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Nyugalmat
Ülök a gépem előtt és még pár perce enyhe pánikban
voltam, mi kerüljön a fontos harmadik oldalra. Szerkesztem az újságot, indulnak a programok, csörög a telefon és minden félórában valaki beköszön, üzen, hoz, visz … zajlik az élet.
Küldöm a cikkeket, képeket és akkor megakad a szemem ezen a képen, amit a nyáron
készítettem a helyi vasútállomáson egy néniről, természetesen az engedélyét kérve.
Megtiszteltetésnek és nem zaklatásnak vette.

Falunap 2013.
Az idei falunap főszereplője az időjárás… akart lenni. Eső és Széljárás, Felhő úrral egyetemben mindent
elkövetett azért, hogy sok más erre a napra hirdetett eseménnyel egyetemben Sződliget is lemondja
rendezvényét.
Felhőbámulás és esernyőeregetés után aztán dél
felé mégis úgy döntött a szervező csapat, hogy megtartjuk a rendezvényt, bár ekkor már sokan a szereplők közül lemondták a fellépést. Újraterveztünk.
Kis késéssel, de szólt a zene kettő után, sült a malac és a csirke, a bátor árusok portékáikat kínálták
és szerveződött a gát túra. Aztán elszégyellte magát
a goromba idő, négy órakor már a nap is ki-kisütött,
a szél elállt, s bár melegünk nem volt, de egyre több
beszélgető csapat várta a finom falatok elkészültét.
A fellépők derekasan tették dolguk, estére igazán
fergeteges parti kerekedett s a tűzijáték többek szerint nagyon, különlegesen szép volt.
Köszönet jár minden támogatónak, fellépőnek,
technikai dolgozónak és minden bátor lelátogatónak. Köszönjük!
Cris

Nem tudom honnan és hova haladt az akkor még primőrnek számító kardvirág csokorral, de nyugalom és vidámság, a virág birtoklásának öröme áradt
belőle. Hajszolt péntek volt emlékszem, de
pár másodpercre vele együtt örültem én is a
világnak.
Egy pillanat volt, egy kattintás gondoltam, de
lám ezen a borongós, megint csak hajszolt őszi
napon, ismét kaptam s talán adtam önöknek is
egy kis nyugalmat általa.
Cris

Egy sikeres rendezvény
margójára…
Falunapunk „bevezetõ” rendezvénye két alkotómûvésznõ – Kalmár Kornélia dr. és Kardos Éva – kiállításának megnyitója volt.
A sok élvezetes kiállított alkotáshoz társult Buzogány Márta színmûvész szép versmondása és éneke,
Benk Katalin nagyon tartalmas bevezetõje, valamint
– nem utolsó sorban – a kiállító alkotók „életük párjai”, akik igen meghatóan vezették fel a látnivalókat.
DE! És errõl szól mondandóm (mert a kiállítás méltatását feltehetõen más is megtette):
Általában nem beszélünk a szép meghívókról, a
hangulatos környezetrõl, a megnyitóhoz társuló
eszem-iszomról, valamint arról az eddig még soha
nem látott sok érdeklõdõrõl, akik számára már ülõhely sem jutott.
Aztán nem beszélünk arról a sajátságos hangvételrõl, mely közvetlenségével, vidámságával olyan hangulatot teremtett, hogy még olyanok is meghitten beszélgettek egymással, akik még soha ennek elõtte nem
találkoztak.
És amire még nem volt példa, együtt üdvözölhettük Szõd és Szõdliget polgármestereit és polgárait!
Lehet, hogy eztán nem csak a vasútállomáson olvashatjuk, hogy: „Szõd-Szõdliget”?
Lehet, hogy elkezdõdik valami „közös”? Lesz egy
új KÖZÖSSÉG?
Nos, mindez elsõsorban Tóthné Kovács Krisztina,
a szõdligeti Közösségi Ház vezetõje lelkesedésének,
munkájának, jó értelemben vett makacsságának köszönhetõ. Köszönjük Krisztina!
Bíró Ferencné Judit
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Csatornabekötés és horrorisztikus
méretű talajterhelés díj
A 2011. évi CCI. törvény 234. §-a módosította a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdésében foglaltakat, mely a talajterhelési
díj egységdíjának mértékét 2012. február
1-jei hatállyal a korábbi 120 Ft/m3 helyett
1.200 Ft/m3 összegben határozta meg.
A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj meghatározott alapja (a fogyasztott víz mennyisége), a meghatározott egységdíj (1.200 Ft), valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (3,0) határozza meg.
1.200 Ft/m3 x 3,0 = 3.600 Ft/m3
Fentiek alapján a megemelkedett talajterhelési díjjal idén találkoztak először a
sződligeti lakosok. Egy átlagosnak tekinthető család, aki évi 200 m3 vizet fogyasztott a 2012-es évben, annak 720.000 Ft talajterhelési díjat kell megfizetni az országgyűlés döntése alapján.
És a ráadás: Ha műszakilag megtehetné, de nem köt rá, akkor a járási hivatal
kötelezi!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvény 83. § (5) bekezdése alapján, ha 2012. július 15-én a közműves ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés és tisztítás biztosításához szükséges
víziközmű-rendszer a közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető módon kiépült és műszakilag rendelkezésre áll, az
ingatlan tulajdonosa 2013. július 1. napjáig, a hivatkozott törvény 55. §-ában foglaltak szerint köteles az ingatlant rendszerbe kötni.
„55. § (1) Az ingatlan tulajdonosa – ha
törvény vagy kormányrendelet másként
nem rendelkezik – a víziközmű-rendszer
üzembe helyezésétől számított egy éven
belül köteles az ingatlant víziközmű-rendszerbe beköttetni, ha
a) a közműves ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés és tisztítás biztosításához szükséges víziközmű-rendszer
a közterületen az ingatlanról műszakilag
elérhető módon kiépült és műszakilag rendelkezésre áll, és
b) az ingatlan használata rendszeres
emberi tartózkodáshoz kötődik.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettséget már meglévő víziközmű-rendszer
esetében annak bővítésétől számított egy
éven belül kell teljesíteni.
(3) Ha a bekötés feltételei teljesültek, a
víziközmű-szolgáltató az ingatlan víziközmű-rendszerbe történő bekötését nem tagadhatja meg.
(4) Ha az ingatlan tulajdonosa az (1) és
(2) bekezdésben foglalt kötelezettségét

nem teljesíti, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) hivatalból kötelezi az ingatlan beköttetésére.
(5) Adott ingatlan tekintetében mentesül
a tulajdonos
a) a vízellátó rendszerre történő bekötési kötelezettség alól, ha hatályos vízjogi
üzemeltetési engedéllyel üzemeltet saját
célú vízellátó létesítményt,
b) a szennyvízelvető rendszerre történő
bekötési kötelezettség alól, ha hatályos
vízjogi üzemeltetési engedéllyel üzemeltet
egyedi szennyvízkezelő létesítményt,
egyedi zárt szennyvíztárolót vagy saját célú szennyvíztisztító telepet.
(6) A környezetvédelmi és vízügyi hatóság az ingatlan tulajdonosát közérdekből
tekintet nélkül az (1) és (2) bekezdésben
meghatározott határidőre vagy az (1) bekezdésben meghatározott feltételre – kötelezi az ingatlan beköttetésére, és ezzel a
víziközmű-szolgáltatás igénybevételére,
ha a saját célú vízellátó létesítmény, egyedi szennyvízkezelő létesítmény vagy egyedi zárt szennyvíztároló közegészségügyi,
környezetvédelmi vagy vízgazdálkodási
szempontból káros hatása állapítható
meg.”
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy aki a
csatorna közműre eddig még nem kötött
rá, az haladéktalanul tegye azt meg, annak
érdekében, hogy elkerülje a járási hivatal
által kiadott kötelezést, továbbá fellélegezhessen a horrorisztikus talajterhelési díjfizetés kötelezettsége alól.
Mit tett az önkormányzat azért, hogy
segítse Sződliget lakóit?
2012. április 13-án Sződliget Község
Képviselő-testülete elfogadta a Polgármester által kezdeményezett pályázatkiírást az
eddig szennyvíztározót alkalmazó, támogatásra szoruló sződligeti lakók közcsatornára történő rákötésének elősegítésére.
Fenti célra az Önkormányzat 1.500.000 Ftot bocsájtott rendelkezésre a 2012. évi Környezetvédelmi Alapból, melyből ingatlanonként maximum bruttó 100.000 Ft támogatást adott.
Mi a Képviselő-testület véleménye?
Érthető ugyan az, hogy környezetvédelmi szempontból, törvényi erővel emelik a
talajterhelési díjat, de túlzásnak tartottuk
azt, hogy egyik napról a másikra tízszeresére emelkedik az összeg! Véleményünk
szerint, sokkal kevésbé lett volna megterhelő, az amúgy anyagilag már kivérzett lakosság részére, ha a törvényalkotó fokozatosan vezeti be az emelést. Érthetetlen,
hogy miért nem így történt.

