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Kedves Sződligeti Polgárok!

Felkérem Önöket a község útépítési programjában való 
részvételre!
 Sződliget történelmét tanulmányozva kitűnik, hogy 
a Művelődési Ház (jelenlegi Polgármesteri Hivatal), vagy 
akár az iskolai tornaterem, a sződligeti emberek kétkezi 
társadalmi munkájával épült. Az utóbbi években Sződlige-
ten, csak az árvízi védekezések alkalmával volt ilyen mérvű 
összefogás. Vajon hogyan lehetséges ez?
 Úgy gondolom, hogy az elmúlt húsz év, egyik legna-
gyobb baja, hogy háttérbe szorította az önszerveződéseket. 
Mindenki azt várja, hogy majd mások megoldják a problé-
máit, az Európai Unió, vagy a miniszterelnök, a polgármes-
ter, bárki. Ez a világ azonban elmúlt. Amelyik település nem 
kezdi rendbe tenni a saját dolgait, arra rossz világ vár. Nincs 
pénz az országban, és nem is lesz, ha nem kezdünk el érté-
ket teremteni. Ebben az évben egészen biztosan nem lesz-
nek a közép-magyarországi régióban útépítési pályázatok. 
Ha azt kívánjuk, hogy útjaink rendben legyenek, akkor, ma-
gunknak, saját zsebből kell ezt megoldani.
 A Képviselő-testület korábban úgy döntött, hogy 
az erdőmegújításból származó jövedelem, kizárólag a 
sződligeti utak felújítására, karbantartására, építésére 
használható fel. 
 Elsősorban földutak szegélyköves, kőszórásos, emul-
ziós útjavításáról van szó. Így létrejön egy olyan útalap, 
amelyből később aszfaltos utat lehet készíteni.
 Többen érdeklődtek, hogy mely utcák kerülnek felújítás-
ra. Szeretném felhívni a polgárok fi gyelmét arra, hogy léte-
zik egy, a korábbi testület által elfogadott önkormányzati 
rendelet, 17/2007 (X.04), amely arról rendelkezik, hogy az 

utak megújításához építőközösséget kell létrehozni. Ezért 
felhívással fordulok Sződliget lakóihoz, a rossz minősé-
gű úttal rendelkező utcákban élőkhöz: kérem Önöket, 
hogy az utak felújításához, útépítési hozzájárulás vál-
lalásához, hozzanak létre építőközösségeket! Az erdő-
megújításból származó jövedelem véges, útjaink nagy része 
rendkívül rossz állapotban van, ezért az útépítés sorrendisé-
gét, tehát azt, hogy melyik utca lesz az első, a második stb. 
az fogja meghatározni, hogy melyik építőközösség, milyen 
anyagi terhet tud magára vállalni.
 Például, ha a Meggyfa utca lakói azt mondják, hogy vál-
lalnak házanként X összegű hozzájárulást, ám a Jókai utca 
lakói házanként 2X összegű hozzájárulást vállalnak, akkor 
elsőként a Jókai utca kerül megújításra. A keret kimerülé-
séig tartjuk a kialakult sorrendiséget, amely természete-
sen nyilvános lesz.
 Az építőközösségek jelentkezését az útépítési prog-
ramhoz írásban várjuk a Polgármesteri Hivatal címére, 
vagy e-mailben a hivatal@szodliget.hu címre.

                                  Köszönettel           
         Juhász Béla   

polgármester

A POLGÁRMESTER FELHÍVÁSA
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Ó, régen, még az 1700-as évek legelején került az Ónodi név 
a családunkba.  Minden bizonnyal a Rákóczi-szabadságharc-
ban jeleskedett egyik szépapám, s katonai érdemeinek elis-
meréséül  kapta a nevet.

 Gyerekkorát hol töltötte?
13 éves koromig Monoron éltünk, ott voltam kisiskolás, az-
tán 1956 tavaszán költözött a családom Váchartyánba. Apám 
volt a község református lelkésze, anyám bár pedagógus volt, 
rövid ideig tanított, négyen voltunk gyerekek, minket nevelt 
otthon. 

 Mi indította a pirulák, tabletták világa felé?
Vácra jártam gimnáziumba, az osztályfőnököm tudta, hogy 
nagyon szeretem a kémiát, ő biztatott, irányítgatott a gyógy-
szerészet felé. Első próbálkozásra fel is vettek az egyetemre.

