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A SZŐDLIGETI EMBEREK MEGVÉDTÉK OTTHONUKAT!

ÁÁrrvv íí zz ii   nnaappllóó
A vé de ke zést 2013. jú ni us 4-én kezd tük és a több száz
sződligeti la kos ak tív rész vé tel ének, 57 tűz ol tó nak és két
víz ügyi ta nács adó nak (Fel ső Ti sza Vi dé ki Víz ügyi Igaz ga tó -
ság tól), 47 hi va tá sos ka to ná nak és több tu cat más köz sé -
gek ből ér ke zett ön kén tes nek kö szön he tő en (Kosd, Sződ,
Vácrátót és még so kan má sok) a gát két nap alatt, re kord
idő alatt el ké szült.

A ko ráb bi évek ben az ár ví zi vé de ke zés nél kö zel 60.000
ár ví zi zsá kot hasz nál tak el. Most, a tör té nel mi mé re tű
árhullám hoz 115.000 db ho mok zsák ke rült be épí tés re,
amely be kö zel 2000 m3 ho mo kot töl töt tünk.

2013. jú ni us 9-én te tő zött a Du na 105,82 mBf-on. A
védmű ma gas sá ga 106,0 mBf volt, az az 18 cen ti mé ter tar -
ta lék volt a gát ma gas sá gá ban.

2013. jú ni us 3. 
A kor mány szó vi vő saj tó tá jé koz ta tó ján úgy fo gal ma zott,

hogy az el múlt öt ven év leg ma ga sabb du nai víz ál lás ára szá -
mít ha tunk. 860 cen ti mé ter kö rül te tőz het a Du na, va gyis a
je len le gi nél kö rül be lül há rom mé ter rel lesz ma ga sabb a víz -
szint a hét vé gén.

Az el múlt idő szak ban a Du nán víz gyűj tő te rü le tén le hul -
lott nagy men  nyi sé gű csa pa dék mi att a ki ala kult hely zet re
va ló te kin tet tel I. fo kú ár víz vé del mi ké szült sé get ren del tem
el Sződ li get köz igaz ga tá si te rü le tén, a vi zek kár té te lei el le -
ni vé de ke zés sza bá lya i ról szó ló 232/1996. (XII. 26.) Korm.
ren de let 13. § (1) bekezdése sze rint jog kö röm ben el jár va.

2013. jú ni us 4.
Tisz telt Sződligeti Pol gá rok!
A mai na pon em ber fe let ti erő vel si ke rült a több száz mun -

kás kéz nek meg töl te ni 29.000 db ho mok zsá kot. Ez zel el fo -
gyott az ön kor mány za ti kész let, de 21.00 órá ra a Ka taszt ró -
fa vé de lem mel va ló együtt mű kö dés ke re té ben a Vá ci Tűz ol -
tó sá gon át vet tük az újabb 20.000 db ár víz vé del mi zsá kot.

Kö szö nöm min den sződligeti és nem sződligeti em ber -
nek a mai mun ká ját, amel  lyel szi lárd ala pot te rem tet tünk a
vé de ke zés hez.

A hol na pi na pon reg gel 8.00 óra kor foly ta tó dik a zsá kok
töl té se, majd dé li 12.00 órá tól le zá rás ra ke rül a 2-es fő út -
vo nal és meg kez dő dik az ár víz vé del mi töl tés ki épí té se.

A hol na pi mun ka nem ér vé get sö té te dés kor! Éjt nap pal -
lá té ve tölt jük és rak juk a zsá ko kat egé szen ad dig, amed dig
fel nem épül az ár víz vé del mi töl tés.

Ké rem ne fe lejt sék el azt, hogy az év szá zad leg na gyobb
ár hul lá má tól kell meg vé de nünk te le pü lé sün ket!

Ké rek min den sződligeti la kost, hogy le he tő sé ge sze rint
ve gyen részt az ár ví zi vé de ke zés ben.

Vá rom Önö ket a hol na pi na pon is a gá ton!

2013. jú ni us 6.
A sződligeti if jú ság is ki ve szi ré szét a mun ká ból
Az if jú kö zép is ko lás ok ma ta nu lás és is ko la he lyett a gát -

ra jöt tek, hogy részt ve gye nek ők is an nak meg épí té sé ben.
Jó han gu lat tal és ke mény mun ká val já rul tak hoz zá a vé de -
ke zés hez, ame lyet kü lön is kö szö nünk ne kik.

2013. jú ni us 7. 
Sződliget ap ra ja a gá ton
A sződligeti óvo da a mai na pon nagy erők kel vo nult fel

a gát ra. Há rom tur nus ban ér ke zett meg hoz zánk a leg ak tí -
vabb mun ka erő cso port, ame lyet csak lát ni le het – nem csak
a sződligeti Du na par ton, de tán az egész or szág ban.

Az új mun ka erő lel ke sen, oda adó an zsá kol ta a ho mo kot,
bár ki csi vel több irá nyí tást igé nyel tek, mint na gyobb tár saik.
Az if jú gát épí tők né hol nem lát szot tak ugyan ki a ho mok -
zsák ok mö gül, de se gí tő ik gon dos kod tak ar ról, hogy min -
den ki meg ta lál ja a he lyét, s részt ve hes sen a köz ség vé del -
mé ben. Kö szön jük a meg töl tött zsá ko kat, s azt a sok mo -
solyt, ame lyet a fel nőt tek ar cá ra csal tak ma dél előtt.

Ek kor már III. fo kú az ár víz vé del mi ké szült ség.
Gra tu lá lok min den sződligeti és nem he lyi se gí tő nek: ma

ké ső dél után ra meg telt mind a 110 ezer zsák, s el ké szült a gát.
Bi zony! Mi, akik kint vol tunk, el mond hat juk: re kord idő

alatt (2 nap) re kord men  nyi sé gű zsá kot töl töt tünk meg (120
ezer), amely ből a szak em be rek meg tud ták épí te ni a gá tat.

Mos tan tól csak biz ton sá gi tar ta lé ko kat töl tünk.
Kö szö nöm min den ked ves részt ve vő nek a leg fi a ta labb tól

a leg idő seb big a szor gos mun kát és az ös  sze fo gást.
Meg em lí ten dő, hogy a Vá ci Bör tön és Fegy ház 5 fog va -

tartottal se gí tet te a mun kát. Nekik is köszönet jár.
Rend kí vü li idők rend kí vü li em be re ket szül nek, s azok itt

lak nak Sződligeten. – Önök azok! Ju hász Bé la

AZ IFJÚSÁG A GÁT A HIVATÁSOS SEGÍTÕK

A KICSIKA NAGYOK

ÉS A GÁT

Minden az árvízrõl egy helyen!

http://www.facebook.com/
Szõdliget, ahol élni jó
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A Tisz ta For rás Szö vet ség tag ja i ból ál ló kép vi se lő-tes tü let
még 2011-ben dön tött úgy, hogy vég re hajt ja a ko ráb bi cik -
lu sok ban el fo ga dott, de va la mi lyen ok mi att meg nem va -
ló sí tott 10 éves er dő gaz dál ko dá si ter vet. A 2006-ban, il let -
ve 2007-ben el fo ga dott terv tar tal maz ta azt er dő meg újí tá si
prog ra mot, amely sze rint a va dász ház és a ke rék pár út kö -
zöt ti er dő rész let ben, az élet cik lu sa vé gén lé vő, szá raz akác -
fá kat ki vág ják.

Az er dő tör vény alap ján egy le ter melt er dő ben kö te le ző
az új ra te le pí tés. Mi vel ez az er dő a Du na–Ipoly Nem ze ti
Park te rü le te, van még egy kri té ri um: csak ős ho nos fa faj tá -
kat le het te le pí te ni. A ko ráb bi tes tü let meg bí zott egy er dő -
mér nö köt, hogy tér ké pez ze fel a ter mő he lyet és ad jon ja -
vas la tot ar ra, hogy mi lyen fa faj tá kat ér de mes ide te le pí te ni.
Az er dő mér nök szak vé le mény ét a je len le gi kép vi se lő-tes tü -
let fo gad ta meg és a 2005-ben tör tént – nem túl si ke res –
kis mé re tű ko csá nyos tölgy te le pí tés he lyett, nagy mé re tű ős -
ho nos méz gás éger és szür ke nyár ül te té se mel lett dön tött.
Az elő ző év ben a ta laj-elő ké szí tő mun kák tör tén tek meg,
az idén pe dig te le pí tés re ke rült 24.080 db éger és szür ke
nyár cse me ték ele gye.

A te le pí tés tel jes költ sé gét az Eu ró pai Me ző gaz da sá gi és
Vi dék fej lesz té si alap fi nan szí roz ta.

A terv sze rű en el vég zett er dő fel újí tás he lyén ma már
szép, egész sé ges, gyor san nö vő fa cse me ték so ra koz nak. Az
er dő gaz dál ko dás hos  szú tá vú fel adat és csak park ja ink meg -
fon tolt, elő re lá tó ter ve zé sé vel le het biz to sí ta ni, hogy
Sződliget húsz-har minc év múl va is meg tart sa li get jel le gét.

A fel ada tot mi most el vé gez tük. Kér jük Önö ket, hogy óv -
ják a fi a tal er dőt, vi gyáz za nak Önök is cso dá la tos te le pü lé -
sünk li ge te i re!

Az el múlt hó nap ban több mint 24.000 fa cse me te ke rült el ül te tés re a ke rék pár út mel let ti te rü le ten. A Ma gyar or szá gon
ős ho nos nagy mé re tű, méz gás éger és szür ke nyár fa cse me ték a ko ráb ban ki vá gott aká cok he lyé re ke rül tek. A Me ző -
gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal be fo gad ta a ki fi ze té si ké rel met, így Sződligetnek egy fil lér jé be sem fog ke rül ni az
er dő te le pí tés.

MEGTÖRTÉNT AZ ERDŐTELEPÍTÉS!
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Szõdliget köz ség hon lap ján ki kér tük a szõdligeti pol gá rok vé -
le mé nyét ar ról, hogy mit tar ta nak az ön kor mány zat leg fon to -
sabb fel ada ta i nak a kö vet ke zõ egy év ben? A vá lasz adó több sé -
ge, a fel so rol tak kö zül a köz utak és jár dák fel újí tá sát je löl te meg.
Vé le mé nyem sze rint egy vá lasz tott tes tü let nek kö te les sé ge meg -
fe lel ni a vá lasz tói aka rat nak, ezért meg ke res tük azt, hogy mi -
lyen for rás ból tu dunk ele get ten ni ezek nek igé nyek nek.

Szõdliget kép vi se lõ-tes tü le te olyan jól gaz dál ko dott az el múlt
év ben, hogy 14 mil lió fo rint fel hasz nál ha tó pénz ma rad ván  nyal
zár ta a 2012-es esz ten dõt. Eb bõl az ös  szeg bõl ke rült fel újí tá sa
má jus el sõ nap ja i ban négy szõdligeti ut ca. Meg újult az Új ut ca,
a Kos suth ut ca, a Jó kai ut ca és a Meggy fa ut ca egy ré sze is.

2010-ben Szõdligeten 10 ut cá ból még csak 6 volt szi lárd bur -
ko la tú. Most büsz kén mond ha tom, hogy ez az arány je len tõ sen
ja vult. 2013-ban 10 ut cá ból már 8 ut ca ren del ke zik szi lárd bur -
ko lat tal, va gyis mind ös  sze két és fél év alatt 60%-ról 80%-ra
bõ ví tet tük köz sé günk ben a szi lárd bur ko la tú utak ará nyát.
Mind ezt úgy, hogy 2013-tól az ál lam je len tõ sen meg csa pol ta az
ön kor mány za ti be vé te le ket. El vo nás ra ke rült pél dá ul an nak a
gép jár mû súly adó nak a 60%-a, ami bõl ko ráb ban az ön kor mány -
zat ok fe dez ni tud ták az út épí té sek, út ja ví tá sok költ sé ge i nek egy
ré szét. A jö võ nagy ki hí vá sa lesz meg ta lál ni a le he tõ sé ge ket,
hogy to vább tud juk foly tat ni az út fel újí tá si, út épí té si prog ra -
mun kat.

Újabb utcák kaptak Sződligeten szilárd útburkolatot

Most az Új ut ca, a Kos suth ut ca, Jó kai ut ca és Meggy fa ut ca egy ré sze lett le asz fal toz va. A be ru há zás fe de ze te, az ön -
kor mány zat ta ka ré kos gaz dál ko dá sá nak ered mé nye ként ke let ke zett el múlt évi költ ség ve té si pénz ma rad vány. A jö vő ben
to vább foly ta tó dik az út épí té si prog ram.

