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Egy si ke res ren dez vény
margójára…

Fa lu na punk „be ve ze tõ” ren dez vé nye két al ko tó mû -
vész nõ – Kal már Kor né lia dr. és Kar dos Éva – ki ál lí -
tá sá nak meg nyi tó ja volt.

A sok él ve ze tes ki ál lí tott al ko tás hoz tár sult Bu zo -
gány Már ta szín mû vész szép vers mon dá sa és éne ke,
Benk Ka ta lin na gyon tar tal mas be ve ze tõ je, va la mint
– nem utol só sor ban – a ki ál lí tó al ko tók „éle tük pár -
jai”, akik igen meg ha tó an ve zet ték fel a lát ni va ló kat.

DE! És er rõl szól mon dan dóm (mert a ki ál lí tás mél -
ta tá sát fel te he tõ en más is meg tet te):

Ál ta lá ban nem be szé lünk a szép meg hí vók ról, a
han gu la tos kör nye zet rõl, a meg nyi tó hoz tár su ló
eszem-iszom ról, va la mint ar ról az ed dig még so ha
nem lá tott sok ér dek lõ dõ rõl, akik szá má ra már ülõ -
hely sem ju tott.

Az tán nem be szé lünk ar ról a sa ját sá gos hang vé tel -
rõl, mely köz vet len sé gé vel, vi dám sá gá val olyan han -
gu la tot te rem tett, hogy még olya nok is meg hit ten be -
szél get tek egy más sal, akik még so ha en nek elõt te nem
ta lál koz tak.

És ami re még nem volt pél da, együtt üd vö zöl het -
tük Szõd és Szõdliget pol gár mes te re it és pol gá ra it!

Le het, hogy ez tán nem csak a vas út ál lo má son ol -
vas hat juk, hogy: „Szõd-Szõdliget”?

Le het, hogy el kez dõ dik va la mi „kö zös”? Lesz egy
új KÖ ZÖS SÉG?

Nos, mind ez el sõ sor ban Tóthné Ko vács Krisz ti na,
a szõd ligeti Kö zös sé gi Ház ve ze tõ je lel ke se dé sé nek,
mun ká já nak, jó ér te lem ben vett ma kacs sá gá nak kö -
szön he tõ. Kö szön jük Krisz ti na!

Bí ró Ferencné Ju dit

N y u g a l m a t
Ülök a gé pem előtt és még pár per ce eny he pá nik ban
vol tam, mi ke rül jön a fon tos har ma dik ol dal ra. Szer kesz -
tem az új sá got, in dul nak a prog ra mok, csö -
rög a te le fon és min den fél órá ban va la ki be -
kö szön, üzen, hoz, visz … zaj lik az élet.

Kül döm a cik ke ket, ké pe ket és ak kor meg -
akad a sze mem ezen a ké pen, amit a nyá ron
ké szí tet tem a he lyi vas út ál lo má son egy né ni -
ről, ter mé sze te sen az en ge dé lyét kér ve.

Meg tisz tel te tés nek és nem zak la tás nak vet te.

Nem tu dom hon nan és ho va ha ladt az ak kor még pri -
mőr nek szá mí tó kard vi rág cso kor ral, de nyu ga lom és vi -

dám ság, a vi rág bir tok lá sá nak örö me áradt
be lő le. Haj szolt pén tek volt em lék szem, de
pár má sod perc re ve le együtt örül tem én is a
vi lág nak.

Egy pil la nat volt, egy kat tin tás gon dol tam, de
lám ezen a bo ron gós, megint csak haj szolt őszi
na pon, is mét kap tam s ta lán ad tam önök nek is
egy kis nyu gal mat ál ta la. Cris

Fa lu nap 2013.
Az idei fa lu nap fő sze rep lő je az időjárás… akart len -
ni. Eső és Szél já rás, Fel hő úr ral egye tem ben min dent
el kö ve tett azért, hogy sok más er re a nap ra hir de -
tett ese ménnyel egye tem ben Sződliget is le mond ja
ren dez vé nyét.

Fel hő bá mu lás és es er nyő ere ge tés után az tán dél
fe lé még is úgy dön tött a szer ve ző csa pat, hogy meg -
tart juk a ren dez vényt, bár ek kor már so kan a sze -
rep lők kö zül le mond ták a fel lé pést. Új ra ter vez tünk.
Kis ké sés sel, de szólt a ze ne ket tő után, sült a ma -
lac és a csir ke, a bá tor áru sok por té ká i kat kí nál ták
és szer ve ző dött a gát tú ra. Az tán el szé gyell te ma gát
a go rom ba idő, négy óra kor már a nap is ki-ki sü tött,
a szél el állt, s bár me le günk nem volt, de egy re több
be szél ge tő csa pat vár ta a fi nom fa la tok el ké szül tét.

A fel lé pők de re ka san tet ték dol guk, es té re iga zán
fer ge te ges par ti ke re ke dett s a tű zi já ték töb bek sze -
rint na gyon, kü lön le ge sen szép volt.

Kö szö net jár min den tá mo ga tó nak, fel lé pő nek,
tech ni kai dol go zó nak és min den bá tor le lá to ga tó -
nak. Kö szön jük!

Cris
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Csatornabekötés és horrorisztikus
méretű talajterhelés díj

„Sződligeti
Napközi
Otthonos 

Óvoda 
felújítása,
bővítése”

A 2011. évi CCI. tör vény 234. §-a mó do -
sí tot ta a kör nye zet ter he lé si díj ról szó ló
2003. évi LXXXIX. tör vény 12. § (3) be kez -
dé sé ben fog lal ta kat, mely a ta laj ter he lé si
díj egy ség dí já nak mér té két 2012. feb ru ár
1-jei ha tál  lyal a ko ráb bi 120 Ft/m3 he lyett
1.200 Ft/m3 összeg ben ha tá roz ta meg.

A ta laj ter he lé si díj mér té két a ta laj ter -
helé si díj meg ha tá ro zott alap ja (a fo gyasz -
tott víz men  nyi sé ge), a meg ha tá ro zott egy -
ség díj (1.200 Ft), va la mint a te le pü lés köz -
igaz ga tá si te rü le té re vo nat ko zó te rü let ér -
zé keny sé gi szor zó (3,0) ha tá roz za meg.
1.200 Ft/m3 x 3,0 = 3.600 Ft/m3

Fen ti ek alap ján a meg emel ke dett ta laj -
ter he lé si díj jal idén ta lál koz tak elő ször a
sződligeti la ko sok. Egy át la gos nak te kint -
he tő csa lád, aki évi 200 m3 vi zet fo gyasz -
tott a 2012-es év ben, an nak 720.000 Ft ta -
laj ter he lé si dí jat kell meg fi zet ni az or szág -
gyű lés dön té se alap ján.

És a rá adás: Ha mű sza ki lag meg te het -
né, de nem köt rá, ak kor a já rá si hi va tal
kö te le zi!

A ví zi köz mű-szol gál ta tás ról szó ló 2011.
évi CCIX. tör vény 83. § (5) be kez dé se alap -
ján, ha 2012. jú li us 15-én a köz mű ves ivó -
víz el lá tás vagy a köz mű ves szenny víz el ve -
ze tés és tisz tí tás biz to sí tá sá hoz szük sé ges
ví zi köz mű-rend szer a köz te rü le ten az in -
gat lan ról mű sza ki lag el ér he tő mó don ki -
épült és mű sza ki lag ren del ke zés re áll, az
in gat lan tu laj do no sa 2013. jú li us 1. nap -
jáig, a hi vat ko zott tör vény 55. §-ában fog -
lal tak sze rint kö te les az in gat lant rend szer -
be köt ni. 

„55. § (1) Az in gat lan tu laj do no sa – ha
tör vény vagy kor mány ren de let más ként
nem ren del ke zik – a ví zi köz mű-rend szer
üzem be he lye zé sé től szá mí tott egy éven
be lül kö te les az in gat lant ví zi köz mű-rend -
szer be be köt tet ni, ha

a) a köz mű ves ivó víz el lá tás vagy a köz -
mű ves szenny víz el ve ze tés és tisz tí tás biz -
to sí tá sá hoz szük sé ges ví zi köz mű-rend szer
a köz te rü le ten az in gat lan ról mű sza ki lag
el ér he tő mó don ki épült és műsza ki lag ren -
del ke zés re áll, és

b) az in gat lan hasz ná la ta rend sze res
em be ri tar tóz ko dás hoz kö tő dik.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt kö te le -
zett sé get már meg lé vő ví zi köz mű-rend szer
ese té ben an nak bő ví té sé től szá mí tott egy
éven be lül kell tel je sí te ni.

(3) Ha a be kö tés fel té te lei tel je sül tek, a
ví zi köz mű-szol gál ta tó az in gat lan ví zi köz -
mű-rend szer be tör té nő be kö té sét nem ta -
gad hat ja meg.

(4) Ha az in gat lan tu laj do no sa az (1) és
(2) be kez dés ben fog lalt kö te le zett sé gét

nem tel je sí ti, a fő vá ro si és me gyei kor -
mány hi va tal já rá si (fő vá ro si ke rü le ti) hi va -
ta la (a to váb biak ban: já rá si hi va tal) hi va tal -
ból kö te le zi az in gat lan be köt te té sé re.

(5) Adott in gat lan te kin te té ben men te sül
a tu laj do nos

a) a víz el lá tó rend szer re tör té nő be kö -
té si kö te le zett ség alól, ha ha tá lyos víz jo gi
üze mel te té si en ge dél  lyel üze mel tet sa ját
cé lú víz el lá tó lé te sít ményt,

b) a szenny víz el ve tő rend szer re tör té nő
be kö té si kö te le zett ség alól, ha ha tá lyos
víz jo gi üze mel te té si en ge dél  lyel üze mel tet
egye di szenny víz ke ze lő lé te sít ményt,
egye di zárt szenny víz tá ro lót vagy sa ját cé -
lú szenny víz tisz tí tó te le pet.

(6) A kör nye zet vé del mi és víz ügyi ha tó -
ság az in gat lan tu laj do no sát köz ér dek ből
te kin tet nél kül az (1) és (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ha tár idő re vagy az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott fel té tel re – kö te -
le zi az in gat lan be köt te té sé re, és ez zel a
ví zi köz mű-szol gál ta tás igény be vé te lé re,
ha a sa ját cé lú víz el lá tó lé te sít mény, egye -
di szenny víz ke ze lő lé te sít mény vagy egye -
di zárt szenny víz tá ro ló köz egész ség ügyi,
kör nye zet vé del mi vagy víz gaz dál ko dá si
szem pont ból ká ros ha tá sa ál la pít ha tó
meg.”

Kér jük a Tisz telt La kos sá got, hogy aki a
csa tor na köz mű re ed dig még nem kö tött
rá, az ha la dék ta la nul te gye azt meg, an nak
ér de ké ben, hogy el ke rül je a já rá si hi va tal
ál tal ki adott kö te le zést, to váb bá fel lé le gez -
hes sen a horrorisztikus ta laj ter he lé si díj fi -
ze tés kö te le zett sé ge alól.

Mit tett az ön kor mány zat azért, hogy
se gít se Sződliget la kó it?

2012. áp ri lis 13-án Sződliget Köz ség
Kép vi se lő-tes tü le te el fo gad ta a Pol gár mes -
ter ál tal kez de mé nye zett pá lyá zat ki írást az
ed dig szenny víz tá ro zót al kal ma zó, tá mo -
ga tás ra szo ru ló sződligeti la kók köz csa tor -
ná ra tör té nő rá kö té sé nek elő se gí té sé re.
Fen ti cél ra az Ön kor mány zat 1.500.000 Ft-
ot bocsájtott ren del ke zés re a 2012. évi Kör -
nye zet vé del mi Alapból, mely ből in gat la -
non ként ma xi mum brut tó 100.000 Ft tá -
mo ga tást adott.

Mi a Kép vi se lő-tes tü let vé le mé nye?
Ért he tő ugyan az, hogy kör nye zet vé del -

mi szem pont ból, tör vé nyi erő vel eme lik a
ta laj ter he lé si dí jat, de túl zás nak tar tot tuk
azt, hogy egyik nap ról a má sik ra tíz sze re -
sé re emel ke dik az ös  szeg! Vé le mé nyünk
sze rint, sok kal ke vés bé lett vol na meg ter -
he lő, az amúgy anya gi lag már ki vér zett la -
kos ság ré szé re, ha a tör vény al ko tó fo ko za -
to san ve ze ti be az eme lést. Ért he tet len,
hogy mi ért nem így tör tént.

A Sződligeti Nap kö zi Ott ho nos Óvo -
da 150 fé rő he lyes, 6 cso port tal mű kö -
dő in téz mény, mely nek fenn tar tó ja
Sződliget Köz ség Ön kor mány za ta. Az
épü let 2003-ban lett fel újít va, bő vít -
ve. A mi nő sé gi ne ve lés-ok ta tás fel té -
tel rend sze re az óta vál to zott, ezért
Sződ liget Köz ség Ön kor mány za ta
kép vi se lő tes tü le ti ha tá ro zat tal dön -
tött, hogy pá lyá zat ré vén, Eu ró pai
Uni ós tá mo ga tás ból kor sze rű sí ti a ne -
ve lé si in téz ményt.

