsi tanító néni, Schröck tanító
néni, a nemrég elhunyt Fodor Margit néni. Talán szerencsésebb lett volna közülük választani az iskola névadóját. Én
biztos Gebora Laci bácsira szavaztam
volna.
Virágzott a sportélet. Én például kézilabdáztam, és ennek révén az összes környékbeli faluban megfordultam. A közösségi dolgokat amúgy is nagyon fontosnak
éreztem már akkor is. Ma sem szégyellem: lelkes kisdobos, úttörõ, sõt, késõbb
ifivezetõ voltam. Rengeteget kirándultunk, és sok barátot szereztünk.

Hogy milyen volt a község? Egy kis
falu tulajdonképpen; szinte mindenki ismert mindenkit. Az állomásnál mozi mûködött, a Duna partján strand. Bizony, kavicsos volt a part egészen addig, amíg a
Göd felõli kanyarba a gátat be nem építették. Attól iszaposodott el a parti rész.
Mi, fiatalok a Dunánál éltük az életünket.
Találkahelyek voltak arra, strandoltunk.
A piacot ugyanott tartották ahol ma, de
többször és több árussal. Fõleg helyi és
környékbeli termelõk kínálták a portékáikat. Amellett majdnem minden háznál
volt kiskert, csirke, nyúl. Számos pékség
és iparos is mûködött itt helyben.
Az Újtelep létrejötte, és késõbb a Barackos átalakulása hozott nagy változást.
Megfordult a helyiek, a tõsgyökeres
szõdligetiek és a betelepülõk aránya. Az
Újtelepre fõleg Szõdrõl érkeztek. A
barackosi parcellázásnál eredetileg az
volt az cél, hogy a ligeti fiatalokat a faluban tartsák. 150 pici telket alakítottak ki,
és az építéshez akkor még nagyon kedvezõ kamatozású OTP-hitelt lehetett felvenni. Csak aztán a kamatok emelkedtek, a
telkek-házak gazdát cseréltek, újabb parcellázás történt, így ma már a többség beköltözõ, akik számára a helyi múlt szinte ismeretlen.
Középiskolába hová jártál?
Vácra, gimnáziumba. Mi voltunk az
elsõ osztály, amelyik még a Sztáronban
kezdett (ma ebben a székesegyház melletti épületben az Apor Vilmos Fõiskola
van), és a Géza király téri gimnáziumban
érettségizett. Ott is rengeteg barátot szereztem.
Elmondhatom, hogy egész életemben
meghatározók voltak számomra a barátok. Talán azért is jelentettek többet a szokásosnál, mert nekem nagyon kis családom volt. Az életem alakulását is befolyásolták. Nagyon tudom javasolni mindenkinek, hogy becsülje meg, igyekezzen
megtartani a barátait. Pláne idõsebb korban válik ez nagyon fontossá.

A középiskolával kezdõdött a vonatozós korszakom, és ez a mai napig tart,
csak Vác után az irány épp az ellenkezõ
lett: Pestre kezdtem járni.
Érettségi után rögtön munkába álltál?
Elõször fõiskolára jártam, aztán – egy
kis csavarral – a reklámszakmában kötöttem ki. Ebben szintén nagy szerepe volt
a barátaimnak. Õk biztattak ugyanis,
hogy ez a típusú pörgõs, sokszínû munka mennyire nekem való, és õk segítettek
munkát találni is. Magát a kifejezést,
hogy PR vagy marketing még szinte senki sem ismerte persze, de egy-egy vállalat reklámozására, arculatának kialakítására akkor is szükség volt. Szerencsésen
alakult a pályám, mert olyan nagy cégeknél kezdhettem a szakmát, mint a
Vegyépszer, majd az Autóker. Az utóbbinál a közösségi életbe is újra belevetettem magam. Vállalom, nincs miért szégyenkeznem: KISZ-titkár voltam és a VI.
kerületi KISZ-bizottság tagja. Ebben a
minõségemben pedig az üzletág összes
fiatalja közösségi életének szervezéséért
feleltem. Rengeteget kirándultunk, összejöveteleket tartottunk.
Marketingesként üzletmegnyitókat,
BNV-s kiállításokat, a hirdetések megjelenését kellett szerveznem. Annyira újnak
számított ez a szakma, hogy még mindenki mindent csinált. Így aztán az összes területet megismerhettem, ami nagyon
hasznosnak bizonyult késõbb.
Mondhatjuk, hogy az életed súlypontja áttevõdött Budapestre?
Igen. Bár továbbra is itt laktam, egészen 1979-ig így volt ez. A változást a fiam születése hozta; újra visszatértem a
helyi közösségi életbe. Mi nem depreszsziós, unatkozó kismamákként töltöttük a
napjainkat, hanem a babakocsik tologatása közben szerveztük a község kulturális
életét. A férjem egyébként Pestrõl költözött ide. Szívesen jött, és hamar be is illeszkedett. Kettõnk közül ugyan én va-

Szodliget_2013-junius_Szodliget_2013-junius.qxd 6/12/2013 11:07 AM Page 9

9
gyok az aktívabb, de az õ támogatása nélkülözhetetlen volt számomra.
Aztán, amikor már a fiam nagyobb
lett, újra Pesten helyezkedtem el, a Ruházati Bolt Vállalatnál. Ezt vette meg késõbb a Kleider Bauer GmbH. Egy idõ
után a saját lábamra álltam, céget alapítottam, és így, kvázi reklámügynökségként csináltam a KB marketingjét 15 éven
át. Hogy a nagyságrendet érzékeltessem:
a Ruházati Bolt Vállalatnak 100 boltja
volt Budapesten. Rengeteget dolgoztam,
de mindig nagy örömmel, mert olyan szerencsés ember vagyok, akinek a munkája a hobbija is egyben. Ajánlom is mindenkinek, hogy – persze, ha teheti – lehetõleg olyan munkát válasszon, ami
hobbiként is jó számára. Pedig igen nehéz idõszak volt ez, nem csak nekem, hanem az egész generációmnak. Ez, a 30as 40-es korosztály szembesült a legnagyobb kihívással. A privatizáció nyomán
más munkastílust kellett elsajátítani, új és
újabb technikai eszközök kezelését megtanulni.
Ugye már esett szó a vonatozásról?
Nos, határozott véleményem, mi több, tapasztalatom, hogy vonatozni igenis jó dolog. Senki ne keseregjen, hogy utazgatnia
kell, mert nem kevés pozitívummal is jár.
Én például rengeteget beszélgettem, minden lényeges és lényegtelen információ
eljutott hozzám. Sok ismeretséget kötöttem és ápolgattam így.
Eltelt 15 év, és a Kleider Bauer megszûnt. Hogy élted ezt meg?
Igen, a Kleider Bauer kivonult az országból 2002-ben. Bár volt két üzletem
akkorra már, de mégis a legnagyobb megrendelõmet vesztettem el. Talán ez is belejátszott abba, hogy egy súlyos betegség
lépett fel nálam. Szerencsém volt, hogy
idõben fedezték fel a bajt, de még így is
egy évig kezeltek, amíg mûthetõ állapotba kerültem. Nagyon sokat köszönhetek
a remek orvosoknak, akik gyógyítottak.
A családom és a barátaim végig mellettem álltak, az õ támogatásuk nélkül nem
beszélgetnénk ma itt. Azóta is járok a Rák
Klubba, és segítem a Rákellenes Liga
munkáját.
Ilyen tapasztalatok birtokában mit tanácsolsz másoknak?
Egyrészt, mindenki vegye igénybe a
szûréseket. Ha pedig valaki bármilyen
apró jelet észrevesz magán, azonnal forduljon orvoshoz. És ami szintén nagyon
fontos: nem szabad eltitkolni a bajt. Rengeteget segít, ha hasonló helyzetben levõ
emberekkel tudunk beszélni. Hinni, bíz-