A köz biz ton ság nö ve lé se olyan kér dés,
ame lyet na gyon fon tos nak tar ta nak a sződ -
ligeti em be rek. A rend őr sé gi be szá mo lók
alap ján ugyan ös  szes sé gé ben csök kent te -
le pü lé sün kön az el kö ve tett bűn cse lek mé -
nyek szá ma, de ezen be lül saj nos, a va -
gyon el len le kö ve tett bűn cse lek mé nyek
szá ma nőtt. Ilyen va gyon el le ni bűn cse lek -
mény pél dá ul a la kás be tö rés, vagy a gép -
jár mű-lo pás. Meg ért ve a la ko sok ter mé sze -
tes igé nyét a na gyobb biz ton ság ra, az ön -
kor mány zat in dult a Bel ügy mi nisz té rium
ál tal ki írt köz biz ton ság fej lesz té si pá lyá za -
ton. A ter ve ink alap ján a fa lu ban ös  sze sen
nyolc hely szí nen ke rül ne el he lye zés re tér -
fi gye lő ka me ra, ame lyek köz vet le nül a
rend őr ség re len né nek be köt ve. A be ru há -
zás ér té ke kö zel nyolc mil lió fo rint. A más
te le pü lé se ken szer zett ta pasz ta la tok alap -
ján, egy komp lex tér fi gye lő rend szer (ka -

me rák, szoft ve rek, in for ma ti kai rend szer)
üzem be ál lí tá sá nak na gyon nagy a vis  sza -
tar tó ha tá sa. Akár 30–40%-kal is csök ken -
ti az el kö ve tett bűn cse lek mé nyek szá mát.

A köz biz ton ság ja ví tá sa nap ja ink ban
már egy alap ve tő te le pü lés fej lesz té si igény.
El en ged he tet len egy él he tő és biz ton sá gos
te le pü lés meg te rem té sé hez. Ezért har col -
tunk két év vel ez előtt a bel ügy mi nisz ter -
nél, hogy Sződligeten hoz za nak lét re rend -

őr sé gi kör ze ti meg bí zot ti iro dát. En nek
mű kö dé sé vel és a köz biz ton ság ra gya ko -
rolt ha tá sá val kap cso lat ban na gyon jók a
ta pasz ta la tok, amit a sta tisz ti kák szá mai is
mu tat nak. A köz te rü le ti tér fi gye lő ka me -
rák kal és biz ton ság tech ni kai fej lesz té sek -
kel még to vább ja vít ha tó a köz biz ton ság és
a la kos ság sze mé lyi és va gyo ni vé del me.
Se gí ti a rend őr ség bűn meg elő zé si mun ká -
ját, az ön kor mány zat ren dé sze ti fel ada ta it
és nem utol só sor ban je len tős költ sé ge ket
ta ka rít meg a te le pü lé sünk szá má ra.

Ugyan csak a biz ton ság ja ví tá sa volt a cél
az zal, hogy tér vi lá gí tás ke rült ki ala kí tás ra a
Sződligeti Du na par ton. Négy da rab, négy
mé ter ma gas kan de lá bert he lyez te tett el az
ön kor mány zat az Ár pád házi Szent Er zsé bet
sé tány ra. Így már szür kü let után is be lát ha -
tó a Du na-par ti ren dez vény tér és csen des
nyá ri es té ken is le het ott sé tál ni.

Sződliget 8 mil li ós pá lyá zat tal in dult a köz biz ton ság fej lesz té si pá lyá za ton

Tér vi lá gí tás te le pí té sé vel újabb ál lo má sá hoz ér ke zett a Szõdligeti Du na part fej lesz té se
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A tá mo ga tá si for mák kö zött az Ön kor mány zat egy aránt
nyújt pénz ügyi, va la mint esz köz hasz ná lat ra, il let ve te -
rem-, vagy köz te rü let hasz ná lat ra vo nat ko zó tá mo ga tá -
so kat is. Van olyan köz ér de kű fel adat vég zés, amely nek
fo lya ma tos el lá tá sa ér de ké ben, szer ző dé ses for má ban,
éven te is mét lő dő en köz vet len pénz ügyi tá mo ga tást nyújt
a Kép vi se lő-tes tü let Sződliget költ ség ve té sé ből, ilyen te -
vé keny sé get vé gez a Sződligeti Pol gár őr ség.

A töb bi sződligeti ci vil szer ve zet ese té ben, a kö zös sé -
gi te rek (Fő tér, a Du na-par ti nagy rét, a kis rét, a Sza bad -
té ri Szín pad, a Kö zös sé gi Ház, va la mint ese ten ként a
Gár do nyi Gé za Ál ta lá nos Is ko la tor na ter me stb.) díj men -
tes és gon do zott ál la pot ban tör té nő biz to sí tá sa, va la mint
a ren dez vé nyek hez szük sé ges esz kö zök (han go sí tás, mo -
bil szín pad, ülő bú tor ok, asz ta lok, pa vi lo nok) ugyan csak
díj men tes ren del ke zés re bo csá tá sa mel lett, éven te tá mo -
ga tá si pá lyá zat ki írá sá val já rul hoz zá az Ön kor mány zat
az érin tett kö zös sé gek ren dez vé nye i hez.

Idén tíz ci vil cso por to su lás pá lyá zott – mind an  nyi an a
pá lyá za ti fel hí vás nak meg fe le lő en – a meg hir de tett ösz -
sze sen 200 ezer fo rint ér té kű tá mo ga tás ra. A Kép vi se lő-
tes tü let – mint min den év ben – igye ke zett meg fon tolt
dön té se ket hoz ni a tá mo ga tá sok ki osz tá sa so rán. A meg -
fon to lás alap ját a pá lyá zó kö zös sé gek ál tal a sződligetiek
ré szé re meg va ló sí ta ni ter ve zett kul tu rá lis és sza bad idős
ren dez vé nyek, va la mint a pá lyá zók ál tal a ko ráb bi te vé -
keny sé gük re vo nat ko zó an be nyúj tott be szá mo lók ké pez -
ték.

A mos ta ni pá lyá zók kö zül egy kö zös ség díj men tes te -
rem-, és köz te rü let, va la mint esz köz hasz ná la tot kért,
ame lyet a Kép vi se lő-tes tü let ma ra dék ta la nul tel je sí tett. A
Sződligetiek Ba rá ti Kö re ese té ben meg ál la pí tás ra ke rült,
hogy a 2012-es év ben az egyéb ként je len tős sa ját tag díj
be vé tel ük mel lett, Sződligeten kí vü li for rá sok ból sok
száz ezer fo rint nyi be vé tel re tet tek szert, amely nek alap -
ján úgy lát juk az ő anya gi hely ze tük meg nyug ta tó mó -
don ren de zett, így az ál ta luk ter ve zett ren dez vé nyek hez
pénz ügyi tá mo ga tás he lyett díj men tes te rü let hasz ná la tot,
mo bil szín pa dot, a tel jes han go sí tá si szol gál ta tást, és
szük ség sze rint asz ta lo kat, sör pa do kat stb. biz to sí tunk.

A Ju bi le u mi Ala pít vány pá lyá za tá ban – a ko ráb bi évek -
hez ha son ló an – a rá szo ru ló sződligeti gyer me kek szá -
má ra éven te meg szer ve zett „Vi dám Lur kók” el ne ve zé sű
nyá ri tá bor hoz kért anya gi tá mo ga tást, ame lyet 2012-ig
az Ön kor mány zat Gon do zá si Köz pont já val kö zö sen
szer vez tek és mű köd tet tek. A tá mo ga tás el bí rá lá sa so rán
az zal kel lett szem be sül nünk, hogy az elő ző évek től el -
té rő en a Ju bi le u mi Ala pít vány a ko ráb bi kö zös tá bor el -
ne ve zé sé nek hasz ná la ta mel lett 2013-ban egy kü lön

nyá ri tá bort kí ván szer vez ni, és ezt a rész vé tel re je lent -
ke ző gyer me kek nek tá bo ro zá si díj el le né ben kí ván ja biz -
to sí ta ni. Így a díj men tes ön kor mány za ti nyá ri tá bor meg -
szer ve zé se és mű köd te té se idén tel jes mér ték ben a Gon -
do zá si Köz pont mun ka tár sa i ra ma rad.

A fenn ma ra dó hét pá lyá zó mind egyi ke pénz ügyi tá -
mo ga tás ban ré sze sült, ame lye ken ke resz tül a kö vet ke ző
te vé keny sé ge ket, kö zös sé ge ket tá mo gat tuk:

l nyug dí jas la kó tár sa ink ré szé re sza bad idős ren dez vé -
nyek,

l kul tu rá lis és egész ség ügyi elő adá sok szer ve zé se,
l a ka to li kus temp lo mi kó rus sződligeti kon cert jei,
l if jú sá gi ren dez vény a Du na-par ton,
l sződligeti tan ös vény hez anya gok be szer zé se,
l sződligeti kis gyer me kes anyu kák klub te vé keny sé ge,
l sződligeti óvo dás és is ko lás gyer me kek ter mé szet já -

ró kö re,
l sződligeti gyer me kek hor gász ver se nye.

Min den pá lyá zó mű kö dé sé hez sok si kert kí vá nunk!

Kép vi se lő-tes tü let

Az ala pít vány cél jai kö zött el sõ he lyen a rá szo ru ló gyer me -
kek és fi a ta lok tá mo ga tá sa sze re pel.
Ké rünk min den kit, úgy a köz in téz mé nye ket, ci vil szer ve ze -
te ket, mint ma gán em be re ket, hogy a kör nye ze tük ben élõ se -
gít ség re szo ru lók ér de ké ben ke res sék ve lünk a kap cso la tot.
A köz ala pít vány vál lal ta, hogy min den, a köz ség szá má ra
ki emelt cél meg va ló sí tá sá ban ak tí van részt vesz.
A sza bad idõ hasz nos el töl té se és a csa lá dok anya gi meg se -
gí té se ér de ké ben 2013. jú ni us 24. és 28. kö zött nyá ri tá bo -
ro zást tá mo ga tunk a szõdligeti gyer me kek ré szé re. Re mél -
jük mi nél töb ben je lent kez nek a tá bo ro zás ra.

Szám la szá munk:
Du na ka nyar Takarékszövetkezet: 64700124-16593297

El ér he tõ sé günk (le ve le zé si cí münk):
Pol gár mes te ri Hi va tal 

2133 Szõdliget, Szent Ist ván u. 34–36.

Kérjük segítsék munkánkat, 
mert közösen többre jutunk.

Szõdligeti Gyermekekért
és Fiatalokért Közalapítvány

Ci vil szer ve ze tek tá mo ga tá sa
A Kép vi se lő-tes tü let 2013-ban, aho gyan a ko ráb bi évek ben is, kü lön fé le mó do kon igyek szik tá mo ga tást nyúj -
ta ni köz sé günk ci vil szer ve ze te i nek, és kis kö zös sé ge i nek an nak ér de ké ben, hogy mi nél ked ve zőbb kö rül mé -
nyek kö zött le gye nek ké pe sek kö zös sé gi te vé keny ség foly ta tá sá ra.
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Új gaz dá ra ta lált a Fa ka nál. A vi dám han gu la tú ren dez -
vé nyen a má jus fa ál lí tást kö ve tő en 18 csa pat főz te a kü -
lön bö ző táj jel le gű éte le ket. A slam buc és a gu lyás volt
a leg gya ko ribb, de ké szült ci gány pör költ, vad ra gu, töl -
tött ká posz ta, gom bóc le ves, gulyka, ör mény var gá nya -
le ves, tar ho nyás hús és sok más fi nom ság.

Új szín folt ként öröm mel re giszt rál tuk a ha gyo má nyos
„törzs in du lók” mel lett csa lá dok és ba rá ti tár sa sá gok in -
du lá sát.

Be ne ve zett a ver seny re Sződliget test vér te le pü lé se i nek
egyi ke Jólész csa pa ta is. Ők a Sződligetiek Ba rá ti Kö ré nek
meg hí vá sá ra ér kez tek. Örül tünk je len lét ük nek, mel  lyel
„nem zet kö zi vé” vált ren dez vé nyünk. Az ő meg hí vá suk tel -
jes mér ték ben ta lál ko zott a szer ve zők vé le mé nyé vel és szán -
dé ka i val.

A Zsű ri, Szen te si Zöl di Lász ló gaszt ro nó mia tör té net -
tel fog lal ko zó új ság író mint el nök, Óno di Sza bó Lászó
sza kács, Kű La jos szak új ság író hosszas ta na ko dás után
szak sze rű en ér té kel ték a ver seny mű ve ket, ez úton is kö -
szön jük mun ká ju kat.

Dön té sük ér tel mé ben 2013 év ben a Csip ke bo gyó
Tánc ház, Sződligeti Is ko lás Gyer me ke kért Ala pít vány kö -
zös csa pa ta lett a leg jobb, a sok-sok jó kö zött. Övék lett
a Sződligeti Ván dor Fa ka nál a kö vet ke ző meg mé ret te té -
sig. Gra tu lá lunk a győz te sek nek.

A dí jak át adá sá ra a szer ve zők fel kér ték a te le pü lés or -
szág gyű lé si kép vi se lő jét Bábiné Szottfried Gab ri el lát, aki
saj nos egyéb el fog lalt sá ga mi att nem tu dott részt ven ni
az ese mé nyen. A fő ző ver seny ha gyo má nyai sze rint ez a
fel adat őt il let te vol na.

Mert már ha gyo mány, hogy a min den ko ri pol gár mes -
ter nyit ja meg és a min den ko ri or szág gyű lé si kép vi se lő
adja át a dí ja kat.

Így kény te len vol tam én, mint szer ve ző a zsű ri el nö -
ké vel együtt át ad ni a dí ja kat.

Kö szön jük a fal aján lott aján dé ko kat a tá mo ga tók,
szpon zo rok se gít sé gét. Kü lön meg kö szö nöm az Ön kor -
mány zat se gít sé gét, ahon nan sok-sok se gít sé get kap tunk
a te rü let meg tisz tí tá sa, elő ké szí té se, han go sí tás, ha tó sá -
gi en ge dé lyek meg szer zé se kap csán.