Az Új Szé che nyi Terv Kö zép-Ma gyar -
or szág Ope ra tív Prog ram „Ne ve lé si in -
téz mé nyek fej lesz té se” cí mû konst ruk ció
(Kód szám: KMOP-4.6.1-11) ke re té ben
„Szõdligeti nap kö zi ott ho nos óvo da fel -
újí tá sa, bõ ví té se” cím mel, si ke res pá lyá -
za tot nyúj tott be, ami re 118.526.723 fo -
rint tá mo ga tást ka pott. A pro jekt össz -
költ sé ge 124.764.972 fo rint, ami hez az
ön kor mány zat 6.238.249 fo rint ön költ -
ség gel já rult. A tá mo ga tás 95%-os in ten -
zi tá sú.

Az épü le tet akadálymentesítjük és
hõtechnikai, mû sza ki va la mint épü let gé -
pé sze ti szem pont ból is fel újít juk. Ezen
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Megújul az óvodánk

felül az épü le tet egy cso port szo bá val bõ -
vít jük, meg nö vel ve ez zel a ka pa ci tá sát 20
fõ vel. Lesz benn fej lesz tõ szo ba, or vo si
szo ba és akadálymentesítjük a WC-t. A
kony hát a mai igé nyek sze rint kor sze rû -
sít jük mo dern be ren de zé sek kel, ez zel
még meg fe le lõb bé té ve a gye re kek ét kez -
te té sét.

A ter ve zett bõ ví tést az épü let ut cai
hom lok za tá nak jobb ol da lán, két szin ten
ter vez zük. A föld szint re ke rül az új cso -
port te rem, a gyer mek öl tö zõ és mos dó,
va la mint a WC. A fen ti he lyi sé gek alatt
ala kít juk ki a fej lesz tõ szo bát, az or vo si
ren de lõt egy be teg szo bá val, va la mint az
óvó nõi öl tö zõt és egy ta ka rí tó szer tá ro lót.

Ki ala kí tunk egy új aka dály men tes be -
já ra tot, ami nem csak a rám pa ki ala kí tá -
sát je len ti, ha nem a meg fe le lõ he lyi ség-
tá gas sá gok és az aj tó szé les sé gek mó do sí -
tá sát is. Ugyan úgy ki cse rél jük az elõ írá -
sok nak nem meg fe le lõ ab la ko kat, hom -
lok za ti nyí lás zá ró kat. A ré gi vil la épü let
ki vé te lé vel az új te tõt a meg lé võ te tõ vel
ös  sze épít jük.

A ter ve zett esz köz be szer zés is biz to -
sít ja a mi nõ sé gi ne ve lés fel tét ele i nek való
meg fe le lést, az egyén re sza bott ne ve lést,
kész ség és ké pes ség-fej lesz tés fel tét ele i -
nek meg te rem té sét.

A pro jekt so rán esély egyen lõ sé gi ter -
vet ké szí tünk, va la mint kör nye ze ti szem -
pon tú ta nú sí tás sze rint fo gunk mû köd ni.
Az el kö te le zett kör nye zet tu da tos sá gun -
kat új ra hasz no sí tott pa pír hasz ná lat tal
erõ sít jük.

A pro jekt spe ci fi kus cél ja, az in teg rált
és esély egyen lõ ség el vét szem elõtt tar tó
ne ve lést meg va ló sí tó, mi nõ sé gi ne ve lõ-
ok ta tó mun ká hoz szük sé ges inf rast ruk tu -
rá lis hát tér biz to sí tá sa.

Ju hász Bé la
pol gár mes ter

Az új tan év az új don sá gok szí nes pa let tá já val kö szön tött be óvo dánk éle té be.
Az új pe da gó gi ai prog ra munk szel le mé ben, va la mint az elő ző évek ben meg szo -
kott, ki vá ló kö zös sé gi szem lé let tel meg úju lás ra ké szen kezd jük a 2013–2014-es
tan évet. A ,,megújulásra” ki fe je zés szó sze rint ér ten dő, mi vel mind an  nyi unk nagy
örö mé re az Ön kor mány zat meg nyer te a TÁMOP 3.1.1. pá lyá za tát. A be ru há zás -
sal a je len le gi nél is kor sze rűbb, tá ga sabb óvo dá ba tud juk fo gad ni majd a gyer -
me ke ket.

Aki az utób bi he tek ben az óvo dánk kör nyé kén járt, lát hat ta, hogy az ud va -
runk ról el túr ták, el hord ták a dom bot. Ezt a lát ványt elő ször kis sé bá na to san fo -
gad tuk, mert vis  sza em lé kez tünk ar ra, hogy ,,Milyen jó kat szán kóz tunk a gye re -
kek kel, és mi lyen szép volt ta valy ka rá csony kor a domb te te jén a fel dí szí tett fe -
nyő fa!” De mint min den fej lő dés, ez is né mi vesz tes ség gel jár. Vi szont nagy-nagy
örö münk re lesz új cso port szo bánk, új tor na ter münk és egyéb he lyi sé gek. Mi kor
nagy ro baj jal be in dul tak a mun ka gé pek a gyer me kek ér dek lő dés sel fi gyel ték.
Ezen a na pon az ud va ri já ték hát tér be szo rult, hi szen nem min den na pi ese mény
ez az óvo dánk éle té ben.

A gyer me kek kel együtt nagy iz ga lom mal vár juk a meg újult óvo dán kat.
Idén 58 gyer me ket vet tünk fel, je len leg 149-en jár nak ös  sze sen. Az új épü let

el ké szül te után to váb bi 25 gyer mek kap he lyet az in téz mény ben.
Idén vál to zat la nul sze ret nénk, a jól be vált ün ne pi ha gyo má nya in kat, ren dez -

vé nye in ket le bo nyo lí ta ni.
Min den tan év ben, szep tem ber vé gén ke rül sor az óvo dai Mi hály na pi vá sár -

ra. Idén szep tem ber 27-én, pén te ken dél után fél négy kor nyit juk meg a vá sá ri
ün nep sé get az óvo dá sok, va la mint Csé csi Ka ta lin és Óno di At ti la né pi tán co sok
mű so rá val. A szü lői mun ka kö zös ség nagy szer ve zé si mun ká hoz lá tott. Az SZMK
tag jai és az óvo dá sok is kü lön fé le vá sár fi á val ké szül nek a ren dez vény re. Az óvo -
da pe da gó gu sok öt le tei alap ján a daj kák se gít sé gé vel ké szít jük fel a gyer me ke ket
a mű sor ra, va la mint so kat se gí te nek az épü let és az ud var elő ké szí té sé ben, de -
ko rá lá sá ban. A kony hai dol go zó ink újí tó öt le tei, oda adó mun ká juk ered mé nye -
ként min den év ben új fi nom sá gok kí ná la tá val csá bít ják hoz zánk a vá sá ro zó kat.

Min den ér dek lő dőt nagy sze re tet tel vár az óvo da ap ra ja-nagy ja! Jó szó ra ko -
zást kí vá nunk!

,,Gyere ve lem a vá sár ba, fus sunk oda hamarjába!
Ve hetsz majd ott min den szé pet, ha nincs pén zed majd csak né zed!”

Helembainé Ha ris Ju dit
óvo da pe da gó gus

Ilyen volt, ilyen most a dom bunk.
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Ko ráb ban nem is mer tük egy mást. Mi -
ó ta élsz Szõdligeten? Mi ó ta dol go zol a
Hi va tal ban?

Kö zel tíz éve, 2004-ben köl töz tem
Szõdligetre, a fér jem ré vén, õ ugyan is
ide va ló si. Ele in te a szü le i nél lak tunk, az -
tán épít ke zés be fog tunk. Két kis gyer me -
künk már tõs gyö ke res li ge ti, a ki seb bik
ide jár óvo dá ba, a na gyob bik pe dig most
kez di szin tén hely ben az el sõ osz tályt. Én
Hajdúdorogon szü let tem. Deb re cen ben
vé gez tem a fõ is ko lát, épí tész mér nök sza -
kon. In nen Bu da pest re ve ze tett az utam;
a ki vi te le zés te rü le tén he lyez ked tem el.
Jöt tek a gye re kek, ezért 5 évig GYES-en
vol tam. Ami kor kö ze le dett a mun ká ba ál -
lás ide je, egy sze ren csés vé let len foly tán
ép pen meg hir det ték a Pol gár mes te ri Hi -
va tal ban a mû sza ki ügy in té zõi mun ka -
kört. Meg pá lyáz tam, és örö möm re, el -
nyer tem. Na gyon sze re tem a mun ká mat,
fõ leg a gya kor la ti ré szét. Az út épí té se ket
pél dá ul, de ál ta lá ban az épí tés min den te -
rü le tét. A jo gi vo nat ko zá sok an  nyi ra nem
hoz nak láz ba. Új don ság is volt ez szá -
mom ra, de leg alább le he tõ sé gem nyí lott
meg ta nul ni.

Mi vel fog lal ko zol konk ré tan? Mi vel
ke res nek meg a la ko sok?

A mai na pig so kan ke res nek meg épí -
té si en ge dél  lyel kap cso lat ban. Ilyen kor a
He lyi Épí té si Sza bály zat és a Sza bá lyo -
zá si Ter vünk alap ján tá jé koz ta tom a la -
kó kat a le he tõ sé ge ik rõl, de min den
egyéb kér dés sel, és az en ge dély ügy in té -
zé sé vel kap cso lat ban a vá ci Pol gár mes -
te ri Hi va tal Épí tés ha tó sá gá hoz irá nyí tom
õket, hi szen ez a jog kör 2009 óta már
nem Szõd ligeten van. Ter ve zõk, il let ve
vál lal ko zók for dul nak hoz zám in gat la -
nok köz mû el lá tá sá hoz szük sé ges köz út -
ke ze lõi és tu laj do no si hoz zá já ru lás, il let -
ve bur ko lat bon tá si en ge dély ké re lem -
mel, ami rõl az elõ ter jesz té se met kö ve tõ -
en vé gül a Kép vi se lõ-tes tü let dönt. A
lak cím ren de zé sek is hoz zám tar toz nak,
ami kor az in gat lan lak cím nyil ván tar tás
sze rin ti cí me nem egye zik meg a Föld hi -
va tal ban nyil ván tar tott cí mé vel. Ez saj -
nos Szõdligeten elég gya ko ri, mi vel több
ut ca, pl. a Du nai fa sor vagy a Ha tár út is
át lett szá moz va az új be épí té sek mi att.

Né ha szom szé dok kö zöt ti vi tás ügyek kel
is for dul nak hoz zám. Nem túl há lás
ilyen kor a sze re pem, na gyon ne héz sok -
szor a hi va tal dol ga. Ezen a te rü le ten a
jog sza bály ok ugyan is elég hé za go sak,
így az tán hi á ba lát szik oly kor nyil ván va -
ló an, ki nek van iga za, nem biz tos, hogy
az jo gi lag is alá tá maszt ha tó. Si ke res nek
in kább az épít ke zé sek, fej lesz té sek te rén
ér zem ma gam.

Mon da nál pél dát ezek re?
Le zaj lott a csa tor na be kö té si prog ra -

munk. Most is foly nak az út épí té sek.
Épül a gát...

Ezek tény leg so ka kat érin tõ ügyek.
Kér lek, be szélj ró luk ki csit rész le te seb -
ben.

Szí ve sen. Az út épí té sek sa já tos konst -
ruk ci ó ban, ún. út tár sa sá gok lét re ho zá sá -
val va ló sul tak meg. Ame lyik ut cá ban a
több ség vál lal ta, hogy az in gat la non kén -
ti ön részt be fi ze ti, ott si ke rült a fej lesz tés.
A csa pa tot egy kö zös kép vi se lõ fog ta ösz -
 sze, és az ön kor mány zat a tel jes költ ség
kb. 25–30 szá za lé kát ki te võ ön részt ki -
egé szí tet te a fenn ma ra dó kb. 70–75 szá -
za lék kal. Így kap ha tott ún. mart asz fal tos
bur ko la tot a Jó kai ut ca, a Nyár fa köz, a
Meggy fa ut ca, az At ti la ut ca. Mi e lõtt
meg kér dez néd: a mart asz fal tos tech no -
ló gia va ló já ban egy ki vá ló út ala pot ered -
mé nyez, ami re ké sõbb 4 cm vas tag me -
leg asz falt ke rül het. Ez utób bi meg is tör -
tént már a Meggy fa ut ca és a Jó kai ut ca
ese té ben. Vol tak az tán olyan ut cák – pél -
dá ul a Tom pa ut ca vagy az Új ut ca –,
ame lyek nek a szi lárd bur ko la tát ká tyú -
zás sal nem le he tett már ja ví ta ni. Itt is a
me leg asz falt bo rí tást al kal maz tuk.

A gát. Er rõl már sok szó esett, és bár -
ki, aki a Du na part já ra le megy, lát hat ja
hol tart az épít ke zés. Az ár víz mi att tör -
tént ugye egy kis csú szás, de ok tó ber vé -
gé re ké szen lesz. A ré zsût fü ve sí tik, a te -
te jén pe dig a két vé gén so rom pó val le zárt
szer viz út fut majd. A fo ci pá lyá nál egy be -
ton tám fal rend szert, ún. szög tám fa lat ala -
kí ta nak ki, a nyi tott rész pe dig mo bil gát
ele mek kel zár ha tó majd le a víz elõl. A
2-es út alat ti du gó sze re pét egy zsi lip ve -
szi át, ami a ma lom árok ban, a gát vo na -
lá ban épül.