Sződligeten kezdett praktizálni? 
Nem, az egyetem elvégzése után Tápiógyörgyén kezdtem 
dolgozni. Két év elteltével behívtak katonának, a hat hónapos 
katonaidőt a Központi Katonakórházban töltöttem, nagysze-
rű gyógyszertára volt, sokat tanultam ott. Ezután, 1969-ben 
jöttem Sződligetre patikusnak, s ennek már 42 éve.  

 Úgy hallottam, hogy régebben az iskolában is sűrűn 
megfordult. 

Igen, említettem, hogy nagyon szerettem a kémiát, de von-
zott a tanítás is. A 70-es évek elejétől 20 éven át kémia szak-
kört tartottam heti 1-2 órában. Sőt, egy évben Vácon a Si-
ketek Intézetében is tanítottam, kémiát –jelbeszéddel. De 
néhány évig eszperantó szakkört is tartottam az érdeklődő 
gyerekeknek.

 Kollegáitól tudom, van Önnek egy mottója: első a be-
teg, második a kolléga/kollegák, harmadik a család. 
Hogy is van ez? A felesége, aki 
sok éven át tanított az itteni is-
kolában, hogy élte ezt meg? 

A feleségem megértő és toleráns 
volt mindig. Amúgy valóban a beteg 
az első, hisz azért dolgozunk, hogy a 
beteg megkapja a felírt, szükséges 
gyógyszert, s ezt egy team teszi, ösz-
szehangoltan, precízen. 

 A munkatársai azt mondják, Ön 
nem főnök, inkább barát.

Könnyű a helyzetem, kevesen va-
gyunk, itt mindig családias a légkör. 

Akit mindnyájan ismerünk 
– beszélgetés Dr. Ónodi Szabó Mihállyal

Kora este indulok a patikába.  
Kivételesen nem gyógyszerért megyek, 

hanem egy beszélgetésre Dr. Ónodi Szabó Mihályhoz,  
községünk gyógyszerészéhez, azaz mindannyiunk  Misi  bácsijához... 

Most a patika olyan részeit is bejárom, ahova idegen nem szokott menni. 
Megcsap a gyógyteák különleges illata, rácsodálkozom a kicsi laborban 

sorakozó varázslatokra, üvegecskékre. S miután hellyel 
és friss pogácsával kínál, mindjárt rá is kérdezek, 

honnan ered a kettős neve? 
 

Egyébként is szép szóval könnyebb mindent megbeszélni, s 
ahhoz, hogy a dolgunkat jól tudjuk végezni, mindig a beteg 
javára tegyünk, nyugalomra, egyetértésre van szükség.  

 Azt pedig a betegektől hallottam, hogy Önnél nincs be-
zárt patika, hét végén is kiadja a lázas gyereknek felírt 
gyógyszert, az epésnek a görcsoldót…

 Több mint negyven éve élek itt, majd két generáció  nőtt 
fel előttem. Személyesen ismerek nagyon sok  embert, tu-
dom gondjaikat, örömüket,  sokukkal együtt fociztam, egy 
templomba járunk - hogy mondhatnék nemet amikor bajban 
vannak?  

 Mi a véleménye a lakosság egészségi állapotáról a 
gyógyszerforgalom alapján?

Negatív változás mutatkozik: a munkanélküliség, a bizony-
talanság érzése, az életmód-romlás, az egészségtelen táp-
lálkozás, a pozitív életritmus vesztése, bizony  érzékelhető a 
gyógyszerfogalomban is. Pedig nem ez lenne a megoldás. 

Tehát több gyógyszert szedünk ma, mint 15-20 éve?
Igen többet. Leggyakoribb a szívbetegség és magas vérnyo-
más, ezek ellenszerei fogynak igen nagy százalékban.  Pedig 
az orvosok a gyógyszer mellékhatások miatt igen óvatosak. 
De a gyógyszergyártás is hatalmasat fejlődött.  Míg 30 éve 
háromszáz gyógyszerrel gyógyítottak doktoraink, addig 
mára ez a szám durván háromezerre ugrott.

Rengeteg az új gyógyszer valóban. A naprakészséget 
hogyan éri el? 

Továbbképzésekre járok, amik fizetősek és drágák. Legutóbb 
az oltóanyagokkal kapcsolatban volt kreditpontos tovább-
képzésünk. De precíz információt kapunk a gyógyszerismer-
tető programokból is. 