„Sződligeti
Napközi
Otthonos
Óvoda
felújítása,
bővítése”
A Sződligeti Napközi Otthonos Óvoda 150 férőhelyes, 6 csoporttal működő intézmény, melynek fenntartója
Sződliget Község Önkormányzata. Az
épület 2003-ban lett felújítva, bővítve. A minőségi nevelés-oktatás feltételrendszere azóta változott, ezért
Sződliget Község Önkormányzata
képviselőtestületi határozattal döntött, hogy pályázat révén, Európai
Uniós támogatásból korszerűsíti a nevelési intézményt.
Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarország Operatív Program „Nevelési intézmények fejlesztése” címû konstrukció
(Kódszám: KMOP-4.6.1-11) keretében
„Szõdligeti napközi otthonos óvoda felújítása, bõvítése” címmel, sikeres pályázatot nyújtott be, amire 118.526.723 forint támogatást kapott. A projekt összköltsége 124.764.972 forint, amihez az
önkormányzat 6.238.249 forint önköltséggel járult. A támogatás 95%-os intenzitású.
Az épületet akadálymentesítjük és
hõtechnikai, mûszaki valamint épületgépészeti szempontból is felújítjuk. Ezen
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Megújul az óvodánk

felül az épületet egy csoportszobával bõvítjük, megnövelve ezzel a kapacitását 20
fõvel. Lesz benn fejlesztõ szoba, orvosi
szoba és akadálymentesítjük a WC-t. A
konyhát a mai igények szerint korszerûsítjük modern berendezésekkel, ezzel
még megfelelõbbé téve a gyerekek étkeztetését.
A tervezett bõvítést az épület utcai
homlokzatának jobb oldalán, két szinten
tervezzük. A földszintre kerül az új csoportterem, a gyermeköltözõ és mosdó,
valamint a WC. A fenti helyiségek alatt
alakítjuk ki a fejlesztõ szobát, az orvosi
rendelõt egy betegszobával, valamint az
óvónõi öltözõt és egy takarítószer tárolót.
Kialakítunk egy új akadálymentes bejáratot, ami nem csak a rámpa kialakítását jelenti, hanem a megfelelõ helyiségtágasságok és az ajtószélességek módosítását is. Ugyanúgy kicseréljük az elõírásoknak nem megfelelõ ablakokat, homlokzati nyílászárókat. A régi villaépület
kivételével az új tetõt a meglévõ tetõvel
összeépítjük.
A tervezett eszközbeszerzés is biztosítja a minõségi nevelés feltételeinek való
megfelelést, az egyénre szabott nevelést,
készség és képesség-fejlesztés feltételeinek megteremtését.
A projekt során esélyegyenlõségi tervet készítünk, valamint környezeti szempontú tanúsítás szerint fogunk mûködni.
Az elkötelezett környezettudatosságunkat újrahasznosított papírhasználattal
erõsítjük.
A projekt specifikus célja, az integrált
és esélyegyenlõség elvét szem elõtt tartó
nevelést megvalósító, minõségi nevelõoktató munkához szükséges infrastrukturális háttér biztosítása.
Juhász Béla
polgármester

Az új tanév az újdonságok színes palettájával köszöntött be óvodánk életébe.
Az új pedagógiai programunk szellemében, valamint az előző években megszokott, kiváló közösségi szemlélettel megújulásra készen kezdjük a 2013–2014-es
tanévet. A ,,megújulásra” kifejezés szó szerint értendő, mivel mindannyiunk nagy
örömére az Önkormányzat megnyerte a TÁMOP 3.1.1. pályázatát. A beruházással a jelenleginél is korszerűbb, tágasabb óvodába tudjuk fogadni majd a gyermekeket.
Aki az utóbbi hetekben az óvodánk környékén járt, láthatta, hogy az udvarunkról eltúrták, elhordták a dombot. Ezt a látványt először kissé bánatosan fogadtuk, mert visszaemlékeztünk arra, hogy ,,Milyen jókat szánkóztunk a gyerekekkel, és milyen szép volt tavaly karácsonykor a domb tetején a feldíszített fenyőfa!” De mint minden fejlődés, ez is némi vesztességgel jár. Viszont nagy-nagy
örömünkre lesz új csoportszobánk, új tornatermünk és egyéb helyiségek. Mikor
nagy robajjal beindultak a munkagépek a gyermekek érdeklődéssel figyelték.
Ezen a napon az udvari játék háttérbe szorult, hiszen nem mindennapi esemény
ez az óvodánk életében.

Ilyen volt,

ilyen most a dombunk.

A gyermekekkel együtt nagy izgalommal várjuk a megújult óvodánkat.
Idén 58 gyermeket vettünk fel, jelenleg 149-en járnak összesen. Az új épület
elkészülte után további 25 gyermek kap helyet az intézményben.
Idén változatlanul szeretnénk, a jól bevált ünnepi hagyományainkat, rendezvényeinket lebonyolítani.
Minden tanévben, szeptember végén kerül sor az óvodai Mihály napi vásárra. Idén szeptember 27-én, pénteken délután fél négykor nyitjuk meg a vásári
ünnepséget az óvodások, valamint Csécsi Katalin és Ónodi Attila népi táncosok
műsorával. A szülői munkaközösség nagy szervezési munkához látott. Az SZMK
tagjai és az óvodások is különféle vásárfiával készülnek a rendezvényre. Az óvodapedagógusok ötletei alapján a dajkák segítségével készítjük fel a gyermekeket
a műsorra, valamint sokat segítenek az épület és az udvar előkészítésében, dekorálásában. A konyhai dolgozóink újító ötletei, odaadó munkájuk eredményeként minden évben új finomságok kínálatával csábítják hozzánk a vásározókat.
Minden érdeklődőt nagy szeretettel vár az óvoda apraja-nagyja! Jó szórakozást kívánunk!
,,Gyere velem a vásárba, fussunk oda hamarjába!
Vehetsz majd ott minden szépet, ha nincs pénzed majd csak nézed!”

Helembainé Haris Judit
óvodapedagógus
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Rutkay Éva

DUPLA KÁVÉ

Éva a Polgármesteri Hivatal mûszaki ügyintézõje. Fiatal, vékony, kedves nõ – elsõ
pillantásra nem is gondolná az ember, hogy az építés, azon belül is a kivitelezés a
kedvenc szakterülete. De beszélgetésünk során ez hamar kiderült, és még sok más
is. Közben pedig pontosan egy csésze kávé fogyott el; Éva ugyanis csak engem kínált meg, õ a teát szereti.
Korábban nem ismertük egymást. Mióta élsz Szõdligeten? Mióta dolgozol a
Hivatalban?
Közel tíz éve, 2004-ben költöztem
Szõdligetre, a férjem révén, õ ugyanis
idevalósi. Eleinte a szüleinél laktunk, aztán építkezésbe fogtunk. Két kisgyermekünk már tõsgyökeres ligeti, a kisebbik
ide jár óvodába, a nagyobbik pedig most
kezdi szintén helyben az elsõ osztályt. Én
Hajdúdorogon születtem. Debrecenben
végeztem a fõiskolát, építészmérnök szakon. Innen Budapestre vezetett az utam;
a kivitelezés területén helyezkedtem el.
Jöttek a gyerekek, ezért 5 évig GYES-en
voltam. Amikor közeledett a munkába állás ideje, egy szerencsés véletlen folytán
éppen meghirdették a Polgármesteri Hivatalban a mûszaki ügyintézõi munkakört. Megpályáztam, és örömömre, elnyertem. Nagyon szeretem a munkámat,
fõleg a gyakorlati részét. Az útépítéseket
például, de általában az építés minden területét. A jogi vonatkozások annyira nem
hoznak lázba. Újdonság is volt ez számomra, de legalább lehetõségem nyílott
megtanulni.
Mivel foglalkozol konkrétan? Mivel
keresnek meg a lakosok?
A mai napig sokan keresnek meg építési engedéllyel kapcsolatban. Ilyenkor a
Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Tervünk alapján tájékoztatom a lakókat a lehetõségeikrõl, de minden
egyéb kérdéssel, és az engedély ügyintézésével kapcsolatban a váci Polgármesteri Hivatal Építéshatóságához irányítom
õket, hiszen ez a jogkör 2009 óta már
nem Szõdligeten van. Tervezõk, illetve
vállalkozók fordulnak hozzám ingatlanok közmûellátásához szükséges közútkezelõi és tulajdonosi hozzájárulás, illetve burkolatbontási engedély kérelemmel, amirõl az elõterjesztésemet követõen végül a Képviselõ-testület dönt. A
lakcímrendezések is hozzám tartoznak,
amikor az ingatlan lakcímnyilvántartás
szerinti címe nem egyezik meg a Földhivatalban nyilvántartott címével. Ez sajnos Szõdligeten elég gyakori, mivel több
utca, pl. a Dunai fasor vagy a Határ út is
át lett számozva az új beépítések miatt.

Néha szomszédok közötti vitás ügyekkel
is fordulnak hozzám. Nem túl hálás
ilyenkor a szerepem, nagyon nehéz sokszor a hivatal dolga. Ezen a területen a
jogszabályok ugyanis elég hézagosak,
így aztán hiába látszik olykor nyilvánvalóan, kinek van igaza, nem biztos, hogy
az jogilag is alátámasztható. Sikeresnek
inkább az építkezések, fejlesztések terén
érzem magam.
Mondanál példát ezekre?
Lezajlott a csatornabekötési programunk. Most is folynak az útépítések.
Épül a gát...
Ezek tényleg sokakat érintõ ügyek.
Kérlek, beszélj róluk kicsit részletesebben.
Szívesen. Az útépítések sajátos konstrukcióban, ún. úttársaságok létrehozásával valósultak meg. Amelyik utcában a
többség vállalta, hogy az ingatlanonkénti önrészt befizeti, ott sikerült a fejlesztés.
A csapatot egy közös képviselõ fogta öszsze, és az önkormányzat a teljes költség
kb. 25–30 százalékát kitevõ önrészt kiegészítette a fennmaradó kb. 70–75 százalékkal. Így kaphatott ún. mart aszfaltos
burkolatot a Jókai utca, a Nyárfa köz, a
Meggyfa utca, az Attila utca. Mielõtt
megkérdeznéd: a mart aszfaltos technológia valójában egy kiváló útalapot eredményez, amire késõbb 4 cm vastag melegaszfalt kerülhet. Ez utóbbi meg is történt már a Meggyfa utca és a Jókai utca
esetében. Voltak aztán olyan utcák – például a Tompa utca vagy az Új utca –,
amelyeknek a szilárd burkolatát kátyúzással nem lehetett már javítani. Itt is a
melegaszfalt borítást alkalmaztuk.
A gát. Errõl már sok szó esett, és bárki, aki a Duna partjára lemegy, láthatja
hol tart az építkezés. Az árvíz miatt történt ugye egy kis csúszás, de október végére készen lesz. A rézsût füvesítik, a tetején pedig a két végén sorompóval lezárt
szervizút fut majd. A focipályánál egy betontámfal rendszert, ún. szögtámfalat alakítanak ki, a nyitott rész pedig mobilgát
elemekkel zárható majd le a víz elõl. A
2-es út alatti dugó szerepét egy zsilip veszi át, ami a malomárokban, a gát vonalában épül.