Úgy tu dom, is mét na pi ren den van az
óvo da fej lesz té se. Ki csit meg le pett a hír,
hi szen nem rég tör tént egy nagy sza bá sú
bõ ví tés.

Tény leg a kö zel múlt ban ka pott új fog -
lal koz ta tó szo bá kat az óvo da, de megint
telt ház van. Ör ven de tes mó don Szõdliget
la kos sá ga fo lya ma to san nõ, fõ leg fi a tal
csa lá dok ér kez nek, és ve lük gya ra po dik a
gyer me kek szá ma. A 150 fé rõ he lyes re
ter ve zett in téz mény ma 165–170 gyer me -
ket fo gad. A mi nõ sé gi ne ve lõ mun ka biz -
to sí tá sa ér de ké ben lép nünk kel lett. Már
2011-ben pá lyáz tunk for rás ra, de vá ró lis -
tá ra ke rül tünk, mert ki me rült a ke ret.
2012 de cem be ré ben, kvá zi ka rá cso nyi
aján dék ként vi szont meg kap tuk az NFÜ-
tõl a tá mo ga tást; a 124 mil li ós be ru há zás
6 mil lió Ft ön kor mány za ti ön rés  szel meg -
va ló sul hat vég re. A be ru há zás egy új cso -
port szo ba ki ala kí tá sát és egy sok kal ké -
nyel me sebb, vég re jól hasz nál ha tó tor na -
te rem épí té sét, va la mint a kony ha fel újí -
tá sát fog lal ja ma gá ban. Kü lön öröm,
hogy a ré gi tor na te rem ben így ki ala kít ha -
tó lesz a gyer me kek egész sé gét szol gá ló
ún. sószoba. Er re már jó ide je gyûj te nek
a szü lõk a Mé zes ka lács fa lu ke re té ben és
a Mi hály na pi vá sá ron. A bõ vít mény föld -
mun ká ja már zaj lik, a bel sõ át ala kí tá sok
a gye re ke ket érin tõ te rü le te ken a kö vet -
ke zõ hó na pok ban tör tén nek. Ter mé sze te -
sen a hét vé gék re kon cent rál tan, hogy a
na pi mû kö dést mi nél ke vés bé za var ják. A
kony ha át ala kí tá sa és a tel jes fej lesz tés a
ter vek sze rint ja nu ár vé gé re lesz kész.

For dít suk egy ki csit sze mé lye sebb re
is mét a szót. Hogy ér zed itt ma gad?

Kez det ben szo kat lan volt szá mom ra
ez a kis te le pü lé si lét. Mi vel ko ráb ban
Deb re cen ben és Bu da pes ten él tem, ter -
mé sze tes sé vált a nyüzs gés és a le he tõ sé -
gek kar nyúj tás nyi tá vol sá ga. Ami kor ide -
köl töz tem, elég be zár tan érez tem ma gam.
At tól fog va, hogy a na gyob bik gye re kem
óvo dás lett, egy re több kap cso lat ra tet -
tünk szert, egy re in kább kö zös ség re ta lál -
tunk. Ma már nem men nék vis  sza a nagy -
vá ros ba, meg szok tam, meg sze ret tem itt.
Las san ös  sze nö vünk a fa lu val. Jó, hogy
egy re ott ho no sab ban érez zük ma gun kat,
hi szen a ta lál ko zá sok ré vén szin te min -

6

DUPLA KÁVÉRutkay Éva
Éva a Pol gár mes te ri Hi va tal mû sza ki ügy in té zõ je. Fi a tal, vé kony, ked ves nõ – el sõ
pil lan tás ra nem is gon dol ná az em ber, hogy az épí tés, azon be lül is a ki vi te le zés a
ked venc szak te rü le te. De be szél ge té sünk so rán ez ha mar ki de rült, és még sok más
is. Köz ben pe dig pon to san egy csé sze ká vé fo gyott el; Éva ugyan is csak en gem kí -
nált meg, õ a te át sze re ti.
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Sári Mihály

Hír for rás: A barkács áru há zak és
bú tor bol tok kész ter mé ke i vel szem -
ben mi vel ér vel ne, hogy asz ta los sal
ké szít tes sük az aj tót, ab la kot, bú tort?

S.M.: Va ló ban egy sze rűbb és sok
eset ben ol csóbb a ké szen vett aj tó, ab -
lak, bú tor, de sok eset ben a mé ret nem
meg fe le lő. Sok a ré gi hol mi hoz ra gasz -
ko dó meg ren de lőm is, akik nem sze -
ret nék ki dob ni a rég meg szo kot tat,
ezért ja vít tat ják, fel újít tat ják a ré git.

Hír for rás. Mi a vé le mé nye a mű -
anyag ab la kok ról, aj tók ról?

S.M.: Nagy lég tér ben tö ké le tes le -
het, kis lég te rek ben vi szont, mi vel nem
en ge di át a le ve gőt nem ja vas lom, mert
a he lyi ség nem tud szel lőz ni, gyor san
el fogy az oxi gén az ott tar tóz ko dók fá -
radt tá, le vert té vál nak és sok eset ben
nem is tud ják mi ért. Mi vel a mű anyag
nyí lás zá rók tel je sen szi ge te lik a han got
is az em ber szá má ra, aki alap ve tő en a
za jok hoz szo kott élet tér ben éli éle tét,

za va ró le het a nagy csend és ak kor
még nem is be szél tünk ar ról, hogy né -
ha nem árt ha hall juk mi is tör té nik kö -
rü löt tünk.

A túl zott szi ge telt ség egy idő után
pe né sze se dést idéz elő a pe nész pe dig
allergén le het.

Hír for rás: Ez zel szem ben a fa szel -
lő zik és hang át eresz tő és gon do lom,
ha jól el ké szí tett mun ka jó szi ge te lő
is.

S.M.: Igen, ezért mon dom, hogy sok
eset ben hasz no sabb a ré gi fa ab la kok
kor sze rű sí té se, mint rög tön to kos tul
cse rél ni mé reg drá ga új ra, mű anyag ra.

Hír for rás: Kö szö nöm! So kat ta nul -
tam ön től, mi sze rint, aki meg be csü li,
ész re ve szi, há lás ér te és örül ni tud an -
nak ami je van bol dog le het, le gyen szó
az élet ben el ért ered mé nye i ről vagy
akár csak a ja ví tás ra szo ru ló kony ha -
kre den céről…

Sze ge den szü le tett 1960-ban, ha tan vol tak
test vé rek, ő a má so dik gye rek volt a csa -
lád ban. 

Szü le té sé től fog va Sződligeten él, csak
meg szü le tett Sze ge den, ahon nan édes ap ja
szár ma zik. Itt vé gez te el az ál ta lá nos is ko -
lát, majd a du na ke szi ipa ri is ko lá ban foly -
tat ta ta nul má nya it.

Vé let le nül lett asz ta los. Több szak ma is szó ba jött ami kor kö zép is ko -
lát vá lasz tott, úgy mint a bőr dísz mű ves, vil lany sze re lő, jár mű sze re lő, de
vé gül is az asz ta los ság mel lett tet te le a vok sát.

1975-ben kezd te el az ipa ri is ko lát, 1978-ban vég zett és ka pott szer -
ző dést a Jár mű ja ví tó Mű hely be Du na ke szin. 20 év mun ka vi szony után
szűnt meg a rend szer vál tás kor mun ka he lye.

Nem ta lált mun kát, így a vál lal ko zást vá lasz tot ta, bő vít ve a már meg -
lé vő meg ren de lői kö rét.

Mun ká ja mel lett már ki sebb mun ká kat vál lalt, így szer szá ma it, mű he -
lyét csak bő ví te nie kel lett.

A ma ga ura, ak kor és an  nyit dol go zik amen  nyit bír és akar. Nincs mun -
ka idő csak mun ka, s hogy le gyen, an nak a meg ren de lő elé ge dett sé ge a
zá lo ga.

Hob bi ként meg ma radt a gé pek sze re te te, sza bad ide jé ben mo to ro kat
büty köl, gé pe ket sze rel.

Fe le sé ge már nyug dí jas, fi uk gé pész mér nök nek ta nul Győr ben.
Ar ra a kér dés re, mi len ne a há rom kí ván ság, el cso dál ko zik. Ak kor is

dol goz na, mes  sze nem vá gyik, szép dol gok a kö ze lünk ben is van nak,
csak ész re kell ven ni. Mun ka, csa lád rend ben, aki vel be szél get tem egy
bol dog em ber itt kö zöt tünk Sződligeten.

den kit is me rünk. Az meg lep né ha, hogy
a szülõvárosombeli em be rek hez ké pest
az it te ni ek pas  szí vab bak. Szõdligeten
mint ha ke vés bé ven né nek részt az em be -
rek kö zös sé gi prog ra mok ban, mint ha ki -
csit ér dek te len ség övez né a he lyi ügye -
ket. En nek az is le het az oka, hogy Bu -
da pest kö zel sé ge mi att sok kal több prog -
ram le he tõ ség van fa lun kí vül. Re mé lem,
hogy ez idõ vel vál to zik majd.

Mi vel töl töd a sza bad idõ det?
Na gyon sze re tünk ki rán dul ni, ott hon

ker tész ked ni a gye re kek kel, sok ter mé -
szet közeli prog ram ban ve szünk részt.
Tag jai va gyunk az óvo da ala pít vá nyán
ke resz tül szer ve zett Vac kor Ap ró Ter mé -
szet já rók Kö ré nek, és a csa pat tal sok szor
ki rán du lunk. Na gyon sze re tünk bi cik liz -
ni is, ezért ha van egy kis sza bad idõnk,
azon nal ke rék pár ra ülünk, és a gye re kek -
kel együtt te ke rünk a ke rék pár úton. Mint
em lí tet tem, Hajdúdorogon nõt tem fel, ott
él a csa lá dom is. Bár a hú go mék ide köl -
töz tek Szõdligetre, és ve lük nap mint nap
tart juk a kap cso la tot, az ott ho ni ak hoz is
gyak ran ha za u ta zunk. A csa lád ne kem
min dig a tel jes nagy csa lá dot je len tet te.
Mi együtt nõt tünk fel az uno ka test vé re -
ink kel, és a nagy szü le ink kel is sok idõt
töl töt tünk. Min den hét vé gén kö zö sen
ebé del tünk, és nya ral ni is gyak ran men -
tünk együtt. A nagy szü le im ös  sze fog ták
a csa lá dot. Ez a mai na pig sem vál to zott,
ha ott hon tölt jük a hét vé gét, most is kö -
zel hú szan ülünk asz tal hoz, de a csa lád
ös  sze tar tá sa most már az anyu kám fel ad -
ta lett. Ezt a szem lé le tet igyek szem a gye -
re ke im ben is meg ala poz ni. Õk is sok idõt
töl te nek nagy csa lá di tár sa ság ban. A fér -
jem szü lei hely ben lak nak, és so kat se gí -
te nek ne künk, vi gyáz nak rá juk és fog lal -
koz nak a gye re kek kel, hogy egy kis idõt
ket tes ben tölt hes sünk. Ilyen kor el me -
gyünk va cso ráz ni, sé tál ni, vagy a ba rá ta -
ink kal ta lál ko zunk.

Most már el sem tud nám kép zel ni,
hogy a gye re kek kel egy nagy vá ros ban él -
jünk. Itt szép és nyu godt kör nye zet ben
nõ het nek fel, és ren ge teg le he tõ ség van
el ér he tõ kö zel ség ben. Na gyon sze re tünk
itt él ni.

Kö szö nöm a be szél ge tést.
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Az ár víz mi att a tan év be fe je zé se nem az
elõ re ter ve zet tek sze rint tör tént, de a tá -
bo ra in kat si ke rült meg tar ta nunk.

Nap kö zis tá bor ral kezd tünk, majd a
tánc tá bor és az an gol-kéz mû ves tá bor kö -
vet ke zett. Kis szü net után a fel sõ sök nek
hir de tett bog ácsi tá bor ban jár tak a di ák -
ja ink. Az is ko la meg kez dé se elõtt pe dig a
szo ká sos sport tá bor zár ta a nya rat.

A tá bo ra ink kö zül a nap kö zis tá bor -
ról áll jon itt egy kis be szá mo ló.

A nap kö zis tá bo runk ba 43 di ák je lent -
ke zett, kö zü lük töb ben már a ta va lyi és az
elõt te va ló is ko lai szü ne tet is a tár sa ik kal
együtt kezd ték meg. A tá bor szer ve zõ it di -
csé ri, hogy né hány nap alatt át tud ták szer -
vez ni az elõ re ter ve zett prog ra mo kat, hi -
szen az ár víz mi att a tá bor ide jé ben még is -
ko lánk tor na ter mé ben lak tak a Vik tor Spe -
ci á lis Ott hon la kói. Az idõ já rás is azt je lez -
te, hogy itt van a nyár (iszo nyú me leg volt),
de egy kis vi zes já ték kal si ke rült hû sí te ni a
tá bo ro zó kat. Nagy si ke re volt a Med ve -
farm ra va ló ki rán du lás nak. Különbusszal
tör tént uta zás után egész kis tú ra várt a Ve -
res egy ház ha tá rá ban fek võ te rü le ten, ahol
nem csak a tá bo ro zók küz döt tek a nagy me -
leg gel, ha nem a far ka sok és med vék is.