ni kell az orvosban, és mindent el kell követni az életben maradásért.
Úgy tûnik, kifogyhatatlan energiatartalékokkal bírsz. Betegség ide vagy oda,
ma is nagyon aktív vagy, sokféle társadalmi kötelezettséget, feladatot vállalsz.
Jól sejtem, hogy ez is egyfajta öngyógyító stratégia?
Végül is tekinthetõ annak. Ahhoz,
hogy talpra tudjak állni, mindenesetre nagyon fontos volt, hogy az egyik üzlettársam állást ajánlott. Ismét volt miért felkelni nap mint nap. Az is jól esett, hogy
az akkori polgármester felkért a Szõdligeti Közalapítvány vezetésére.
Most is kuratóriumi elnök vagy?
Igen, de már egy másiké, a Szõdligeti
Gyermekekért és Fiatalokért Közalapítványé.
Legyen akkor ez itt a reklám helye.
Kérlek, mutasd be egy kicsit a munkátokat.
Célunk a község hátrányos helyzetû
gyermekeinek a támogatása, és a közösségi kezdeményezések, rendezvények
megvalósulásának segítése. Bár nem régóta mûködünk ebben a formában, már néhány eredményt fel tudunk mutatni. Tavaly például a Családi Nap fõ szponzorai
voltunk. Támogattuk a Carmina Burana
elõadását is. Karácsonykor cipõsdoboz
akciót szerveztünk, és az így összegyûjtött játékokat eljuttattuk a gyerekekhez.
Most nyáron pedig a ligeti gyerekek nyári táboroztatásához járulunk hozzá.
És mi az az Okos Nõk Klubja? Hallottam ugyanis, hogy egy ilyen nevû klub
alapítása is kötõdik hozzád.
Ez az ügy egy kicsit a szívem csücske. Egész életemben vágytam olyan klub
létrehozására, ahol csak nõk (férfiak nélkül!) élhetünk társasági életet. Ahol
õszintén beszélhetünk egymással a minket érintõ témákról, problémákról. Egy
ilyen összejövetel egyszerre oldja a magány érzését, és bõvíti az ismereteinket.
Jól érezzük magunkat együtt, és alkalmanként meghívunk egy-egy elõadót, aki
valamilyen számunkra érdekes témáról
beszél. Közel egy éve mûködünk már huszonhat taggal, akik több-kevesebb rendszerességgel eljönnek a Közösségi Házban tartott klubnapjainkra. Azt szoktuk
mondogatni: Mi ezt megérdemeljük! Nekünk jár havonta ez az egy szabad szombat délután. Jelmondatunk is van; így
hangzik: Gyertek közénk, tanuljunk egymástól! Biztos, hogy mindenki tud valami új dolgot nyújtani a másiknak. A megalakuláskor ugyan vitatkoztunk a névvá-

lasztáson, féltünk, hogy kicsit nagyképûnek hat. Végül mégis ennél maradtunk,
mert ugye minden nõ okos a maga módján. Aki egyszerre képes egy családot koordinálni, gyereket nevelni, tanulni, sütni-fõzni és mellesleg még pénzt is keres
– az biztos, hogy okos nõ.
Végezetül az õs-szõdligetit kérdezem:
mi az, amit ma pozitívnak látsz itt a faluban?
Nagy örömmel veszem észre, hogy
egyre jobb a hangulat, az emberek egyre
inkább megismerik egymást, szóba állnak egymással. Az is jó, hogy egyre több
fiatal jön el a rendezvényekre, szaporodnak a klubok. A kis közösségek lassanlassan bekapcsolódnak a község életébe.
A mostani árvíz elleni védekezés szintén
szépen példázta az erõsödõ összefogást.
Nagyon egyetértek azzal a szlogennel,
hogy „Szõdligeten élni jó”, és azt kívánom mindenkinek, érezze jól magát itt,
leljen otthonra nálunk!
Köszönöm a beszélgetést.

OKOS NÕK
Klubja
második félévi
programja:
2013. szeptember
Hétévente változunk
(életünk hétéves szakaszai)
Előadó: Molnárné Both Márta
2013. október 12.
Kirándulás, múzeumlátogatás
2013. november 9.
Mit tehetünk egészségünkért?
Bartha Györgyi doktornő
a vendégünk
2013. december 14.
Karácsonyi mit süssek,
mit főzzek?
Mindenkit szeretettel várunk,
gyere közénk, tanuljunk
egymástól!
A klubfoglalkozások
a Közösségi Házban lesznek
minden esetben 15 órai kezdettel.
További információ:
kovacscris@freemail.hu,
06-30-511-6260
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„Keszeg” – Gyermek horgászverseny Szõdligeten

Az idő kissé hűvös volt, az eső is csepergett, de gyülekeztek a versenyzők már reggel 6 órától a Sződligeti Sporthorgász Egyesület horgásztaván (2013. 05. 26-án, vasárnap).
A regisztráció és szabályok ismertetése után, füttyszóra
kezdődött a nemes vetélkedő.
Gyermeknap lévén a sok más program mellett ebben az
évben nyolc ifjú versenyző indította ezzel a napot.
A felnőtt kíséret kötelező volt, aminek a gyerekek nem
feltétlenül örültek, de a szabály az szabály! Mi felnőttek –
csupa jó szándékból ugyan – de mindig sokat magyarázunk,
pedig lehet, hogy a gyermek eredményesebb lenne, ha nem
mi mutatjuk meg a tutit. A halak ugyanis kiszámíthatatlanok.
No mindegy, két órán keresztül ment a csontkukacok, giliszták, búzaszemek, egyéb csoda csalik kipróbálása az
úszós készségekkel.
Jöttek is a halak szépen. Lehet, hogy tudták – mármint a
halak –, hogy gyermek horgászverseny van, mert törpeharcsák, keszegek akadtak a horogra. Őket küldték a pontyok,
csukák és más vízi szörnyek.
Elhangzott a verseny végét jelző sípszó és kezdődött a
mérlegelés.

Álljon itt a teljesítmény gr-ban és db-számban kifejezve.
A sorrend a db-szám és súly összege alapján került megállapításra:

Helyezés / NÉV
1. Tóth Ármin
11
2. Stefanik Zoltán
3. Paulisz Aexandra
4. Illés Kevin
5. Balogh Levente
6. Fövényesi Boglárka
7. Lipp Dávid
5
8. Tatár Áron

Kifogott db
230
21
24
13
8
4
70
1

Kifogott gr

170
165
160
90
80
50

Az Önkormányzat, a serlegkészítő (Czinege Zsolt Úr), valamint Sottner Balázs Úr (horgászbolt) segítségével mindenki kapott ajándékot.
Gratulálunk minden résztvevőnek!

Sződligeti Sporthorgász Egyesület Vezetősége

FA Ü LT E T É S
A Civilek Szõdligetért Egyesület az Önkormányzattal
kötött együttmûködési megállapodás alapján ebben az
évben is megajándékozta az elõzõ évben született 32
gyermeket egy-egy facsemetével.
A Gemenci Erdõgazdálkodási Zrt. és Szõdliget Önkormányzata között kötött szerzõdés értelmében az elültetett facsemeték a gyermekek nevét kapják.
Az idén – tavalyi évhez hasonlóan – a „Barackosi Játszótéren” ültettük el a fákat a szülõkkel közösen, melyek
magas kõris fák és reméljük a gyermekekhez hasonlóan
nagyra nõnek és egészségesek lesznek
Kérjük a szülõket, ápolják, gondozzák az elültetett facsemetéket, melyek éppúgy igénylik a gondoskodást,
mint a gyermekek.
A gyermekeknek, szülõknek és a facsemetéknek jó
egészséget kívánunk.