Úgy tudom, ismét napirenden van az
óvoda fejlesztése. Kicsit meglepett a hír,
hiszen nemrég történt egy nagyszabású
bõvítés.
Tényleg a közelmúltban kapott új foglalkoztató szobákat az óvoda, de megint
teltház van. Örvendetes módon Szõdliget
lakossága folyamatosan nõ, fõleg fiatal
családok érkeznek, és velük gyarapodik a
gyermekek száma. A 150 férõhelyesre
tervezett intézmény ma 165–170 gyermeket fogad. A minõségi nevelõmunka biztosítása érdekében lépnünk kellett. Már
2011-ben pályáztunk forrásra, de várólistára kerültünk, mert kimerült a keret.
2012 decemberében, kvázi karácsonyi
ajándékként viszont megkaptuk az NFÜtõl a támogatást; a 124 milliós beruházás
6 millió Ft önkormányzati önrésszel megvalósulhat végre. A beruházás egy új csoportszoba kialakítását és egy sokkal kényelmesebb, végre jól használható tornaterem építését, valamint a konyha felújítását foglalja magában. Külön öröm,
hogy a régi tornateremben így kialakítható lesz a gyermekek egészségét szolgáló
ún. sószoba. Erre már jó ideje gyûjtenek
a szülõk a Mézeskalácsfalu keretében és
a Mihály napi vásáron. A bõvítmény földmunkája már zajlik, a belsõ átalakítások
a gyerekeket érintõ területeken a következõ hónapokban történnek. Természetesen a hétvégékre koncentráltan, hogy a
napi mûködést minél kevésbé zavarják. A
konyha átalakítása és a teljes fejlesztés a
tervek szerint január végére lesz kész.
Fordítsuk egy kicsit személyesebbre
ismét a szót. Hogy érzed itt magad?
Kezdetben szokatlan volt számomra
ez a kistelepülési lét. Mivel korábban
Debrecenben és Budapesten éltem, természetessé vált a nyüzsgés és a lehetõségek karnyújtásnyi távolsága. Amikor ideköltöztem, elég bezártan éreztem magam.
Attól fogva, hogy a nagyobbik gyerekem
óvodás lett, egyre több kapcsolatra tettünk szert, egyre inkább közösségre találtunk. Ma már nem mennék vissza a nagyvárosba, megszoktam, megszerettem itt.
Lassan összenövünk a faluval. Jó, hogy
egyre otthonosabban érezzük magunkat,
hiszen a találkozások révén szinte min-
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Sári Mihály

denkit ismerünk. Az meglep néha, hogy
a szülõvárosombeli emberekhez képest
az itteniek passzívabbak. Szõdligeten
mintha kevésbé vennének részt az emberek közösségi programokban, mintha kicsit érdektelenség övezné a helyi ügyeket. Ennek az is lehet az oka, hogy Budapest közelsége miatt sokkal több programlehetõség van falun kívül. Remélem,
hogy ez idõvel változik majd.
Mivel töltöd a szabadidõdet?
Nagyon szeretünk kirándulni, otthon
kertészkedni a gyerekekkel, sok természetközeli programban veszünk részt.
Tagjai vagyunk az óvoda alapítványán
keresztül szervezett Vackor Apró Természetjárók Körének, és a csapattal sokszor
kirándulunk. Nagyon szeretünk biciklizni is, ezért ha van egy kis szabadidõnk,
azonnal kerékpárra ülünk, és a gyerekekkel együtt tekerünk a kerékpárúton. Mint
említettem, Hajdúdorogon nõttem fel, ott
él a családom is. Bár a húgomék ide költöztek Szõdligetre, és velük nap mint nap
tartjuk a kapcsolatot, az otthoniakhoz is
gyakran hazautazunk. A család nekem
mindig a teljes nagy családot jelentette.
Mi együtt nõttünk fel az unokatestvéreinkkel, és a nagyszüleinkkel is sok idõt
töltöttünk. Minden hétvégén közösen
ebédeltünk, és nyaralni is gyakran mentünk együtt. A nagyszüleim összefogták
a családot. Ez a mai napig sem változott,
ha otthon töltjük a hétvégét, most is közel húszan ülünk asztalhoz, de a család
összetartása most már az anyukám feladta lett. Ezt a szemléletet igyekszem a gyerekeimben is megalapozni. Õk is sok idõt
töltenek nagy családi társaságban. A férjem szülei helyben laknak, és sokat segítenek nekünk, vigyáznak rájuk és foglalkoznak a gyerekekkel, hogy egy kis idõt
kettesben tölthessünk. Ilyenkor elmegyünk vacsorázni, sétálni, vagy a barátainkkal találkozunk.
Most már el sem tudnám képzelni,
hogy a gyerekekkel egy nagyvárosban éljünk. Itt szép és nyugodt környezetben
nõhetnek fel, és rengeteg lehetõség van
elérhetõ közelségben. Nagyon szeretünk
itt élni.
Köszönöm a beszélgetést.

Szegeden született 1960-ban, hatan voltak
testvérek, ő a második gyerek volt a családban.
Születésétől fogva Sződligeten él, csak
megszületett Szegeden, ahonnan édesapja
származik. Itt végezte el az általános iskolát, majd a dunakeszi ipari iskolában folytatta tanulmányait.
Véletlenül lett asztalos. Több szakma is szóba jött amikor középiskolát választott, úgy mint a bőrdíszműves, villanyszerelő, járműszerelő, de
végül is az asztalosság mellett tette le a voksát.
1975-ben kezdte el az ipari iskolát, 1978-ban végzett és kapott szerződést a Járműjavító Műhelybe Dunakeszin. 20 év munkaviszony után
szűnt meg a rendszerváltáskor munkahelye.
Nem talált munkát, így a vállalkozást választotta, bővítve a már meglévő megrendelői körét.
Munkája mellett már kisebb munkákat vállalt, így szerszámait, műhelyét csak bővítenie kellett.
A maga ura, akkor és annyit dolgozik amennyit bír és akar. Nincs munkaidő csak munka, s hogy legyen, annak a megrendelő elégedettsége a
záloga.
Hobbiként megmaradt a gépek szeretete, szabadidejében motorokat
bütyköl, gépeket szerel.
Felesége már nyugdíjas, fiuk gépészmérnöknek tanul Győrben.
Arra a kérdésre, mi lenne a három kívánság, elcsodálkozik. Akkor is
dolgozna, messze nem vágyik, szép dolgok a közelünkben is vannak,
csak észre kell venni. Munka, család rendben, akivel beszélgettem egy
boldog ember itt közöttünk Sződligeten.
Hírforrás: A barkács áruházak és
bútorboltok kész termékeivel szemben mivel érvelne, hogy asztalossal
készíttessük az ajtót, ablakot, bútort?
S.M.: Valóban egyszerűbb és sok
esetben olcsóbb a készen vett ajtó, ablak, bútor, de sok esetben a méret nem
megfelelő. Sok a régi holmihoz ragaszkodó megrendelőm is, akik nem szeretnék kidobni a rég megszokottat,
ezért javíttatják, felújíttatják a régit.
Hírforrás. Mi a véleménye a műanyag ablakokról, ajtókról?
S.M.: Nagy légtérben tökéletes lehet, kis légterekben viszont, mivel nem
engedi át a levegőt nem javaslom, mert
a helyiség nem tud szellőzni, gyorsan
elfogy az oxigén az ott tartózkodók fáradttá, levertté válnak és sok esetben
nem is tudják miért. Mivel a műanyag
nyílászárók teljesen szigetelik a hangot
is az ember számára, aki alapvetően a
zajokhoz szokott élettérben éli életét,

zavaró lehet a nagy csend és akkor
még nem is beszéltünk arról, hogy néha nem árt ha halljuk mi is történik körülöttünk.
A túlzott szigeteltség egy idő után
penészesedést idéz elő a penész pedig
allergén lehet.

Hírforrás: Ezzel szemben a fa szellőzik és hangáteresztő és gondolom,
ha jól elkészített munka jó szigetelő
is.
S.M.: Igen, ezért mondom, hogy sok
esetben hasznosabb a régi fa ablakok
korszerűsítése, mint rögtön tokostul
cserélni méregdrága újra, műanyagra.
Hírforrás: Köszönöm! Sokat tanultam öntől, miszerint, aki megbecsüli,
észreveszi, hálás érte és örülni tud annak amije van boldog lehet, legyen szó
az életben elért eredményeiről vagy
akár csak a javításra szoruló konyhakredencéről…
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NYÁR AZ ISKOLÁNKBAN
Az árvíz miatt a tanév befejezése nem az
elõre tervezettek szerint történt, de a táborainkat sikerült megtartanunk.
Napközis táborral kezdtünk, majd a
tánctábor és az angol-kézmûves tábor következett. Kis szünet után a felsõsöknek
hirdetett bogácsi táborban jártak a diákjaink. Az iskola megkezdése elõtt pedig a
szokásos sporttábor zárta a nyarat.
A táboraink közül a napközis táborról álljon itt egy kis beszámoló.
A napközis táborunkba 43 diák jelentkezett, közülük többen már a tavalyi és az
elõtte való iskolai szünetet is a társaikkal
együtt kezdték meg. A tábor szervezõit dicséri, hogy néhány nap alatt át tudták szervezni az elõre tervezett programokat, hiszen az árvíz miatt a tábor idejében még iskolánk tornatermében laktak a Viktor Speciális Otthon lakói. Az idõjárás is azt jelezte, hogy itt van a nyár (iszonyú meleg volt),
de egy kis vizes játékkal sikerült hûsíteni a
táborozókat. Nagy sikere volt a Medvefarmra való kirándulásnak. Különbusszal
történt utazás után egész kis túra várt a Veresegyház határában fekvõ területen, ahol
nemcsak a táborozók küzdöttek a nagy meleggel, hanem a farkasok és medvék is.
Különleges élményt nyújtott a „felnõtt
vagyok” program. Vonattal való utazás
után Budapesten, egy elkülönített kis városba lehetett belépni, ahol mindenki
kedve szerint kipróbálhatta, hogy milyen
lehet a felnõttek élete. Többeknek a boltos munka tetszett meg, lehetett eladó,
pénztáros, de vevõként is lehetett belépni a boltba. A rendõr, fodrász, fogorvos,
autószerelõ, bemondó, mûsorvezetõ stb.
munkát is sokan kipróbálták.
Tornatermi játékok sem maradtak el,
csak a helyszín változott. A Szõdi Hunyadi János Általános Iskolába fogadtak be
minket, így egy kis utazás, gyaloglás után
még komoly mérkõzések is zajlottak. Köszönjük szépen a segítséget!
A programokon kívül háromszori étkezésben is részesültek a diákok, ebben