Kü lön le ges él ményt nyúj tott a „fel nõtt
va gyok” prog ram. Vo nat tal va ló uta zás
után Bu da pes ten, egy el kü lö ní tett kis vá -
ros ba le he tett be lép ni, ahol min den ki
ked ve sze rint ki pró bál hat ta, hogy mi lyen
le het a fel nõt tek éle te. Töb bek nek a bol -
tos mun ka tet szett meg, le he tett el adó,
pénz tá ros, de ve võ ként is le he tett be lép -
ni a bolt ba. A rend õr, fod rász, fog or vos,
au tó sze re lõ, be mon dó, mû sor ve ze tõ stb.
mun kát is so kan ki pró bál ták.

Tor na ter mi já té kok sem ma rad tak el,
csak a hely szín vál to zott. A Szõdi Hu nya -
di Já nos Ál ta lá nos Is ko lá ba fo gad tak be
min ket, így egy kis uta zás, gya log lás után
még ko moly mér kõ zé sek is zaj lot tak. Kö -
szön jük szé pen a se gít sé get!

A prog ra mo kon kí vül há rom szo ri ét -
ke zés ben is ré sze sül tek a di á kok, eb ben

nagy se gít sé get nyúj tott a Nap kö zi Ott ho -
nos Óvo da. Iga zán nagy él mény volt új -
ra óvo dás nak len ni: kis szé kek, kis asz -
tal kák, mint a me sé ben. Kö szön jük szé -
pen a se gít sé get!

An gol nyel vi tá bor két cso port ban lett
meg szer vez ve. A já té kos nyelv ta nu lás
után, kéz mû ves fog lal ko zá so kon ve het -
tek részt a tá bo ro zok. Az ét ke zés eb ben a
tá bor ban is biz to sít va volt.

A tánc tá bo ro sok a na pi gya kor lás mel -
lett több vá ci utat is be ik tat tak a prog ram -
juk ba (ét ke zé sek, strand). A hét zá rá sát a
szü lõk nek elõ a dott be mu ta tó val tet ték fe -
lejt he tet len né.

A Di ák ön kor mány zat ál tal szer ve zett
IDÖK tá bor hely szí ne Bog ács volt, aho -
vá különbusszal men tek a di ák ja ink. Er -
rõl a tá bor ról ké pes be szá mo lót „írt”
Gyu ri bá csi.

A tan év elõt ti Sport tá bo runk is na gyon
jól si ke rült, az ere de ti leg strand ra ter ve -
zett prog ram he lyett vi seg rá di ki rán du lá -
son ve het tek részt di ák ja ink. A bob pá lya
vi dám han gu la tát idé zik fel a hon la pun -
kon lé võ fo tók. (A hon la pun kon min den
tá bor ról nagyon sok szép kép meg ta lál -
ha tó: www.amisulink.hu)

Nyá ri tá bo ra ink mel lett Kü lön le ges
nap pal kezd het ték az is ko lát az el sõs di ák -
ja ink. Még ugyan au gusz tus volt, de mi
már „Is mer ke dés az is ko lá val” nap ra
hív tuk õket. A 48 el sõs bõl 44-en jöt tek el,
hogy meg is mer ked hes se nek az osz tály tár -
sa ik kal és a ta ní tó né nik kel, be jár has sák az
is ko la ad dig még nem lá tott te rü le te it.
Ezen a na pon az ügyes kis ke zek tu dós
bag lyo kat ké szí tet tek, me lyek egész év ben
õr köd ni fog nak a köny ve ik és fü ze te ik
mel lett. Öröm volt néz ni a sok csil lo gó
sze mû gyer me ket, akik va ló ban azt sze ret -
nék, hogy egy év alatt a szá mok és a be -
tûk vi lá gá ban el iga zod has sa nak, sok-sok
me se köny vet el ol vas sa nak, meg is mer hes -
sék a kör nye ze tü ket. Eb ben a cso dá la tos
mun ká ban fog juk õket se gí te ni.

Kápolnainé Dégi Lí via

NYÁR AZ ISKOLÁNKBAN

8

Kézműves tábor
alapítványi

támogatással
Az idén el ső al ka lom mal ren -
dez tek kéz mű ves tá bort a Sződ -
ligeti Gyer me ke kért és Fi a ta lo -
kért ala pít vány tá mo ga tá sá val a
Kö zös sé gi Ház ban.

A tá bor szak mai ve ze tő je Bí -
ró Fe ri bá csi volt, aki nek se gít -
sé gé vel a kéz mű ves ség több
ágá val is mer ked het tek meg a
gye re kek a tá bor ide je alatt. Az
öt nap fo lya mán má sok is se gí -
tet ték a mun kát Ko vács Krisz tá -
val ba ti kol ni, Szűcs Emy né ni vel
raj zol ni ta nul tak a gye re kek, bőr
ké pet pe dig Fe ri bá csi fe le sé gé -
vel, Ju dit tal ké szí tet tek.

A tá bor ral az Ala pít vány cél -
ja az volt, hogy le he tő sé get te -
remt sen a Sződligeten élő gye -
re kek szá má ra, jel ké pes anya gi
hoz zá já ru lás mel lett, egy hét
hasz nos el töl té sé re.

A tá bor ban részt ve vő gye re -
kek és szü le ik is nagy meg elé -
ge dés sel fo gad ták a kez de mé -
nye zést, a szer ve zők vi szont ér -
tet le nül áll tak az előtt, hogy az
ér dek lő dés a várt nál mér sé kel -
tebb volt a le he tő ség iránt.

A kez de mé nye zés nek en nek
el le né re re mél jük lesz foly ta tá -
sa és jö vő re még több sződligeti
gyer mek tölt he ti egy ilyen, vagy
ha son ló tá bor ban a nyár egy-
egy he tét.

K.K.
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Jú ni us 29-én, ün ne pé lyes tá bor nyi tás sal kezd tük meg az elõ re
el ter ve zett nyá ri prog ra mok meg va ló sí tá sát. A tá bor nyi tón a
gon dos és szor gos ke zû anyu kák kür tõs ka lá csot sü töt tek a gye -
re kek köz re mû kö dé sé vel. Ven dé günk volt Koósné Sinkó Ju dit
drá ma pe da gó gus. A gye re ke ket egy ta nul sá gos me sé vel káp ráz -
tat ta el, majd fel hí vá sá ra mé cse se ket gyúj tot tunk, hogy ez ál tal
is ki fe jez zük, hogy mi a fényt sze ret nénk su gá roz ni, vi lá gí ta ni,
me le get ad ni má sok nak. Kö zös já ték, ének lés, majd a ha gyo -
má nyos sza lon na sü tés kö vet ke zett. A tá bor tûz nél jó volt be szél -
get ni, egy más ra fi gyel ni. (Még a szú nyog in vá zió sem ri asz tott
el min ket.)

Jú li us 1-jén, 60 fõs cso port tal el in dul tunk Galgahévízre, a
hit tan tá bor ba. El sõ utunk a hat va ni strand ra ve ze tett. Ké sõ dél -
után ér kez tünk a szál lás hely re, a gye re ke ket cso por tok ba osz -
tot tuk. Mind egyik cso port ve ze tõ je a Grex if jú sá gi cso port 1-1
tag ja volt. Es te kö zös szent mi sé vel ün ne pel tük meg a na pot. Jú -
li us ban már a leg több he lyen el kez dõ dik a bú za ara tá sa. A gye -
re kek jó-cse le ke de te it, a se gí tõ kész sé get, fi gyel mes sé get, tü rel -
met bú zá val ju tal maz tuk. Hét fõn es te min den cso port meg varr -
ta a sa ját kis zsák ját, ami ben gyûjt het te a bú zát.

Te kin tet tel a hit évé re, mind egyik cso port vá lasz tott ma gá -
nak egy olyan pél da ké pet, aki hõ si es fo kon meg él te a hi tét. Így
lett szent Er zsé bet, szent Tarzíciusz, Szent Jo han na, Pá ter Jor -
dán Fe renc, Szent Mik lós, Néri szent Fü löp cso port. Pén te ken
mind egyik cso port be mu ta tott egy je le ne tet az ál ta la vá lasz tott
szent rõl. A gye re kek kel kézmûveskedtünk, ki rán dul tunk, ját -
szot tunk, vetélkedõket szer vez tünk. Mind ezen él mé nye ken túl
a gye re kek ben igye kez tünk meg erõ sí te ni a rend sze re te tet, Is ten -
re és egy más ra fi gye lést. A tá bor ban sze re tet és egyet ér tés volt
ta pasz tal ha tó.

Csü tör tö kön es te az ös  sze gyûj tött bú zát liszt re cse rél tük,
ami bõl pén tek haj nal ban meg da gasz tot ták a ke nye ret és meg sü -
töt tük. A há la adó szent mi sén a ke nye rek meg ál dá sá ra is sor ke -
rült, amit az tán mind egyik cso port nagy öröm mel és elé ge dett -
ség gel fo gyasz tott.

Jú li us 8–12. kö zött a plé bá ni án kéz mû ves tá bor ban vet tek
részt a gye re kek, amit a Grex ifjusági cso port ve ze tett. Min den
na pot a plé bá ni án be ren de zett ima te rem ben kezd tük, mi vel a
temp lom ban már el kez dõd tek a bel sõ fel újí tá si mun ká la tok. Jó
volt a na pot el csen de sed ve, Is ten re fi gyel ve kez de ni. Ezen a hé -
ten a ki rán du lást is szer vez tünk, va la mint a lo var dá ban is se -
gít het tek a tá bo ro zók a lo vak gon do zá sá ban, majd lo va gol hat -
tak is.

Jú li us 15–19. kö zött a plé bá ni án új ra nap kö zis tá bor ban vet -
tek részt a vi dám lur kók. Ezen a hé ten több nyi re ki rán du lá so -
kat szer vez tünk; ke rék pár tú ra, lo vag lás a Tün dér kert lo var dá -
ban. Szer dán Bör zsöny li get re utaz tunk, ahol egy túl élé si prog -

ram ban ve het tünk részt. Meg ta nul hat tuk, hogy mi a te en dõ,
hogy ha el té ve dünk az er dõ ben és nincs ná lunk éle lem, mi lyen
ál la to kat és nö vé nye ket ehe tünk. De nem csak meg ta nul hat tuk,
ha nem meg is ta pasz tal tuk, hogy mi lyen ne héz tü zet gyúj ta ni
kõ vel, vagy na gyí tó val. Meg íz lel het tük a me zei nö vé nyek bõl
ké szült fõ ze lé ket, és az ál ta lunk “va dá szott” sült szöcs ké ket ro -
pog tat tuk.

A gye re kek me ne dék he lyet is ké szí tet tek ágak ból és az avar -
ból. Há lát ad tunk a jó Is te nek, hogy van hol lak junk és van mit
együnk.

Csü tör tö kön a szõdiek ven dég sze re tet ét él vez het tük. A szõdi
plé bá ni án lo va gi as na pon ve het tünk részt. Mind egyik gye rek,
„lo vag” ké szült sa ját zász ló val és cí mer rel. A gye re kek olyan
ve tél ke dõ kön ve het tek részt, ahol pró bá ra te het ték az ügyes sé -
gü ket, tu dá su kat.

A prog ram vé gén a két leg ügye sebb gye re ket lo vag gá ütöt -
tem és ju ta lom ban is ré sze sül tek.

Pén te ken a reg ge li ima után el lá to gat tunk a „So mo gyi” csa -
lád hoz. A gye re kek kel együtt be da gasz tot tuk a ke nye ret és a
buk tát. Meg fi gyel het tük a ke men ce he ví té sét. Csa lá di as han gu -
lat jel le mez te az együtt lé tün ket. Dél re el ké szült szá munk ra a fi -
nom bog rá csos is, majd me ge het tük az ál ta lunk ké szí tett ke nye -
ret és buk tát.

Jú li us 22–26. kö zött a plé bá ni án ovis tá bor ban vet tek részt a
kis lur kók. Na pon ta bib li ai tör té ne tek kel is mer ked het tek meg a
gye re kek. Imá val és ének lés sel han go lód tunk rá az adott nap ra.
Volt ug rá ló vár, kü lön bö zõ ügyes sé gi, spor tos és fej lesz tõ já ték.
Kéz mû ves fog lal ko zá sok kal és agya go zás sal fej lesz tet tük a
krea ti vi tá su kat és kéz ügyes sé gü ket. Ki rán du lást szer vez tünk a
vá ci tûz ol tó ság ra. A kis lur kó kat lo va gol ni is el vit tük.

A tá bor ban igye kez tünk a gye re kek fi gyel mét Jé zus ra, az Õ
ba rát sá gá ra, kö zel sé gé re irá nyí ta ni, aki szá munk ra a leg na gyobb
kincs. Az egyik kis ovis meg is je gyez te, hogy Jé zus nem rom -
lik el, mint egy já ték, az Õ ba rát sá ga tény leg iga zi kincs.

Öröm mel ta pasz tal tam, hogy a gye re kek jól érez ték ma gu -
kat, amit az is bi zo nyít, hogy ké sõ dél után a tá bor zá ró ün nep -
sé gen új ra lát hat tam õket a csa lád tag ja ik kal együtt.

Szép szám mal gyûl tünk ös  sze a tá bor zá ró ün nep ség re, ahol
há lát ad tunk a jó Is ten nek a nyá ri prog ra mok si ke res le zaj lá -
sáért. Jó volt a gye re kek kel új ra együtt ját sza ni, a szü lõk kel be -
szél get ni.