TANFOLYAM INDUL!
2013. június 20. 17.00 óra
Sződliget, Dózsa György utca 12.
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RÖVID HÍREK
Ismét sikeresen pályáztunk, így a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésével több, mint 1,6 tonna élelmiszer került kiosztásra az EU élelmiszer-segély program
keretében Sződligeten.
A korábban megkezdett, kisnyugdíjasoknak és nehéz körülmények között élő családosoknak szánt EU élelmiszerakciónkat folytatattuk és 2013. május 25-én (szombat) az
alábbi élelmiszereket kaptuk és kerültek kiosztásra:
– liszt BL65: (ES008)
500 kg
– szarvacska tészta: (ES020)
630 kg
– instant tésztaétel: (ES030)
246 kg
– instant kakaópor: (ES053)
250 kg
Tekintettel az elmúlt években folyamatosan növekvő élelmiszerárakra, tavaly ősszel a rászorulóknak, háztartásonként közel 10 kg élelmiszert biztosított ingyenesen a sződligeti önkormányzat.
Nagyon sokan fejezték ki szóban és írásban, hogy ez a
kis jelképes segítség milyen sokat jelentett számukra. Ezért
ebben az évben is igyekszünk mérsékelni a rászorulók
gondjait.
Szeretnénk, hogy Önök mindenkor érezzék, számíthatnak a sződligeti közösségre és a település önkormányzatára!
Juhász Béla
polgármester

Az élelmiszerakció az Európai Unió támogatásával jött létre.

CSALAFINTA MESEMONDÓ versenyt rendezett
2013. június 7-én a Közösségi Ház. A versenyre több településrõl érkeztek a gyerekek, akik népmesékkel és mûmesékkel egyaránt szórakoztatták a zsûrit. A nap végén
részletes véleményeket kaptak a szakmai zsûritõl a kis
tarisznyába tett jókívánságok mellett. A gyerekek a nyáron egy szakmai táborban vehetnek majd részt Szõdligeten, ahol tovább pallérozhatják mesemondó tehetségüket. A verseny lebonyolításában az Okos Nõk klubja segített, amit ezúton is köszönünk nekik.

MINDIG TV Átállás digitális üzemre
és a UPC műholdas vétel lehetőségét
megrendelheti Sződligeten a Barkácsboltban,
vagy a 352-758-as helyi,
ill. a 06-30-9514-748-as telefonon.
Riasztó rendszerek telepítését és kamera
figyelő rendszerek kiépítését is vállalom.

SVÉD GÁBOR
okleveles híradástechnikus

AZ UTCA NEM JÁTSZÓTÉR!
Kedves szülők és gyerekek! Ismét hamarosan itt a jól
megérdemelt vakáció. Előkerülnek a labdák, tollas
ütők, görkorcsolyák, rollerok, kerékpárok. Csupa
mókás és egészséges szórakozás a nyári szünidőben.
Fontos viszont, hogy tudjuk a ház előtti autóút az
autókért épült és nem a gyerekek játszóterének. Sok
kisebb és nagyobb baleset elkerülhető lenne ha ezt
mindenki tudomásul venné és az amúgy hasznos
időtöltéshez megfelelő helyet választana.
Vigyázzunk magunkra és egymásra, ha az úton
játszó gyerekeket látunk szóljunk, figyelmeztessük,
védjük meg őket az esetleges balesetektől, tragédiáktól.

EGÉSZSÉG NAP volt a Közösségi Házban 2013. június 13-án, mely keretében ingyenes hallásvizsgálaton és
egy reomatológus elõadásán vehettek részt az idei egészségnapra ellátogatók Szõdligeten. Délelõtt palánta csereberével igyekeztünk lendíteni a kiskerti gazdálkodást.
Pénteken az önkormányzat által támogatott nõgyógyászati vizsgálat várta az érdeklõdõket.

A VII. Rúgd a labdát Sződliget kispályás amatőr versenyen kilenc csapat mérte össze tudását idén május
elsején. Nagy örömünkre szolgált, hogy először indulhatott a gyerek korosztály összecsapása, mivel
négy ifjúkorú csapat jelent meg a versenyen. A jó
hangulatú verseny végén a helyi sportszervezet látta
vendégül a csapatokat. Ezúton is köszönjük nekik
szervező munkájukat és a vendéglátást.

CSEND REND(elet) FIGYELEM FEGYELEM
Szõdliget község önkormányzata 2012. október 12-én hozott
rendelete szabályozza a község környezetvédelmével kapcsolatos betartandó szabályokat. Ebben kitér a levegõtisztaság-védelmére, a föld- és vízvédelemre és a zaj- és rezgésvédelemre.
Zaj- és rezgésvédelem? Igen, bizony a zaj- és rezgések is környezetkárosítóvá válhatnak. Ez ellen véd a köztudatban csendrendeletként ismert helyi intézkedés. Nálunk, itt Szõdligeten ez a
következõ: szabad téren az önkormányzati rendezvények kivételével zeneszolgáltatást csak engedéllyel lehet szolgáltatni. Zajkeltõ berendezéseket hétköznap reggel 6 és 22 óra között lehet csak
használni, szombaton 8 és 20 óra között vasárnap pedig tilos.
Zajkeltõ lehet egy hangosabb szabadtéren szóló rádió, betonkeverõ, fûnyíró, de egy folyamatosan nyomkodott duda is… de
fõleg az, ami mások nyugalmát, pihenését zavarja otthonában.
Rendelet van, a polgár élhet bejelentési jogával, hogy kivizsgálják a problémát és élhet békés megegyezésben is szomszédjaival, miszerint rendelet ide vagy oda egyeztetnek az érintettek
mikor tart az utca nagy fûnyíró, felújító, dudálós hétvégét… figyelemmel egymásra és fegyelemmel egymásért.
Cris
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A Gárdonyi Géza Általános iskola hírei
A második félévében is gazdag, változatos
programok zajlottak iskolánkban.
Az elsõ ilyen program a Családi nap volt,
melyet a leendõ elsõsöknek és családjaiknak
rendeztünk. Iskolánk negyedik éve várja
azokat az óvodásokat, akik közelrõl is szeretnék az iskolánkat megismerni, bejárni a
termeket, kézmûves foglalkozáson részt
venni, majd együtt játszani a tornateremben.
Gyönyörû kis tárgyak készültek, Gyuri bácsi által vezetett sorversenyeken a családok
különbözõ ügyességi játékokon mérhették
fel a teherbírásukat és a leleményességüket.
Az oktatásban az egyik kiemelt feladat a
gyermekek testi és lelki egészségének a
megóvása, megtartása. Ennek érdekében a
tanítási órák mellett évente egy napon külön felhívjuk a diákjaink figyelmét arra,
hogy mindenki tehet a saját egészsége megõrzése érdekében. Ez a nap az Egészségvédõ nap. A meghívott elõadók változatos
programot kínálnak a tanulóinknak. Hiteles
képet kaphatnak ilyenkor például a sérült,
vagy fogyatékkal élõ emberek lehetõségeirõl, problémáiról, hiszen az érintettek saját
maguk és sorstársaik életérõl mesélnek. A
mi osztályunkba a Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény egyik tanára,
Petke János jött elõadást tartani. Õ egy siket bácsi, aki jeltolmáccsal érkezett. Mindketten nagyon jól érzékeltették, hogy mit jelent az õ életükben az elfogadás, megértés,
ami nem sajnálkozást jelent. Megmutatták
azokat az egyszerû megoldásokat, amik a
mindennapi életükben segítik õket. Például:
gyermeksírást és csöngõt helyettesítõ villogó lámpa. Különbséget tudunk már tenni a
mutogatás és a jelelés között. Az élethez
való viszonyát jól érzékeltette, hogy az elõadását egy siketekrõl szóló viccel zárta. Az