 Mit gondol a médiában megjelenő, 
szabadon forgalmazható gyógysze-
rek reklámozásáról?
 Azt, hogy mindenki maradjon a sa-
ját „kaptafájánál”. A reklámoknak el-
képesztő hatása van az emberekre, 
veszélyesnek tartom. Gyógyszert or-
vos írjon fel, vagy a gyógyszerész ad-
jon a betegnek. 
 Nem politizál, de a közéletben mégis 
részt vesz, hogy csinálja? 
Munkahelyen nem politizálunk, de ér-
deklődő ember vagyok, szívesen részt 
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Célszerű figyelembe venni az utazás időtartamát, az 
úticélt, az utazók már ismert betegségeit és az esetleges 
allergiát ill. egyéni gyógyszerérzékenységet. Ne 
felejtsük otthon az állandóan szedett gyógyszereinket, 
és a betegtájékoztatót akkor is vigyük magunkkal, 
ha bontott csomagolású gyógyszert viszünk, mert ez 
nagyon sok fontos információt tartalmaz számunkra is 
és az adott ország szakemberei számára is. Rosszulléttel 
járó betegségünket előre közöljük útitársainkkal!

Az úti patika legfontosabb készítményei:
Hasmenésre aktív szenet tartalmazó tabletta – olyan amely 
megköti a fertőző baktériumokat, toxinokat stb. A bélmoz-
gást lelassító gyógyszerek megszüntetik a hasmenést, de 
nem fertőtlenítenek.
 Rehidráló porokat orvos írhat fel a hasmenés okoz-
ta sóveszteség pótlására. Klorogén tartalmú tablettát (pl. 
Neomagnol) használhatunk higiénés kézfertőtlenítésre, gyü-
mölcs fertőtlenítésre.   Lázcsillapítóként paracetamol tartal-
mú készítményeket. 
 A fej-, fog-, ízületi és izomfájdalom csillapítására szol-
gáló gyógyszerek többsége (pl. Algoflex tabletta) gyulladás-
csökkentő is. A görcsoldók az epe-, vese-, gyomorgörcsök 
csillapítására alkalmasak, de pl. menstruációs fájdalmakra is.
Hányáscsillapításra az ún. utazási betegség miatt lehet 
szükség. 
 A hashajtó tabletták legtöbbjét este érdemes beszedni 
 Napégésre ill. égési sérülésekre spray-ket használjunk (pl. 
Irix, Pantenol). Kenőcsöt égési sérülésre nem szabad használni, 
de a bőr nyugtatására és hidratálására napégés esetén igen!
 Napozószerként megfelelő faktorszámú (20 fölött) nap-
olaj vagy naptej alkalmas. A fület, orrot, lábfejet is kenjük be!
Sebkezelőként befertőtlenítő folyadékot ajánlanak a szakem-
berek, de sebhintőport nem.
 Rovarcsípés kezelésére rovarriasztó szerek feltétlenül le-
gyenek az úti csomagban. Az ún. cinkoxidos rázókeveréket 
újabban nem ajánljuk, mert fertőződik alatta a bőr. 

veszek minden községi, társadalmi eseményen, közös ünne-
pen, kulturális programon. 

A táncházban gyakran megfordul, a zene, tánc, a fiatal-
ság, mi vonzza oda?

Mind a három.  15 évvel ezelőtt kezdtem  táncházba járni, 
kedves szomszédom Vágvölgyi Pali hívására,  aki sok éven át 
táncolt különböző együttesekben.  A sógorommal, aki fafara-
gó, a gödi Fonóba mentünk sűrűn. Látták rajtam, hogy vonz 
a népzene, néptánc, engem pedig elvarázsolt a sok gyönyörű 
dallam, a népzene hatalmas tárháza. Később bíztattak, tanul-
jak bőgőzni!  Számomra új világ nyílt meg a hangszeren való 
muzsikálással. Ma már Tumbász Márton prímással és brácsás 
feleségével alkalmanként közösen muzsikálunk. 

 Úgy tudom a zenén kívül  szeret és szokott is utazni.
Valóban, minden nyáron egy hetet utazásra fordítok. Jó ide-

genvezetőhöz, egy pesti történelem tanárhoz kötődik az a kis 
társaság, akikkel évek óta, együtt kelünk útra. Bejártuk Svájc 
hegyeit, Németországot, voltunk Korzikán, de nekem a leg-
szebb Szicília volt. Most nyáron Erdélyt szeretnénk megis-
merni, körbejárni.

Egy kérésem volna, közeleg a nyár, Önhöz hasonlóan 
biztos sokan kelnek útra, hogy egy-két hetet tóparton, 
tengerparton töltsenek. Kérem, adjon nekünk tanácsot, 
milyen gyógyszereket tegyünk az úti poggyászba, mi az 
amire szükségünk lehet az utazás során. 

Természetesen. Szívesen adok tanácsot.
Búcsúzom, várjuk „receptjét” és köszönöm szépen a be-
szélgetést!