Kö szön jük Il di há zi as  szo nyunk is mét pro fi ce re mó nia
szer ve zé sét, Papp An di gyer mek prog ram ja it.

Sze rin tem egy jól si ke rült ren dez vény van mö göt tünk.
Ter mé sze te sen – ahogy len ni szo kott – ka pok kri ti ká -

kat bő ven in nen is on nan is, de ez már így ter mé sze tes.
Aki köz sze rep lés re vál lal ko zik, an nak ezt tűr nie kell.

A fő cél, hogy aktuálpolitika men tes, vi dám be szél -
ge tés, együtt lét le gyen, az meg va ló sult.

Én meg tisz tel te tés nek ve szem, hogy egyik be ne ve zett
csa pat ven dé ge ként (Sződligetiek Ba rá ti Kö re) – az ő
meg hí vá suk ra – Harrach Pé ter frak ció ve ze tő urat is a ren -
dez vény ven dé gei kö zött tud hat tuk.

Más hon nan is jö het tek vol na és ihat tak vol na egy
fröcs  csöt együtt, mi köz ben be szél get tek vol na a gaszt -
ro nó mi á ról, a sport ról vagy min den más ról, ami nem ak -
tu ál politika.

Van nak, akik ezt más ként lát ják és egy-egy po li ti kus
meg je le né se vagy ha tal mas örö met, vagy mély sé ges el -
len szen vet vált ki.

Egyet len részt ve vő sem hasz nál ta ki a ren dez vényt
po li ti kai cél ja i ra és ez a lé nyeg! Ez nem lesz a jö vő ben
sem.

Ma gyar or szág je len leg en  nyi re túl po li ti zált, ér zé keny
és „ug rás ra kész” ál la pot ban van, min den ből san da
szán dék sej lik.

Azért van nak az ilyen ren dez vé nyek, hogy ez eny hül -
jön, la zul jon és a más vé le mé nyen lé vők főz ze nek egy
jót együtt és a gyű löl kö dés he lyett még akár vé le ményt
is cse rél het nek.

Re mé lem ez a fő ző ver seny a ma ga mód ján hoz zá já -
rult eh hez.

Ta lál ko zunk jö vő re és foly tat juk a ha gyo má nyok ápo -
lá sát.

A Fa ka na lat őriz ze új gaz dá ja, de vi gyáz zon, mert
csu pán egy évig le het biz ton ság ban, kez dő dik az újabb
meg mé ret te tés!

Sződliget, 2013. 05. 10.
dr. So mo gyi Ist ván

CISZE el nö ke

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.

Kér lek, me sélj a gye rek ko rod ról úgy,
hogy egy kis ké pet kap junk a köz ség
múlt já ról is.

Bi zony, szü le té sem óta itt élek. Még a
lak cí mem sem vál to zott, min dig ab ban a
ház ban lak tam, ami ben ma. Tu laj don kép -
pen a nagy szü le im ne vel tek, mert az
Anyu kám ren ge te get dol go zott. Az em -
ber sze re te te met, a vi dám sá go mat Nagy -
apám tól örö köl tem – há lás va gyok ne ki
ezért. Óvo dá ba és ál ta lá nos is ko lá ba is
ide jár tam. Az al só ta go zat még nem a
mos ta ni épü let ben volt, ha nem a Du nai
fa sor ban, az evan gé li kus temp lom mal
szem ben, az ún. kis is ko lá ban. Fel sõ sök
let tünk épp, ami kor el ké szült az „új is ko -
la”, és át men tünk oda. Egyéb ként az óvo -
da sem ott volt, ahol ma, ha nem két ház -
zal odébb. Há rom-négy te rem bõl és kis
ud var ból állt, mes  sze nem ak ko ra kom -
fort tal, mint mos ta ná ban. Ér de kes, hogy
a ba rát sá gok már ott, az óvo dá ban ki ala -
kul tak, és an  nyi ra élet re szó ló ak let tek,
hogy so kan még min dig tart juk a kap cso -
la tot. Az új is ko lá ban egy év fo lya mon
egy osz tály in dult, de oda jó so kan jár -
tunk. Mi pél dá ul har minc he ten. És kép -
zeld, a leg utób bi osz tály ta lál ko zó ra is el -
jöt tek har min can!

A ta ná ra ink több sé ge Szõdligeten la -
kott, és so kuk ra nagy ra be csü lés sel és sze -
re tet tel em lék szem vis  sza ma is. Iga zi ta -
nár egyé ni ség volt Gyenes Já nos, Gebora
Lász ló, Décsi ta ní tó né ni, Schröck ta ní tó
né ni, a nem rég el hunyt Fo dor Mar git né -
ni. Ta lán sze ren csé sebb lett vol na kö zü -
lük vá lasz ta ni az is ko la név adó ját. Én
biz tos Gebora La ci bá csi ra sza vaz tam
vol na.

Vi rág zott a sport élet. Én pél dá ul ké zi -
lab dáz tam, és en nek ré vén az ös  szes kör -
nyék be li fa lu ban meg for dul tam. A kö zös -
sé gi dol go kat amúgy is na gyon fon tos nak
érez tem már ak kor is. Ma sem szé gyel -
lem: lel kes kis do bos, út tö rõ, sõt, ké sõbb
ifivezetõ vol tam. Ren ge te get ki rán dul -
tunk, és sok ba rá tot sze rez tünk.

Hogy mi lyen volt a köz ség? Egy kis
fa lu tu laj don kép pen; szin te min den ki is -
mert min den kit. Az ál lo más nál mo zi mû -
kö dött, a Du na part ján strand. Bi zony, ka -
vi csos volt a part egé szen ad dig, amíg a
Göd fe lõ li ka nyar ba a gá tat be nem épí -
tet ték. At tól isza po so dott el a par ti rész.
Mi, fi a ta lok a Du ná nál él tük az éle tün ket.
Ta lál ka he lyek vol tak ar ra, stran dol tunk.
A pi a cot ugyan ott tar tot ták ahol ma, de
több ször és több árus sal. Fõ leg he lyi és
kör nyék be li ter me lõk kí nál ták a por té ká -
i kat. Amel lett majd nem min den ház nál
volt kis kert, csir ke, nyúl. Szá mos pék ség
és ipa ros is mû kö dött itt hely ben.

Az Új te lep lét re jöt te, és ké sõbb a Ba -
rac kos át ala ku lá sa ho zott nagy vál to zást.
Meg for dult a he lyi ek, a tõs gyö ke res
szõdligetiek és a be te le pü lõk ará nya. Az
Új te lep re fõ leg Szõdrõl ér kez tek. A
barackosi par cel lá zás nál ere de ti leg az
volt az cél, hogy a li ge ti fi a ta lo kat a fa lu -
ban tart sák. 150 pi ci tel ket ala kí tot tak ki,
és az épí tés hez ak kor még na gyon ked ve -
zõ ka ma to zá sú OTP-hi telt le he tett fel ven -
ni. Csak az tán a ka ma tok emel ked tek, a
tel kek-há zak gaz dát cse rél tek, újabb par -
cel lá zás tör tént, így ma már a több ség be -
köl tö zõ, akik szá má ra a he lyi múlt szin -
te is me ret len.

Kö zép is ko lá ba ho vá jár tál?
Vác ra, gim ná zi um ba. Mi vol tunk az

el sõ osz tály, ame lyik még a Sztáronban
kez dett (ma eb ben a szé kes egy ház mel -
let ti épü let ben az Apor Vil mos Fõ is ko la
van), és a Gé za ki rály té ri gim ná zi um ban
érett sé gi zett. Ott is ren ge teg ba rá tot sze -
rez tem.

El mond ha tom, hogy egész éle tem ben
meg ha tá ro zók vol tak szá mom ra a ba rá -
tok. Ta lán azért is je len tet tek töb bet a szo -
ká sos nál, mert ne kem na gyon kis csa lá -
dom volt. Az éle tem ala ku lá sát is be fo -
lyá sol ták. Na gyon tu dom ja va sol ni min -
den ki nek, hogy be csül je meg, igye kez zen
meg tar ta ni a ba rá ta it. Plá ne idõ sebb kor -
ban vá lik ez na gyon fon tos sá.

A kö zép is ko lá val kez dõ dött a vo na to -
zós kor sza kom, és ez a mai na pig tart,
csak Vác után az irány épp az el len ke zõ
lett: Pest re kezd tem jár ni.

Érett sé gi után rög tön mun ká ba áll -
tál?

Elõ ször fõ is ko lá ra jár tam, az tán – egy
kis csa var ral – a rek lám szak má ban kö töt -
tem ki. Eb ben szin tén nagy sze re pe volt
a ba rá ta im nak. Õk biz tat tak ugyan is,
hogy ez a tí pu sú pör gõs, sok szí nû mun -
ka men  nyi re ne kem va ló, és õk se gí tet tek
mun kát ta lál ni is. Ma gát a ki fe je zést,
hogy PR vagy mar ke ting még szin te sen -
ki sem is mer te per sze, de egy-egy vál la -
lat rek lá mo zá sá ra, ar cu la tá nak ki ala kí tá -
sá ra ak kor is szük ség volt. Sze ren csé sen
ala kult a pá lyám, mert olyan nagy cé gek -
nél kezd het tem a szak mát, mint a
Vegyépszer, majd az Autóker. Az utób bi -
nál a kö zös sé gi élet be is új ra be le ve tet -
tem ma gam. Vál la lom, nincs mi ért szé -
gyen kez nem: KISZ-tit kár vol tam és a VI.
ke rü le ti KISZ-bi zott ság tag ja. Eb ben a
mi nõ sé gem ben pe dig az üz let ág ös  szes
fi a tal ja kö zös sé gi éle té nek szer ve zé sé ért
fe lel tem. Ren ge te get ki rán dul tunk, ös  sze -
jö ve te le ket tar tot tunk.

Mar ke tin ges ként üz let meg nyi tó kat,
BNV-s ki ál lí tá so kat, a hir de té sek meg je -
le né sét kel lett szer vez nem. An  nyi ra új nak
szá mí tott ez a szak ma, hogy még min den -
ki min dent csi nált. Így az tán az ös  szes te -
rü le tet meg is mer het tem, ami na gyon
hasz nos nak bi zo nyult ké sõbb.

Mond hat juk, hogy az éle ted súly pont -
ja át te võ dött Bu da pest re?

Igen. Bár to vább ra is itt lak tam, egé -
szen 1979-ig így volt ez. A vál to zást a fi -
am szü le té se hoz ta; új ra vis  sza tér tem a
he lyi kö zös sé gi élet be. Mi nem de presz -
 szi ós, unat ko zó kis ma mák ként töl töt tük a
nap ja in kat, ha nem a ba ba ko csik to lo ga tá -
sa köz ben szer vez tük a köz ség kul tu rá lis
éle tét. A fér jem egyéb ként Pest rõl köl tö -
zött ide. Szí ve sen jött, és ha mar be is il -
lesz ke dett. Ket tõnk kö zül ugyan én va -
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gyok az ak tí vabb, de az õ tá mo ga tá sa nél -
kü löz he tet len volt szá mom ra.

Az tán, ami kor már a fi am na gyobb
lett, új ra Pes ten he lyez ked tem el, a Ru há -
za ti Bolt Vál la lat nál. Ezt vet te meg ké -
sõbb a Kleider Bauer GmbH. Egy idõ
után a sa ját lá bam ra áll tam, cé get ala pí -
tot tam, és így, kvá zi rek lám ügy nök ség -
ként csi nál tam a KB mar ke ting jét 15 éven
át. Hogy a nagy ság ren det ér zé kel tes sem:
a Ru há za ti Bolt Vál la lat nak 100 bolt ja
volt Bu da pes ten. Ren ge te get dol goz tam,
de min dig nagy öröm mel, mert olyan sze -
ren csés em ber va gyok, aki nek a mun ká -
ja a hob bi ja is egy ben. Aján lom is min -
den ki nek, hogy – per sze, ha te he ti – le -
he tõ leg olyan mun kát vá las  szon, ami
hob bi ként is jó szá má ra. Pe dig igen ne -
héz idõ szak volt ez, nem csak ne kem, ha -
nem az egész ge ne rá ci óm nak. Ez, a 30-
as 40-es kor osz tály szem be sült a leg na -
gyobb ki hí vás sal. A pri va ti zá ció nyo mán
más mun ka stí lust kel lett el sa já tí ta ni, új és
újabb tech ni kai esz kö zök ke ze lé sét meg -
ta nul ni.

Ugye már esett szó a vo na to zás ról?
Nos, ha tá ro zott vé le mé nyem, mi több, ta -
pasz ta la tom, hogy vo na toz ni igen is jó do -
log. Sen ki ne ke se reg jen, hogy utaz gat nia
kell, mert nem ke vés po zi tí vum mal is jár.
Én pél dá ul ren ge te get be szél get tem, min -
den lé nye ges és lé nyeg te len in for má ció
el ju tott hoz zám. Sok is me ret sé get kö töt -
tem és ápol gat tam így.

El telt 15 év, és a Kleider Bauer meg -
szûnt. Hogy él ted ezt meg?