egy órás találkozás végén elérte, hogy bátran nevettünk vele, megértettük, hogy nem
õt nevetjük ki, hanem vele együtt nevetünk,
hiszen teljesen egyformák vagyunk, ha jókedvünk van.
A Föld napját (április 22.) Magyarországon 1990 óta rendezik meg, iskolánkban
is természetes, hogy ehhez a naphoz kapcsolódva mi is felhívjuk a diákjaink figyelmét a Föld természeti környezetének a
megóvására. Osztályaink versengtek, hogy
megmutassák ügyességüket, leleményességüket. A verseny eredményét a honlapunkon megtekinthetik (www.amisulink.hu).
A Papírgyûjtés célja szorosan hozzátartozik a Földünk védelméhez, hiszen ennek
egyik módja a szelektív hulladékgyûjtés,
majd a felhasználás. Természetesen a fõ cél
az, hogy a felhasználást, a vásárlásunkat is
úgy tervezzük, hogy minél kevesebb szemét
keletkezzen.
Diákjaink lelkesedését jól mutatja, hogy
évek óta sikeresek az alsós házi versenyek.
Idén szavalóverseny (vers-és mesemondás),
rajzverseny és füzetszépségverseny („legszebb füzetek tulajdonosa”) lett meghirdetve.
A verseny eredményét a honlapunkon
megtekinthetik (www.amisulink.hu).
Nagyon szép ünnepet tartanak az alsós
osztályok minden év május elsõ vasárnapjához, az Anyák napjához kapcsolódóan.
Az édesanyáknak és a nagymamáknak tartott mûsorban szerepelnek versek, mesék,
bábelõadások, a gyermekek által írt fogalmazások a kölcsönös szeretetrõl, a háláról,
a családról.
Különleges élmény volt az idei Gárdonyi nap. Az író születésének 150. évfordulóját országszerte megünneplik. Iskolánk, a
névadójának tiszteletére különösen törek-

szik arra, hogy minden diákunk a kötelezõ
olvasmányokon kívül is megismerkedjen az
író több mûvével. Ezt a célt szolgálták azok
a kérdéssorok, melyet az alsós és felsõs tanulóink részére állítottunk össze. A válaszadásnál a csapatmunkán volt a fõ hangsúly,
miközben a szövegértési feladattal is meg
kellett birkózniuk a diákoknak. Tudásuk,
így játékosan sok új ismerettel bõvült. Ezen
a napon a különlegességet mégsem ez jelentette. Elsõnek került sor a Gárdonyi Futás megszervezésére, melyet az alsós- és
felsõs korosztályon kívül a szülõk is teljesíthettek. A cél az volt, hogy minél többet
teljesítsék a kijelölt távot, aki közben elfáradt az, gyalog is folytathatta. Itt szeretném
megjegyezni, hogy Egerben, a Gárdonyi
házban ki van állítva az a vándorbot, melyet Gárdonyi Géza az utazásai alkalmával
használt. Ennek a botnak a különlegessége,
hogy kinyitható és kicsi székké alakítható
át. Mikor az író utazásai alkalmával elfáradt, ezen a boton üldögélve pihent meg. A
futással, így az írófejedelemre emlékeztünk, miközben a diákok nagyon is komolyan véve a versenyt, küzdöttek. Ennek a
versenynek az eredményei, és képek az
egész napról is megtalálhatók a honlapunkon (www.amisulink.hu).
Június elsõ hetében minden osztály tanulmányi kirándulásra készül. A korosztályuknak megfelelõ programot a gyermekek
már nagyon várják, hiszen ez is azt jelzi,
hogy nagyon közel van már a nyári szünet.
Zajlanak a nyári táborok szervezési feladatai. 2013 nyarán is lehetõség lesz napközis táborba, angol-kézmûves táborba, tánctáborba jelentkezni. A felsõs tanulók egy hétre készülnek táborozni.
Kápolnainé Dégi Lívia

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2013. évi nyári táborának programja
A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat nyári tábora a
2013-as évben megújult formában változatos programokkal vár benneteket!

június 17. (hétfő)
június 18. (kedd)

Tábornyitó
Részvétel a D. A. D. A. program
foglalkozásán
június 19. (szerda)
Kirándulás Szentendrére
a Skanzenbe
június 20. (csütörtök) Kézműves foglalkozás
június 21. (péntek)
Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeumban részvétel
a „Vegamix” című programon
június 24. (hétfő)
Kézműves foglalkozás
június 25. (kedd)
Kirándulás a Vasúttörténeti
parkba

június 26. (szerda)
június 27. (csütörtök)
június 28. (péntek)
július 1. (hétfő)
július 2. (kedd)
július 3. (szerda)
július 4. (csütörtök)

Mozi és múzeumlátogatás Vácott
Játék délelőtt
Séta a Sződligeti Horgásztóhoz
Séta a Margitszigeten
Utazás a Királyréti kisvasúton
Kézműves foglalkozás
Táborzáró

Az aktuális programjainkat keressétek plakátjainkon! Szeretettel várunk minden érdeklődőt! A kirándulásokra előzetes jelentkezés szükséges! A jelentkezéseket június 3–7.
között várjuk a Gondozási Központban!
Programjaink térítésmentesek!

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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A Szõdligeti egyházközség által szervezett
nyári programok
Az előző évekhez hasonlóan, a 2013as évben is szeretettel várjuk gyermekeiket változatos programokkal a
Sződligeti plébániára!
A napközis táborokban (július
8–12., július 15–19.) 9.00–15.00 óra
között a gyerekeknek tartalmas időtöltést biztosítunk és ebédet.
Június 29-én, szombaton 17.00 órakor: Tábornyitó szentmise, majd a plébánián folytatjuk az ünnepélyes megnyitót.
Július 1–5.: Hittantábor Galgahévízen
Táboraink során törekszünk az elmélyült kreatív alkotás és az oldottabb
szabadtéri játékok (vetélkedők, detektív játékok, tánctanulás, zsonglőrködés) egyensúlyára, mivel mindkettőt
létfontosságúnak tartjuk a gyerekek
megfelelő fejlődéséhez és kibontakozásához.
A gyerekek játékokon, kirándulásokon is részt vesznek, kézműves foglakozások várják őket.