A kö zös ima, a kö zös va cso ra, az együtt töl tött és egy más ra
szánt idõ, az egy más ra fi gye lés egy re in kább ös  sze ko vá csol ja a
mi kö zös sé gün ket. Tu laj don kép pen a nyá ri prog ram ja ink egyik
fon tos cél ja a kö zös ség épí tés, egy olyan kö zös sé gé, ame lyet a
mi sze re tõ Is te nünk tart ös  sze, aki ve lünk és ben nünk mun kál -
ko dik.

Vidám (keresztény) Lurkó

9
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RÖ VID HÍ REK Au gusz tus 20-án a köz sé gi ün nep ség ke re té ben ad -
ta át Sződliget pol gár mes te re Kemenes La jos nak a
Sződligetért em lék ér met. A ki tűn te tés hez ez úton is
gra tu lá lunk!

Az ün nep ség a há rom egy ház kép vi se lő jé nek is -
ten tisz te le té vel kez dő dött, majd pe dig a ke nyér meg -
ál dá sa és sze lé se után Tari Ida kép vi se lő as  szony
mon dott ün ne pi be szé det. Az ün nep ség ko moly ze -
nei kon cert tel foly ta tó dott, a rossz idő já rás mi att
a Kö zös sé gi Ház ban, ahol a prog ram zá rá sa ként
Mérnyei Emí lia fo tó ki ál lí tá sá nak meg nyi tó ján ve het -
tek részt a ren dez vény re lá to ga tók.

Új já ték a ját szó té ren

A Sződligeti Gye re ke kért és Fi a ta lo kért Köz ala pít -
vány jó vol tá ból új já ték kal bő vült a kis gye re kek ját -
szó te re.

Az ala pít vány to vább ra is vár ja a fel aján lá so kat,
hogy még több prog ram mal, ado mán  nyal tud ja se gí -
te ni a köz ség ben élő fi a ta lo kat.

Csek ket az ön kor mány zat tit kár sá gán igé nyel het -
nek, in for má ci ót pe dig a szgyfk@gmail.hu e-mail cí -
men kér het nek.

Kér jük se gít sék mun kán kat, mert kö zö sen több re
ju tunk!

SZŐDLIGETEN 
2013. 
SZEPTEMBER 14-ÉN

NAP 
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A KÖZÖSSÉGI HÁZ ÕSZI PROGRAMJAI

HETI PROGRAMOK

Hét fő 17.00 Jó ga
Kedd 10.00 Ze ne bölcsi, 

ba ba tor na
Szer da 10.00 Ba ba an gol

15.00 Rák Or so lya
tánc is ko lá ja

Csü tör tök 10.00 Ba ba-ma ma klub

MIN DEN HÓ NAP EL SŐ

Kedd 15.00 Női nyug dí jas
klub

Szer da 16.00 Fér fi nyug dí jas
klub

Szom bat 14.00 Okos nők klub ja

EGYÉB PROGRAMOK

Ok tó ber 14-ig Nők a mű vé szet ben
ki ál lí tás Kar dos Éva és dr. Kal már Kor -
né lia mun ká i ból

Ok tó ber 18-án Gyer mek jo gok ki ál -
lí tás és szak mai be szél ge tés szü lők kel,
gye re kek kel, pe da gó gu sok kal

Ok tó ber 23-án 4x4 (négy mű vész,
négy mű ve) ki ál lí tás meg nyi tó 16 óra -
kor

Gógucz Nó ra, Ve res egy ház, fes tő -
mű vész

Ba ri Ja nó, Vác, ci gány fes tő
Zalubel Ist ván, Vác, fes tő mű vész
Gebora Gab ri el la, Ve rő ce, tex til mű -

vész mű ve i ből
Meg nyit ja: Benk Ka ta lin

De cem ber 6-án 18 óra kor Ad ven ti
ki ál lí tás meg nyi tó Sződliget mű vé szei -
nek el adás ra szánt mű ve i ből

Ap ró cik kek vá sá ra ok tó ber 8., 12.,
no vem ber 16.

Ba ran go lók szü re ti ren dez vé nye
ok tó ber 26.

KÖNYVTÁR

Őszi nyit va tar tá s: hét fő 13–18 órá -
ig és csü tör tö kön 9–12 órá ig

A könyv tár lá to ga tá sa in gye nes!

A könyv tár ban a köl csön zés mel lett
új ság ol va sá si le he tő ség is van.

Könyv tá ri prog ram ke re té ben ven -
dé günk lesz Csernik Szen de láb bá bos
az ősz fo lya mán.

A Kö zös sé gi Ház nagy ter me bé rel -
he tő csa lá di, ba rá ti ren dez vé nyek cél -
já ra 1650 Ft/óra dí jért.

Gyer mek zsú rok, szü le tés nap ok szer -
ve zé sét szak em be rek be vo ná sá val vál -
la lunk.

Min den kit sze re tet tel vá rok
rendezvényeinkre:

Kovács Krisz ti na, 
Kö zös sé gi Ház ve ze tő je

KARÁCSONYI KARÁCSONYI 
AJÁNDÉK AJÁNDÉK 

KÉSZÍTÕ NAPOKKÉSZÍTÕ NAPOK
2013. október 30–31.

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).

Jelentkezni a 
kovacscris@freemail.hu 

e-mail címen vagy 
a 06-30-2700-989 telefonszámon 

lehet október 25-ig.

JÁTÉKOS  
ANGOL-OVI 

 
 

Angol nyelv , játékos  
mama-baba  

foglalkozás a legkisebbeknek !! 
 
 

2O éves kanadai gyakorlattal rendelkez  
szakképzett óvónéniként várom vidám, angol 
nyelv   játékokkal, énekekkel, mondókákkal  

a gyerekeket négy éves korig. 
 
 

Minden szerdán délel tt 1O-11 óráig a 
sz dligeti Közösségi Házban 

 
 
 

Érdekl dni lehet: Kiss Márta   06-30-709-4090 
 

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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Az em ber sok szor azt ér zi, mi kor
be kö szönt a szep tem ber és új ra
be csen get nek az is ko lák ba, hogy

az utak olyan ná vál nak, mint a ten ger,
hol nyu godt és csen des, de pil la na tok
alatt vi ha ros, há bor gó és ve szé lyek kel
te li. Ép pen ezért na gyon fon tos, hogy
a köz le ke dés ben, min dig fi gyel me sek
és elő vi gyá za to sak le gyünk és min den
eset ben tart suk be a köz le ke dé si sza -
bá lyo kat, ez zel is pél dát mu tat va a
gyer me kek nek.

Reg ge len te ér de mes min dig idő ben
el in dul ni, a ro ha nás, kap ko dás so ha
nem ve zet jó ra.

A ki sebb gye re ke ket, fő leg az el ső -
sö ket, ha le he tő ség van rá, ak kor egy
biz ton sá gos út vo na lon kí sér jék el az
is ko lá ig, és köz ben hív ják fel a fi gyel -
mü ket a he lyes köz le ke dé si sza bá lyok -
ra, akár gya lo go san, au tó val vagy ke -
rék pár ral köz le ked nek. Így ké sőbb el -
ke rül he tő ek a bal ese tek.

Ahogy be kö szönt az ősz és a tél a
nap pa lok egy re rö vi deb bek, így sok -
szor már sö tét ben kell ha za jut ni uk a
gye re kek nek. Akik egye dül jár nak ha -
za azok nak fon tos tu da to sí ta ni uk ma -
guk ban, hogy min dig csak a meg szo -
kott út vo na lon köz le ked je nek, ne vá -
las  sza nak rö vi debb, ám ki halt, el ha -
gya tott, ros  szul meg vi lá gí tott út vo na -
lat.

A mai Y és Z ge ne rá ci ós gye re kek -
nél szin te már el kép zel he tet len
hogy va la mi lyen tech ni kai csúcs -

ta lál mány (okostelefon, tablet, Ipod,
Ipad, MP3 le ját szó stb.) ne len ne a bir -
to ká ban. Azon ban fel kell hív ni a gye -

re kek fi gyel mét ar ra, hogy eze ket nem
cél sze rű „rek lá moz ni”, fel tű nő he lyen
tar ta ni, mert ez zel kön  nyen ál do zat tá
vál hat nak. Az is ko lá ban és azon kí vül
is tart sák a fi a ta lok olyan he lyen ér té -
ke i ket, amely jól zár ha tó vagy ne he -
zen hoz zá fér he tő.

Saj nos a mai vi lág ban már az is -
ko lá kat sem ke rü li el a ká bí tó sze -
rek vi lá ga. Ab ban az eset ben, ha

a gye rek nek akár az ut cán, az is ko lá -
ban vagy an nak köz vet len kö ze lé ben
is me ret len ere de tű, ala kú, for má jú tab -
let tát, port, gya nús édes sé get aján la -
nak ki pró bá lás ra, azt ha la dék ta la nul
je lez nie kell egy is me rős fel nőtt nek
(pe da gó gus, rend őr, szü lő stb.).

Biz ton ság ban ott hon! Ha a gye -
rek(ek) egye dül van nak ott hon,
em lé kez tes sék őket ar ra, hogy ki -

nek nyit hat nak aj tót, mi lyen in for má -
ci ót oszt hat nak meg egy ide gen nel
akár sa ját ma guk ról il let ve szü le ik ről.
Amen  nyi ben van rá le he tő ség és van
egy meg bíz ha tó szom széd vagy egy
kö zel ben la kó is me rős meg le het kér -
ni, hogy időn ként néz zen rá a gye rek -
re. Az is biz ton ság ér ze tet ad hat, ha a
gyer mek is mer a la kó kör nye ze té ben
olyan fel nőt tet, aki hez tud ja hogy le -
het for dul ni ha baj van.

A fel ügye let nél kül ott hon tar tóz -
ko dó gyer mek fi gyel mét fel kell
hív ni az internet ve szé lye ire, a

chat- és egyéb kö zös sé gi ol da lak hasz -
ná la tá nak sza bá lya i ra. Fon tos, hogy
ide ge nek nek SO HA ne ad ják meg a

pon tos ne vü ket, el ér he tő sé gü ket, sze -
mé lyes ada ta i kat, ne küld je nek ma -
guk ról vagy ott ho ni kör nye ze tük ről
fény ké pet és sem mi képp ne be szél jen
meg ta lál ko zót.

Bő vebb in for má ció és hasz nos ta -
nács ta lál ha tó a www.biztonsagosin-
ternet.hu, www.saferinternet.hu ol da -
la kon.

Az is ko la kez dés sel ak tu á lis sá vá -
lik, hogy a gye re kek meg is mer -
jék a jo ga i kat és kö te les sé ge i ket,

hogy al kal maz ni tud ják a min den nap -
ja ik ban sa ját ma guk és is ko la tár sa ik
vé del me ér de ké ben. Fe le lős ség gel le -
gye nek tár sa ik iránt, hogy se gít sék a
gyen géb be ket vagy ép pen az is ko lá -
ba újon nan ér ke ző ket. A gye re kek jo -
ga i ról rész le te sebb tá jé koz ta tás ta lál -
ha tó a www.unicef.hu ol da lán.

ERŐ SZAK! Tu da to sí ta ni kell a gye -
re kek ben, hogy az erő szak egyet len
prob lé mát sem old meg. Já ték ból, po -
én ból vagy csak a „ba rá tok” el is me ré -
sé nek ki ví vá sa mi att di ák tár sa kat, ta -
náro kat bán ta ni, fáj dal mat, sé rü lést
okoz ni nem le het mert an nak sú lyos
kö vet kez mé nyei le het nek.

FON TOS! Az új Bün te tő tör vény -
könyv 2013. jú li us 1-jé vel tör té -
nő ha tály ba lé pé sét kö ve tő en

egyes bűn cse lek mé nyek kap csán a 12.
élet év ét be töl tött kis ko rú is bün tet he -
tő vé vált.

A bün tet he tő ség al só kor ha tá ra 14.
élet év ma radt, azon ban ki vé te le sen sú -

BÛNMEGELÕZÉSI TANÁCSOK 
AZ ISKOLAKEZDÉSHEZ

12

„Is ko lák. Vi lá gí tó tor nyok, ba rá tom! A jö vő fény je lei! Száz és száz kis ma got tar -
tal ma zó gu bók, be lő lük fog meg szü let ni az új, a jobb, a böl csebb.”

Arthur Conan Doyle

„A vi lá gí tó to rony az utol só pont a szá raz föld és a vég te len kö zött. Utat mu tat.
Re ményt ad. Egy szer re hív a sza bad ság ba és a biz ton ság ba. És köz ben ott áll
erő sen, ren dít he tet le nül, mint An der sen ólom ka to ná ja. Bár hogy tá mad ja a szél.
Bár hogy csap kod ják a hul lá mok.”