nagy segítséget nyújtott a Napközi Otthonos Óvoda. Igazán nagy élmény volt újra óvodásnak lenni: kis székek, kis asztalkák, mint a mesében. Köszönjük szépen a segítséget!
Angol nyelvi tábor két csoportban lett
megszervezve. A játékos nyelvtanulás
után, kézmûves foglalkozásokon vehettek részt a táborozok. Az étkezés ebben a
táborban is biztosítva volt.
A tánctáborosok a napi gyakorlás mellett több váci utat is beiktattak a programjukba (étkezések, strand). A hét zárását a
szülõknek elõadott bemutatóval tették felejthetetlenné.
A Diákönkormányzat által szervezett
IDÖK tábor helyszíne Bogács volt, ahová különbusszal mentek a diákjaink. Errõl a táborról képes beszámolót „írt”
Gyuri bácsi.
A tanév elõtti Sporttáborunk is nagyon
jól sikerült, az eredetileg strandra tervezett program helyett visegrádi kiránduláson vehettek részt diákjaink. A bob pálya
vidám hangulatát idézik fel a honlapunkon lévõ fotók. (A honlapunkon minden
táborról nagyon sok szép kép megtalálható: www.amisulink.hu)
Nyári táboraink mellett Különleges
nappal kezdhették az iskolát az elsõs diákjaink. Még ugyan augusztus volt, de mi
már „Ismerkedés az iskolával” napra
hívtuk õket. A 48 elsõsbõl 44-en jöttek el,
hogy megismerkedhessenek az osztálytársaikkal és a tanító nénikkel, bejárhassák az
iskola addig még nem látott területeit.
Ezen a napon az ügyes kis kezek tudós
baglyokat készítettek, melyek egész évben
õrködni fognak a könyveik és füzeteik
mellett. Öröm volt nézni a sok csillogó
szemû gyermeket, akik valóban azt szeretnék, hogy egy év alatt a számok és a betûk világában eligazodhassanak, sok-sok
mesekönyvet elolvassanak, megismerhessék a környezetüket. Ebben a csodálatos
munkában fogjuk õket segíteni.
Kápolnainé Dégi Lívia

Kézműves tábor
alapítványi
támogatással
Az idén első alkalommal rendeztek kézműves tábort a Sződligeti Gyermekekért és Fiatalokért alapítvány támogatásával a
Közösségi Házban.

A tábor szakmai vezetője Bíró Feri bácsi volt, akinek segítségével a kézművesség több
ágával ismerkedhettek meg a
gyerekek a tábor ideje alatt. Az
öt nap folyamán mások is segítették a munkát Kovács Krisztával batikolni, Szűcs Emy nénivel
rajzolni tanultak a gyerekek, bőr
képet pedig Feri bácsi feleségével, Judittal készítettek.
A táborral az Alapítvány célja az volt, hogy lehetőséget teremtsen a Sződligeten élő gyerekek számára, jelképes anyagi
hozzájárulás mellett, egy hét
hasznos eltöltésére.

A táborban résztvevő gyerekek és szüleik is nagy megelégedéssel fogadták a kezdeményezést, a szervezők viszont értetlenül álltak az előtt, hogy az
érdeklődés a vártnál mérsékeltebb volt a lehetőség iránt.
A kezdeményezésnek ennek
ellenére reméljük lesz folytatása és jövőre még több sződligeti
gyermek töltheti egy ilyen, vagy
hasonló táborban a nyár egyegy hetét.
K.K.
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Vidám (keresztény) Lurkó
Június 29-én, ünnepélyes tábornyitással kezdtük meg az elõre
eltervezett nyári programok megvalósítását. A tábornyitón a
gondos és szorgos kezû anyukák kürtõs kalácsot sütöttek a gyerekek közremûködésével. Vendégünk volt Koósné Sinkó Judit
drámapedagógus. A gyerekeket egy tanulságos mesével kápráztatta el, majd felhívására mécseseket gyújtottunk, hogy ezáltal
is kifejezzük, hogy mi a fényt szeretnénk sugározni, világítani,
meleget adni másoknak. Közös játék, éneklés, majd a hagyományos szalonnasütés következett. A tábortûznél jó volt beszélgetni, egymásra figyelni. (Még a szúnyog invázió sem riasztott
el minket.)
Július 1-jén, 60 fõs csoporttal elindultunk Galgahévízre, a
hittantáborba. Elsõ utunk a hatvani strandra vezetett. Késõ délután érkeztünk a szálláshelyre, a gyerekeket csoportokba osztottuk. Mindegyik csoport vezetõje a Grex ifjúsági csoport 1-1
tagja volt. Este közös szentmisével ünnepeltük meg a napot. Júliusban már a legtöbb helyen elkezdõdik a búza aratása. A gyerekek jó-cselekedeteit, a segítõkészséget, figyelmességet, türelmet búzával jutalmaztuk. Hétfõn este minden csoport megvarrta a saját kis zsákját, amiben gyûjthette a búzát.
Tekintettel a hit évére, mindegyik csoport választott magának egy olyan példaképet, aki hõsies fokon megélte a hitét. Így
lett szent Erzsébet, szent Tarzíciusz, Szent Johanna, Páter Jordán Ferenc, Szent Miklós, Néri szent Fülöp csoport. Pénteken
mindegyik csoport bemutatott egy jelenetet az általa választott
szentrõl. A gyerekekkel kézmûveskedtünk, kirándultunk, játszottunk, vetélkedõket szerveztünk. Mindezen élményeken túl
a gyerekekben igyekeztünk megerõsíteni a rendszeretetet, Istenre és egymásra figyelést. A táborban szeretet és egyetértés volt
tapasztalható.
Csütörtökön este az összegyûjtött búzát lisztre cseréltük,
amibõl péntek hajnalban megdagasztották a kenyeret és megsütöttük. A hálaadó szentmisén a kenyerek megáldására is sor került, amit aztán mindegyik csoport nagy örömmel és elégedettséggel fogyasztott.
Július 8–12. között a plébánián kézmûves táborban vettek
részt a gyerekek, amit a Grex ifjusági csoport vezetett. Minden
napot a plébánián berendezett imateremben kezdtük, mivel a
templomban már elkezdõdtek a belsõ felújítási munkálatok. Jó
volt a napot elcsendesedve, Istenre figyelve kezdeni. Ezen a héten a kirándulást is szerveztünk, valamint a lovardában is segíthettek a táborozók a lovak gondozásában, majd lovagolhattak is.
Július 15–19. között a plébánián újra napközis táborban vettek részt a vidám lurkók. Ezen a héten többnyire kirándulásokat szerveztünk; kerékpártúra, lovaglás a Tündérkert lovardában. Szerdán Börzsönyligetre utaztunk, ahol egy túlélési prog-

ramban vehettünk részt. Megtanulhattuk, hogy mi a teendõ,
hogyha eltévedünk az erdõben és nincs nálunk élelem, milyen
állatokat és növényeket ehetünk. De nem csak megtanulhattuk,
hanem meg is tapasztaltuk, hogy milyen nehéz tüzet gyújtani
kõvel, vagy nagyítóval. Megízlelhettük a mezei növényekbõl
készült fõzeléket, és az általunk “vadászott” sült szöcskéket ropogtattuk.
A gyerekek menedékhelyet is készítettek ágakból és az avarból. Hálát adtunk a jó Istenek, hogy van hol lakjunk és van mit
együnk.
Csütörtökön a szõdiek vendégszeretetét élvezhettük. A szõdi
plébánián lovagias napon vehettünk részt. Mindegyik gyerek,
„lovag” készült saját zászlóval és címerrel. A gyerekek olyan
vetélkedõkön vehettek részt, ahol próbára tehették az ügyességüket, tudásukat.
A program végén a két legügyesebb gyereket lovaggá ütöttem és jutalomban is részesültek.
Pénteken a reggeli ima után ellátogattunk a „Somogyi” családhoz. A gyerekekkel együtt bedagasztottuk a kenyeret és a
buktát. Megfigyelhettük a kemence hevítését. Családias hangulat jellemezte az együttlétünket. Délre elkészült számunkra a finom bográcsos is, majd megehettük az általunk készített kenyeret és buktát.
Július 22–26. között a plébánián ovis táborban vettek részt a
kis lurkók. Naponta bibliai történetekkel ismerkedhettek meg a
gyerekek. Imával és énekléssel hangolódtunk rá az adott napra.
Volt ugráló vár, különbözõ ügyességi, sportos és fejlesztõ játék.
Kézmûves foglalkozásokkal és agyagozással fejlesztettük a
kreativitásukat és kézügyességüket. Kirándulást szerveztünk a
váci tûzoltóságra. A kis lurkókat lovagolni is elvittük.
A táborban igyekeztünk a gyerekek figyelmét Jézusra, az Õ
barátságára, közelségére irányítani, aki számunkra a legnagyobb
kincs. Az egyik kis ovis meg is jegyezte, hogy Jézus nem romlik el, mint egy játék, az Õ barátsága tényleg igazi kincs.
Örömmel tapasztaltam, hogy a gyerekek jól érezték magukat, amit az is bizonyít, hogy késõ délután a tábor záró ünnepségen újra láthattam õket a családtagjaikkal együtt.
Szép számmal gyûltünk össze a táborzáró ünnepségre, ahol
hálát adtunk a jó Istennek a nyári programok sikeres lezajlásáért. Jó volt a gyerekekkel újra együtt játszani, a szülõkkel beszélgetni.
A közös ima, a közös vacsora, az együtt töltött és egymásra
szánt idõ, az egymásra figyelés egyre inkább összekovácsolja a
mi közösségünket. Tulajdonképpen a nyári programjaink egyik
fontos célja a közösségépítés, egy olyan közösségé, amelyet a
mi szeretõ Istenünk tart össze, aki velünk és bennünk munkálkodik.
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RÖVID HÍREK
Új játék a játszótéren
A Sződligeti Gyerekekért és Fiatalokért Közalapítvány jóvoltából új játékkal bővült a kisgyerekek játszótere.
Az alapítvány továbbra is várja a felajánlásokat,
hogy még több programmal, adománnyal tudja segíteni a községben élő fiatalokat.
Csekket az önkormányzat titkárságán igényelhetnek, információt pedig a szgyfk@gmail.hu e-mail címen kérhetnek.
Kérjük segítsék munkánkat, mert közösen többre
jutunk!