Czirják T.Györgyi

 A torokfertőtlenítő tabletták (pl. Mebucain, Strepsils) 
kevesebb helyet foglalnak, mint a folyadékok. 
 Allergiát rovarcsípés, egyes növények, ételek kiválthat-
nak. Legyen a csomagban allergia ellen kalcium készítmény 
(pl. Calcium pezsgőtabletta), orrdugulást illetve orrfolyást 
megakadályozó orrspray (pl. Nasivin). Ez a megfázás tüneti 
kezelésére is alkalmas. 
 Viszkető érzést, könnyezést okozhat a klímaberendezés, a 
huzat, az erős napsütés. Szemcsepp (pl. Visine) a megfelelő szer. 

Egyéb hasznos kiegészítők: 
Méretre vágható gyorstapasz, lázmérő, füldugó zaj ellen és 
úszásra, kullancskiszedő csipesz (tüske kiszedésére is jó), ru-
galmas pólya (fásli) ficamra és húzódásra, hűthető és melegít-
hető tasak sportsérülésre ill. bemelegítésre izomláz esetén, 
savközömbösítő tabletták (pl. Rennie antacidum tabletta), 
herpeszre, kézfertőtlenítő gél, illetve kendő.

Mindezek birtokában se feledjük: ha nem tudjuk pontosan 
megítélni a tünetek alapján, hogy mit alkalmazzunk, szakem-
ber segítségét kell kérnünk! Érkezéskor mindig fontos teendő 
a helyi egészségügyi ellátottság feltérképezése.

Kellemes utazást kívánok mindenkinek és remélem, hogy a 
felsorolt készítmények a „madárlátta” kategóriába kerülnek!

A gyógyszerész úr receptje 
– tanácsok utazóknak
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Az önkormányzat képviselő tes-tülete létrehozta az idősek tanácsát, amelybe a helyi civil szervezetek által ja-vasolt, Sződligeten közismert és köz-meg-becsülésnek örvendő személyeket választottak be. A „seniorok” testületének véleményét a testület minden fontos, a lakosság széles körét érintő kérdés-ben ki akarja kérni és képviselőjük tanácskozási joggal a 
testület minden ülésén részt vehet.

MEGALAKULT AZ IDŐSEK TANÁCSAA seniorok tanácsát a következő személyek alkotják: Borgó Já-
nosné és Pothánszky Lászlóné (a Sződligeti Gyermekekért 

és Fiatalokért Alapítvány javaslatára), Bőcs Mihály (a Fér-fi Nyugdijasklub javaslatára), Dömötör Józsefné és Dr. Somogyi Istvánné (a Női nyugdíjasklub javasla-tára), Hrozina János és Márgus László (a Tiszta Forrás Szövetség javaslatára), valamint Né-meth Imre (a Civilek Sződligetért Egye-sület és a Férfi Nyugdíjasklub közös javaslatára).

, 
a-

Az önkormányzat tavaszi 
lomtalanítást szervez, amely-

nek időpontjai a következők:
A háztartásokban felhalmozódott 

elektronikai hulladékok, kidobásra ítélt 
háztartási gépek – hűtők, TV-k, kisgépek, 

számítástechnikai eszközök, elemek, és más 
elektromos berendezések begyűjtése 2011. 

május 7-én, szombaton 9-14 óra között a Közös-
ségi Ház udvarán (Szt. István u. 29.) lesz.

LOMTALANÍTÁS
Kérjük, kidobásra ítélt elektromos eszközeiket szál-

lítsák be a Közösségi Ház udvarára.
Az egyéb háztartási lim-lomok, bútorok, stb. 

begyűjtése az ingatlanok elől történik 
2011. május 14-én, szombaton, 

reggel 7 órától.
Kérjük a lomokat eddig az időpon-

tig helyezzék ki ingatlanjaik elé, 
ahonnan begyűjtik azokat.

A
lo

ne
A h

elektr
háztart

számítás
elektromo

május 7-én
ségi Ház udv

LO

Új építmény 

adó bevallást kell 

készíteni minden 

sződligeti ingatlanról 

Az önkormányzat szeretné teljeskörűen megújítani a helyi 

ingatlanok adó-nyilvántartását. Az ingatlanokról az utolsó tel-

jes körű felmérés az építményadó kivetéséhez, 1996. évben tör-

tént, melynek már 15 éve. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az az-