Igen, a Kleider Bauer ki vo nult az or -
szág ból 2002-ben. Bár volt két üz le tem
ak kor ra már, de még is a leg na gyobb meg -
ren de lõ met vesz tet tem el. Ta lán ez is be -
le ját szott ab ba, hogy egy sú lyos be teg ség
lé pett fel ná lam. Sze ren csém volt, hogy
idõ ben fe dez ték fel a bajt, de még így is
egy évig ke zel tek, amíg mût he tõ ál la pot -
ba ke rül tem. Na gyon so kat kö szön he tek
a re mek or vo sok nak, akik gyó gyí tot tak.
A csa lá dom és a ba rá ta im vé gig mel let -
tem áll tak, az õ tá mo ga tá suk nél kül nem
be szél get nénk ma itt. Az óta is já rok a Rák
Klub ba, és se gí tem a Rák el le nes Li ga
mun ká ját.

Ilyen ta pasz ta la tok bir to ká ban mit ta -
ná csolsz má sok nak?

Egy részt, min den ki ve gye igény be a
szû ré se ket. Ha pe dig va la ki bár mi lyen
ap ró je let ész re vesz ma gán, azon nal for -
dul jon or vos hoz. És ami szin tén na gyon
fon tos: nem sza bad el tit kol ni a bajt. Ren -
ge te get se gít, ha ha son ló hely zet ben le võ
em be rek kel tu dunk be szél ni. Hin ni, bíz -

ni kell az or vos ban, és min dent el kell kö -
vet ni az élet ben ma ra dá sért.

Úgy tû nik, ki fogy ha tat lan ener gia tar -
ta lé kok kal bírsz. Be teg ség ide vagy oda,
ma is na gyon ak tív vagy, sok fé le tár sa -
dal mi kö te le zett sé get, fel ada tot vál lalsz.
Jól sej tem, hogy ez is egy faj ta ön gyó gyí -
tó stra té gia?

Vé gül is te kint he tõ an nak. Ah hoz,
hogy talp ra tud jak áll ni, min den eset re na -
gyon fon tos volt, hogy az egyik üz let tár -
sam ál lást aján lott. Is mét volt mi ért fel -
kel ni nap mint nap. Az is jól esett, hogy
az ak ko ri pol gár mes ter fel kért a Szõd li -
ge ti Köz ala pít vány ve ze té sé re.

Most is ku ra tó ri u mi el nök vagy?
Igen, de már egy má si ké, a Szõdligeti

Gyer me ke kért és Fi a ta lo kért Köz ala pít -
vá nyé.

Le gyen ak kor ez itt a rek lám he lye.
Kér lek, mu tasd be egy ki csit a mun ká to -
kat.

Cé lunk a köz ség hát rá nyos hely ze tû
gyer me ke i nek a tá mo ga tá sa, és a kö zös -
sé gi kez de mé nye zé sek, ren dez vé nyek
meg va ló su lá sá nak se gí té se. Bár nem rég -
óta mû kö dünk eb ben a for má ban, már né -
hány ered ményt fel tu dunk mu tat ni. Ta -
valy pél dá ul a Csa lá di Nap fõ szpon zo rai
vol tunk. Tá mo gat tuk a Car mi na Burana
elõ adá sát is. Ka rá csony kor cipõsdoboz
ak ci ót szer vez tünk, és az így ös  sze gyûj -
tött já té ko kat el jut tat tuk a gye re kek hez.
Most nyá ron pe dig a li ge ti gye re kek nyá -
ri tá bo roz ta tá sá hoz já ru lunk hoz zá.

És mi az az Okos Nõk Klub ja? Hal -
lot tam ugyan is, hogy egy ilyen ne vû klub
ala pí tá sa is kö tõ dik hoz zád.

Ez az ügy egy ki csit a szí vem csücs -
ke. Egész éle tem ben vágy tam olyan klub
lét re ho zá sá ra, ahol csak nõk (fér fi ak nél -
kül!) él he tünk tár sa sá gi éle tet. Ahol
õszin tén be szél he tünk egy más sal a min -
ket érin tõ té mák ról, prob lé mák ról. Egy
ilyen ös  sze jö ve tel egy szer re old ja a ma -
gány ér zé sét, és bõ ví ti az is me re te in ket.
Jól érez zük ma gun kat együtt, és al kal -
man ként meg hí vunk egy-egy elõ adót, aki
va la mi lyen szá munk ra ér de kes té má ról
be szél. Kö zel egy éve mû kö dünk már hu -
szon hat tag gal, akik több-ke ve sebb rend -
sze res ség gel el jön nek a Kö zös sé gi Ház -
ban tar tott klub nap ja ink ra. Azt szok tuk
mon do gat ni: Mi ezt meg ér de mel jük! Ne -
künk jár ha von ta ez az egy sza bad szom -
bat dél után. Jel mon da tunk is van; így
hang zik: Gyer tek kö zénk, ta nul junk egy -
más tól! Biz tos, hogy min den ki tud va la -
mi új dol got nyúj ta ni a má sik nak. A meg -
ala ku lás kor ugyan vi tat koz tunk a név vá -

lasz tá son, fél tünk, hogy ki csit nagy ké pû -
nek hat. Vé gül még is en nél ma rad tunk,
mert ugye min den nõ okos a ma ga mód -
ján. Aki egy szer re ké pes egy csa lá dot ko -
or di nál ni, gye re ket ne vel ni, ta nul ni, süt -
ni-fõz ni és mel les leg még pénzt is ke res
– az biz tos, hogy okos nõ.

Vé ge ze tül az õs-szõdligetit kér de zem:
mi az, amit ma po zi tív nak látsz itt a fa -
lu ban?

Nagy öröm mel ve szem ész re, hogy
egy re jobb a han gu lat, az em be rek egy re
in kább meg is me rik egy mást, szó ba áll -
nak egy más sal. Az is jó, hogy egy re több
fi a tal jön el a ren dez vé nyek re, sza po rod -
nak a klu bok. A kis kö zös sé gek las san-
las san be kap cso lód nak a köz ség éle té be.
A mos ta ni ár víz el le ni vé de ke zés szin tén
szé pen pél dáz ta az erõ sö dõ ös  sze fo gást.
Na gyon egyet ér tek az zal a szlo gen nel,
hogy „Szõdligeten él ni jó”, és azt kí vá -
nom min den ki nek, érez ze jól ma gát itt,
lel jen ott hon ra ná lunk!

Kö szö nöm a be szél ge tést.

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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Az idő kis sé hű vös volt, az eső is cse per gett, de gyü le kez -
tek a ver seny zők már reg gel 6 órá tól a Sződligeti Sport hor -
gász Egye sü let hor gász ta ván (2013. 05. 26-án, va sár nap).

A re giszt rá ció és sza bá lyok is mer te té se után, fütty szó ra
kez dő dött a ne mes ve tél ke dő.

Gyer mek nap lé vén a sok más prog ram mel lett eb ben az
év ben nyolc if jú ver seny ző in dí tot ta ez zel a na pot.

A fel nőtt kí sé ret kö te le ző volt, ami nek a gye re kek nem
fel tét le nül örül tek, de a sza bály az sza bály! Mi fel nőt tek –
csu pa jó szán dék ból ugyan – de min dig so kat ma gya rá zunk,
pe dig le het, hogy a gyer mek ered mé nye sebb len ne, ha nem
mi mu tat juk meg a tu tit. A ha lak ugyan is ki szá mít ha tat la -
nok.

No mind egy, két órán ke resz tül ment a csont ku ka cok, gi -
lisz ták, bú za sze mek, egyéb cso da csa lik ki pró bá lá sa az
úszós kész sé gek kel.

Jöt tek is a ha lak szé pen. Le het, hogy tud ták – már mint a
ha lak –, hogy gyer mek hor gász ver seny van, mert tör pe har -
csák, ke sze gek akad tak a ho rog ra. Őket küld ték a pon tyok,
csu kák és más ví zi ször nyek.

El hang zott a ver seny vé gét jel ző síp szó és kez dő dött a
mér le ge lés.

Áll jon itt a tel je sít mény gr-ban és db-szám ban ki fe jez ve.
A sor rend a db-szám és súly ös  sze ge alap ján ke rült meg ál -
la pí tás ra:

He lye zés / NÉV Ki fo gott db Ki fo gott gr

1. Tóth Ár min 11 230
2. Stefanik Zol tán 21 170
3. Paulisz Aexandra 24 165
4. Il lés Kevin 13 160
5. Ba logh Le ven te 8 90
6. Fövényesi Bog lár ka      4 80
7. Lipp Dá vid 5 70
8. Ta tár Áron 1 50

Az Ön kor mány zat, a ser leg ké szí tő (Czinege Zsolt Úr), va -
la mint Sottner Ba lázs Úr (hor gász bolt) se gít sé gé vel min den -
ki ka pott aján dé kot.

Gra tu lá lunk min den részt ve vő nek!

Sződligeti Sport hor gász Egye sü let Ve ze tő sé ge

T A N F O L Y A M  I N D U L !
2013. június 20. 17.00 óra

Sződliget, Dózsa György utca 12.

„Keszeg” – Gyermek horgászverseny Szõdligeten

F A Ü L T E T É S
A Ci vi lek Szõdligetért Egye sü let az Ön kor mány zat tal
kö tött együtt mû kö dé si meg ál la po dás alap ján eb ben az
év ben is meg aján dé koz ta az elõ zõ év ben szü le tett 32
gyer me ket egy-egy fa cse me té vel.

A Ge men ci Er dõ gaz dál ko dá si Zrt. és Szõdliget Ön -
kor mány za ta kö zött kö tött szer zõ dés ér tel mé ben az el ül -
te tett fa cse me ték a gyer me kek ne vét kap ják.

Az idén – ta va lyi év hez ha son ló an – a „Barackosi Ját -
szó té ren” ül tet tük el a fá kat a szü lõk kel kö zö sen, me lyek
ma gas kõ ris fák és re mél jük a gyer me kek hez ha son ló an
nagy ra nõ nek és egész sé ge sek lesz nek

Kér jük a szü lõ ket, ápol ják, gon doz zák az el ül te tett fa -
cse me té ket, me lyek épp úgy igény lik a gon dos ko dást,
mint a gyer me kek.

A gyer me kek nek, szü lõk nek és a fa cse me ték nek jó
egész sé get kí vá nunk.
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RÖ VID HÍ REK AZ UT CA NEM JÁT SZÓ TÉR!
Ked ves szü lők és gye re kek! Is mét ha ma ro san itt a jól
meg ér de melt va ká ció. Elő ke rül nek a lab dák, tol las
ütők, gör kor cso lyák, rol le rok, ke rék pár ok. Csu pa
mó kás és egész sé ges szó ra ko zás a nyá ri szün idő ben.
Fon tos vi szont, hogy tud juk a ház előt ti au tó út az
au tó kért épült és nem a gye re kek ját szó te ré nek. Sok
ki sebb és na gyobb bal eset el ke rül he tő len ne ha ezt
min den ki tu do má sul ven né és az amúgy hasz nos
idő töl tés hez meg fe le lő he lyet vá lasz ta na.

Vi gyáz zunk ma gunk ra és egy más ra, ha az úton
ját szó gye re ke ket lá tunk szól junk, fi gyel mez tes sük,
véd jük meg őket az eset le ges bal ese tek től, tra gé -
diák tól.

Is mét si ke re sen pá lyáz tunk, így a Ma gyar Öku me ni kus Se -
gély szer ve zet köz re mű kö dé sé vel több, mint 1,6 ton na élel -
mi szer ke rült ki osz tás ra az EU élel mi szer-se gély prog ram
ke re té ben Sződligeten.

A ko ráb ban meg kez dett, kis nyug dí ja sok nak és ne héz kö -
rül mé nyek kö zött élő csa lá do sok nak szánt EU élel mi szer-
ak ci ón kat foly ta tat tuk és 2013. má jus 25-én (szom bat) az
aláb bi élel mi sze re ket kap tuk és ke rül tek ki osz tás ra:

– liszt BL65: (ES008) 500 kg
– szar vacs ka tészta: (ES020) 630 kg
– ins tant tésztaétel: (ES030) 246 kg
– ins tant kakaópor: (ES053) 250 kg
Te kin tet tel az el múlt évek ben fo lya ma to san nö vek vő élel -

mi szer árak ra, ta valy ős  szel a rá szo ru lók nak, ház tar tá son -
ként kö zel 10 kg élel mi szert biz to sí tott in gye ne sen a sződ -
li geti ön kor mány zat.

Na gyon so kan fe jez ték ki szó ban és írás ban, hogy ez a
kis jel ké pes se gít ség mi lyen so kat je len tett szá muk ra. Ezért
eb ben az év ben is igyek szünk mér sé kel ni a rá szo ru lók
gond ja it.

Sze ret nénk, hogy Önök min den kor érez zék, szá mít hat -
nak a sződligeti kö zös ség re és a te le pü lés ön kor mány -
zatára!

Ju hász Bé la
pol gár mes ter

Az élel mi szer ak ció az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val jött lét re.

EGÉSZ SÉG NAP volt a Kö zös sé gi Ház ban 2013. jú -
nius 13-án, mely ke re té ben in gye nes hal lás vizs gá la ton és
egy reomatológus elõ adá sán ve het tek részt az idei egész -
ség nap ra el lá to ga tók Szõdligeten. Dél elõtt pa lán ta csere-
berével igye kez tünk len dí te ni a kis ker ti gaz dál ko dást.
Pén te ken az ön kor mány zat ál tal tá mo ga tott nõ gyó gyá -
sza  ti vizs gá lat vár ta az ér dek lõ dõ ket.