NAP SZŐDLIGETEN
2013.
SZEPTEMBER 14-ÉN

Augusztus 20-án a községi ünnepség keretében adta át Sződliget polgármestere Kemenes Lajosnak a
Sződligetért emlékérmet. A kitűntetéshez ezúton is
gratulálunk!
Az ünnepség a három egyház képviselőjének istentiszteletével kezdődött, majd pedig a kenyér megáldása és szelése után Tari Ida képviselő asszony
mondott ünnepi beszédet. Az ünnepség komolyzenei koncerttel folytatódott, a rossz időjárás miatt
a Közösségi Házban, ahol a program zárásaként
Mérnyei Emília fotókiállításának megnyitóján vehettek részt a rendezvényre látogatók.
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A KÖZÖSSÉGI HÁZ ÕSZI PROGRAMJAI
HETI PROGRAMOK
Hétfő
Kedd

17.00 Jóga
10.00 Zene bölcsi,
baba torna
Szerda
10.00 Baba angol
15.00 Rák Orsolya
tánciskolája
Csütörtök 10.00 Baba-mama klub

Gógucz Nóra, Veresegyház, festőművész
Bari Janó, Vác, cigány festő
Zalubel István, Vác, festőművész
Gebora Gabriella, Verőce, textilművész műveiből
Megnyitja: Benk Katalin
December 6-án 18 órakor Adventi
kiállítás megnyitó Sződliget művészeinek eladásra szánt műveiből
Apró cikkek vására október 8., 12.,
november 16.
Barangolók szüreti rendezvénye
október 26.

KÖNYVTÁR

Szerda
Szombat

Október 23-án 4x4 (négy művész,
négy műve) kiállítás megnyitó 16 órakor

Jelentkezni a
kovacscris@freemail.hu
e-mail címen vagy
a 06-30-2700-989 telefonszámon
lehet október 25-ig.

JÁTÉKOS
ANGOL-OVI

mama-baba

2O éves kanadai gyakorlattal rendelkezĞ
szakképzett óvónéniként várom vidám, angol
nyelvĬ játékokkal, énekekkel, mondókákkal
a gyerekeket négy éves korig.

EGYÉB PROGRAMOK

Október 18-án Gyermekjogok kiállítás és szakmai beszélgetés szülőkkel,
gyerekekkel, pedagógusokkal

Ékszerek, bőrtárgyak, párnák,
terítők, kerámia munkák
készítésére nyílik lehetőség
kicsiknek és nagyoknak anyagáron
(5000 Ft/nap/fő).
A foglalkozások naponta
9–16 óráig tartanak
(igény esetén ebéddel 600 Ft/fő).

foglalkozás a legkisebbeknek !!

15.00 Női nyugdíjas
klub
16.00 Férfi nyugdíjas
klub
14.00 Okos nők klubja

Október 14-ig Nők a művészetben
kiállítás Kardos Éva és dr. Kalmár Kornélia munkáiból

2013. október 30–31.

Angol nyelvĬ, játékos

MINDEN HÓNAP ELSŐ
Kedd

KARÁCSONYI
AJÁNDÉK
KÉSZÍTÕ NAPOK

Őszi nyitva tartás: hétfő 13–18 óráig és csütörtökön 9–12 óráig

Minden szerdán délelĞtt 1O-11 óráig a
szĞdligeti Közösségi Házban

ÉrdeklĞdni lehet: Kiss Márta 06-30-709-4090

A könyvtár látogatása ingyenes!
A könyvtárban a kölcsönzés mellett
újságolvasási lehetőség is van.
Könyvtári program keretében vendégünk lesz Csernik Szende lábbábos
az ősz folyamán.
A Közösségi Ház nagyterme bérelhető családi, baráti rendezvények céljára 1650 Ft/óra díjért.
Gyermekzsúrok, születésnapok szervezését szakemberek bevonásával vállalunk.
Mindenkit szeretettel várok
rendezvényeinkre:

Kovács Krisztina,
Közösségi Ház vezetője

Baba-Mama
foglalkozások
0–4 éves korig

Zenebölcsi és Torna
Ido’’pont:
2013. szeptember 17-to’’l
keddenként 10.00–11.00-ig
Helye:
Szo’’dliget, Közösségi Ház
Bejelentkezés, bo’’vebb infó:
sz.titita@gmail.com,
30-424-7319

Játsszunk, énekeljünk,
mozogjunk együtt!!!
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BÛNMEGELÕZÉSI TANÁCSOK
AZ ISKOLAKEZDÉSHEZ
„Iskolák. Világítótornyok, barátom! A jövő fényjelei! Száz és száz kis magot tartalmazó gubók, belőlük fog megszületni az új, a jobb, a bölcsebb.”
Arthur Conan Doyle
„A világítótorony az utolsó pont a szárazföld és a végtelen között. Utat mutat.
Reményt ad. Egyszerre hív a szabadságba és a biztonságba. És közben ott áll
erősen, rendíthetetlenül, mint Andersen ólomkatonája. Bárhogy támadja a szél.
Bárhogy csapkodják a hullámok.”
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya és a Váci Rendőrkapitányság az iskolák mellett szeretne világítótoronyként irányt és útmutatást adni az iskolakezdéssel járó „viharos” forgatagban.
Az ember sokszor azt érzi, mikor
beköszönt a szeptember és újra
becsengetnek az iskolákba, hogy
az utak olyanná válnak, mint a tenger,
hol nyugodt és csendes, de pillanatok
alatt viharos, háborgó és veszélyekkel
teli. Éppen ezért nagyon fontos, hogy
a közlekedésben, mindig figyelmesek
és elővigyázatosak legyünk és minden
esetben tartsuk be a közlekedési szabályokat, ezzel is példát mutatva a
gyermekeknek.
Reggelente érdemes mindig időben
elindulni, a rohanás, kapkodás soha
nem vezet jóra.
A kisebb gyerekeket, főleg az elsősöket, ha lehetőség van rá, akkor egy
biztonságos útvonalon kísérjék el az
iskoláig, és közben hívják fel a figyelmüket a helyes közlekedési szabályokra, akár gyalogosan, autóval vagy kerékpárral közlekednek. Így később elkerülhetőek a balesetek.
Ahogy beköszönt az ősz és a tél a
nappalok egyre rövidebbek, így sokszor már sötétben kell hazajutniuk a
gyerekeknek. Akik egyedül járnak haza azoknak fontos tudatosítaniuk magukban, hogy mindig csak a megszokott útvonalon közlekedjenek, ne válasszanak rövidebb, ám kihalt, elhagyatott, rosszul megvilágított útvonalat.

Biztonságban otthon! Ha a gyerek(ek) egyedül vannak otthon,
emlékeztessék őket arra, hogy kinek nyithatnak ajtót, milyen információt oszthatnak meg egy idegennel
akár saját magukról illetve szüleikről.
Amennyiben van rá lehetőség és van
egy megbízható szomszéd vagy egy
közelben lakó ismerős meg lehet kérni, hogy időnként nézzen rá a gyerekre. Az is biztonságérzetet adhat, ha a
gyermek ismer a lakókörnyezetében
olyan felnőttet, akihez tudja hogy lehet fordulni ha baj van.

A mai Y és Z generációs gyerekeknél szinte már elképzelhetetlen
hogy valamilyen technikai csúcstalálmány (okostelefon, tablet, Ipod,
Ipad, MP3 lejátszó stb.) ne lenne a birtokában. Azonban fel kell hívni a gye-

A felügyelet nélkül otthon tartózkodó gyermek figyelmét fel kell
hívni az internet veszélyeire, a
chat- és egyéb közösségi oldalak használatának szabályaira. Fontos, hogy
idegeneknek SOHA ne adják meg a

rekek figyelmét arra, hogy ezeket nem
célszerű „reklámozni”, feltűnő helyen
tartani, mert ezzel könnyen áldozattá
válhatnak. Az iskolában és azon kívül
is tartsák a fiatalok olyan helyen értékeiket, amely jól zárható vagy nehezen hozzáférhető.
Sajnos a mai világban már az iskolákat sem kerüli el a kábítószerek világa. Abban az esetben, ha
a gyereknek akár az utcán, az iskolában vagy annak közvetlen közelében
ismeretlen eredetű, alakú, formájú tablettát, port, gyanús édességet ajánlanak kipróbálásra, azt haladéktalanul
jeleznie kell egy ismerős felnőttnek
(pedagógus, rendőr, szülő stb.).

pontos nevüket, elérhetőségüket, személyes adataikat, ne küldjenek magukról vagy otthoni környezetükről
fényképet és semmiképp ne beszéljen
meg találkozót.
Bővebb információ és hasznos tanács található a www.biztonsagosinternet.hu, www.saferinternet.hu oldalakon.
Az iskolakezdéssel aktuálissá válik, hogy a gyerekek megismerjék a jogaikat és kötelességeiket,
hogy alkalmazni tudják a mindennapjaikban saját maguk és iskolatársaik
védelme érdekében. Felelősséggel legyenek társaik iránt, hogy segítsék a
gyengébbeket vagy éppen az iskolába újonnan érkezőket. A gyerekek jogairól részletesebb tájékoztatás található a www.unicef.hu oldalán.
ERŐSZAK! Tudatosítani kell a gyerekekben, hogy az erőszak egyetlen
problémát sem old meg. Játékból, poénból vagy csak a „barátok” elismerésének kivívása miatt diáktársakat, tanárokat bántani, fájdalmat, sérülést
okozni nem lehet mert annak súlyos
következményei lehetnek.
FONTOS! Az új Büntetőtörvénykönyv 2013. július 1-jével történő hatályba lépését követően
egyes bűncselekmények kapcsán a 12.
életévét betöltött kiskorú is büntethetővé vált.
A büntethetőség alsó korhatára 14.
életév maradt, azonban kivételesen sú-
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lyos bűncselekmény elkövetésekor felelősségre vonható a 12. életévét betöltött
gyermek is. Ilyen bűncselekmény az
emberölés, erős felindulásban elkövetett emberölés, életveszélyt vagy halált
okozó testi sértés, rablás és kifosztás.
Fontos hangsúlyozni azt is, hogy
ezekben az esetekben a 12–14 év közötti elkövetőkre büntetés nem szabható ki, kizárólag csak intézkedés alkalmazható. A legsúlyosabb kiszabható szankció a 14 év alatti elkövetőknél
a javítóintézeti nevelés.
FONTOS TELEFONSZÁMOK
Központi segélyhívó: 112
Mentők: 104
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107
SIKEREKBEN és ÉLMÉNYEKBEN
gazdag idei tanévet kíván a
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya
és a Váci Rendőrkapitányság