A Pest Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság Bűn meg elő zé si Osz tá lya és a Vá ci Rend -
őr ka pi tány ság az is ko lák mel lett sze ret ne vi lá gí tó to rony ként irányt és út mu ta -
tást ad ni az is ko la kez dés sel já ró „vi ha ros” for ga tag ban.
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A bûn cse lek mé nyek el kö ve tõi az idõs ko -
rú ak sé rel mé re el kö ve tett bûn cse lek mé -
nyek so rán rend sze rint ki hasz nál ják, hogy
az idõs ko rú ál do za tok szin te min den eset -
ben jó hi sze mû ek, hi szé ke nyek, leg több -
ször egye dül él nek. Az óvat lan ság, túl zott
bi za lom még min dig gya ko ri ál do za ti ma -
ga tar tás. Az idõs ko rú sze mé lyek ko ruk -
ból, egész sé gi ál la po tuk ból, élet mód juk -
ból, szo ká sa ik ból, adó dó an kön  nyeb ben
meg té veszt he tõ ek, mint az át la gos kö zép -
ko rú sze mé lyek. A ta nya vi lág ban élõ idõs
em be rek sa já tos hely ze tük mi att job ban
igény lik a szol gál ta tó gon dos ko dást.

Fi gyel jünk oda idõs em ber tár sa ink ra,
leg több ször a (szub jek tív) biz ton ság meg -
te rem té se nem pénz, sok kal in kább az
óva tos ság, és oda fi gye lés kér dé se!

Az al kal mi, il let ve a zseb lo pás, mint a
leg több bûn cse lek mény meg elõz he tõ, el -
ke rül he tõ, de mit is te he tünk?

– Ami kor be vá sár lás ra in du lunk, fi -
gyel jünk oda, ne hagy juk sze mély gép ko -
csink utas te ré ben ér té ke in ket, gép ko -
csink aj ta ját és ab la ka it ne fe lejt sük el be -
zár ni!

– Be vá sár lá sa in kat le he tõ ség sze rint a
nap pa li órák ban vé gez zük.

– Ide á lis el kö ve té si te re pet je len te nek
az al kal mi tol va jok szám ara a zsú folt te -
rek, a be vá sár ló köz pont ok, a pi a cok, a tö -
meg köz le ke dé si esz kö zök, le he tõ ség sze -
rint ke rül jük el eze ket a he lye ket, vagy le -
gyünk sok kal elõ vi gyá za to sab bak a meg -
szo kott nál.

– Vá sár lás al kal má val ne te gyük ki a
tás kán kat, vagy a pénz tár cán kat a pult ra.

– Ér ték tár gya in kat, bank kár tyán kat,
mo bil te le fo nun kat, ira ta in kat ne te gyük a
be vá sár ló ko sár te te jé re.

– Ér té ke in ket ne vi gyük ma gunk kal
sé tá lás kor, vagy be vá sár lás kor, ha még is
ma gunk nál tart juk, te gyük azo kat a bel -
sõ, le he tõ leg zár ha tó zse bünk be, vagy a
tás kánk bel sõ re ke szé be. Szo ro san fog juk
tás kán kat a tes tünk mel lett, de in kább
elõt tünk.

– So ha ne tart suk bank kár tyánk mel -
lett a PIN azo no sí tó kó dot. Az el kö ve tõ
akár a tel jes hi tel ke re tün ket is fel ve he ti
az ATM au to ma tá ból! A pénz ki adó au to -
ma ta ál tal ki adott kont roll szel vényt azért
te gyük el, mert in for má ci ó kat tar tal maz
fo lyó szám lánk ról!

– Ide gen sze mély fel ké ré sé re ne vált -
sunk fel pénzt!

– Amen  nyi ben tet ten ér tük a zseb tol -
vaj(oka)t han go san kér jünk se gít sé get a
kö zel ben tar tóz ko dó sze mé lyek tõl! So ha
ne száll junk szem be a támadó(k)val!

Ha még is, a leg na gyobb oda fi gye lés
mel lett is ál do za tok let tünk:

– Ha az ira ta ink mel lett a la kás kul csu -
kat is el vit ték, azon nal cse rél tes sük le a
zá ra kat!

– Ha bank kár tyán kat vit ték el, sür gõ -
sen til tas suk le azt!

Mit te gyünk la ká sunk, bir to kunk vé -
del mé ben?

– A be sur ra ná sos lo pá so kat jel lem zõen
föld szin ti la ká sok nál, il let ve csa lá di há -
zak nál kö ve tik el, ér de mes be fek tet ni a
biz ton ság ér de ké ben. Sze rel tes sünk fel
rá csot a föld szin ti ab la kok ra, a be já ra ti aj -
tót pe dig tart suk min dig zár va, még ak -
kor is, ha ott hon tar tóz ko dunk! Ne fe lejt -
sük az aj tó zár já ban a kul csot!

– Amen  nyi ben el hagy juk ott ho nun kat,
el len õriz zük szisz te ma ti ku san, a nyí lás -
zá ró kat, azo kat min dig csuk juk be! A kul -
csot pe dig, ne rejt sük el a há zunk, la ká -
sunk kö ze lé ben!

– Csen ge tés kor, még az aj tó ki nyi tá sa
elõtt el len õriz zük le, a min ket ke re sõ sze -
mélyt, sze rel tes sünk a be já ra ti aj tó ra, (víz -
szin te sen fel sze relt sín nel) lán cot, il let ve
szé les lá tó kö rû op ti kai ki te kin tõ „sze met”.
Ha bár mely szol gál ta tó tól (ká bel TV, elekt -
ro mos, gáz szol gál ta tó stb.) ke res nek min ket,
kér jük el a hi va ta los mi nõ sé gét iga zoló iga -
zol ványt. Két ség ese tén kér jünk vis  sza jel -
zést a szol gál ta tó tól ar ra vo nat ko zó an, hogy
va ló ban küld tek-e mun ka tár sat hoz zánk! Ha
is me ret len sze mély rend õr nek il let ve hi va -
ta los sze mély nek ad ja ki ma gát, min den
eset ben kér je el az arc kép est iga zol vá nyát!

– Amen  nyi ben anya gi le he tõ sé ge ink
meg en ge dik, sze rel tes sünk több pon ton
zá ró dó zár szer ke ze tet a meg fe le lõ szi -
lárd sá gú be já ra ti aj tónk ra, va la mint a la -
ká sunk vé del mét fo koz zuk egy elekt ro -
mos moz gás, il let ve nyi tás ér zé ke lõ ri asz -
tó be ren de zés sel.

– A be já ra ti aj tó ra és a név táb lá ra ész -
 sze rû csak a ve ze ték ne vün ket ki ír ni.

– Ne nyis sunk aj tót éj sza ka, ha szo kat -
lan zajt hal lunk is, in kább hív juk a Rend -
õr sé get!

– Tö re ked jünk jó vi szonyt, ba rát sá gos
lég kört ki ala kí ta ni szom szé da ink kal, ha köl -
csö nö sen vi gyá zunk egy más tu laj do ná ra,
szá mos bûn cse lek ményt elõz he tünk meg.

Ha még is ész lel tük, hogy sé rel münk -
re la kás be tö rés tör tént:

– Azon nal ér te sít sük a Rend õr sé get, ne
vár junk reg ge lig!

– A hely színt ne vál toz tas suk meg, ne
ta ka rít sunk, ne tö röl jünk le sem mit!

EL ÉR HE TÕ SE GÍT SÉG: 107, 112

FELHÍVÁS idõskorúak védelmében
lyos bűn cse lek mény el kö ve té se kor fe le -
lős ség re von ha tó a 12. élet év ét be töl tött
gyer mek is. Ilyen bűn cse lek mény az
em ber ölés, erős fel in du lás ban el kö ve -
tett em ber ölés, élet ve szélyt vagy ha lált
oko zó tes ti sér tés, rab lás és ki fosz tás.

Fon tos hang sú lyoz ni azt is, hogy
ezek ben az ese tek ben a 12–14 év kö -
zöt ti el kö ve tők re bün te tés nem szab -
ha tó ki, ki zá ró lag csak in téz ke dés al -
kal maz ha tó. A leg sú lyo sabb ki szab ha -
tó szank ció a 14 év alat ti el kö ve tők nél
a ja ví tó in té ze ti ne ve lés.

FON TOS TE LE FON SZÁM OK
Köz pon ti se gély hí vó: 112

Men tők: 104
Tűz ol tók: 105

Rend őr ség: 107

SI KE REK BEN és ÉL MÉ NYEK BEN 
gaz dag idei tan évet kí ván a 

Pest Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság
Bűn meg elő zé si Osz tá lya

és a Vá ci Rend őr ka pi tány ság

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
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ak kor ka rá cso nyig meg is ma rad. Szla vó -
niá ban Or so lya-nap kor ta ka rí tot ták be a ká -
posz tát. Or so lya idõ já rá sa a té li idõ já rás jel -
zõ je. Ami lyen idõ van ilyen kor, olyan lesz
a tél. A Som ló-vi dé ken Or so lya-nap volt a
szü ret kez dés ha gyo má nyos ide je.

Ok tó ber 26. – Dö mö tör nap ja
Az or szág ke le ti fe lé ben el sõ sor ban Dö -

mö tör volt a pász to rok pat ró nu sa. Dö mö tör
nap ját ju hász új év nek is ne vez ték, mert sok -
fe lé ezen a na pon szá mol tak el a ju há szok
gaz dá ik kal, meg hos  szab bí tot ták vagy meg -
szün tet ték a szol gá la ta i kat. Egy vagy több
na pon át tar tó mu lat sá go kat ren dez tek.

Ok tó ber 28. – Si mon-Jú dás nap ja
E nap hoz kö tõ dik a Hegy al jai szü ret, és

a ku ko ri ca fosz tás, ez a ked velt tár sas mun -
ka. Ba ra nya fal va i ban a Simon-Júdás-napi
hi deg re utal nak a rig mus:

„El jön Si mon, Jú dás
Di de reg ve fá zik a gu lyás”
Október 31. – Far kas nap ja
A re for má ció ün ne pe.
KU KO RI CA FOSZ TÓ. Õszi tár sas -

mun ka a ku ko ri ca fosz tás. A ku ko ri ca fosz tó
el ne ve zé sei a ma gyar nyelv te rü le ten vál -
toza to sak. Ne vez ték tengerihántónak, a
nyelv te rü let ke le ti ré szén má lé fej tõ nek, a
szé ke lyek nél bon tó nak. A részt ve võ ket ál -
ta lá ban meg hív ták, de pél dá ul a Bács ká ban
a ka pu ra tû zött zöld gally je lez te, hogy ab -
ban a ház ban ku ko ri ca fosz tás lesz má lé hán -
tást ok tó ber ben kezd ték.

Ok tó ber 4. – As si si Szent Fe renc nap ja
As si si Szent Fe renc a fe ren ces rend meg -

ala pí tó ja ként hir det te az evan gé li u mi sze -
gény sé get, alá za tos sá got, ir gal mas sá got.
Ezen a hé ten szo kás volt ka nász os tor ral
dur rog tat ni a he gyen a go nosz szel le mek el -
ûzé sé re, és ez az idõ volt a leg al kal ma sabb
a ve tés re, a szü ret kez de té re. A gazd asz -
 szony ok nyír fa ágat tet tek a fé szek be, ha
ilyen kor ül tet tek kot lóst, hogy a csir kék el
ne pusz tul ja nak. Úgy vél ték, a nyír fa ág
mind ad dig, amíg ki nem kel nek a csir kék,
meg vé di õket az ár tó, go nosz ha tal mak tól.

Ok tó ber 15. – Te réz nap ja
A ka to li kus egy ház egyik leg na gyobb

nõi szent je Szent Te réz. Do log til tó na pot je -
len tett az as  szo nyok nak, nem mos hat tak,
még ke nye ret sem süt het tek. Sok fe lé szü -
ret kez de tet je len tett.

Ok tó ber 20. – Ven del nap ja
Ál lat vé dõ szent, a pász to rok vé dõ szent -

je. Ha ál lat vész ütött ki, azt mond ták, hogy
Ven del vi szi az ál la to kat. Szent Ven del ír ki -
rály fi – a le gen da sze rint – ró mai re me tés -
ke dé sét kö ve tõ en egy gaz dag em ber nyá ját
õriz te. En nek alap ján õt a pász to rok vé dõ -
szent je ként tisz te lik. Ezen a na pon nem
fog ták mun ká ra az ál la to kat, és vá sár ra sem
vit ték. Sok fe lé bú csú nap ként is szol gált. A
temp lom ból kör me net tel vo nul tak Szent
Ven del szob rá hoz, akit pász tor öl tö zet ben,
lá bá nál ku tyá val és bá rán  nyal áb rá zol tak.
Ven del tár su la to kat, val lá si egye sü le te ket
hoz tak lét re a gaz dák. A pász to rok ün ne pe,
mu la to zá suk nap ja volt. Nagykátán a ha -
gyo mány sze rint: „Vendelke a ju há szok
párt fo gó ja, õr zi a ha tárt.” A fa lu szé lén vagy
a le ge lõk kö ze lé ben ál lí tot ták fel a szob rát.

Ok tó ber 21. – Or so lya nap ja
A haj dú bö ször mé nyi pász to rok úgy tar -

tot ták, hogy ha Or so lya-nap kor szép az idõ,

TUD JA-E, HOGY…?Min den na pi  ha gyo mány
OKTÓBER – Õszhó, Magvetõ hava, Mindszent hava

,,A ze ne az élet nek olyan szük ség le te,
mint a le ve gõ.

So kan csak ak kor ve szik ész re, ha már
na gyon hi ány zik.”