CSEND REND(elet) FI GYE LEM FE GYE LEM

Szõdliget köz ség önkormányzata 2012. ok tó ber 12-én ho zott
ren de le te sza bá lyoz za a köz ség kör nye zet vé del mé vel kap cso la -
tos be tar tan dó sza bá lyo kat. Eb ben ki tér a le ve gõ tisz ta ság-vé -
del mé re, a föld- és víz vé de lem re és a zaj- és rez gés vé de lem re.

Zaj- és rez gés vé de lem? Igen, bi zony a zaj- és rez gé sek is kör -
nye zet ká ro sí tó vá vál hat nak. Ez el len véd a köz tu dat ban csend -
ren de let ként is mert he lyi in téz ke dés. Ná lunk, itt Szõdligeten ez a
kö vet ke zõ: sza bad té ren az ön kor mány za ti ren dez vé nyek ki vé te -
lé vel ze ne szol gál ta tást csak en ge dél  lyel le het szol gál tat ni. Zaj kel -
tõ be ren de zé se ket hét köz nap reg gel 6 és 22 óra kö zött le het csak
hasz nál ni, szom ba ton 8 és 20 óra kö zött va sár nap pe dig ti los.

Zaj kel tõ le het egy han go sabb sza bad té ren szó ló rá dió, be ton -
ke ve rõ, fû nyí ró, de egy fo lya ma to san nyom ko dott du da is… de
fõ leg az, ami má sok nyu gal mát, pi he né sét za var ja ott ho ná ban.

Ren de let van, a pol gár él het be je len té si jo gá val, hogy ki vizs -
gál ják a prob lé mát és él het bé kés meg egye zés ben is szom széd -
ja i val, mi sze rint ren de let ide vagy oda egyez tet nek az érin tet tek
mi kor tart az ut ca nagy fû nyí ró, fel újí tó, du dá lós hétvégét… fi -
gye lem mel egy más ra és fe gye lem mel egy má sért.

Cris

CSA LA FIN TA ME SE MON DÓ ver senyt ren de zett
2013. jú ni us 7-én a Kö zös sé gi Ház. A ver seny re több te -
le pü lés rõl ér kez tek a gye re kek, akik nép me sék kel és mû -
me sék kel  egy aránt szó ra koz tat ták a zsû rit. A nap vé gén
rész le tes vé le mé nye ket kap tak a szak mai zsû ri tõl a kis
ta risz nyá ba tett jó kí ván ság ok mel lett. A gye re kek a nyá -
ron egy szak mai tá bor ban ve het nek majd részt Szõd li ge -
ten, ahol to vább pal lé roz hat ják me se mon dó te het sé gü -
ket. A ver seny le bo nyo lí tá sá ban az Okos Nõk klub ja se -
gí tett, amit ez úton is kö szö nünk ne kik.

A VII. Rúgd a lab dát Sződliget kis pá lyás ama tőr ver -
se nyen ki lenc csa pat mér te ös  sze tu dá sát idén má jus
el se jén. Nagy örö münk re szol gált, hogy elő ször in -
dul ha tott a gye rek kor osz tály ös  sze csa pá sa, mi vel
négy if jú ko rú csa pat je lent meg a ver se nyen. A jó
han gu la tú ver seny vé gén a he lyi sport szer ve zet lát ta
ven dé gül a csa pa to kat. Ez úton is kö szön jük ne kik
szer ve ző mun ká ju kat és a ven dég lá tást.

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
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A Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tő Szol gá lat nyá ri tá bo ra a
2013-as év ben meg újult for má ban vál to za tos prog ra mok -
kal vár ben ne te ket!

jú ni us 17. (hét fő) Tá bor nyi tó
jú ni us 18. (kedd) Rész vé tel a D. A. D. A. prog ram

fog lal ko zá sán
jú ni us 19. (szer da) Ki rán du lás Szent end ré re

a Skan zen be
jú ni us 20. (csü tör tök) Kéz mű ves fog lal ko zás
jú ni us 21. (pén tek) Ke res ke del mi és Vendéglátóipari

Mú ze um ban rész vé tel
a „Vegamix” cí mű prog ra mon

jú ni us 24. (hét fő) Kéz mű ves fog lal ko zás
jú ni us 25. (kedd) Ki rán du lás a Vas út tör té ne ti 

park ba

jú ni us 26. (szer da) Mo zi és mú ze um lá to ga tás Vá cott
jú ni us 27. (csü tör tök) Já ték dél előtt
jú ni us 28. (pén tek) Sé ta a Sződligeti Hor gász tó hoz
jú li us 1. (hét fő) Sé ta a Mar git szi ge ten
jú li us 2. (kedd) Uta zás a Ki rály ré ti kis vas úton
jú li us 3. (szer da) Kéz mű ves fog lal ko zás
jú li us 4. (csü tör tök) Tá bor zá ró

Az ak tu á lis prog ram ja in kat ke res sé tek pla kát ja in kon! Sze -
re tet tel vá runk min den ér dek lő dőt! A ki rán du lá sok ra elő -
ze tes je lent ke zés szük sé ges! A je lent ke zé se ket jú ni us 3–7.
kö zött vár juk a Gon do zá si Köz pont ban!

Prog ram ja ink té rí tés men te sek!

A prog ram vál toz ta tás jo gát fenn tart juk!

Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tő Szol gá lat 2013. évi nyá ri tá bo rá nak prog ram ja

A má so dik fél év ében is gaz dag, vál to za tos
prog ra mok zaj lot tak is ko lánk ban.
Az el sõ ilyen prog ram a Csa lá di nap volt,
me lyet a le en dõ el sõ sök nek és csa lád ja ik nak
ren dez tünk. Is ko lánk ne gye dik éve vár ja
azo kat az óvo dá so kat, akik kö zel rõl is sze -
ret nék az is ko lán kat meg is mer ni, be jár ni a
ter me ket, kéz mû ves fog lal ko zá son részt
ven ni, majd együtt ját sza ni a tor na te rem ben.
Gyö nyö rû kis tár gyak ké szül tek, Gyu ri bá -
csi ál tal ve ze tett sor ver se nye ken a csa lá dok
kü lön bö zõ ügyes sé gi já té ko kon mér het ték
fel a te her bí rá su kat és a le le mé nyes sé gü ket.

Az ok ta tás ban az egyik ki emelt fel adat a
gyer me kek tes ti és lel ki egész sé gé nek a
meg óvá sa, meg tar tá sa. En nek ér de ké ben a
ta ní tá si órák mel lett éven te egy na pon kü -
lön fel hív juk a di ák ja ink fi gyel mét ar ra,
hogy min den ki te het a sa ját egész sé ge meg -
õr zé se ér de ké ben. Ez a nap az Egész ség vé -
dõ nap. A meg hí vott elõ adók vál to za tos
prog ra mot kí nál nak a ta nu ló ink nak. Hi te les
ké pet kap hat nak ilyen kor pél dá ul a sé rült,
vagy fo gya ték kal élõ em be rek le he tõ sé ge i -
rõl, prob lé má i ról, hi szen az érin tet tek sa ját
ma guk és sors tár saik éle té rõl me sél nek. A
mi osz tá lyunk ba a Cházár And rás Több cé -
lú Köz ok ta tá si In téz mény egyik ta ná ra,
Petke Já nos jött elõ adást tar ta ni. Õ egy si -
ket bá csi, aki jel tol mác  csal ér ke zett. Mind -
ket ten na gyon jól ér zé kel tet ték, hogy mit je -
lent az õ éle tük ben az el fo ga dás, meg ér tés,
ami nem saj nál ko zást je lent. Meg mu tat ták
azo kat az egy sze rû meg ol dá so kat, amik a
min den na pi éle tük ben se gí tik õket. Pél dául:
gyer mek sí rást és csön gõt he lyet te sí tõ vil lo -
gó lám pa. Kü lönb sé get tu dunk már ten ni a
mu to ga tás és a je le lés kö zött. Az élet hez
való vi szo nyát jól ér zé kel tet te, hogy az elõ -
adá sát egy si ke tek rõl szó ló vic cel zár ta. Az

egy órás ta lál ko zás vé gén el ér te, hogy bát -
ran ne vet tünk ve le, meg ér tet tük, hogy nem
õt ne vet jük ki, ha nem ve le együtt ne ve tünk,
hi szen tel je sen egy for mák va gyunk, ha jó -
ked vünk van.

A Föld nap ját (áp ri lis 22.) Ma gyar or -
szá gon 1990 óta ren de zik meg, is ko lánk ban
is ter mé sze tes, hogy eh hez a nap hoz kap -
cso lód va mi is fel hív juk a di ák ja ink fi gyel -
mét a Föld ter mé sze ti kör nye ze té nek a
meg óvá sá ra. Osz tá lya ink ver seng tek, hogy
meg mu tas sák ügyes sé gü ket, le le mé nyes sé -
gü ket. A ver seny ered mé nyét a hon la pun -
kon meg te kint he tik (www.amisulink.hu).

A Pa pír gyûj tés cél ja szo ro san hoz zá tar -
to zik a Föl dünk vé del mé hez, hi szen en nek
egyik mód ja a sze lek tív hul la dék gyûj tés,
majd a fel hasz ná lás. Ter mé sze te sen a fõ cél
az, hogy a fel hasz ná lást, a vá sár lá sun kat is
úgy ter vez zük, hogy mi nél ke ve sebb sze mét
ke let kez zen.

Di ák ja ink lel ke se dé sét jól mu tat ja, hogy
évek óta si ke re sek az al sós há zi ver se nyek.
Idén sza va ló ver seny (vers-és me se mon dás),
rajz ver seny és fü zet szép ség ver seny („leg -
szebb fü ze tek tu laj do no sa”) lett meg hir det ve.

A ver seny ered mé nyét a hon la pun kon
meg te kint he tik (www.amisulink.hu).

Na gyon szép ün ne pet tar ta nak az al sós
osz tá lyok min den év má jus el sõ va sár nap -
já hoz, az Anyák nap já hoz kap cso ló dó an.
Az édes anyák nak és a nagy ma mák nak tar -
tott mû sor ban sze re pel nek ver sek, me sék,
báb elõ adá sok, a gyer me kek ál tal írt fo gal -
ma zá sok a köl csö nös sze re tet rõl, a há lá ról,
a csa lád ról.

Kü lön le ges él mény volt az idei Gár do -
nyi nap. Az író szü le té sé nek 150. év for du -
ló ját or szág szer te meg ün nep lik. Is ko lánk, a
név adó já nak tisz te le té re kü lö nö sen tö rek -

szik ar ra, hogy min den di á kunk a kö te le zõ
ol vas má nyo kon kí vül is meg is mer ked jen az
író több mû vé vel. Ezt a célt szol gál ták azok
a kér dés so rok, me lyet az al sós és fel sõs ta -
nu ló ink ré szé re ál lí tot tunk ös  sze. A vá lasz -
adás nál a csa pat mun kán volt a fõ hang súly,
mi köz ben a szö veg ér té si fel adat tal is meg
kel lett bir kóz ni uk a di á kok nak. Tu dá suk,
így já té ko san sok új is me ret tel bõ vült. Ezen
a na pon a kü lön le ges sé get még sem ez je -
len tet te. El sõ nek ke rült sor a Gár do nyi Fu -
tás meg szer ve zé sé re, me lyet az al sós- és
fel sõs kor osz tá lyon kí vül a szü lõk is tel je -
sít het tek. A cél az volt, hogy mi nél töb bet
tel je sít sék a ki je lölt tá vot, aki köz ben el fá -
radt az, gya log is foly tat hat ta. Itt sze ret ném
meg je gyez ni, hogy Eger ben, a Gár do nyi
ház ban ki van ál lít va az a ván dor bot, me -
lyet Gár do nyi Gé za az uta zá sai al kal má val
hasz nált. En nek a bot nak a kü lön le ges sé ge,
hogy ki nyit ha tó és ki csi szék ké ala kít ha tó
át. Mi kor az író uta zá sai al kal má val el fá -
radt, ezen a bo ton ül dö gél ve pi hent meg. A
fu tás sal, így az író fe je de lem re em lé kez -
tünk, mi köz ben a diá kok na gyon is ko mo -
lyan vé ve a ver senyt, küz döt tek. En nek a
ver seny nek az ered mé nyei, és ké pek az
egész nap ról is meg ta lál ha tók a hon la pun -
kon (www.amisulink.hu).

Jú ni us el sõ he té ben min den osz tály ta -
nul má nyi ki rán du lás ra ké szül. A kor osz tá -
lyuk nak meg fe le lõ prog ra mot a gyer me kek
már na gyon vár ják, hi szen ez is azt jel zi,
hogy na gyon kö zel van már a nyá ri szü net.

Zaj la nak a nyá ri tá bo rok szer ve zé si fel -
ada tai. 2013 nya rán is le he tõ ség lesz nap kö -
zis tá bor ba, an gol-kéz mû ves tá bor ba, tánc tá -
bor ba je lent kez ni. A fel sõs ta nu lók egy hét -
re ké szül nek tá bo roz ni.