Július 8–12. között az alsó tagozatos gyerekek számára kézműves tábort
szervezünk, amit a Grex ifjusági csoport tagjai vezetnek, felnőtt felügyeletével.
A kézimunkának ebben a programban megvan a maga helye, de nem ez
a legfontosabb. A játék is nagyszerű az
olyan gyermekek számára, akik nem
nagyon szeretnek farigcsálni, festeni.
Ilyen gyerekkel is fogunk találkozni.
Ezért is tervezünk játékokat, kirándulásokat és mi magunk is lelkesen részt
veszünk a játékokban. Minden napot
a gyülekező után a templomban kezdünk imával, énekkel és az előre eltervezett bibliai történetet megbeszéljük.
Az óvodás gyerekek számára, július
22–26. között napközis tábort szervezünk, amit játékokkal, kézműves foglalkozásokkal és kirándulásokkal teszünk színesebbé. A táborban az óvodás gyerekek számára helyi pedagógusok, szülők és 14 év feletti fiatalok biztosítanak tartalmas és változatos prog-



ramokat. Ezáltal segítséget nyújtunk
azoknak a szülőknek, akik nem tudják
megoldani a nyári gyermekfelügyeletet.
Közös énekléssel és imádsággal
kezdjük a napot a templomban. Megismertetünk velük egy-egy bibliai történetet és arról beszélgetünk.
Fontosnak tartjuk a gyermekekkel
való beszélgetést. Így fedezhetjük fel,
mi játszódik le a gyerekekben, és ez
által jobban megismerhetjük őket.
Megadjuk nekik a lehetőséget, hogy
beszéljenek a problémáikról, és ezekre Isten Szavának tanításával próbálunk válaszolni. Mit tenne Jézus, ha a
gyermek helyében lenne?
Az évek során megtapasztalhattuk,
mennyire fontosak az énekek, amiket
egy ilyen héten tanulnak a gyerekek.
Mindabból, amit ezeken a napokon
hallanak, a legtovább az énekek élnek
az emlékezetükben.
Július 26. 18.00 órakor ünnepélyes
táborzáró a plébánián.
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M i n d en n a p i h a gyo mány
JÚNIUS–AUGUSZTUS
JÚNIUS – SZENT IVÁN HAVA

JÚLIUS – SZENT JAKAB HAVA

Június 8. – Medárd napja
Elsõsorban az idõjóslásról nevezetes.
Ezen a napon erõs lehûlés várható. Ha esõvel köszönt be, akkor ez több hétig is eltarthat: „ha Medárdkor esik, negyven napon
esik”.
Június 10. – Margit napja
A retek-, a káposzta-, és a len vetés ideje.
Június 11. – Barnabás napja
Sok helyen szénakaszáló nap, de ekkor
érdemes bizonyos gyógyfüveket is gyûjteni.
Június 13. – Antal napja
Páduai Szent Antal a szembetegek, a
gyulladásban szenvedõk oltalmazója. Baranyában e napon gyújtják meg õsi módon a
gyógyító erejû „Szent Antal tüzét”.
Június 15. – Vida napja
A nyarat jelenti: a szántóföldi növények
befejezték növekedésüket és az érés idõszaka következik. A rákok és a halak is már
teljesen kifejlõdtek.
Június 21.
A csillagászati nyár kezdete. Ezen a napon van a nyári napéjegyenlõség, vagyis a
csillagászati nyár kezdete. Ez az év leghosszabb napja.
Június 24. – János, Iván napja
Virágos Szent János vagy Szent Iván a
nyári napforduló ünnepe. Az év legrövidebb éjszakáját Európa nagy részén õsi rítusokkal ünneplik. Sok helyen a tûzbe – gonoszûzés céljából – gyógyfüveket, gyümölcsöt, egyebet dobnak. Szent Ivánkor már
megszakad a búza töve, nemsokára elkezdõdhet az aratás. Az õszi répa és retek vetõnapjaként is emlegetik.
Június 28. – Irén napja
Szent Iréneusz a békesség embere, az
egyházak békéjének védõszentje.
Június 29. – Péter, Pál napja
Az aratás kezdõnapja. A halászok is e
napot ünneplik, mert Szent Péter a védõszentjük. A nap elõestéjén a halászok rúdra kötözött ponttyal végigjárják a falut.
Másnap a vízparton halpaprikással, túrós
csuszával folytatódik az ünneplés. Ezen a
napon van a legjobb íze az epernek, ezért
ekkor tartják az eperszüretet.

Július 2. – Sarlós Boldogasszony
napja
A római katolikus egyház emlékezik
meg Szûz Máriának Keresztelõ Szent János
édesanyjánál tett látogatásáról. Viszonylag
kései keletkezésû Mária-ünnep, a 14. században vált általánossá. Boldogasszony a
várandós anyák, a szegények, a szükségben
szenvedõk és a halottak oltalmazója. Hazánkban az aratás kezdõnapjaként tartják
számon. A nap elnevezése az aratás egykori módjára utal, amikor a nõk még sarlóval
arattak.
Július 20. – Illés napja
Évszázados megfigyelések szerint ezen
a napon, ill. e nap táján gyakoriak a viharok. E napon munkatilalom volt, mert úgy
gondolták, hogy aki ilyenkor a mezõn dolgozik, abba lecsaphat a villám, a termést pedig elveri a jég.
Július 22. – Mária Magdolna napja
Az evangéliumi történet szerint a bûnös életbõl megtért Mária Magdolna ünnepe. Dús hajával Krisztus lábát törölgette, ezért a szokás volt a kislányok hajából
egy keveset levágni, hogy még hosszabbra nõjön. Idõjárásjósló hiedelem kapcsolódik ehhez a naphoz: úgy hitték esnie kell
az esõnek, mert Mária Magdolna siratja
bûneit.
Július 25. – Jakab napja
Szent Jakab az apostolok közül elsõként
szenvedett vértanúhalált. Õ a búcsújárók,
utasemberek, hajósok védõszentje. A néphagyomány szerint Jakab napra kellett
learatni a zabot, mert ami kint marad az elvész. A Jakab napi idõbõl jósoltak a várható téli idõjárásra. Tápén a Jakab-napi északi szélbõl hideg telet jósoltak.
Július 26. – Anna napja
Szûz Mária édesanyjának ünnepe. Szent
Anna a gazdasszonyok, bányászok, szabók
valamint a járványos betegségben szenvedõk, haldoklók egyik pártfogója. Különösen tisztelt védõszentje volt a katolikus aszszonyoknak, fõként a meddõ és terhes és

szülõ nõk fohászkodtak hozzá pártfogásért.
Kultusza a középkorban a keddi naphoz kötõdött. Több vidéken a meddõ asszonyok a
keddet megböjtölték. A Szent Annának
szentelt kedd sok helyen évszázadok óta
asszonyi dologtiltó napnak számított. A hagyomány szerint Anna nap szakad meg a virágos kender töve, ezért ilyenkor kezdték a
felszedését.
AUGUSZTUS – KISASSZONY HAVA

Augusztus 1. – Vasas Szent Péter
napja
Szent Péter ünnepe, annak emlékére,
hogy egy angyal kiszabadította Heródes
börtönébõl, ahol láncra verve õrizték. Péter
napja a Muravidéken a szõlõtermelõknek
dologtiltó nap, mert úgy vélik, a szemek lehullanának a fürtrõl.
Augusztus 15. – Nagyboldogasszony
napja
Ezen a napon Mária mennybemenetelét
ünnepli az egyház. Nagyboldogasszony
napja sokfelé búcsúnap. A moldvai magyarok e napon mindenféle virágot, gyógynövényt szenteltek, hogy majd ezzel füstöljék
a betegeket. A Muravidéken dologtiltó nap,
nem szabad sütni, mert a tûz kitör a kemencébõl. A Drávaszögben azt tartották, hogy
ezen a napon keresztet kell vágni a gyümölcsfába, hogy egészséges legyen, és sokat teremjen.
Augusztus 20. – Szent István napja
Államalapító királyunk ünnepe. Mária
Terézia 1774-ben országos ünneppé nyilvánította. Elsõ alkalommal 1818-ban rendeztek ünnepélyes körmenetet, Szent István
jobbjának a tiszteletére. Augusztus huszadika az új kenyér ünnepe is. A beregi Tiszaháton úgy tartják, hogy István napkor mennek el a gólyák.
Augusztus 24. – Bertalan napja
Bertalan apostol ünnepe, aki a szûcsök
és csizmadiák védõszentje volt. A Bertalan
napkor köpült vajnak gyógyító erõt tulajdonítottak.
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TUDJA-E, HOGY…?