(Ko dály Zol tán)

Az UNESCO Nem zet kö zi Ta ná csa
1975-tõl Yehudi Menuhin kez de mé nye -
zés re emel te ok tó ber 1-jét A ZE NE
VILÁGNAP-ja rang já ra. Ez a nap a ze -
ne mû vé szet leg na gyobb alak ja i ra em lé -
kez tet, se gí ti a kü lön bö zõ kul tú rák ze néi -
nek jobb meg is me ré sét.

Éle tün ket ke resz tül-ka sul szö vi a ze ne,
a böl csõ tõl a sí rig (vagy még azon is túl).
A ze ne, ami az em ber leg õsibb ki fe je zé -
si for má ja, esz kö ze, amely õsibb, mint a
nyelv. Még ír ni se tu dott az em be ri ség,
ami kor a hang és a szó ha tal má ba ke rí tet -
te. Ezért is van az, hogy ,,a dal kor lát lan
ha tal mat ad an nak, aki ért hoz zá” – vé le -
ke dett Sza bol csi Ben ce.

Most, a Ze ne vi lág nap ján akár ak tív
mû ve lõi, akár pas  szív él ve zõi va gyunk
en nek az is te ni ado mány nak, gon dol junk
azok ra, akik éne kel nek, mu zsi kál nak, ta -
ní ta nak bel sõ igé nyes sé gük ál tal, ter mé -
sze tes em be ri vág  gyal. Gon dol junk rá juk
sze re tet tel, mert se gí te nek min ket, célt
ad nak, rend re és tü re lem re ta ní ta nak.
Meg te rem tik ben nünk – ha hagy juk – a
Ko dály meg ál mod ta „nagy Har mó ni át”,
ami kor majd iga zán azt mond hat juk: Ör -
vend jen az egész vi lág!

„Sen ki nem tud ja mi va ló já ban a ze ne.
Elõ ad juk, hall gat juk, kom po nál juk és be -
szé lünk ró la, de va ló sá gos lé nyét épp oly
ke vés sé is mer jük, mint kö ze li ro ko ná ét,
az elekt ro mos sá gét. Tud juk, hogy se gít
el vo nat koz tat ni, hogy a se gít sé gé vel ön -
ma gunk fe lé for dul ha tunk és meg tisz tul -
ha tunk; tud juk, hogy a me di tá ció olyan
ma gas sá gok ba re pí ti az em be ri szel le met,
ahol a kre a ti vi tás sza ba don szár nyal hat;
tud juk, eny hí ti a fáj dal ma in kat, old ja szo -
ron gá sa in kat, el osz lat ja fé lel me in ket, fel -
pezs dí ti ke dé lyün ket, fel kor bá csol ja bá -
tor sá gun kat, tisz ta és me rész gon do la tok -
ra buz dít, meg acé loz za az aka ra tot, fi no -
mít ja az íz lést, fel de rí ti a szí vet, ösz tön zi
az in tel lek tust, és még sok egyéb ér de kes,
cso dá la tos dol gok ra ké pes. És még is, hiá -
ba tud juk és cse le ked jük ezt, nem is mer -
jük a ze ne mi ben lét ét. Ta lán az egyet len

„Sok gyü möl csöt Mind szent ha va tar to gat. Sö tét tél -
ben jó ked vé re ki ket fel hord hat.”
Mind szent ha va, ha zi va ta ros, hi deg és sze les tél vár -
ha tó.

S a jö võ ta vasz ra is jö ven döl. Azt szok ták mon da -
ni: „Ok tó ber idõ já rá sát várd már ci us ban” – va gyis a
már ci u si idõ já rás ra le het kö vet kez tet ni az ok tó be ri -
bõl. Ha ok tó ber ben még me leg az idõ, an nak a böjt je

egy hi deg feb ru ár ral jön el, az ok tó be ri sze lek pe dig eny he ja nu árt hoz nak. Ha ok tó ber
vé gé ig ki tart a me leg, õszi idõ, az hi deg télelõt is je lent het.

A nap már ké sõn kel és ak kor nyug szik, ami kor a leg több mun ka he lyen a mun ka idõ nek
vé ge van. Az idõ já rás is csí põs, de a hó nap el sõ fe lé ben még elõ for dul hat hosszabb ide ig
tar tó szép csen des õszi me leg, bár in kább az esõs idõ a jel lem zõbb .A hó nap fõ te vé keny sé -
gei: még min dig a szü ret és a be ta ka rí tás be fe je zé se, a ku ko ri ca fosz tás meg kez dé se.

A fá kat is ér de mes fi gyel ni, mert ha a fák le ve lei so ká ig és ne he zen hul la nak le, nagy
tél lesz.
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le het sé ges vá lasz az, hogy a ze ne ma ga a
Te rem tés.”

Lucien Price

„Mi is a ze ne? Ez a kér dés órá kon át
fog lal koz ta tott, mi e lõtt múlt éj jel nyu go -
vó ra tér tem vol na. Ma ga a ze ne lé te zé se
is cso dá la tos do log, mond hat ni ma ga a
cso da. A gon do lat és a tü ne mé nyek kö -
zött el te rü lõ bi ro da lom. Mint egy meg -
fog ha tat lan köz ve tí tõ kö zeg, szel lem és
anyag közt le beg tes tet le nül, mind ket tõ -
höz kö tõd ve, még is kü lön böz ve azok tól.
Szel lem, de szel lem ként kö tõ dik az idõ
mér he tõ sé gé hez. Anyag, ám anyag ként
nél kü lö zi a te ret.” Heinrich Hei ne

l 252 éve, 1761. ok tó ber 2-án halt meg
Tö rök or szág ban, Ro dos tó ban Zágoni
Mi kes Ke le men (szül. Zágon, 1690 au -
gusz tu sa) II. Rá kó czi Fe renc író de ák ja,
ka ma rá sa.

1711-ben, a sza bad ság harc bu ká sa
után Rá kó czi el hagy ta az or szá got, és Mi -
kes pusz ta sze re tet bõl és hû ség bõl el kí -
sér te urát buj do sá sa út já ra. Ve le volt Len -
gyel or szág ban, együtt tet te meg ve le a
ten ge ri utat Fran cia or szág ba, ahol 1713.
ja nu ár 13-ától 1717. szep tem ber 15-éig
idõz tek, ami kor III. Ah med szul tán meg -
hí vá sá ra Tö rök or szág ba utaz tak. Leg is -
mer tebb mû ve a Tö rök or szá gi le ve lek,
amely egy le ve lek bõl fel épí tett re gény;
két fõ sze rep lõ je a le ve le ket író ro dos tói
szám ûzött (aki tel je sen nem azo no sít ha tó
Mi kes élet raj zi alak já val), va la mint a tel -
je sen fik tív cím zett, a Kons tan ti ná poly
mel lett la kó P. E. gróf né. Igen sok tör té -
nel mi, kor tör té ne ti ér de kes ség is van e le -
ve lek ben, II. Rá kó czi Fe renc rõl, Ber csé -
nyi rõl, a szám ûzött ku ru cok ko ló ni á já ról,
a tö rök dip lo -
má ci á ról. A mû
207 le vél bõl ál -
ló so ro zat, az
el sõ le vél
1717. ok tó ber
10-én, az utol -
só 1758. de -
cem ber 20-án
kelt. Az egy be -
kö tött 207 fik -
tív le vél a ma -
gyar szép pró za
el sõ al ko tá sa.

l 200 éve, 1813. ok tó -
ber 10-én Le Roncole-
ben szü le tett Giuseppe
For tu ni no Francesco
Ver di (†Mi lá nó, 1901.
ja nu ár 27.) a 19. szá zad
leg nép sze rûbb olasz ze -
ne szer zõ je volt, az ope rá nak (Mo zart és
Wag ner mel lett) ki ma gas ló egyé ni sé ge.
Éle te el sõ fe lé ben nagy ha tás sal van nak
rá Rossini, Bellini, Do ni zet ti mû vei, ze -
nei íz lé sét ezek for mál ják. El sõ ope rá ja
az Oberto szép si kert arat a Mi lá nói Scala
szín pa dán, de a kö vet ke zõ, a Pün kös di ki -
rály ság meg bu kik. (Eb ben nagy mér ték -
ben köz re ját szik az a tra gé dia, amely Ver -
di szá má ra ször nyû meg ráz kód ta tást je -
len tett: fe le sé ge és 2 gyer me ke hir te len
meg hal.

1842-ben azon ban már or szá gos si kert
köny vel het el ma gá nak a Nabucco c. ope -
rá já val. Rend kí vül ter mé keny ze ne szer -
zõ, kö zel 30 ope rát írt (pl. At ti la, Tru ba -
dúr, Traviata, Don Carlos, Ál ar cos bál,
Ai da, Otello, Falstaff). Mû vé sze té nek
nagy sá gát erõ sí ti ön zet len se gí tõ kész sé -
ge. Ha tal mas bir to ka it, me lye ket mû ve i -
nek jö ve del mé bõl vett, ar ra hasz nál ja,
hogy nincs te le nek nek mun kát ad jon. Bir -
to kát min ta gaz da ság gá fej lesz ti, és ok tat -
ja a pa rasz to kat: ho gyan kell ter mõ vé ten -
ni a ne he zen mû vel te tõ kö ves föl det. Sa -
ját pén zén fegy ve re ket vá sá rol, mel  lyel
az egy sé ges olasz ál la mért foly ta tott har -
cot tá mo gat ja. Kór há za kat ala pít, s vég -
ren de let ében rok kant ze né szek re hagy ja
va gyo nát.

Fon tos köz éle ti te vé keny sé get is foly -
tat, elõbb kép vi se lõ a Par la ment ben, majd
1874-ben sze ná tor rá ne ve zik ki. Egész
mû vé sze té vel ak tív részt vál lalt nem ze te
pol gá ri át ala ku lá sá ért foly ta tott küz de -
lem ben.

1901. ja nu ár 27-én halt meg, 88 éves
ko rá ban. Te me té se órá já ban meg bé nult
az egész or szág. Be csuk tak az üz le tek,
pár pil la nat ra meg áll tak a gé pek az üze -
mek ben, nyílt sí nen vesz te gel tek a vo na -
tok. Itá lia szív ve ré se egy pil la nat ra meg -
állt, hogy mél tón si ras sa a ze ne szer zõt, a
ha za fit, a tisz ta lel kû em bert, az örök kön
meg úju ló al ko tó mû vészt, aki Itá lia leg -
tisz tább, leg ne me sebb vo ná sa it egye sí tet -
te ma gá ban. A nem zet ha lott ja volt.

l 132 éve, 1881. okt. 10-én, Lé ván szü le -
tett Kittenberger Kál mán (†Nagy ma ros,
1958. jan. 4.) ma gyar Af ri ka-ku ta tó, zo o -
ló gus, ta nár, va dász és ter mé szet tu do má -
nyi író. A ma gyar va dász iro da lom klas  szi -
ku sa, 1920–1948 kö zött a Nim ród va dász -
új ság fõ szer kesz tõ je. El -
sõ ex pe dí ci ó ja a Ki li -
man dzsá ró és a Massai
fenn sík vi dé ké re ter jedt
ki. 1904-ben egy meg se -
be sí tett orosz lán majd -
nem vég zett ve le, ám há -
rom hó nap alatt meg gyógy ult és foly tat ta
mun ká ját. 1913-ban in dul ne gye dik út já -
ra, im már meg fe le lõ fel sze re lés sel, ám ki -
tört az el sõ vi lág há bo rú. A brit ha tó sá gok
In di á ba in ter nál ták, és né hány sze mé lyes
tár gya ki vé te lé vel min de nét el ko boz ták.
1920 szep tem be ré vel át vet te a Nim ród
szer kesz té sét, mely nek idõ vel tu laj do no sa
is lett. 1925–26-ban és 1928–29-ben Hor -
thy Je nõ se gít sé gé vel és tár sa sá gá ban új ra
Af ri ká ban jár, im már a Mú ze um nagy em -
lõs gyûj te mé nyé nek ki egé szí té se cél já ból.

l 400 éve, 1613. ok tó ber 23-án Beth len
Gá bort vá lasz tot ták er dé lyi fe je de lem mé.

Fe je del mi szék hely ét, Gyu la fe hér várt
eu ró pai mû velt sé gû és szín vo na lú ural ko -
dói köz pont tá tet te. Gaz da sá gi in téz ke dé -
sei nyo mán Er dély vi rág zás nak in dult.

Beth len be kap cso ló dott a ko ra be li Eu -
ró pát meg osz tó har minc éves há bo rú ba.

Beth len ki vá ló had ve zér és dip lo ma ta
volt. Had se reg ének fegy ver ze ti és szer ve -
ze ti el ma ra dott sá gát ügyes ha di ter vek kel
el len sú lyoz ta, ka to nai ak ci ó it a meg le pe -
tés re és gyor sa ság ra épí tet te. Mind há rom
Habs burg-el le nes had já ra tát Er dély szá -
má ra elõ nyös bé ké vel tud ta le zár ni.

Ös  sze ál lí tot ta: Bá li Péterné

ÉV FOR DU LÓ NAP TÁR
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EGY KATTINTÁS 3.0
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…

17. 
BUDAY BORNEMISSZA BOLGÁR PÁL 

ÉS FELSŐVATTAI WATTAY I. PÁL

A tá vol élő Paksy csa lád meg bí zá sá ból a Du na ke szin is bir -
to kos Buday Bor nem is  sza Bol gár Pál ügy véd gaz dál ko dott
Sződliget mai te rü le tén a 17. szá zad el ső fe lé ben.