OKOS NÕK
Klubja
Október 5.
Látogatás a Nemzeti
Galériába Az impresszionisták
kiállításának megtekintése
(minden érdeklődőt szeretettel várunk,
csoportos jegykedvezményt tudunk
biztosítani – 1400 Ft/fő, fiúk is
jöhetnek!) indulás a 9 óra 40 perckor
induló vonattal.
Október 12.
Klubnap a Közösségi Házban
14 órától
HÉTÉVENTE VÁLTOZUNK
(életünk hétéves szakaszai)
előadó: Bót Márta
November 9.
Mit tehetünk egészségünkért?
Bartha Györgyi előadása
December 7.
Karácsonyi készülődés
a Mikulás árnyékában
Mindenkit szeretettel várunk,
gyere közénk, tanuljunk
egymástól!
További információ:
kovacscris@freemail.hu,
06-30-511-6260

FELHÍVÁS idõskorúak védelmében
A bûncselekmények elkövetõi az idõskorúak sérelmére elkövetett bûncselekmények során rendszerint kihasználják, hogy
az idõskorú áldozatok szinte minden esetben jóhiszemûek, hiszékenyek, legtöbbször egyedül élnek. Az óvatlanság, túlzott
bizalom még mindig gyakori áldozati magatartás. Az idõs korú személyek korukból, egészségi állapotukból, életmódjukból, szokásaikból, adódóan könnyebben
megtéveszthetõek, mint az átlagos középkorú személyek. A tanyavilágban élõ idõs
emberek sajátos helyzetük miatt jobban
igénylik a szolgáltató gondoskodást.
Figyeljünk oda idõs embertársainkra,
legtöbbször a (szubjektív) biztonság megteremtése nem pénz, sokkal inkább az
óvatosság, és odafigyelés kérdése!
Az alkalmi, illetve a zseblopás, mint a
legtöbb bûncselekmény megelõzhetõ, elkerülhetõ, de mit is tehetünk?
– Amikor bevásárlásra indulunk, figyeljünk oda, ne hagyjuk személygépkocsink utasterében értékeinket, gépkocsink ajtaját és ablakait ne felejtsük el bezárni!
– Bevásárlásainkat lehetõség szerint a
nappali órákban végezzük.
– Ideális elkövetési terepet jelentenek
az alkalmi tolvajok számara a zsúfolt terek, a bevásárlóközpontok, a piacok, a tömegközlekedési eszközök, lehetõség szerint kerüljük el ezeket a helyeket, vagy legyünk sokkal elõvigyázatosabbak a megszokottnál.
– Vásárlás alkalmával ne tegyük ki a
táskánkat, vagy a pénztárcánkat a pultra.
– Értéktárgyainkat, bankkártyánkat,
mobiltelefonunkat, iratainkat ne tegyük a
bevásárló kosár tetejére.
– Értékeinket ne vigyük magunkkal
sétáláskor, vagy bevásárláskor, ha mégis
magunknál tartjuk, tegyük azokat a belsõ, lehetõleg zárható zsebünkbe, vagy a
táskánk belsõ rekeszébe. Szorosan fogjuk
táskánkat a testünk mellett, de inkább
elõttünk.
– Soha ne tartsuk bankkártyánk mellett a PIN azonosító kódot. Az elkövetõ
akár a teljes hitelkeretünket is felveheti
az ATM automatából! A pénzkiadó automata által kiadott kontroll szelvényt azért
tegyük el, mert információkat tartalmaz
folyószámlánkról!
– Idegen személy felkérésére ne váltsunk fel pénzt!
– Amennyiben tetten értük a zsebtolvaj(oka)t hangosan kérjünk segítséget a
közelben tartózkodó személyektõl! Soha
ne szálljunk szembe a támadó(k)val!

Ha mégis, a legnagyobb odafigyelés
mellett is áldozatok lettünk:
– Ha az irataink mellett a lakáskulcsukat is elvitték, azonnal cseréltessük le a
zárakat!
– Ha bankkártyánkat vitték el, sürgõsen tiltassuk le azt!
Mit tegyünk lakásunk, birtokunk védelmében?
– A besurranásos lopásokat jellemzõen
földszinti lakásoknál, illetve családi házaknál követik el, érdemes befektetni a
biztonság érdekében. Szereltessünk fel
rácsot a földszinti ablakokra, a bejárati ajtót pedig tartsuk mindig zárva, még akkor is, ha otthon tartózkodunk! Ne felejtsük az ajtó zárjában a kulcsot!
– Amennyiben elhagyjuk otthonunkat,
ellenõrizzük szisztematikusan, a nyílászárókat, azokat mindig csukjuk be! A kulcsot pedig, ne rejtsük el a házunk, lakásunk közelében!
– Csengetéskor, még az ajtó kinyitása
elõtt ellenõrizzük le, a minket keresõ személyt, szereltessünk a bejárati ajtóra, (vízszintesen felszerelt sínnel) láncot, illetve
széles látókörû optikai kitekintõ „szemet”.
Ha bármely szolgáltatótól (kábel TV, elektromos, gázszolgáltató stb.) keresnek minket,
kérjük el a hivatalos minõségét igazoló igazolványt. Kétség esetén kérjünk visszajelzést a szolgáltatótól arra vonatkozóan, hogy
valóban küldtek-e munkatársat hozzánk! Ha
ismeretlen személy rendõrnek illetve hivatalos személynek adja ki magát, minden
esetben kérje el az arcképest igazolványát!
– Amennyiben anyagi lehetõségeink
megengedik, szereltessünk több ponton
záródó zárszerkezetet a megfelelõ szilárdságú bejárati ajtónkra, valamint a lakásunk védelmét fokozzuk egy elektromos mozgás, illetve nyitásérzékelõ riasztó berendezéssel.
– A bejárati ajtóra és a névtáblára észszerû csak a vezetéknevünket kiírni.
– Ne nyissunk ajtót éjszaka, ha szokatlan zajt hallunk is, inkább hívjuk a Rendõrséget!
– Törekedjünk jó viszonyt, barátságos
légkört kialakítani szomszédainkkal, ha kölcsönösen vigyázunk egymás tulajdonára,
számos bûncselekményt elõzhetünk meg.
Ha mégis észleltük, hogy sérelmünkre lakásbetörés történt:
– Azonnal értesítsük a Rendõrséget, ne
várjunk reggelig!
– A helyszínt ne változtassuk meg, ne
takarítsunk, ne töröljünk le semmit!
ELÉRHETÕ SEGÍTSÉG: 107, 112
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Min d e n n a p i h a gyo mány

TUDJA-E, HOGY…?

OKTÓBER – Õszhó, Magvetõ hava, Mindszent hava
„Sok gyümölcsöt Mindszent hava tartogat. Sötét télben jó kedvére kiket felhordhat.”
Mindszent hava, ha zivataros, hideg és szeles tél várható.
S a jövõ tavaszra is jövendöl. Azt szokták mondani: „Október idõjárását várd márciusban” – vagyis a
márciusi idõjárásra lehet következtetni az októberibõl. Ha októberben még meleg az idõ, annak a böjtje
egy hideg februárral jön el, az októberi szelek pedig enyhe januárt hoznak. Ha október
végéig kitart a meleg, õszi idõ, az hideg télelõt is jelenthet.
A nap már késõn kel és akkor nyugszik, amikor a legtöbb munkahelyen a munkaidõnek
vége van. Az idõjárás is csípõs, de a hónap elsõ felében még elõfordulhat hosszabb ideig
tartó szép csendes õszi meleg, bár inkább az esõs idõ a jellemzõbb .A hónap fõ tevékenységei: még mindig a szüret és a betakarítás befejezése, a kukoricafosztás megkezdése.
A fákat is érdemes figyelni, mert ha a fák levelei sokáig és nehezen hullanak le, nagy
tél lesz.
Október 4. – Assisi Szent Ferenc napja
Assisi Szent Ferenc a ferences rend megalapítójaként hirdette az evangéliumi szegénységet, alázatosságot, irgalmasságot.
Ezen a héten szokás volt kanászostorral
durrogtatni a hegyen a gonosz szellemek elûzésére, és ez az idõ volt a legalkalmasabb
a vetésre, a szüret kezdetére. A gazdaszszonyok nyírfaágat tettek a fészekbe, ha
ilyenkor ültettek kotlóst, hogy a csirkék el
ne pusztuljanak. Úgy vélték, a nyírfaág
mindaddig, amíg ki nem kelnek a csirkék,
megvédi õket az ártó, gonosz hatalmaktól.
Október 15. – Teréz napja
A katolikus egyház egyik legnagyobb
nõi szentje Szent Teréz. Dologtiltó napot jelentett az asszonyoknak, nem moshattak,
még kenyeret sem süthettek. Sokfelé szüretkezdetet jelentett.
Október 20. – Vendel napja
Állatvédõ szent, a pásztorok védõszentje. Ha állatvész ütött ki, azt mondták, hogy
Vendel viszi az állatokat. Szent Vendel ír királyfi – a legenda szerint – római remetéskedését követõen egy gazdag ember nyáját
õrizte. Ennek alapján õt a pásztorok védõszentjeként tisztelik. Ezen a napon nem
fogták munkára az állatokat, és vásárra sem
vitték. Sokfelé búcsúnapként is szolgált. A
templomból körmenettel vonultak Szent
Vendel szobrához, akit pásztoröltözetben,
lábánál kutyával és báránnyal ábrázoltak.
Vendel társulatokat, vallási egyesületeket
hoztak létre a gazdák. A pásztorok ünnepe,
mulatozásuk napja volt. Nagykátán a hagyomány szerint: „Vendelke a juhászok
pártfogója, õrzi a határt.” A falu szélén vagy
a legelõk közelében állították fel a szobrát.
Október 21. – Orsolya napja
A hajdúböszörményi pásztorok úgy tartották, hogyha Orsolya-napkor szép az idõ,

akkor karácsonyig meg is marad. Szlavóniában Orsolya-napkor takarították be a káposztát. Orsolya idõjárása a téli idõjárás jelzõje. Amilyen idõ van ilyenkor, olyan lesz
a tél. A Somló-vidéken Orsolya-nap volt a
szüretkezdés hagyományos ideje.
Október 26. – Dömötör napja
Az ország keleti felében elsõsorban Dömötör volt a pásztorok patrónusa. Dömötör
napját juhászújévnek is nevezték, mert sokfelé ezen a napon számoltak el a juhászok
gazdáikkal, meghosszabbították vagy megszüntették a szolgálataikat. Egy vagy több
napon át tartó mulatságokat rendeztek.
Október 28. – Simon-Júdás napja
E naphoz kötõdik a Hegyaljai szüret, és
a kukoricafosztás, ez a kedvelt társas munka. Baranya falvaiban a Simon-Júdás-napi
hidegre utalnak a rigmus:
„Eljön Simon, Júdás
Dideregve fázik a gulyás”
Október 31. – Farkas napja
A reformáció ünnepe.
KUKORICAFOSZTÓ. Õszi társasmunka a kukoricafosztás. A kukoricafosztó
elnevezései a magyar nyelvterületen változatosak. Nevezték tengerihántónak, a
nyelvterület keleti részén máléfejtõnek, a
székelyeknél bontónak. A résztvevõket általában meghívták, de például a Bácskában
a kapura tûzött zöld gally jelezte, hogy abban a házban kukoricafosztás lesz máléhántást októberben kezdték.