ÉVFORDULÓNAPTÁR
l 97 éve, 1916. június 22-én, Szombathelyen született Weöres Sándor (†Budapest,1989. január
22.) költõ, író, mûfordító, irodalomtudós. Híres
versei: Ha a világ rigó lenne, Galagonya, Csiribiri, Regélõ, Pletykázó asszonyok stb., meséje a
Holdbéli csónakos.
l 140 éve, 1873. június 23-án született Beck Ötvös Fülöp (Pápa, -†Bp., 1945. jan. 31.) szobrász, érem- és plakett-mûvész. A
modern magyar szobrászat egyik úttörõje. Tanulmányait Budapesten kezdte, Párizsban és Münchenben folytatta. Ötvösnek készült, de Lóránfi Antalnál mintázást is tanult. 1895-ben megbízást kapott az ezredévi kiállítás egyik jutalomérmének mintázására, ezzel elsõ díjat nyert. Ekkor hazatért és Budapesten telepedett le. Elsõ mûvei fõként használati tárgyak, erõsen szeceszsziós jellegûek. Sokszor utazott Olaszországba, az ott tanultak
nagy hatással voltak mûvészetére. Nagyméretû szobrokat is készített, de érem és
plakett alkotásai voltak a legelismertebbek, amelyek közül sokat a nagy európai
gyûjtemények is megszereztek. A régi
mesterek módjára 1908-tól maga faragta
kõszobrait, és érmeinek negatívját is saját kezûleg véste gipszbe. Jelentõsebb alkotásai: Korányi Frigyes, János bácsi, Balassa Bálint, Petõfi Sándor, Gyulai Pál stb.
A pápai Köztársaság-ligeti szoborparkban bronzból készült
mellszobra, önportréja van, amelyet a Beck-család ajándékozott
a városnak.
l 126 éve, 1887. 06. 25. Budapesten született Ka-

rinthy Frigyes író, mûfordító, kritikus, újságíró,
humorista, a kabaré nagy mestere (†1938. aug.
29. Siófok). Karinthy diákkori emlékeinek gyûjteménye a Tanár úr kérem felnõttnek is kedves
olvasmánya. Életét végigkísérte a lélektan és a
technika iránti érdeklõdés: lelkesen köszöntötte a filmet, a rádiót és a repülést. A Nyugat írócsoportjához csatlakozott. A sikert, a népszerûséget az 1912-es év hozta meg számára. Öt kötete jelent meg, novellák, karcolatok, humoreszkek és Így írtok
ti címen irodalmi paródiái, amely felkeltette a széles közönség
érdeklõdését az akkor még nem oly közismert írók és költõk
iránt. Jelentõs két verseskötete is. A magyar nyelvre bûvésze
volt, csodálatosan tudott játszani a szavakkal, így születtek meg
közismert szójátékai: az anagramma, az intarzia, az eszperente,
a kecskerím és még sok más. Mûfordítóként Goethe, Wedekind,
Heine, Milne (Micimackó) mûveit tolmácsolta. Mégis humoreszkjei révén vált igazán népszerûvé. 1930. után agydaganat
támadta meg, Stockholmban Olivecrona, a híres svéd sebész
operálta meg. Ebbõl született sajátos riportkötete, az Utazás a
koponyám körül.
l

160 éve, 1853. 07. 05. Kisszebenben született Csontváry Kosztka Tivadar festõmûvész (†Budapest, 1919. június 20.). Eredetileg gyógyszerésznek tanult, de tehetséget érezve otthagyta állását, és különbözõ
mesterektõl festészetet tanult. Utazásokat is tett, jelentõsebb ké-

peit Keleten festette. Mintegy száz nagyobb mûvet alkotott. Míg
külföldi kiállításairól (például Párizs, 1907) a legnagyobb kritikusok elismerõen nyilatkoztak, itthon nemigen ismerték el.
Ehhez különc életvitele, és – élete vége felé egyre kifejezettebb
– látnoki-prófétai allûrjei is hozzájárultak, melyeket a képeit
elemzõk közül többen pszichopatológiásnak tartanak. Mûvészetét az expresszionizmushoz, illetve posztimpresszionizmushoz
kapcsolják, de igazából nem tartozott egyik elhatárolható irányzatba sem. Fõbb mûvei: A szerelmesek találkozása, Sziget, Kairói pályaudvar, Magányos cédrus, Római híd Mostarban.
l 150 éve, 1863. augusztus 3-án, Agárdon született Gárdonyi Géza, (eredeti nevén Ziegler Géza
(†Eger, 1922. okt. 30.) tanító, író, a szõdligeti általános iskola névadója. Néptanítóból lett a magyar irodalom egyik legismertebb és legolvasottabb alakja. Az alakja köré fonódó legenda közvetlenül Egerbe költözése után, még életében kialakult. Kortársai
„egri remetének,” vagy regénye után a „láthatatlan embernek” címezték. Jóllehet, minden idejét az irodalomnak szentelte, s az egri magány szülte mûvészete legtermékenyebb idõszakát, korántsem szakított el minden közéleti-irodalmi köteléket a külvilággal.
1897-tõl állandó külsõ munkatársa volt a Pesti Hírlapnak, valamint továbbra is küldött írásokat napi- és hetilapoknak (pl. Budapesti Hírlap, Magyar Hírlap, Néplap, Szabad Szó), irodalmi folyóiratoknak (pl. Új Idõk, Jövendõ, A Hét, Az Én Újságom) és
élclapoknak (pl. Kakas Márton). 1903-ban végiglátogatta gyermekkora helyszíneit, 1908-ban Olaszországban, 1909-ben Bajorországban járt, 1912-ben nagyobb körutazást tett Erdélyben. Voltak egészen sajátságos, különc útjai is: A bor címû színmûvét úgy
írta meg két hét alatt 1900-ban, hogy vonatról vonatra szállt, s
míg szaporodtak a betûk a kéziratban, õ észrevétlen beutazta fél
Magyarországot; 1901-ben álnéven szobát vett ki a kolozsvári
New York szállóban, hogy befejezhesse Annuska címû darabját.
Élete utolsó évtizedeiben írói munkája mellett idõt és energiát
szentelt természetszeretete kibontakoztatásának is. Az egri háza
körüli ötholdas birtokon botanikus kertet alakított ki, amelyet hazai és külföldi útjairól magával hozott növényekkel gyarapított.
A festés ifjúkorától foglalkoztatta, már a szegedi festõk 1891-es
tárlatán is kiállították egy képét, s késõbbi korszakából ismert
több grafikája, táj- és zsánerképe, fiairól készített portréfestményei, illetve egy Munkácsy-tabló, a Krisztus Pilátus elõtt saját kezû másolata.
l