óta eltelt időszakban nagyon elhanyagolták az ingatlantulajdonosok 

a változások bejelentését. Több esetben az is megállapítható, hogy 

nem a valós adatok kerültek bevallásra. Ezért a helyi adó-hatóság 

arra kötelezi az ingatlan tulajdonosokat, hogy 2011. június 30-

ig új adóbevallást készítsenek az ingatlanok jelenlegi valós 

állapotáról. Az adóbevallásról részletesebb tájékoztató 

található az újság mellékletében, ahol a bevalláshoz 

szükséges nyomtatvány is megtalálható. Ezt kivág-

va és kitöltve, aláírva kell a Polgármesteri Hiva-

talba eljuttatni június 30-ig. A helyi adóha-

tóság a bevallások tartalmát ellenőrizni 

fogja és ha szükséges, azok tartalmát 

felülbírálja.

k 
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Joggal várja el a választó, 
hogy a választottak időről-
időre, számot adjanak el-
végzett tevékenységükről. 
Fontos ez, hiszen így tudja 
kontrollálni, hogy azok, akik-
re szavazatát leadta, vajon 
valóban a választási prog-
ramban ígértek szerint dol-
goznak. Ezért fontosnak tar-
tom röviden összefoglalni a 
legfontosabb eredményeket, 
amelyeket a testület a vá-
lasztások óta eltelt hat hónap 
alatt elért.
 Az októberi választáso-
kat követően, az úthálózat 
kátyúzásával kezdtünk. Vál-
lalkozó bevonásával került 
kijavításra a Tompa utca. A ki-
sebb úthibák kijavítását újfaj-
ta módon (sokkal kisebb költ-
séggel), saját kivitelezésben 
oldottuk meg. A Mátyás ki-
rály utcában megszüntettük 
az egyirányúsítást.

 Megteremtettük a jogi 
alapját egyes átalakítások-
nak is: új Szervezeti és Mű-
ködés Szabályzatot készítet-
tünk, benne olyan fontos, a 
korrupció lehetőségét csök-
kentő szabályozással, mint 
az összeférhetetlenségi és 
etikai kódex. Létrehoztuk az 
önkormányzat Beszerzési 
Ellenőrzési Bizottságát, elő-
térbe helyeztük az egyéni fe-
lelősséget. Ma már minden 
fontos ügynek van felelős 
gazdája.
 Az októberi átadásnál ta-
pasztalható óriási mértékű 
adókintlévőséget első lépés-
ben, az adóamnesztia meg-
állapodással sikerült a felé-
re csökkenteni. Megtettük 
a következő lépést is - azok-
nak az ügyét, akik továbbra 
sem mutatnak hajlandóságot 
arra, hogy hozzájáruljanak a 
terhek közös viseléséhez, fo-
lyamatosan átadjuk a bírósá-
gi végrehajtónak. 
 A költségvetési számla 
egyenlege, eddig folyamato-
san negatív volt és ez évi 2 
millió forint kamatterhet je-
lentett Sződligetnek.  Taka-
rékossággal és okos gazdál-
kodással sikerült elérni azt, 

hogy néhány hete, az egyen-
leg pozitív előjelet vett fel. Ez 
többek között annak is kö-
szönhető, hogy olyan takaré-
kossági intézkedést hoztunk, 
mint az energiaszerződések 
átkötése. Például csak az áram 
esetében, évi másfél millió fo-
rint összeget takarítunk meg.
 Biztosítottuk a szabad in-
formációáramlást. Ma már 
minden előterjesztés, minden 
döntés és jegyzőkönyv meg-
található az önkormányzat 
honlapján. Megújult az ön-
kormányzati újság is.
 A döntésekbe egyre in-
kább bevonjuk a sződligeti 
embereket is. Megalakítottuk 
az Idősek Tanácsát. 
 A feladatok végrehaj-
tásában a helyi, sződligeti 
vállalkozók is a korábbinál 
sokkal nagyobb szerepet 
játszanak.
 A Sződliget számára egyik 
legfontosabb projekt, a gát-
építési pályázat, nyolc hóna-
pos csúszásából sikerült je-
lentős mértékben lefaragni. 
A pályázat előzetes vízjogi 
engedélyre vár és megvan 
arra az esély, hogy ha a közsé-
gen belülről jövő támadások 
elmaradnak, akkor jövőre 