,,A zene az életnek olyan szükséglete,
mint a levegõ.
Sokan csak akkor veszik észre, ha már
nagyon hiányzik.”
(Kodály Zoltán)
Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa
1975-tõl Yehudi Menuhin kezdeményezésre emelte október 1-jét A ZENE
VILÁGNAP-ja rangjára. Ez a nap a zenemûvészet legnagyobb alakjaira emlékeztet, segíti a különbözõ kultúrák zenéinek jobb megismerését.
Életünket keresztül-kasul szövi a zene,
a bölcsõtõl a sírig (vagy még azon is túl).
A zene, ami az ember legõsibb kifejezési formája, eszköze, amely õsibb, mint a
nyelv. Még írni se tudott az emberiség,
amikor a hang és a szó hatalmába kerítette. Ezért is van az, hogy ,,a dal korlátlan
hatalmat ad annak, aki ért hozzá” – vélekedett Szabolcsi Bence.
Most, a Zene világnapján akár aktív
mûvelõi, akár passzív élvezõi vagyunk
ennek az isteni adománynak, gondoljunk
azokra, akik énekelnek, muzsikálnak, tanítanak belsõ igényességük által, természetes emberi vággyal. Gondoljunk rájuk
szeretettel, mert segítenek minket, célt
adnak, rendre és türelemre tanítanak.
Megteremtik bennünk – ha hagyjuk – a
Kodály megálmodta „nagy Harmóniát”,
amikor majd igazán azt mondhatjuk: Örvendjen az egész világ!
„Senki nem tudja mi valójában a zene.
Elõadjuk, hallgatjuk, komponáljuk és beszélünk róla, de valóságos lényét éppoly
kevéssé ismerjük, mint közeli rokonáét,
az elektromosságét. Tudjuk, hogy segít
elvonatkoztatni, hogy a segítségével önmagunk felé fordulhatunk és megtisztulhatunk; tudjuk, hogy a meditáció olyan
magasságokba repíti az emberi szellemet,
ahol a kreativitás szabadon szárnyalhat;
tudjuk, enyhíti a fájdalmainkat, oldja szorongásainkat, eloszlatja félelmeinket, felpezsdíti kedélyünket, felkorbácsolja bátorságunkat, tiszta és merész gondolatokra buzdít, megacélozza az akaratot, finomítja az ízlést, felderíti a szívet, ösztönzi
az intellektust, és még sok egyéb érdekes,
csodálatos dolgokra képes. És mégis, hiába tudjuk és cselekedjük ezt, nem ismerjük a zene mibenlétét. Talán az egyetlen
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ÉVFORDULÓNAPTÁR
lehetséges válasz az, hogy a zene maga a
Teremtés.”
Lucien Price
„Mi is a zene? Ez a kérdés órákon át
foglalkoztatott, mielõtt múlt éjjel nyugovóra tértem volna. Maga a zene létezése
is csodálatos dolog, mondhatni maga a
csoda. A gondolat és a tünemények között elterülõ birodalom. Mint egy megfoghatatlan közvetítõ közeg, szellem és
anyag közt lebeg testetlenül, mindkettõhöz kötõdve, mégis különbözve azoktól.
Szellem, de szellemként kötõdik az idõ
mérhetõségéhez. Anyag, ám anyagként
nélkülözi a teret.”
Heinrich Heine
l

252 éve, 1761. október 2-án halt meg
Törökországban, Rodostóban Zágoni
Mikes Kelemen (szül. Zágon, 1690 augusztusa) II. Rákóczi Ferenc íródeákja,
kamarása.
1711-ben, a szabadságharc bukása
után Rákóczi elhagyta az országot, és Mikes puszta szeretetbõl és hûségbõl elkísérte urát bujdosása útjára. Vele volt Lengyelországban, együtt tette meg vele a
tengeri utat Franciaországba, ahol 1713.
január 13-ától 1717. szeptember 15-éig
idõztek, amikor III. Ahmed szultán meghívására Törökországba utaztak. Legismertebb mûve a Törökországi levelek,
amely egy levelekbõl felépített regény;
két fõszereplõje a leveleket író rodostói
számûzött (aki teljesen nem azonosítható
Mikes életrajzi alakjával), valamint a teljesen fiktív címzett, a Konstantinápoly
mellett lakó P. E. grófné. Igen sok történelmi, kortörténeti érdekesség is van e levelekben, II. Rákóczi Ferencrõl, Bercsényirõl, a számûzött kurucok kolóniájáról,
a török diplomáciáról. A mû
207 levélbõl álló sorozat, az
elsõ
levél
1717. október
10-én, az utolsó 1758. december 20-án
kelt. Az egybekötött 207 fiktív levél a magyar széppróza
elsõ alkotása.

l

200 éve, 1813. október 10-én Le Roncoleben született Giuseppe
Fortunino Francesco
Verdi (†Milánó, 1901.
január 27.) a 19. század
legnépszerûbb olasz zeneszerzõje volt, az operának (Mozart és
Wagner mellett) kimagasló egyénisége.
Élete elsõ felében nagy hatással vannak
rá Rossini, Bellini, Donizetti mûvei, zenei ízlését ezek formálják. Elsõ operája
az Oberto szép sikert arat a Milánói Scala
színpadán, de a következõ, a Pünkösdi királyság megbukik. (Ebben nagymértékben közrejátszik az a tragédia, amely Verdi számára szörnyû megrázkódtatást jelentett: felesége és 2 gyermeke hirtelen
meghal.
1842-ben azonban már országos sikert
könyvelhet el magának a Nabucco c. operájával. Rendkívül termékeny zeneszerzõ, közel 30 operát írt (pl. Attila, Trubadúr, Traviata, Don Carlos, Álarcosbál,
Aida, Otello, Falstaff). Mûvészetének
nagyságát erõsíti önzetlen segítõkészsége. Hatalmas birtokait, melyeket mûveinek jövedelmébõl vett, arra használja,
hogy nincsteleneknek munkát adjon. Birtokát mintagazdasággá fejleszti, és oktatja a parasztokat: hogyan kell termõvé tenni a nehezen mûveltetõ köves földet. Saját pénzén fegyvereket vásárol, mellyel
az egységes olasz államért folytatott harcot támogatja. Kórházakat alapít, s végrendeletében rokkant zenészekre hagyja
vagyonát.
Fontos közéleti tevékenységet is folytat, elõbb képviselõ a Parlamentben, majd
1874-ben szenátorrá nevezik ki. Egész
mûvészetével aktív részt vállalt nemzete
polgári átalakulásáért folytatott küzdelemben.
1901. január 27-én halt meg, 88 éves
korában. Temetése órájában megbénult
az egész ország. Becsuktak az üzletek,
pár pillanatra megálltak a gépek az üzemekben, nyílt sínen vesztegeltek a vonatok. Itália szívverése egy pillanatra megállt, hogy méltón sirassa a zeneszerzõt, a
hazafit, a tiszta lelkû embert, az örökkön
megújuló alkotó mûvészt, aki Itália legtisztább, legnemesebb vonásait egyesítette magában. A nemzet halottja volt.

l 132 éve, 1881. okt. 10-én, Léván született Kittenberger Kálmán (†Nagymaros,
1958. jan. 4.) magyar Afrika-kutató, zoológus, tanár, vadász és természettudományi író. A magyar vadászirodalom klasszikusa, 1920–1948 között a Nimród vadászújság fõszerkesztõje. Elsõ expedíciója a Kilimandzsáró és a Massai
fennsík vidékére terjedt
ki. 1904-ben egy megsebesített oroszlán majdnem végzett vele, ám három hónap alatt meggyógyult és folytatta
munkáját. 1913-ban indul negyedik útjára, immár megfelelõ felszereléssel, ám kitört az elsõ világháború. A brit hatóságok
Indiába internálták, és néhány személyes
tárgya kivételével mindenét elkobozták.
1920 szeptemberével átvette a Nimród
szerkesztését, melynek idõvel tulajdonosa
is lett. 1925–26-ban és 1928–29-ben Horthy Jenõ segítségével és társaságában újra
Afrikában jár, immár a Múzeum nagyemlõs gyûjteményének kiegészítése céljából.
l

400 éve, 1613. október 23-án Bethlen
Gábort választották erdélyi fejedelemmé.