Kápolnainé Dégi Lí via

A Gárdonyi Géza Általános iskola hírei

12
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Az elő ző évek hez ha son ló an, a 2013-
as év ben is sze re tet tel vár juk gyer me -
ke i ket vál to za tos prog ra mok kal a
Sződligeti plé bá ni á ra!

A nap kö zis tá bo rok ban (jú li us
8–12., jú li us 15–19.) 9.00–15.00 óra
kö zött a gye re kek nek tar tal mas idő töl -
tést biz to sí tunk és ebé det.

Jú ni us 29-én, szom ba ton 17.00 óra -
kor: Tá bor nyi tó szent mi se, majd a plé -
bá ni án foly tat juk az ün ne pé lyes meg -
nyi tót.

Jú li us 1–5.: Hit tan tá bor Gal ga hé ví -
zen

Tá bo ra ink so rán tö rek szünk az el -
mé lyült kre a tív al ko tás és az ol dot tabb
sza bad té ri já té kok (ve tél ke dők, de tek -
tív já té kok, tánc ta nu lás, zsong lőr kö -
dés) egyen sú lyá ra, mi vel mind ket tőt
lét fon tos sá gú nak tart juk a gye re kek
meg fe le lő fej lő dé sé hez és ki bon ta ko -
zá sá hoz.

A gye re kek já té ko kon, ki rán du lá so -
kon is részt vesz nek, kéz mű ves fog la -
ko zá sok vár ják őket.

Jú li us 8–12. kö zött az al só ta go za -
tos gye re kek szá má ra kéz mű ves tá bort
szer ve zünk, amit a Grex ifjusági cso -
port tag jai ve zet nek, fel nőtt fel ügye le -
té vel.

A ké zi mun ká nak eb ben a prog ram -
ban meg van a ma ga he lye, de nem ez
a leg fon to sabb. A já ték is nagy sze rű az
olyan gyer me kek szá má ra, akik nem
na gyon sze ret nek fa rig csál ni, fes te ni.
Ilyen gye rek kel is fo gunk ta lál koz ni.
Ezért is ter ve zünk já té ko kat, ki rán du -
lá so kat és mi ma gunk is lel ke sen részt
ve szünk a já té kok ban. Min den na pot
a gyü le ke ző után a temp lom ban kez -
dünk imá val, ének kel és az elő re el ter -
ve zett bib li ai tör té ne tet meg be szél jük.

Az óvo dás gye re kek szá má ra, jú li us
22–26. kö zött nap kö zis tá bort szer ve -
zünk, amit já té kok kal, kéz mű ves fog -
lal ko zá sok kal és ki rán du lá sok kal te -
szünk szí ne seb bé. A tá bor ban az óvo -
dás gye re kek szá má ra he lyi pe da gó gu -
sok, szü lők és 14 év fe let ti fi a ta lok biz -
to sí ta nak tar tal mas és vál to za tos prog -

ra mo kat. Ez ál tal se gít sé get nyúj tunk
azok nak a szü lők nek, akik nem tud ják
meg ol da ni a nyá ri gyer mek fel ügye le -
tet.

Kö zös ének lés sel és imád ság gal
kezd jük a na pot a temp lom ban. Meg -
is mer te tünk ve lük egy-egy bib li ai tör -
té ne tet és ar ról be szél ge tünk.

Fon tos nak tart juk a gyer me kek kel
va ló be szél ge tést. Így fe dez het jük fel,
mi ját szó dik le a gye re kek ben, és ez
ál tal job ban meg is mer het jük őket.
Meg ad juk ne kik a le he tő sé get, hogy
be szél je nek a prob lé má ik ról, és ezek -
re Is ten Sza vá nak ta ní tá sá val pró bá -
lunk vá la szol ni. Mit ten ne Jé zus, ha a
gyer mek he lyé ben len ne?

Az évek so rán meg ta pasz tal hat tuk,
men  nyi re fon to sak az éne kek, ami ket
egy ilyen hé ten ta nul nak a gye re kek.
Mind ab ból, amit eze ken a na po kon
hal la nak, a leg to vább az éne kek él nek
az em lé ke ze tük ben.

Jú li us 26. 18.00 óra kor ün ne pé lyes
tá bor zá ró a plé bá ni án.

A Szõdligeti egyházközség által szervezett
nyári programok

– – –
–

–
–
–

–
–
–
–
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JÚ LI US – SZENT JA KAB HA VA

Jú li us 2. – Sar lós Bol dog as  szony
nap ja
A ró mai ka to li kus egy ház em lé ke zik

meg Szûz Má ri á nak Ke resz te lõ Szent Já nos
édes any já nál tett lá to ga tá sá ról. Vi szony lag
ké sei ke let ke zé sû Má ria-ün nep, a 14. szá -
zad ban vált ál ta lá nos sá. Bol dog as  szony a
vá ran dós anyák, a sze gé nyek, a szük ség ben
szen ve dõk és a ha lot tak ol tal ma zó ja. Ha -
zánk ban az ara tás kez dõ nap ja ként tart ják
szá mon. A nap el ne ve zé se az ara tás egy ko -
ri mód já ra utal, ami kor a nõk még sar ló val
arat tak.

Jú li us 20. – Il lés nap ja
Év szá za dos meg fi gye lé sek sze rint ezen

a na pon, ill. e nap tá ján gya ko ri ak a vi ha -
rok. E na pon mun ka ti la lom volt, mert úgy
gon dol ták, hogy aki ilyen kor a me zõn dol -
go zik, ab ba le csap hat a vil lám, a ter mést pe -
dig el ve ri a jég.

Jú li us 22. – Má ria Mag dol na nap ja
Az evan gé li u mi tör té net sze rint a bû -

nös élet bõl meg tért Má ria Mag dol na ün -
ne pe. Dús ha já val Krisz tus lá bát tö röl get -
te, ezért a szo kás volt a kis lány ok ha já ból
egy ke ve set le vág ni, hogy még hos  szabb -
ra nõ jön. Idõ já rás jós ló hi e de lem kap cso -
ló dik eh hez a nap hoz: úgy hit ték es nie kell
az esõ nek, mert Má ria Mag dol na si rat ja
bû ne it.

Jú li us 25. – Ja kab nap ja
Szent Ja kab az apos to lok kö zül el sõ ként

szen ve dett vér ta nú ha lált. Õ a bú csú já rók,
utas em be rek, ha jó sok vé dõ szent je. A nép -
ha gyo mány sze rint Ja kab nap ra kel lett
learat ni a za bot, mert ami kint ma rad az el -
vész. A Ja kab na pi idõ bõl jó sol tak a vár ha -
tó té li idõ já rás ra. Tá pén a Ja kab-na pi észa -
ki szél bõl hi deg te let jó sol tak.

Jú li us 26. – An na nap ja
Szûz Má ria édes any já nak ün ne pe. Szent

An na a gazd as  szony ok, bá nyá szok, sza bók
va la mint a jár vá nyos be teg ség ben szen ve -
dõk, hal dok lók egyik párt fo gó ja. Kü lö nö -
sen tisz telt vé dõ szent je volt a ka to li kus asz -
 szo nyok nak, fõ ként a med dõ és ter hes és

Jú ni us 8. – Me dárd nap ja
El sõ sor ban az idõ jós lás ról ne ve ze tes.

Ezen a na pon erõs le hû lés vár ha tó. Ha esõ -
vel kö szönt be, ak kor ez több hé tig is el tart -
hat: „ha Me dárd kor esik, negy ven na pon
esik”.

Jú ni us 10. – Mar git nap ja
A re tek-, a ká posz ta-, és a len ve tés ide je.
Jú ni us 11. – Bar na bás nap ja
Sok he lyen szé na ka szá ló nap, de ek kor

ér de mes bi zo nyos gyógy fü ve ket is gyûj te ni.
Jú ni us 13. – An tal nap ja
Páduai Szent An tal a szem be te gek, a

gyul la dás ban szen ve dõk ol tal ma zó ja. Ba ra -
nyá ban e na pon gyújt ják meg õsi mó don a
gyó gyí tó ere jû „Szent An tal tü zét”.

Jú ni us 15. – Vida nap ja
A nya rat je len ti: a szán tó föl di nö vé nyek

be fe jez ték nö ve ke dé sü ket és az érés idõ sza -
ka kö vet ke zik. A rá kok és a ha lak is már
tel je sen ki fej lõd tek.

Jú ni us 21.
A csil la gá sza ti nyár kez de te. Ezen a na -

pon van a nyá ri napéjegyen lõ ség, va gyis a
csil la gá sza ti nyár kez de te. Ez az év leg -
hosszabb nap ja.

Jú ni us 24. – Já nos, Iván nap ja
Vi rá gos Szent Já nos vagy Szent Iván a

nyá ri nap for du ló ün ne pe. Az év leg rö vi -
debb éj sza ká ját Eu ró pa nagy ré szén õsi rí -
tu sok kal ün nep lik. Sok he lyen a tûz be – go -
nosz ûzés cél já ból – gyógy fü ve ket, gyü möl -
csöt, egye bet dob nak. Szent Iván kor már
meg sza kad a bú za tö ve, nem so ká ra el kez -
dõd het az ara tás. Az õszi ré pa és re tek ve -
tõ nap ja ként is em le ge tik.

Jú ni us 28. – Irén nap ja
Szent Iréneusz a bé kes ség em be re, az

egy há zak bé ké jé nek vé dõ szent je.
Jú ni us 29. – Pé ter, Pál nap ja
Az ara tás kez dõ nap ja. A ha lá szok is e

na pot ün nep lik, mert Szent Pé ter a vé dõ -
szent jük. A nap elõ est éjén a ha lá szok rúd -
ra kö tö zött pont  tyal vé gig jár ják a fa lut.
Más nap a víz par ton hal pap ri kás sal, tú rós
csu szá val foly ta tó dik az ün nep lés. Ezen a
na pon van a leg jobb íze az eper nek, ezért
ek kor tart ják az eper szü re tet.

szü lõ nõk fo hász kod tak hoz zá párt fo gás ért.
Kul tu sza a kö zép kor ban a ked di nap hoz kö -
tõ dött. Több vi dé ken a med dõ as  szo nyok a
ked det meg böj töl ték. A Szent An ná nak
szen telt kedd sok he lyen év szá zad ok óta
asszo nyi do log til tó nap nak szá mí tott. A ha -
gyo mány sze rint An na nap sza kad meg a vi -
rá gos ken der tö ve, ezért ilyen kor kezd ték a
fel sze dé sét.

AU GUSZ TUS – KIS AS  SZONY HA VA

Au gusz tus 1. – Va sas Szent Pé ter 
nap ja
Szent Pé ter ün ne pe, an nak em lé ké re,

hogy egy an gyal ki sza ba dí tot ta He ró des
bör tö né bõl, ahol lánc ra ver ve õriz ték. Pé ter
nap ja a Mu ra vi dé ken a szõ lõ ter me lõk nek
do log til tó nap, mert úgy vé lik, a sze mek le -
hul la ná nak a fürt rõl.

Au gusz tus 15. – Nagyboldogasszony
nap ja
Ezen a na pon Má ria menny be me ne telét

ün nep li az egy ház. Nagy bol dog asszony
nap ja sok fe lé bú csú nap. A mold vai ma gya -
rok e na pon min den fé le vi rá got, gyógy nö -
vényt szen tel tek, hogy majd ez zel füs töl jék
a be te ge ket. A Mu ra vi dé ken do log til tó nap,
nem sza bad süt ni, mert a tûz ki tör a ke men -
cé bõl. A Drá vaszögben azt tar tot ták, hogy
ezen a na pon ke resz tet kell vág ni a gyü -
mölcs fá ba, hogy egész sé ges le gyen, és so -
kat te rem jen.

Au gusz tus 20. – Szent Ist ván nap ja
Ál lam ala pí tó ki rá lyunk ün ne pe. Má ria

Te ré zia 1774-ben or szá gos ün nep pé nyil vá -
ní tot ta. El sõ al ka lom mal 1818-ban ren dez -
tek ün ne pé lyes kör me ne tet, Szent Ist ván
jobb já nak a tisz te le té re. Au gusz tus hu sza -
di ka az új ke nyér ün ne pe is. A be re gi Ti sza -
há ton úgy tart ják, hogy Ist ván nap kor men -
nek el a gó lyák.

Au gusz tus 24. – Ber ta lan nap ja
Ber ta lan apos tol ün ne pe, aki a szû csök

és csiz ma di ák vé dõ szent je volt. A Ber ta lan
nap kor kö pült vaj nak gyó gyí tó erõt tu laj do -
ní tot tak.