HAT HÓNAP
megkezdődhet a kivitelezés.
Megkezdtük az sződligeti 
utak felújítását. Első lépés-
ben a Malom utca, Liget utca, 
Hunyadi utca került felújítás-
ra. A felújítás költségét fele 
részben pályázati pénzből, 
fele részben önerősen állta a 
település.
 Elkezdődött a Duna part 
megújítása. Hamarosan el-
szállítja a vevője a villamost, 
elbontásra került a 15 éve 
karbantartás nélkül rotha-
dó volt faházas kemping. A 
területet rendezzük és min-
denki számára hozzáférhető 
közparkká tesszük. Felújítás-
ra került a pavilonsor mögöt-
ti elhanyagolt, balesetveszé-
lyes erdő. Itt néhány éve 2,2 
millió Ft kártérítést kellett 
Sződligetnek fi zetni azért, 
mert autóra dőlt egy kiszá-
radt fa. A sportpálya területe 
is rendezettebbé vált, a ke-
rékpárút rézsűjének tisztítá-
sában sokat segítettek a helyi 
horgászok. 
 Megindítottuk a pályáza-
tokat is. A Polgármesteri Hi-
vatal akadálymentesítési pá-
lyázata néhány héten belül 
beadásra kerül. Az Óvoda ka-
pacitásbővítésére pedig a ter-
vek hamarosan elkészülnek.
 Ezek az első hat hónap 
legfontosabb eredményei. 

Juhász Béla polgármester
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A pályázaton részt vehet minden olyan nagykorú 
sződligeti ingatlantulajdonos, aki vállalja, hogy fo-
lyamatosan rendben tartja ingatlanát és az ingatla-
nát szorosan körbevevő közterületet  (a benevezett 
ingatlan telekhatára és a közút szegélye közötti te-
rületet), és úgy gondolja, hogy a Községben elsők 
közt van portája rend, tisztaság, rendezettség és 
esztétikum szempontjából.
 A pályázat értelemszerűen Sződligeten bejegy-
zett lakóingatlanokra vonatkozik, amelyek után 
adott telek – ingatlan tulajdonosa építményadót fi-
zet a sződligeti Önkormányzatnak.
 A pályázaton résztvevők vállalják, hogy a pá-
lyázatot bíráló Bizottság havonta bejárja az ingat-
lant (természetesen a lakóépület belsejét kivéve) és 
ott fotókat készítenek. Pályázatot a Bíráló Bizottság 
pontozza 1-10-es skálán többek közt az alábbi főbb 
szempontok szerint:

TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ PÁLYÁZAT
A Sződligeti Község Önkormányzata pályázatot ír ki a „TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ” 
cím elnyerésére, 2011 áprilisi indulással.

1.  Az ingatlan (lakóépület) külső higiéniás állapota,
2.  A kert – konyhakert higiéniás és esztétikai állapota,
3. A telekhatárolók fizikai állapota, egységessége 

(függetlenül az alkalmazott anyagoktól),
4. Az ingatlant szorosan közrefogó közterek tiszta-

sága, ápoltsága, dekorációja (járda, csatorna stb),
5. A növények, virágok ágyasok gondozottsága, esz-

tétikája,
6. Az állatok tartására szolgáló eszközök, tárgyak hi-

giéniája és esztétikája,
7. Különleges építmények, növények, állatok,
8. Az összhatás a környezettel, a kert és lakóingat-

lan összképe,
 A verseny győztese a legmagasabb pontszámot el-
érő ingatlan tulajdonos.A verseny fődíja oklevél és 
a nyertes ingatlan 1 éves építményadójának meg-
felelő (de minimum 20.000 Ft, azaz húszezer forint) 
pénznyeremény.

A nyertes ezen kívül egy 30 x 15-ös kis fémtábla díjat 
is kap (plakett), amit a házára kitehet egy évig „TISZ-
TA UDVAR, RENDES HÁZ 2011 – Sződliget” felirattal 
(ezüst alapon zöld betűkkel, zöld keretben).
-  A pályázaton a részvétel ingyenes
- A pályázaton csak azok az ingatlantulajdonosok 

vehetnek részt, akiknek nincs adó hátraléka a 
sződligeti Önkormányzat felé.

-  A pályázatnak csak egy nyertese lehet. Pontszám 
egyenlőségnél a Bíráló Bizottságon belüli egysze-
rű szavazattöbbség dönt.

-  Bíráló Bizottság tagjai: összesen 4 fő. 
-  Díjátadó a Polgármester, a pontozást a Jegyző hi-

telesíti.
-  Eredményhirdetés: 2012. február 29.
-  Az eredmény megjelenik a helyi újságban és hírt 

ad róla a körzeti televízió is.
-  A Bíráló Bizottság döntése végleges, fellebbezés-

re mód nincs. A bizottsági pontszámok nem nyil-
vánosak.

Jelentkezni lehet  2011. 03. 25-ig az alábbi email cí-
men: hivatal@szodliget.hu, illetve a Falugondnoknál 
vagy a Polgármester Hivatalában személyesen is.
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Miért éppen rád esett a testület 
választása, hogy ennek a cseppet 
sem könnyű feladatnak a végre-
hajtását irányítsd?