Az ügy véd ősei az osz mán hó dí tás elől me ne kült bol gár
ne me sek, akik a Rosd-sziget (ma Szent end rei-szi get) dé li ré -
szen le te le pül ve ala pí tot ták – az az óta el pusz tult – Bol gár -
fa lut. A csa lád nak Bu dán is volt há za.

Pál ügy véd ként na gyon hí res volt és 1612-ben már Pest
vár me gye szol ga bí rá ja, de Pi lis vár me gye adó ro vó dik tá to -
ra ként, majd 1655-ben Nóg rád vár me gye he lyet tes al is pán -
ja ként is tény ke dett. El ső fe le sé ge Tholdy Ka ta ré vén je len -
tős bir to kok hoz ju tott. Pál és csa lád ja Vá cott, majd Szé -
csényben la kott.

Pro tes táns val lá sa el le né re több püs pök nek is meg be csült
pro ku rá to ra (ügy véd je), így se gít sé gük kel ki rá lyi ado mány -
ként hó dolt sá gi pusz tá kat is ka pott. Mi vel test vé re és fia is
Bu dán la kott, jó kap cso la ta volt az osz mán ural mat kép vi -
se lő több sé gé ben bos nyák tiszt ség vi se lők kel, ugyan ak kor
in for má ci ó kat ka pott ro ko na i tól az osz mán ka to na ság te vé -
keny sé gé ről.

A Paksyak rá bí zott pusz tá in az ügy véd vá ci és sződi job -
bá gyok kal gaz dál kod ta tott. Ha lá la után 1661. már ci us 14-
én, a ha gya té ki tár gya lá sán fel ol va sott tes ta men tu má ban ír -
ta jó szá ga i ról: „a két lá nyom nak Buday Bor ne mi sza Bol gár
An na as  szony nak, nem ze tes és vi téz lő Vathay Pál fe le sé gé -
nek és ha son ló kép pen Sá ra le á nyom nak … hogy min de nek -
kel egy aránt os  sza nak.” Fia ek kor már nem élt és Sá ra lá -
nyá nak bár négy fér je volt, gye re ke nem szü le tett, így a bir -
to kok a Wattay csa lád ra száll tak. 

A fel ső vat tai Wattay csa lád a 9. szá zad ban ural ko dó Sirák
ke resz tény ki rály tól szár ma zik, aki nek őseurópai ne ve Vata

(je len té se kö zép ső atya) volt és sze re tett hang zós („c” és
„cs”) vál to zat ban Vác, Vacs, fe hér-hun ne ve pe dig Baton
(Bátony). A ki rály ról el ne ve zett Bor sod vár me gyei Vat ta bir -
to ko sai vol tak a Wattayak, de Eger el es te után el köl töz tek.
Wattay Gás pár a Nóg rád vár me gyei Pilinybe te le pe dett le,
az ő fia volt I. Pál, aki 1641-ben Nóg rád vár me gyei es küdt,
majd Pest-Pilis-Solt vár me gyei es küdt és 1681-től he lyet tes
al is pán ként te vé keny ke dett. Bir to kai Lo sonc tól Kis kő rö sig
ter jed tek. I. Pál Szécsényben, Fü le ken, majd Besz ter ce bá -
nyán la kott és Pest-Pilis-Solt vár me gyei bir to ka it a Du na ke -
szi ben ki ala kí tott is pá ni köz pont ból irá nyít tat ta. Fi ai II. Pál
a kecs ke mé ti já rás szol ga bí rá ja 1668-tól ha lá lá ig 1679-ig
és Já nos. I. Pál osz mán ura lom alatt le vő bir to ka in meg kö -
ve tel te a ma gyar tör vé nyek be tar ta tá sát és tá mo gat ta a ke -
resz tény egy há za kat, még kő bá nyá já ból (ma Bu da pest-Kő -
bá nya) a kecs ke mé ti ek temp lo má hoz is biz to sí tott épí té si
anya got. I. Pál ha lá la után 1701-ben Já nos és II. Pál fia Ist -
ván egyez sé get kö töt tek a bir to kok együtt tar tá sá ról.

Bátonyi Pál

SZÕDLIGET TERÜLETÉNEK TÖRTÉNELMÉBÕL

A Wattay család nemesi levelének 
címere

1580 Wattay I. Pál 
címere

16

Gon dol kod junk po zi tí van! – ajánl ja ez
a ro kon szen ves ol dal. Meg gyõ zõ dé sük,
hogy a jó hír nek ér té ke van. Nap ra kész

anya ga ik egy szer re in for ma tí vak és jó kedv re derítõek. Ér de -
mes sû rûn fel ke res ni. http://www.pozitivnap.hu/

LI LA FÜ GE
Ér de kes és vi szony lag egy sze rû en el ké szít he tõ re cep tek
gasztroblogja, él ve ze tes szö veg gel kö rít ve.
http://lilafuge.blog.hu/

LAS SAN JÁRJ...

Azért ro ha nunk, hogy ne ma rad junk le a fon -
tos dol gok ról, vagy azért ma ra dunk le a fon -
tos dol gok ról, mert ro ha nunk? A Slow Bu da -
pest moz ga lom ala pí tói sze rint el jött az idõ a

las sí tás ra az élet min den te rü le tén; a ma gán élet ben és a mun -
ka he lyen egy aránt. Már több mint egy éve las sít ják Bu da -
pes tet. Több mint egy éve el in dult a slow for ra da lom!
http://slowbudapest.com/
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ÖkoKÉPzés
A ter mé szet alap ál la po ta a vál to za tos ság. Ahol az em ber kez di ala kí ta ni (ural ni) a kör nye ze tet haj la mos
egy sé ge sí te ni. Pél dá ul a kert je ink ben egy sé ges pá zsit van, amer re a szem el lát. Ho lott ugyan az a te rü -
let (vagy leg alább an nak ja va ré sze) le het ne vál to za tos, kü lön fé le nö vé nyek kel be la kott.

A sok fé le ség, a biodiverzitás egy fe lől
ar ra utal, hogy az adott te rü le ten men -
nél több fé le élő lény ma rad jon fenn,
más részt ar ról is, hogy adott fa jon be -
lül men nél több fé le vál to zat kap jon he -
lyet.
Az egyes élő lé nyek együtt élé se is azt
kö ve te li meg, hogy men nél vál to za to -
sabb le gyen a le he tő ség, hogy „ki hez”
csat la koz has sa nak. Egyes lep kék pél -
dául csak adott nö vény fa jok hoz kö tőd -
ve tud nak sza po rod ni, ha ezt nem ta -
lál ják, ne héz a dol guk.
A jól el ta lált kö zös sé gek „ön fenn tar -

tóak”, va gyis nincs, vagy alig van ve lük dol gunk. Az „egyen” gye pe ket, me ző ket, fa ül tet vé nye ket rend -
sze rint sok kal több (idő vel, ener gi á val, esz köz zel, vegy szer rel stb.) kell ke zel nünk, ezek mind egyi ke ter -
het je lent a kör nye ze tünk re (is).

A biodiverzitás fon tos sá gá ra utal, hogy az ENSZ égi sze alatt 1992-ben Rio de Janeiroban alá ír ták
a Bi o ló gi ai Sok fé le ség Egyez ményt, en nek nap ja 2000 óta ha zánk ban is meg ün ne pelt 

„biodiverzitás nap ja”, má jus 22.
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Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje

Hétfő: DE: 8.00–12.00 DU: 13.00–17.30
Kedd: NINCS
Szerda: DE: 8.00–12.00 DU: 13.00–16.30
Csütörtök: NINCS
Péntek: DE: 8.00–12.00 DU: NINCS

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

SÜTŐOLAJ és HASZNÁLT SÜTŐZSIRADÉK BEGYŰJTÉSE
SZŐDLIGETEN

Gyűj tő pon tok: 
Gár do nyi Gé za Ál ta lá nos Is ko la, Óvo da, 

Akác fa ut ca sze lek tív gyűj tő szi get, 
Pol gár mes te ri Hi va tal

A több ször fel me le gí tett ét ke zé si sü tő zsi ra dék ban
egész ség re ár tal mas, rák kel tő anya gok kép ződ nek. A
hul la dé kok jegy zé ké ről szó ló 16/2001. szá mú KÖM ren -
de let a ház tar tá sok ban ke let ke zett sü tő zsi ra dé kot és ola -
jat 20 01 25 EWC kód dal a hul la dé kok kö zé so rol ja.

Egyet len li ter hasz nált sü tő zsi ra dék 1 000 000 li ter
vi zet ké pes fo gyasz tás ra al kal mat lan ná ten ni.

A le fo lyó ba ön tött zsi ra dék egy ré sze csa tor ná zat lan
te rü le ten az élő víz be jut, ahol a ví zi élő lé nye ket ká ro -
sít ja. Az olaj vé kony ré te get ké pez a víz fel szí nén, mely
ront ja a víz ben élő ál la tok és nö vé nyek oxi gén el lá tá sát.

Csa tor ná zott te rü le ten az anyag a szenny víz tisz tí tó ba
jut, ahol a tisz tí tó rend szert erő tel je sen le ter he li, te te mes
ener gia rá for dí tást igé nyel az anyag víz ből va ló ki szű ré se.

A zsi ra dék a szenny víz le fo lyó fa lán a hő mér sék let kü -
lönb ség ha tá sá ra meg der med, vé kony film ré te get ké pez -
ve azon. Az egyéb szen  nye ző dé sek meg ta pad nak ezen
a fe lü le ten, ez ál tal csök ken tik a le fo lyó át eresz tő ké pes -
sé gét. Egy idő el tel té vel du gu lás lép het fel, amit költ sé -
ges tisz tí tó sze rek kel egy ide ig meg le het előz ni – me -
lyek szin tén kör nye zet szen  nye zők –, de a prob lé ma is -
mét fel lép het. Ros  szabb eset ben a du gu lás olyan mér té -
kű, hogy azt csak a csa tor na há ló zat meg bon tá sá val le -
het ki ja ví ta ni. Ter mé sze te sen nem csak a sü tő olaj és sü -
tő zsi ra dék ké pes el tö mí te ni a csa tor na rend szert, de
nagy ban hoz zá já rul an nak el tö mő dé sé hez.

A köz üze mi csa tor na há ló za tot is szennye zi az oda ju -
tó zsi ra dék, de itt már fenn áll az élős kö dők el sza po ro dá -
sá nak ve szé lye is (el ső sor ban csó tá nyok és pat ká nyok ré -
szé re nyújt „bő sé ges” táp lá lé kot a sü tő olaj). Ha az anyag
nem jut a rend szer be, ak kor a köz csa tor na-há ló zat tisz -

tí tá si és ja ví tá si költ sé ge is csök ken het, ezen túl ke ve seb -
bet kell köl tet ni a kártevőmentesítésre, így csök ken het az
élős kö dők okoz ta köz egész ség ügyi koc ká zat is.

A sü tő olaj má sik „men te sí té si” mód ja a kom mu ná lis
hul la dé kok kö zé va ló el he lye zés. Az anyag ek kor a hul -
la dék tá ro ló vagy hulladékfeldolgozó te lep re ke rül, de
mi vel le bom lá si ide je hos  szú, ezért nem kom posz tál ha -
tó, ne he zen bom lik.

El ége té se kor ve szé lyes anya gok sza ba dul nak fel, így
nem meg ol dás a fű tés hez va ló fel hasz ná lá sa, vagy a
„kis ker ti ége tés” sem.

Az anyag ta laj ba ke rü lé se kor gá tol ja a ta laj lég át eresz -
tő ké pes sé gét, ká ro sít ja a ta laj fló rát.

A Pan non Egy let a Biotrans Kft.-vel együtt mű köd ve
sze lek tív gyűj té si rend szert épí tett ki a hasz nált sü tő olaj
és sü tő zsír be gyűj té sé re.

A rend szert té rí tés men te sen ve he ti igény be a la kos -
ság.

Az ös  sze gyűj tött anyag 100%-ban új ra hasz no sí tás ra
ke rül, így ezt a hul la dék faj tát ki le het von ni a kör nye ze -
tet szen  nye ző anya gok kö zül. Az anyag nak szá mos új -
ra hasz no sí tá si for má ja lé te zik: biodízel- vagy ke nő olaj
alap anyag ként, de ké szít he tő be lő le fes ték- vagy asz falt -
alap anyag is.

A sze lek tá lás so rán hasz no sí tás ra ke rül a cso ma go ló -
anyag (mű anyag fla kon, üveg) is.

A gyűj tő edény „csepp men tes” rend sze rű: a gyűj tő -
tar tály ba nem ön te ni kell az anya got, ha nem mű anyag
fla kon ban vagy üveg ben be he lyez ni, így el ke rül he tő a
gyűj tő pont kör nyé ké nek be szen  nye zé se. A gyűj tő -
edény be ki zá ró lag hasz nált sü tő olaj és zsír, il let ve an -
nak gön gyö le gei tá rol ha tók, egyéb anyag el he lye zé se ti -
los!

To váb bi kér dé sek ese tén ál lunk ren del ke zé sé re 
az aláb bi el ér he tő sé ge ken:

E-mail: lakossagi@sutozsiradek.hu
Te le fon: 06-20-571-3105
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Operaházi látogatás a Szõdligeti Gyermekekért 
és Fiatalokért Alapítvány támogatásával

Pillanatképek a Gondozási Központ nyári táborából
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