155 éve, 1858. augusztus 23-án hunyt el Budán
Reguly Antal (szül. Zirc, 1819. júl. 11.) nyelvész, néprajzkutató. 1837-ben Willax Ferdinánd
zirci apát támogatásával több hónapot töltött
Bécsben és környékén. 1838-ban meglátogatta a
magyar bányavárosokat és eljutott Krakkóig.
1839 és 1848 között kutatóutat tett a magyarság
északi és keleti nyelvrokonainál. 1939 novemberében eljutott
Finnországba, két évet töltött itt, elsajátította a finn nyelvet, bejárta a lappok földjét. Néprajzi tárgyakat gyûjtött, kutatásokat
végzett a vótok között. A Finn Tudományos Akadémia levelezõ-tagjává választotta. Az MTA 1843-ban, 24 éves korában levelezõ-, 1850-ben rendes taggá választotta. Haláláig a Pesti
Egyetemi Könyvtárban munkálkodott gyûjteménye rendezésén.
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SZÕDLIGET TERÜLETÉNEK TÖRTÉNELMÉBÕL
16.
SZÉCHY UTÓDOK
ÉS A PAKSYAK
Az oszmán uralom alatt lévő Sződliget
mai területét Ferdinánd király is eladományozta a korábbi birtokos Széchy
család másik ágának, felsőlendvai
Széchy Tamás és ormosdi Székely
Margit lányának Széchy Margitnak
(1524–1567). Az ő első férje ifjabb gróf
Salm Miklós tábornok, pozsonyi ispán
(?–1550), második férje gróf Arco
Pyrrhus (1525–1565) volt. Széchy
Margit első férjétől való lánya Salm
Magdolna (?–1607) 1540-ben örökölte a birtokot, majd az ő férje a cseh
báró lobkoviczi Poppel László
(1537–1609) trencsényi főispán lett a
tulajdonos. Ezek a birtokosok osztrákcseh területen és Nyugat-Magyarországon éltek.

Salm címer

Paksy címer

A környező falvak lakossága magyar volt és ebben az időszakban tértek át a református vallásra. A gödi
pusztákat is művelő, a réteken legeltető sződi családok nevei az 1559. évi
oszmán összeírás szerint: Kis, Nemes,
Bokri, Tód, Somogyi, Abar, Szabó,
Berceli, Nagy, Bencsiki, Kántor, Lukács, Hagymás, Szegedi, Dereglés, Fodor, Kossa, Siketi, Németi, Bátor,
Kóródi, Mozorai, Ördög, Kontos, Takács, Uzsai, Pálóci, Kömlődi, Zsa-

Rezsicsökkentés
energiaközösségben!? – Ki hallott már ilyet?
Áprilisban ért véget egy rokonszenves kezdeményezés, a gödöllői Green
Dependent Intézet szervezte EnergiaKözösségek verseny, amelyen egy
sződligeti csapat is indult, és 6. helyezést ért el.
Az országos vetélkedő célja az volt, hogy csapattá összeállt háztartások
négy téli hónapon át nulla beruházással, csupán apró praktikák bevetésével
és némi odafigyeléssel a tavalyihoz képest legalább 9%-kal kevesebb gázt
és/vagy fát, vizet, villanyt fogyasszanak.
Amikor az ember azt hiszi, hogy már mindent megtett a spórolás érdekében, kiderül, hogy bizony még akad a rendszerben tartalék. Villanyok lekapcsolgatása, alig használt mélyhűtő kiiktatása, huzatos ajtók és ablakok
szigetelése pokróccal, ablakpárnával, a termosztát 1-2 fokkal alacsonyabbra állítása, rövidebb pancsolás, rövidebb szellőztetés, egy-két energiatakarékos izzó beüzemelése – és rögtön látszik a számlákon, hogy igenis vannak lehetőségek.
A sződligeti, akevesebbtöbb néven nevező csapat közösen több mint 10
százalékkal kevesebb energiát fogyasztott idén, mint tavaly télen. Közösen,
mert volt, aki többet, volt, aki kevesebbet tudott megtakarítani. A nyereség
pedig többszörös volt: az alacsonyabb energiaszámla mellett rengeteg tapasztalattal gazdagodtak a résztvevők, és még nyeremény is járt az elért
eredményért.
Akit bővebben érdekel a verseny, vagy energiatakarékossági ötletekre kíváncsi, annak az energiakozossegek.eu és a kislabnyom.hu honlapokon érdemes böngésznie.

binca, Bán. A Pest-Pilis-Solt vármegyei adó-jegyzékek szerint Sződ falu
portaszámai 1565-ben 8, 1571-ben
14, 1572-ben 10, 1574-ben, 1576ban, 1578-ban 9, 1582-ben 11 és 1/2,
1588-ban 7 volt. A kettős adóztatás
ellenére (keresztény és muzulmán
birtokosok) egy ideig még emelkedett
is a porták száma, ami a viszonylagosan békés körülményeknek volt köszönhető.
A gödi pusztákat 1594 és 1686 között hol a magyarok (Bocskai István),
hol az oszmánok, hol a bécsi király
tartotta uralma alatt. Ismét jelentős
csapat átvonulások történtek a területen, amelyek nem kedveztek a lakosság megtelepülésének és a környező
falvak lakossága is csökkent. Sződ falu porta számai 1624-ben 4, 1635-ben
3+1 malom, 1639-ben 3, 1647-ben,
1661-ben 3 és 1/2, 1666-ban, 1683ban 1/2 és 1686-ban 0 volt. Az 1676.
évi dikajegyzékben szereplő két sződi
paraszt elmondta, hogy 30 éves és 3
éve, illetve 16 éves és másfél éve csak
a szolgálat miatt tartózkodnak a faluban.
Az elpusztult Duna menti területeket Ferdinánd királytól 1560-ban kapta meg pákosi Paksy (Paxy) János, aki
veszprémi várkapitány, majd 1552-től
a komáromi főkapitány és egyben Komárom vármegye főispánja volt.
1560-ban kapott vitézségéért bárói címet, majd 1562-ben meghalt. Fia
Paksy György 1553 és 1586 között lovaskapitány Győrben, majd 1586 és
1594 között tatai főkapitány. A tatai
várat mintegy 320 fő (magyar és német) katona védte, a 100 ezerre becsült Szinán nagyvezír vezette oszmán csapatokkal szemben. A főkapitány 4 napi folyamatos ágyútűz után a
tatai várat 1594. júliusában feladta,
ezért 2 évi saját költségen történő
szolgálatra ítéltek tekintettel arra,
hogy felmentő seregre nem számíthatott. Fiai oszmán fogságban haltak
meg. A Paksy család katonai elfoglaltsága miatt egy a környéken lakó ügyvédre Buday Bornemissza Bolgár Pálra bízta a gödi puszták igazgatását.