Talán azért, mert a végzettségem és a 
„főállású” munkám kapcsán van némi 
ismeretem és tapasztalatom az ilyen 
jellegű és méretű projektek szervezésé-
ben és menedzselésében. 

Beszélgetés egy kávé mellett
Szabó Attila alpolgármesterrel

Azt mondják olyan ember vagy, 
aki megérti az emberek különféle 
véleményét, érdekét és képes közel 
hozni azokat egymáshoz, kialakí-
tani és képviselni egy mindenki 
számára elfogadható megoldást

Ezt én nem tudom megítélni, de az biz-
tos, hogy a gát-projekt csak akkor lehet 
sikeres, ha minden érintett és érdekelt 

hajlandó valamiféle kompromisszumra. 
Ez nem könnyű feladat, mert ez a testü-
let a projektet olyan állapotában vette 
át az elődöktől, hogy bizonyos dolgok-
ban ma már szinte semmilyen mozgás-
terünk nincs. Nem azt akarom ezzel 
mondani, hogy az előző testület feltét-
lenül rossz döntéseket hozott, hanem 
azt, hogy azoknak a döntések többsé-
gét, amelyeket meghozott, most már 
nem lehet újra elővenni. Erre egyszerű-
en nincs idő. Ez azt jelentené, hogy elöl-
ről kellene kezdeni mindent és semmi 
esélyünk nem lenne arra, hogy időben 
elkészüljünk és pályázhassunk a gát ki-
vitelezéséhez nyújtandó több százmil-
lió forintos támogatásra. Ezért valóban 
sok-sok – kisebb-nagyobb - kompro-
misszumra van szükség ahhoz, hogy si-
keresen pályázhassunk.

Miért olyan fontos ez a gát Sződ-
ligetnek?

Életbevágóan fontos annak a közel 300 
ingatlan-tulajdonosnak akik ingatlan-
ját elöntené a 2006-oshoz mérhető 
áradás, és annak a további közel 100 
ingatlan tulajdonosának, akik az elő-
zőekkel együtt a 2008-ban indított – 
és a tévhitekkel ellentétben korántsem 
véglegesen lezárt – nagyvízi meder el-
járás vesztesei lehetnek. Ez azt jelenti, 
hogy a gát Sződligeten 400 család sor-
sát érinti, minden harmadik, negyedik 
sződligeti lakosét. Arról nem is beszél-
ve, hogy mi, akik nem a veszélyeztetett 
térségben lakunk, szintén azért szur-
kolunk, hogy ne legyen szükség immár 
egyre sűrűbben több száz segítő áldo-
zatos árvízvédelmi munkájára, legyen 
végre ettől a kockázattól mentes lakó-
közösségünk. A sződligeti gát megépí-
tése, tehát, azt gondolom mindannyi-
unk szívügye. 

Hogyan áll most a projekt? Mit 
sikerült eddig elérni és melyek a 
még meglévő akadályok?

2009-ben az EU-s támogatás megszer-
zése érdekében indult el községünk ár-
vízvédelmi fejlesztése, amely aztán az 
elmúlt két év alatt, sok-sok elképze-
lést, beadványt követően eljutott odá-

Az önkormányzat képviselő testülete 
kiemelten kezeli az árvízvédelmi gát ügyét 

– a „gát projektet”, ahogy egymás között nevezik. 
Néhány hónapja a testület Szabó Attila alpolgár-
mestert jelölte ki a projekt felelősének, akinek ösz-
sze kell fogni és levezényelni a tervezés és a pályá-

zat minden egyes feladatát. 
Erről beszélgettünk egy csésze kávé mellett…
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ig, hogy ma már van egy közismert és 
műszaki létesítményeiben kompromisz-
szumokkal korrigált gátnyomvonalunk, 
amelyre vonatkozó engedélyezési eljá-
rások a végső szakaszban tartanak. Az 
előző mondatból kiemelem a kompro-
misszum kifejezést, amelyet azért tar-
tok fontosnak, mert – ahogy ezt koráb-
ban már érintettük – ebből is látható, 
hogy a jelenlegi Képviselő-testület nem 
diktátumként kezeli a korábbi tervezői 
elképzelést, erről kész vitákat, egyez-
tetéseket folytatni mindazokkal, akik 
konkrét és megvalósítható javaslatok-
kal kerestek meg minket. Meggyőződé-
sem szerint ennek egyértelmű bizonyí-
téka a nyomvonalon a Malom utcának, 
Liget és József Attila utcák közötti sza-
kaszára korábban tervezett 30-50 cm 
magas árvízvédelmi fala. Az ún. résfalat, 
amelyet az ott lakók közül néhányan el-
lenérzéssel fogadtak, Markóczy Sándor 
és Szabó Gyula urak kezdeményezésé-
re, és a projekt műszaki szakértőinek 