Min den na pi  ha gyo mány
JÚNIUS–AUGUSZTUS

JÚ NI US – SZENT IVÁN HA VA
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l 97 éve, 1916. jú ni us 22-én, Szom bat he lyen szü -
le tett Weöres Sán dor (†Budapest,1989. ja nu ár
22.) köl tõ, író, mû for dí tó, iro da lom tu dós. Hí res
ver sei: Ha a vi lág ri gó len ne, Ga la go nya, Csi ri -
bi ri, Re gé lõ, Plety ká zó as  szo nyok stb., me sé je a
Hold bé li csó na kos.

l 140 éve, 1873. jú ni us 23-án szü le tett Beck Öt vös Fü löp (Pá -
pa, -†Bp., 1945. jan. 31.) szob rász, érem- és pla kett-mû vész. A
mo dern ma gyar szob rá szat egyik út tö rõ je. Ta nul má nya it Bu da -
pes ten kezd te, Pá rizs ban és Mün chen ben foly tat ta. Öt vös nek ké -
szült, de Lóránfi An tal nál min tá zást is ta nult. 1895-ben meg bí -
zást ka pott az ez red évi ki ál lí tás egyik ju ta lom ér mé nek min tá zá -
sá ra, ez zel el sõ dí jat nyert. Ek kor ha za tért és Bu da pes ten te le -
pe dett le. El sõ mû vei fõ ként hasz ná la ti tár gyak, erõ sen sze cesz -
 szi ós jel le gû ek. Sok szor uta zott Olasz or szág ba, az ott ta nul tak

nagy ha tás sal vol tak mû vé sze té re. Nagy -
mé re tû szob ro kat is ké szí tett, de érem és
pla kett al ko tá sai vol tak a leg el is mer teb -
bek, ame lyek kö zül so kat a nagy eu ró pai
gyûj te mé nyek is meg sze rez tek. A ré gi
mes te rek mód já ra 1908-tól ma ga fa rag ta
kõ szob ra it, és ér me i nek ne ga tív ját is sa -

ját ke zû leg vés te gipsz be. Je len tõ sebb al ko tá sai: Ko rá nyi Fri -
gyes, Já nos bá csi, Balassa Bá lint, Pe tõ fi Sán dor, Gyu lai Pál stb.
A pá pai Köz tár sa ság-li ge ti szo bor park ban bronz ból ké szült
mell szob ra, ön port ré ja van, ame lyet a Beck-család aján dé ko zott
a vá ros nak.

l 126 éve, 1887. 06. 25. Bu da pes ten szü le tett Ka -
rin thy Fri gyes író, mû for dí tó, kri ti kus, új ság író,
hu mo ris ta, a ka ba ré nagy mes te re (†1938. aug.
29. Sió fok). Ka rin thy di ák ko ri em lé ke i nek gyûj -
te mé nye a Ta nár úr ké rem fel nõtt nek is ked ves
ol vas má nya. Éle tét vé gig kí sér te a lé lek tan és a
tech ni ka irán ti ér dek lõ dés: lel ke sen kö szön töt te a fil met, a rá -
di ót és a re pü lést. A Nyu gat író cso port já hoz csat la ko zott. A si -
kert, a nép sze rû sé get az 1912-es év hoz ta meg szá má ra. Öt kö -
te te je lent meg, no vel lák, kar co la tok, hu mo resz kek és Így ír tok
ti cí men iro dal mi pa ró di ái, amely fel kel tet te a szé les kö zön ség
ér dek lõ dé sét az ak kor még nem oly köz is mert írók és köl tõk
iránt. Je len tõs két ver ses kö te te is. A ma gyar nyelv re bû vé sze
volt, cso dá la to san tu dott ját sza ni a sza vak kal, így szü let tek meg
köz is mert szó já té kai: az anag ram ma, az in tar zia, az eszperente,
a kecs ke rím és még sok más. Mû for dí tó ként Goe the, Wedekind,
Hei ne, Milne (Mi ci mac kó) mû ve it tol má csol ta. Még is hu mo -
reszk jei ré vén vált iga zán nép sze rû vé. 1930. után agy da ga nat
tá mad ta meg, Stock holm ban Olivecrona, a hí res svéd se bész
ope rál ta meg. Eb bõl szü le tett sa já tos ri port kö te te, az Uta zás a
ko po nyám kö rül.

l 160 éve, 1853. 07. 05. Kisszebenben szü -
le tett Csontváry Kosztka Ti va dar fes tõ -
mû vész (†Bu da pest, 1919. jú ni us 20.). Ere -
de ti leg gyógy sze rész nek ta nult, de te het sé -
get érez ve ott hagy ta ál lá sát, és kü lön bö zõ

mes te rek tõl fes té sze tet ta nult. Uta zá so kat is tett, je len tõ sebb ké -

pe it Ke le ten fes tet te. Mint egy száz na gyobb mû vet al ko tott. Míg
kül föl di ki ál lí tá sa i ról (pél dá ul Pá rizs, 1907) a leg na gyobb kri -
ti ku sok el is me rõ en nyi lat koz tak, itt hon nem igen is mer ték el.
Eh hez kü lönc élet vi te le, és – éle te vé ge fe lé egy re ki fe je zet tebb
– lát no ki-pró fé tai al lûr jei is hoz zá já rul tak, me lye ket a ké pe it
elem zõk kö zül töb ben pszi cho pa to ló gi ás nak tar ta nak. Mû vé sze -
tét az exp res  szi o niz mus hoz, il let ve poszt imp res  szi o niz mus hoz
kap csol ják, de iga zá ból nem tar to zott egyik el ha tá rol ha tó irány -
zat ba sem. Fõbb mû vei: A sze rel me sek ta lál ko zá sa, Szi get, Ka -
i rói pá lya ud var, Ma gá nyos céd rus, Ró mai híd Mos tar ban.

l 150 éve, 1863. au gusz tus 3-án, Agár don szü le -
tett Gár do nyi Gé za, (ere de ti ne vén Ziegler Gé za
(†Eger, 1922. okt. 30.) ta ní tó, író, a szõdligeti ál -
ta lá nos is ko la név adó ja. Nép ta ní tó ból lett a ma -
gyar iro da lom egyik leg is mer tebb és leg ol va sot -
tabb alak ja. Az alak ja kö ré fo nó dó le gen da köz vet -

le nül Eger be köl tö zé se után, még éle té ben ki ala kult. Kor tár sai
„eg ri re me té nek,” vagy re gé nye után a „lát ha tat lan em ber nek” cí -
mez ték. Jól le het, min den ide jét az iro da lom nak szen tel te, s az eg -
ri ma gány szül te mû vé sze te leg ter mé ke nyebb idõ sza kát, ko ránt -
sem sza kí tott el min den köz éle ti-iro dal mi kö te lé ket a kül vi lág gal.
1897-tõl ál lan dó kül sõ mun ka tár sa volt a Pes ti Hír lap nak, va la -
mint to vább ra is kül dött írá so kat na pi- és he ti lap ok nak (pl. Bu -
da pes ti Hír lap, Ma gyar Hírlap, Néplap, Sza bad Szó), iro dal mi fo -
lyó irat ok nak (pl. Új Idõk, Jö ven dõ, A Hét, Az Én Új sá gom) és
élc lap ok nak (pl. Ka kas Már ton).  1903-ban vé gig lá to gat ta gyer -
mek ko ra hely szí ne it, 1908-ban Olasz or szág ban, 1909-ben Ba jor -
or szág ban járt, 1912-ben na gyobb kör uta zást tett Er dély ben. Vol -
tak egé szen sa ját sá gos, kü lönc út jai is: A bor cí mû szín mû vét úgy
ír ta meg két hét alatt 1900-ban, hogy vo nat ról vo nat ra szállt, s
míg sza po rod tak a be tûk a kéz irat ban, õ ész re vét len be utaz ta fél
Ma gyar or szá got; 1901-ben ál né ven szo bát vett ki a ko lozs vá ri
New York szál ló ban, hogy be fe jez hes se An nus ka cí mû da rab ját.
Éle te utol só év ti ze de i ben írói mun ká ja mel lett idõt és ener gi át
szen telt ter mé szet sze re te te ki bon ta koz ta tá sá nak is. Az eg ri há za
kö rü li öt hol das bir to kon bo ta ni kus ker tet ala kí tott ki, ame lyet ha -
zai és kül föl di út ja i ról ma gá val ho zott nö vé nyek kel gya ra pí tott.
A fes tés if jú ko rá tól fog lal koz tat ta, már a sze ge di fes tõk 1891-es
tár la tán is ki ál lí tot ták egy ké pét, s ké sõb bi kor sza ká ból is mert
több gra fi ká ja, táj- és zsá ner ké pe, fi a i ról ké szí tett port ré fest mé -
nyei, il let ve egy Mun kácsy-tab ló, a Krisz tus Pi lá tus elõtt sa ját ke -
zû má so la ta.

l 155 éve, 1858. au gusz tus 23-án hunyt el Bu dán
Reguly An tal (szül. Zirc, 1819. júl. 11.) nyel -
vész, nép rajz ku ta tó. 1837-ben Willax Fer di nánd
zir ci apát tá mo ga tá sá val több hó na pot töl tött
Bécs ben és kör nyé kén. 1838-ban meg lá to gat ta a
ma gyar bá nya vá ro so kat és el ju tott Krak kó ig.
1839 és 1848 kö zött ku ta tó utat tett a ma gyar ság
észa ki és ke le ti nyelv ro ko na i nál. 1939 no vem be ré ben el ju tott
Finn or szág ba, két évet töl tött itt, el sa já tí tot ta a finn nyel vet, be -
jár ta a lap pok föld jét. Nép raj zi tár gya kat gyûj tött, ku ta tá so kat
vég zett a vótok kö zött. A Finn Tu do má nyos Aka dé mia le ve le -
zõ-tag já vá vá lasz tot ta. Az MTA 1843-ban, 24 éves ko rá ban le -
ve le zõ-, 1850-ben ren des tag gá vá lasz tot ta. Ha lá lá ig a Pes ti
Egye te mi Könyv tár ban mun kál ko dott gyûj te mé nye ren de zé sén. 

TUD JA-E, HOGY…?

ÉV FOR DU LÓ NAP TÁR
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16. 
SZÉCHY UTÓ DOK 

ÉS A PAKSYAK

Az osz mán ura lom alatt lé vő Sződliget
mai te rü le tét Fer di nánd ki rály is el ado -
má nyoz ta a ko ráb bi bir to kos Széchy
csa lád má sik ágá nak, felsőlendvai
Széchy Ta más és ormosdi Szé kely
Margit lá nyá nak Széchy Mar git nak
(1524–1567). Az ő el ső fér je if jabb gróf
Salm Mik lós tá bor nok, po zso nyi is pán
(?–1550), má so dik fér je gróf Arco
Pyrrhus (1525–1565) volt. Széchy
Mar git el ső fér jé től va ló lá nya Salm
Mag dol na (?–1607) 1540-ben örö köl -
te a bir to kot, majd az ő fér je a cseh
báró lobkoviczi Poppel Lász ló
(1537–1609) trencsényi fő is pán lett a
tu laj do nos. Ezek a bir to ko sok oszt rák-
cseh te rü le ten és Nyu gat-Ma gyar or -
szá gon él tek.

A kör nye ző fal vak la kos sá ga ma -
gyar volt és eb ben az idő szak ban tér -
tek át a re for má tus val lás ra. A gö di
pusz tá kat is mű ve lő, a ré te ken le gel -
te tő sződi csa lá dok ne vei az 1559. évi
osz mán ös  sze írás sze rint: Kis, Ne mes,
Bok ri, Tód, So mo gyi, Abar, Sza bó,
Berceli, Nagy, Bencsiki, Kán tor, Luk -
ács, Hagy más, Sze ge di, Dereglés, Fo -
dor, Kossa, Siketi, Né me ti, Bá tor,
Kóródi, Mozorai, Ör dög, Kontos, Ta -
kács, Uzsai, Pálóci, Kömlődi, Zsa -

binca, Bán. A Pest-Pilis-Solt vár me -
gyei adó-jegy zé kek sze rint Sződ fa lu
por ta szá mai 1565-ben 8, 1571-ben
14, 1572-ben 10, 1574-ben, 1576-
ban, 1578-ban 9, 1582-ben 11 és 1/2,
1588-ban 7 volt. A ket tős adóz ta tás
el le né re (ke resz tény és mu zul mán
bir to ko sok) egy ide ig még emel ke dett
is a por ták szá ma, ami a vi szony la go -
san bé kés kö rül mé nyek nek volt kö -
szön he tő.

A gö di pusz tá kat 1594 és 1686 kö -
zött hol a ma gya rok (Bocs kai Ist ván),
hol az osz má nok, hol a bé csi ki rály
tar tot ta ural ma alatt. Is mét je len tős
csa pat át vo nu lá sok tör tén tek a te rü le -
ten, ame lyek nem ked vez tek a la kos -
ság meg te le pü lé sé nek és a kör nye ző
fal vak la kos sá ga is csök kent. Sződ fa -
lu por ta szá mai 1624-ben 4, 1635-ben
3+1 ma lom, 1639-ben 3, 1647-ben,
1661-ben 3 és 1/2, 1666-ban, 1683-
ban 1/2 és 1686-ban 0 volt. Az 1676.
évi dikajegyzékben sze rep lő két sződi
pa raszt el mond ta, hogy 30 éves és 3
éve, il let ve 16 éves és más fél éve csak
a szol gá lat mi att tar tóz kod nak a fa lu -
ban.