Bátonyi Pál
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EGY KATTINTÁS 2.0
Az ember, számítógép előtt ülve, még ha sürgős-fontos munkát is végez, bizony hajlamos időnként el-elkalandozni a neten. Ehhez a kis kikapcsolódáshoz szeretnénk tippeket adni, szerintünk értékes és érdekes honlapok
bemutatásával. Csupán egy kattintás, és…

+1 Adj egyet ajándékba! – Suspended
Coffee
Új fajta adományozási forma van terjedőben kis hazánkban. A módszer lényege
az, hogy bizonyos helyeken vásárolva,
amennyiben kedvünk és pénztárcánk engedi, vehetünk még egyet a kiválasztott termékből, és azt az üzletben hagyva egy rászoruló számára felajánljuk. A példa külföldi, egy nápolyi
kávézóból származik, és nemrég terjedt el szerte a világon.
A vásárlók a saját fogyasztásuk mellett egy vagy több „felfüggesztett kávét” – Magyarországon sokféle italt, ételt és
szolgáltatást is kérhetnek és fizethetnek ki. Az ajándékot az
eladó egy külön listára blokkja, a nyugta pedig egy gyűjtőbe kerül. Amikor egy rászoruló ember érkezik az üzletbe,
csak annyit kell kérdeznie: van-e számára valami ajándékba, s ha ezen a bizonyos listán van már kifizetett kávé, leves, fodrászati szolgáltatás, bármi, akkor abból kaphat
egyet. Ingyen. Hiszen azt már valaki, aki megengedheti magának a segítségnek ezt az új formáját, már kifizette. Az akció mindenkinek jó, azoknak, akik segíteni akarnak, azoknak, akik így juthatnak nem csak kávéhoz, de ételhez, italhoz, vagy akár ruhához, fodrászhoz, terápiás kezelésekhez,
vagy egy játszóházi vidám naphoz, és jó a vendéglátóhelyeknek, szolgáltatóknak, hiszen nekik plusz forgalmat jelent. Sőt, van már olyan vendéglátós, aki minden kifizetett
ajándék helyett kettőt ír fel az ajándékok listájára. A maximum, amit így adományozhatunk 2000 Ft/+1 ajándék, de
az optimális 1000 Ft-nyi érték. Az eszmei érték sokkal nagyobb, hiszen a rendszer a bizalomra épül.
https://hu-hu.facebook.com/adjegyetajandekba
critical biomass
A Kritikus Biomassza egy főként biológusokból álló baráti társaság blogja, ahol a szerzők jól mgmondják a véleményüket – tudományos igénnyel megfogalmazva – mindenféle aktuális biológiával kapcsolatos témáról. Legyen az
a probiotikumok haszna, a gyógyszergyárak kutatási eredményeinek részleges nyilvánossága vagy akár Szendi Gábor népszerű elmélete.
http://criticalbiomass.blog.hu
Kemping a kertemben
Tavaly indult egy új, mindenki számára nyitott internetes
közösség Camp in my Garden, azaz „Kempingezz a kertemben” néven, melynek tagjai – talán nem meglepő – a
kerti kempingezés hívei. Az oldalon regisztráló tagok közül
van, aki a saját kertjét hirdeti átmeneti szállásként az arra
járó és megpihenni vágyó érdeklődőknek, van, aki szálláshelyre vadászik és olyan is, aki kínál és keres is a honlapon.

A kezdeményezés lényege,
hogy a hagyományos szálláshelyek megfizethető, családias, kalandos
és szórakoztató
alternatíváját
kínálja.
A közösség kertet kínáló tagjai létrehoznak magukról
egy-egy profilt, amelyből kiderül, hogy az adott kert milyen
felszereltséggel, illetve milyen lehetőségekkel és feltételekkel várja a vendégeket, továbbá a környéken zajló eseményekről és programokról is tájékoztatást ad, megkönnyítve
ezzel a választás lehetőségét. A szálláshelyek színvonala a
„bamping”-től (alap) a „glampingig” (lenyűgöző) terjed.
Az oldal egyelőre nagyrészt európai – elsősorban brit –
szálláshelyeket kínál, de az ötletgazdák álma, hogy hamarosan több ezer magánkertben lehet majd sátrat verni szerte a világon.
http://campinmygarden.com
Nyelvtanuláshoz: német
Nyáron talán több idő jut nyelvet tanulni. Akik német tudásukat szeretnék megalapozni vagy elmélyíteni, azoknak
kiváló ez a honlap.
http://deutschkurse.dw.de

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
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Tisztelt Lakosság!
A másokon való gondoskodás az ember természetes
tulajdonságai közé tartozik. A történelem folyamán
mindig voltak olyanok, akik felkaroltak, támogattak
olyan embereket, akik önállóan már nem voltak képesek ellátni magukat.
A Gondozási Központ intézményvezetőjeként kötelességemnek érzem, hogy a településen élő valamenynyi idős, segítségre szoruló emberhez eljusson az információ a szociális szolgáltatásokról, és mindent megtegyünk azért, hogy senki ne szenvedjen hiányt alapvető szükségletei kielégítésében.
A szociális alapellátások körébe tartozik a szociális
étkeztetés, a házi segítségnyújtás.
Szociális étkeztetés keretében napi egyszeri meleg
ételt biztosítunk a hét öt napján azok részére, akik koruk, egészségi állapotuk miatt erről gondoskodni nem
tudnak.
Házi segítségnyújtás során a szociális gondozó az
igénylő lakásán nyújt segítséget a napi tevékenységek
ellátásában:
l beszerzi az alapvető élelmiszereket,
l alapápolási feladatokat végez,
l segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,
l együttműködik a háziorvosokkal, a hozzátartozókkal,
l gyógyszereket felírat és kiváltja azokat,
l szükség esetén orvoshoz kíséri az igénylőt,
l ügyintézésben segítséget nyújt,
l rosszullét esetén háziorvos értesítése.
A személyes gondoskodás során olyan egyéni bánásmód megteremtése, megőrzése a cél, melynek során az ellátást igénybe vevőt képessé tenni a megváltozott egészségi állapotának, veszteségeinek feldolgozásában.
A fent említett gondozási formák nyújtásáért személyi térítési díjat kell fizetni.
Szociális étkeztetés: 558 Ft/adag
Házi segítségnyújtás: 381 Ft/gondozási óra
Amennyiben igénybe szeretné venni a gondozási
formák valamelyikét, megteheti azt, a Gondozási Központ intézményvezetőjénél, szóban és írásban.
A felvételhez szükségesek a személyes okmányok,
nyugdíjas igazolvány, jövedelemigazolás.
Cím: 2133 Sződliget, Szabadság tér 11.
Telefonszám: 27/352-246, 06-30-485-9298

Holeczné Nagy Mária
mb. Gondozási Központ ig.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
id. Bányavári Péter temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek el, részvétnyilvánításukkal gyászunkban osztoztak.
Felesége, gyermekei, unokái

Polgármesteri Hivatal
elérhetőségek
Cím:
Postacím:
Telefon:
Telefon/fax:
E-mail:
Web:

2133 Sződliget, Szent István út 34–36.
u.a.
06-27/590-095, 06-27/590-096
06-27/590-236
polgarmester@szodliget.hu
www.szodliget.hu

A szõdligeti
Barkácsboltban
csavarok-kötõelemek, építészeti
kellékek, festékek, festõ szerszámok,
munkavédelmi felszerelések, kézi és gépi
szerszámok, permetezõ szerek, zárak, lakatok,
kerti locsolók és kiegészítõk, kerti szerszámok,
terítõk, Mindig TV dekóderek/antennák,
láncok-kötelek nagy választékban kaphatók.

Nyitva tartás:
H–P:
7.00–16.00 óráig
Szombat: 7.00–12.00 óráig
2133 Szõdliget, Dr. Kemény J. u. 31.
(a CBA-val szemben)
* * *

Minden Kedves Vásárlót
szeretettel várunk!

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

2013. május 1. Szõdligeten
Rúgd a labdát
Sződliget
amatőr kispályás
labdarúgó verseny
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KRESZ
NAP 2013.
Dátum: 2013. június 23. vasárnap

Csalafinta
napok

Kezdés 9.00 óra
Nevezni a versenyekre a helyszínen lehet.
Az egész napos program ingyenes.
Versenyek: 9.00–12.00-ig
Tanpálya, ügyességi feladatok,
egészségügyi sátor, műszaki feladatok
Látványos bemutatók
Tűzoltók
Táncbemutatók
Karate bemutató
Csónakázási lehetőség a Dunán
és sok más érdekes látnivaló.

Szo’’dliget

2013. június
22–23.