Fejedelmi székhelyét, Gyulafehérvárt
európai mûveltségû és színvonalú uralkodói központtá tette. Gazdasági intézkedései nyomán Erdély virágzásnak indult.
Bethlen bekapcsolódott a korabeli Európát megosztó harmincéves háborúba.
Bethlen kiváló hadvezér és diplomata
volt. Hadseregének fegyverzeti és szervezeti elmaradottságát ügyes haditervekkel
ellensúlyozta, katonai akcióit a meglepetésre és gyorsaságra építette. Mindhárom
Habsburg-ellenes hadjáratát Erdély számára elõnyös békével tudta lezárni.
Összeállította: Báli Péterné
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SZÕDLIGET TERÜLETÉNEK TÖRTÉNELMÉBÕL
17.
BUDAY BORNEMISSZA BOLGÁR PÁL
ÉS FELSŐVATTAI WATTAY I. PÁL
A távol élő Paksy család megbízásából a Dunakeszin is birtokos Buday Bornemissza Bolgár Pál ügyvéd gazdálkodott
Sződliget mai területén a 17. század első felében.
Az ügyvéd ősei az oszmán hódítás elől menekült bolgár
nemesek, akik a Rosd-sziget (ma Szentendrei-sziget) déli részen letelepülve alapították – az azóta elpusztult – Bolgárfalut. A családnak Budán is volt háza.
Pál ügyvédként nagyon híres volt és 1612-ben már Pest
vármegye szolgabírája, de Pilis vármegye adórovó diktátoraként, majd 1655-ben Nógrád vármegye helyettes alispánjaként is ténykedett. Első felesége Tholdy Kata révén jelentős birtokokhoz jutott. Pál és családja Vácott, majd Szécsényben lakott.
Protestáns vallása ellenére több püspöknek is megbecsült
prokurátora (ügyvédje), így segítségükkel királyi adományként hódoltsági pusztákat is kapott. Mivel testvére és fia is
Budán lakott, jó kapcsolata volt az oszmán uralmat képviselő többségében bosnyák tisztségviselőkkel, ugyanakkor
információkat kapott rokonaitól az oszmán katonaság tevékenységéről.
A Paksyak rábízott pusztáin az ügyvéd váci és sződi jobbágyokkal gazdálkodtatott. Halála után 1661. március 14én, a hagyatéki tárgyalásán felolvasott testamentumában írta jószágairól: „a két lányomnak Buday Bornemisza Bolgár
Anna asszonynak, nemzetes és vitézlő Vathay Pál feleségének és hasonlóképpen Sára leányomnak … hogy mindenekkel egyaránt osszanak.” Fia ekkor már nem élt és Sára lányának bár négy férje volt, gyereke nem született, így a birtokok a Wattay családra szálltak.
A felsővattai Wattay család a 9. században uralkodó Sirák
keresztény királytól származik, akinek őseurópai neve Vata

A Wattay család nemesi levelének
címere

1580 Wattay I. Pál
címere

(jelentése középső atya) volt és szeretett hangzós („c” és
„cs”) változatban Vác, Vacs, fehér-hun neve pedig Baton
(Bátony). A királyról elnevezett Borsod vármegyei Vatta birtokosai voltak a Wattayak, de Eger eleste után elköltöztek.
Wattay Gáspár a Nógrád vármegyei Pilinybe telepedett le,
az ő fia volt I. Pál, aki 1641-ben Nógrád vármegyei esküdt,
majd Pest-Pilis-Solt vármegyei esküdt és 1681-től helyettes
alispánként tevékenykedett. Birtokai Losonctól Kiskőrösig
terjedtek. I. Pál Szécsényben, Füleken, majd Besztercebányán lakott és Pest-Pilis-Solt vármegyei birtokait a Dunakesziben kialakított ispáni központból irányíttatta. Fiai II. Pál
a kecskeméti járás szolgabírája 1668-tól haláláig 1679-ig
és János. I. Pál oszmán uralom alatt levő birtokain megkövetelte a magyar törvények betartatását és támogatta a keresztény egyházakat, még kőbányájából (ma Budapest-Kőbánya) a kecskemétiek templomához is biztosított építési
anyagot. I. Pál halála után 1701-ben János és II. Pál fia István egyezséget kötöttek a birtokok együtt tartásáról.

Bátonyi Pál

EGY KATTINTÁS 3.0
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…
Gondolkodjunk pozitívan! – ajánlja ez
a rokonszenves oldal. Meggyõzõdésük,
hogy a jó hírnek értéke van. Naprakész
anyagaik egyszerre informatívak és jókedvre derítõek. Érdemes sûrûn felkeresni. http://www.pozitivnap.hu/
LILA FÜGE
Érdekes és viszonylag egyszerûen elkészíthetõ receptek
gasztroblogja, élvezetes szöveggel körítve.
http://lilafuge.blog.hu/

LASSAN JÁRJ...
Azért rohanunk, hogy ne maradjunk le a fontos dolgokról, vagy azért maradunk le a fontos dolgokról, mert rohanunk? A Slow Budapest mozgalom alapítói szerint eljött az idõ a
lassításra az élet minden területén; a magánéletben és a munkahelyen egyaránt. Már több mint egy éve lassítják Budapestet. Több mint egy éve elindult a slow forradalom!
http://slowbudapest.com/
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ÖkoKÉPzés
A természet alapállapota a változatosság. Ahol az ember kezdi alakítani (uralni) a környezetet hajlamos
egységesíteni. Például a kertjeinkben egységes pázsit van, amerre a szem ellát. Holott ugyanaz a terület (vagy legalább annak java része) lehetne változatos, különféle növényekkel belakott.
A sokféleség, a biodiverzitás egyfelől
arra utal, hogy az adott területen mennél többféle élőlény maradjon fenn,
másrészt arról is, hogy adott fajon belül mennél többféle változat kapjon helyet.
Az egyes élőlények együttélése is azt
követeli meg, hogy mennél változatosabb legyen a lehetőség, hogy „kihez”
csatlakozhassanak. Egyes lepkék például csak adott növényfajokhoz kötődve tudnak szaporodni, ha ezt nem találják, nehéz a dolguk.
A jól eltalált közösségek „önfenntartóak”, vagyis nincs, vagy alig van velük dolgunk. Az „egyen” gyepeket, mezőket, faültetvényeket rendszerint sokkal több (idővel, energiával, eszközzel, vegyszerrel stb.) kell kezelnünk, ezek mindegyike terhet jelent a környezetünkre (is).
A biodiverzitás fontosságára utal, hogy az ENSZ égisze alatt 1992-ben Rio de Janeiroban aláírták
a Biológiai Sokféleség Egyezményt, ennek napja 2000 óta hazánkban is megünnepelt
„biodiverzitás napja”, május 22.
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SÜTŐOLAJ és HASZNÁLT SÜTŐZSIRADÉK BEGYŰJTÉSE
SZŐDLIGETEN
Gyűjtőpontok:
Gárdonyi Géza Általános Iskola, Óvoda,
Akácfa utca szelektív gyűjtő sziget,
Polgármesteri Hivatal
A többször felmelegített étkezési sütőzsiradékban
egészségre ártalmas, rákkeltő anyagok képződnek. A
hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. számú KÖM rendelet a háztartásokban keletkezett sütőzsiradékot és olajat 20 01 25 EWC kóddal a hulladékok közé sorolja.

Egyetlen liter használt sütőzsiradék 1 000 000 liter
vizet képes fogyasztásra alkalmatlanná tenni.
A lefolyóba öntött zsiradék egy része csatornázatlan
területen az élővízbe jut, ahol a vízi élőlényeket károsítja. Az olaj vékony réteget képez a víz felszínén, mely
rontja a vízben élő állatok és növények oxigénellátását.
Csatornázott területen az anyag a szennyvíztisztítóba
jut, ahol a tisztítórendszert erőteljesen leterheli, tetemes
energiaráfordítást igényel az anyag vízből való kiszűrése.
A zsiradék a szennyvízlefolyó falán a hőmérsékletkülönbség hatására megdermed, vékony filmréteget képezve azon. Az egyéb szennyeződések megtapadnak ezen
a felületen, ezáltal csökkentik a lefolyó áteresztő képességét. Egy idő elteltével dugulás léphet fel, amit költséges tisztítószerekkel egy ideig meg lehet előzni – melyek szintén környezetszennyezők –, de a probléma ismét felléphet. Rosszabb esetben a dugulás olyan mértékű, hogy azt csak a csatornahálózat megbontásával lehet kijavítani. Természetesen nem csak a sütőolaj és sütőzsiradék képes eltömíteni a csatornarendszert, de
nagyban hozzájárul annak eltömődéséhez.
A közüzemi csatornahálózatot is szennyezi az oda jutó zsiradék, de itt már fennáll az élősködők elszaporodásának veszélye is (elsősorban csótányok és patkányok részére nyújt „bőséges” táplálékot a sütőolaj). Ha az anyag
nem jut a rendszerbe, akkor a közcsatorna-hálózat tisz-

títási és javítási költsége is csökkenhet, ezen túl kevesebbet kell költetni a kártevőmentesítésre, így csökkenhet az
élősködők okozta közegészségügyi kockázat is.
A sütőolaj másik „mentesítési” módja a kommunális
hulladékok közé való elhelyezés. Az anyag ekkor a hulladéktároló vagy hulladékfeldolgozó telepre kerül, de
mivel lebomlási ideje hosszú, ezért nem komposztálható, nehezen bomlik.
Elégetésekor veszélyes anyagok szabadulnak fel, így
nem megoldás a fűtéshez való felhasználása, vagy a
„kiskerti égetés” sem.
Az anyag talajba kerülésekor gátolja a talaj légáteresztő képességét, károsítja a talajflórát.
A Pannon Egylet a Biotrans Kft.-vel együttműködve
szelektív gyűjtési rendszert épített ki a használt sütőolaj
és sütőzsír begyűjtésére.
A rendszert térítésmentesen veheti igénybe a lakosság.
Az összegyűjtött anyag 100%-ban újrahasznosításra
kerül, így ezt a hulladékfajtát ki lehet vonni a környezetet szennyező anyagok közül. Az anyagnak számos újrahasznosítási formája létezik: biodízel- vagy kenőolaj
alapanyagként, de készíthető belőle festék- vagy aszfaltalapanyag is.
A szelektálás során hasznosításra kerül a csomagolóanyag (műanyag flakon, üveg) is.
A gyűjtőedény „cseppmentes” rendszerű: a gyűjtőtartályba nem önteni kell az anyagot, hanem műanyag
flakonban vagy üvegben behelyezni, így elkerülhető a
gyűjtőpont környékének beszennyezése. A gyűjtőedénybe kizárólag használt sütőolaj és zsír, illetve annak göngyölegei tárolhatók, egyéb anyag elhelyezése tilos!
További kérdések esetén állunk rendelkezésére
az alábbi elérhetőségeken:
E-mail: lakossagi@sutozsiradek.hu
Telefon: 06-20-571-3105

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

Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

DE: 8.00–12.00
NINCS
DE: 8.00–12.00
NINCS
DE: 8.00–12.00

DU: 13.00–17.30
DU: 13.00–16.30
DU: NINCS
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Operaházi látogatás a Szõdligeti Gyermekekért
és Fiatalokért Alapítvány támogatásával

Pillanatképek a Gondozási Központ nyári táborából
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