Az el pusz tult Du na men ti te rü le te -
ket Fer di nánd ki rály tól 1560-ban kap -
ta meg pákosi Paksy (Paxy) Já nos, aki
veszp ré mi vár ka pi tány, majd 1552-től
a ko má ro mi fő ka pi tány és egy ben Ko -
má rom vár me gye fő is pán ja volt.
1560-ban ka pott vi téz sé gé ért bá rói cí -
met, majd 1562-ben meg halt. Fia
Paksy György 1553 és 1586 kö zött lo -
vas ka pi tány Győr ben, majd 1586 és
1594 kö zött ta tai fő ka pi tány. A ta tai
vá rat mint egy 320 fő (ma gyar és né -
met) ka to na véd te, a 100 ezer re be -
csült Szinán nagy ve zír ve zet te osz -
mán csa pa tok kal szem ben. A fő ka pi -
tány 4 na pi fo lya ma tos ágyú tűz után a
ta tai vá rat 1594. jú li u sá ban fel ad ta,
ezért 2 évi sa ját költ sé gen tör té nő
szol gá lat ra ítél tek te kin tet tel ar ra,
hogy fel men tő se reg re nem szá mít ha -
tott. Fi ai osz mán fog ság ban hal tak
meg. A Paksy csa lád ka to nai el fog lalt -
sá ga mi att egy a kör nyé ken la kó ügy -
véd re Buday Bor nem is  sza Bol gár Pál -
ra bíz ta a gö di pusz ták igaz ga tá sát.

Bátonyi Pál

SZÕDLIGET TERÜLETÉNEK TÖRTÉNELMÉBÕL

Salm cí mer Paksy cí mer
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Re zsi csök ken tés 
ener gia kö zös ség ben!? – Ki hal lott már ilyet?

Áp ri lis ban ért vé get egy ro kon szen ves kez de mé nye zés, a gö döl lői Green
Dependent In té zet szer vez te EnergiaKözösségek ver seny, ame lyen egy
sződ ligeti csa pat is in dult, és 6. he lye zést ért el.

Az or szá gos ve tél ke dő cél ja az volt, hogy csa pat tá ös  sze állt ház tar tá sok
négy té li hó na pon át nul la be ru há zás sal, csu pán ap ró prak ti kák be ve té sé vel
és né mi oda fi gye lés sel a ta va lyi hoz ké pest leg alább 9%-kal ke ve sebb gázt
és/vagy fát, vi zet, vil lanyt fo gyas  sza nak.

Ami kor az em ber azt hi szi, hogy már min dent meg tett a spó ro lás ér de -
ké ben, ki de rül, hogy bi zony még akad a rend szer ben tar ta lék. Vil la nyok le -
kap csol ga tá sa, alig hasz nált mély hű tő ki ik ta tá sa, hu za tos aj tók és ab la kok
szi ge te lé se pok róc cal, ab lak pár ná val, a ter mo sztát 1-2 fok kal ala cso nyabb -
ra ál lí tá sa, rö vi debb pan cso lás, rö vi debb szel lőz te tés, egy-két ener gia ta ka -
ré kos iz zó be üze me lé se – és rög tön lát szik a szám lá kon, hogy igen is van -
nak le he tő sé gek.

A sződligeti, akevesebbtöbb né ven ne ve ző csa pat kö zö sen több mint 10
szá za lék kal ke ve sebb ener gi át fo gyasz tott idén, mint ta valy té len. Kö zö sen,
mert volt, aki töb bet, volt, aki ke ve seb bet tu dott meg ta ka rí ta ni. A nye re ség
pe dig több szö rös volt: az ala cso nyabb ener gia szám la mel lett ren ge teg ta -
pasz ta lat tal gaz da god tak a részt ve vők, és még nye re mény is járt az el ért
ered mé nyért.

Akit bő veb ben ér de kel a ver seny, vagy ener gia ta ka ré kos sá gi öt le tek re kí -
ván csi, an nak az energiakozossegek.eu és a kislabnyom.hu hon la po kon ér -
de mes bön gész nie.
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+1 Adj egyet aján dék ba! – Suspended
Coffee
Új faj ta ado má nyo zá si for ma van ter je -

dő ben kis ha zánk ban. A mód szer lé nye ge
az, hogy bi zo nyos he lye ken vá sá rol va,
amen  nyi ben ked vünk és pénz tár cánk en ge -
di, ve he tünk még egyet a ki vá lasz tott ter -
mék ből, és azt az üz let ben hagy va egy rá -

szo ru ló szá má ra fel ajánl juk. A pél da kül föl di, egy ná po lyi
ká vé zó ból szár ma zik, és nem rég ter jedt el szer te a vi lá gon.

A vá sár lók a sa ját fo gyasz tá suk mel lett egy vagy több „fel -
füg gesz tett ká vét” – Ma gyar or szá gon sok fé le italt, ételt és
szol gál ta tást is kér het nek és fi zet het nek ki. Az aján dé kot az
el adó egy kü lön lis tá ra blokk ja, a nyug ta pe dig egy gyűj tő -
be ke rül. Ami kor egy rá szo ru ló em ber ér ke zik az üz let be,
csak an  nyit kell kér dez nie: van-e szá má ra va la mi aján dék -
ba, s ha ezen a bi zo nyos lis tán van már ki fi ze tett ká vé, le -
ves, fod rá sza ti szol gál ta tás, bár mi, ak kor ab ból kap hat
egyet. In gyen. Hi szen azt már va la ki, aki meg en ged he ti ma -
gá nak a se gít ség nek ezt az új for má ját, már ki fi zet te. Az ak -
ció min den ki nek jó, azok nak, akik se gí te ni akar nak, azok -
nak, akik így jut hat nak nem csak ká vé hoz, de étel hez, ital -
hoz, vagy akár ru há hoz, fod rász hoz, te rá pi ás ke ze lé sek hez,
vagy egy ját szó há zi vi dám nap hoz, és jó a ven dég lá tó he -
lyek nek, szol gál ta tók nak, hi szen ne kik plusz for gal mat je -
lent. Sőt, van már olyan ven dég lá tós, aki min den ki fi ze tett
aján dék he lyett ket tőt ír fel az aján dé kok lis tá já ra. A ma xi -
mum, amit így ado má nyoz ha tunk 2000 Ft/+1 aján dék, de
az op ti má lis 1000 Ft-nyi ér ték. Az esz mei ér ték sok kal na -
gyobb, hi szen a rend szer a bi za lom ra épül.

https://hu-hu.facebook.com/adjegyetajandekba

critical biomass
A Kri ti kus Bio mas  sza egy fő ként bi o ló gu sok ból ál ló ba -

rá ti tár sa ság blogja, ahol a szer zők jól mgmondják a vé le -
mé nyü ket – tu do má nyos igén  nyel meg fo gal maz va – min -
den fé le ak tu á lis bi o ló gi á val kap cso la tos té má ról. Le gyen az
a probiotikumok hasz na, a gyógy szer gyá rak ku ta tá si ered -
mé nye i nek rész le ges nyil vá nos sá ga vagy akár Szendi Gá -
bor nép sze rű el mé le te.

http://criticalbiomass.blog.hu

Kem ping a ker tem ben
Ta valy in dult egy új, min den ki szá má ra nyi tott internetes

kö zös ség Camp in my Garden, az az „Kempingezz a ker -
tem ben” né ven, mely nek tag jai – ta lán nem meg le pő – a
ker ti kem pin ge zés hí vei. Az ol da lon re giszt rá ló ta gok kö zül
van, aki a sa ját kert jét hir de ti át me ne ti szál lás ként az ar ra
já ró és meg pi hen ni vá gyó ér dek lő dők nek, van, aki szál lás -
hely re va dá szik és olyan is, aki kí nál és ke res is a hon la -
pon.

A kez de mé -
nye zés lé nye ge,
hogy a ha gyo -
má nyos szál lás -
he lyek meg fi -
zet he tő, csa lá -
di as, ka lan dos
és szó ra koz ta tó
al ter na tí vá ját
kí nál ja.

A kö zös ség ker tet kí ná ló tag jai lét re hoz nak ma guk ról
egy-egy pro filt, amely ből ki de rül, hogy az adott kert mi lyen
fel sze relt ség gel, il let ve mi lyen le he tő sé gek kel és fel té te lek -
kel vár ja a ven dé ge ket, to váb bá a kör nyé ken zaj ló ese mé -
nyek ről és prog ra mok ról is tá jé koz ta tást ad, meg kön  nyít ve
ez zel a vá lasz tás le he tő sé gét. A szál lás he lyek szín vo na la a
„bamping”-től (alap) a „glampingig” (le nyű gö ző) ter jed.

Az ol dal egy elő re nagy részt eu ró pai – el ső sor ban brit –
szál lás he lye ket kí nál, de az öt let gaz dák ál ma, hogy ha ma -
ro san több ezer ma gán kert ben le het majd sát rat ver ni szer -
te a vi lá gon.

http://campinmygarden.com

Nyelv ta nu lás hoz: né met
Nyá ron ta lán több idő jut nyel vet ta nul ni. Akik né met tu -

dá su kat sze ret nék meg ala poz ni vagy el mé lyí te ni, azok nak
ki vá ló ez a hon lap.

http://deutschkurse.dw.de

EGY KATTINTÁS 2.0
Az em ber, szá mí tó gép előtt ül ve, még ha sür gős-fon tos mun kát is vé gez, bi zony haj la mos időn ként el-el ka lan -
doz ni a neten. Eh hez a kis ki kap cso ló dás hoz sze ret nénk tip pe ket ad ni, sze rin tünk ér té kes és ér de kes hon la pok
be mu ta tá sá val. Csu pán egy kat tin tás, és…
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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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Kö szö net nyil vá ní tás
Há lás szív vel mon dunk kö szö ne tet mind azok nak, akik
id. Bá nya vá ri Pé ter te me té sén meg je len tek, sír já ra ko -
szo rút, vi rá got he lyez tek el, rész vét nyil vá ní tá suk kal gyá -
szunk ban osz toz tak.

Fe le sé ge, gyer me kei, uno kái

Tisztelt Lakosság!
A má so kon va ló gon dos ko dás az em ber ter mé sze tes
tu laj don sá gai kö zé tar to zik. A tör té ne lem fo lya mán
min dig vol tak olya nok, akik fel ka rol tak, tá mo gat tak
olyan em be re ket, akik önál ló an már nem vol tak ké pe -
sek el lát ni ma gu kat.

A Gon do zá si Köz pont in téz mény ve ze tő je ként kö te -
les sé gem nek ér zem, hogy a te le pü lé sen élő va la meny -
nyi idős, se gít ség re szo ru ló em ber hez el jus son az in -
for má ció a szo ci á lis szol gál ta tá sok ról, és min dent meg -
te gyünk azért, hogy sen ki ne szen ved jen hi ányt alap -
ve tő szük ség le tei ki elé gí té sé ben.

A szo ci á lis alap el lá tá sok kö ré be tar to zik a szo ci á lis
ét kez te tés, a há zi se gít ség nyúj tás.

Szo ci á lis ét kez te tés ke re té ben na pi egy sze ri me leg
ételt biz to sí tunk a hét öt nap ján azok ré szé re, akik ko -
ruk, egész sé gi ál la po tuk mi att er ről gon dos kod ni nem
tud nak.

Há zi se gít ség nyúj tás so rán a szo ci á lis gon do zó az
igény lő la ká sán nyújt se gít sé get a na pi te vé keny sé gek
el lá tá sá ban:

l be szer zi az alap ve tő élel mi sze re ket,
l alap ápo lá si fel ada to kat vé gez,
l se gí tő kap cso lat ki ala kí tá sa és fenn tar tá sa,
l együtt mű kö dik a há zi or vos ok kal, a hoz zá tar to -

zók kal,
l gyógy sze re ket fel írat és ki vált ja azo kat,
l szük ség ese tén or vos hoz kí sé ri az igény lőt,
l ügy in té zés ben se gít sé get nyújt,
l ros  szul lét ese tén há zi or vos ér te sí té se.
A sze mé lyes gon dos ko dás so rán olyan egyé ni bá -

nás mód meg te rem té se, meg őr zé se a cél, mely nek so -
rán az el lá tást igény be ve vőt ké pes sé ten ni a meg vál -
to zott egész sé gi ál la po tá nak, vesz te sé ge i nek fel dol go -
zá sá ban.

A fent em lí tett gon do zá si for mák nyúj tá sá ért sze mé -
lyi té rí té si dí jat kell fi zet ni.

Szo ci á lis ét kez te tés: 558 Ft/adag
Há zi se gít ség nyúj tás: 381 Ft/gon do zá si óra
Amen  nyi ben igény be sze ret né ven ni a gon do zá si

for mák va la me lyik ét, meg te he ti azt, a Gon do zá si Köz -
pont in téz mény ve ze tő jé nél, szó ban és írás ban.

A fel vé tel hez szük sé ge sek a sze mé lyes ok má nyok,
nyug dí jas iga zol vány, jö ve de lem iga zo lás.

Cím: 2133 Sződliget, Sza bad ság tér 11.
Te le fon szám: 27/352-246, 06-30-485-9298

Holeczné Nagy Má ria
mb. Gon do zá si Köz pont ig.
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Polgármesteri Hivatal
elérhetőségek

Cím: 2133 Sződliget, Szent István út 34–36.
Postacím: u.a.
Telefon: 06-27/590-095, 06-27/590-096
Telefon/fax: 06-27/590-236
E-mail: polgarmester@szodliget.hu
Web: 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!
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2013. május 1. Szõdligeten

Vándor fakanál 
főzőverseny

Rúgd a labdát 
Sződliget 

amatőr kispályás 
labdarúgó verseny
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Szo’’dliget

2013. június
22–23.

KRESZ NAP 2013.
Dátum: 2013. június 23. vasárnap

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.

Csalafinta
napok
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