– Dr. Hajós Béla, valamint az Erbo-Plan 
Kft. tervezőinek – szakmai egyetérté-
sével kivettük a tervezett létesítmé-
nyek köréből. Itt szeretnék köszönetet 
mondani említett lakótársainknak, az 
egyeztetések során tanúsított megér-
tésért és együttműködésükért. Ugyan-
ilyen türelmet és megértést szeretnék 
kérni azoktól a külterületi ingatlantulaj-
donosoktól – most nem kitérve javasla-
tuk indokoltságára és hátterére –, akik a 
jelenleg engedélyezési eljárásban lévő 
gátnyomvonalnak a község déli bel-
területi határán tervezett szakaszának 
teljes áthelyezését igénylik az ún. er-
dei nyomvonalra. Amint többször, több 
helyszínen is kijelentettem: nem vetet-
tük el az elképzelésüket. A szakhatósá-

gokkal többször is felvettük a kapcsola-
tot ebben a témában, és mint kiderült a 
természetvédelmi hatóságok legutóbbi 
állásfoglalásaiból, a Natura 2000 beso-
rolásba tartozó erdőt nagymértékben 
érintő ún. erdei nyomvonalat egyálta-

lán nem támogatják, azaz ahhoz nem 
fognak hozzájárulni. Akkor pedig a gát 
nem kaphatja meg a pályázat feltételé-
nek számító engedélyeket.

Hány ingatlanról van szó, amelye-
ket esetleg „elkerülhet” a gát?

Úgy tudom, 3-4 olyan család ellenzi a 
jelenlegi nyomvonalat, akik külterületi 
ingatlanok tulajdonosai.

A márciusi közmeghallgatáson 
azt mondtad, hogy ha nem sikerül 
a külterületi ingatlanok tulajdo-
nosaival kompromisszumra jutni, 
akkor az az egész projekt sikerét 
veszélyezteti.

Igen, így van. Ezért az erdei nyomvona-
lat igénylő lakótársaink segítségét ez-
úton is kérem ahhoz, hogy bár – mint 
köztudott – ők néhányan a folyamatban 
lévő engedélyezési eljárásokban ügy-
félként bejelentkeztek és lehetőséget 
szereztek akár a kiadott engedélyek-
kel szembeni fellebbezés benyújtásá-
ra is, ezt ne tegyék meg! Azzal minden, 
az áradások és a nagyvízi meder eljárás 
által fenyegetett szomszédunknak kárt 
okoznának, ha beavatkozásuk miatt a 
gátprojekt jogerős engedélyeit csak 
sok-sok hónappal később, a pályázati 
támogatási pénzek elfogyását követő-
en kaphatjuk meg. 
 Ekkor ugyanis hiába adnánk már 
be a második fordulós pályázatot, ben-

ne a jogerős engedélyekkel, támogatá-
si pénz hiányában már nem érünk vele 
semmit, és nem marad más, mint az el-
kerülni kívánt megoldás, hogy közsé-
günk saját erejéből építi meg a gátat.

Ezek szerint a testület álláspontja 
az, hogy a község mindenképpen 
megépíti a gátat, ha kell saját for-
rásból is? 

Igen. Mint már mondtam, ez a gát na-
gyon fontos Sződliget lakóinak. Ezért 
úgy gondoljuk, hogy feltétlenül meg 
kell építeni, „vért, verítéket és könnye-
ket” ontva, és akár más feladatok, fej-
lesztések rovására is, de meg fogjuk 
építeni a gátat.

Köszönöm a beszélgetést!
K. G.
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REJTVÉNY GYEREKEKNEK

Kedves Gyerekek!
Az alábbi szimmetrikus 
formájú keresztrejtvény 
mindegyik megfejtése három 
betűből álló szó. A bekariká-
zott betűkből megfejtésként 
egy népszerű regény- és 
fi lmhős nevét kapjátok meg, 
akiről már lapunkban is 
olvashattatok.

S Z Í N E Z D  K I !
 A rajzoló nem fejezte be a rajzokat. 

Segíts neki, hogy szép SZÍNESEK legyenek!
e be a raj

ogy szép SZÍNESEKK

k

KKKKSSSKKAARRRRR SS
A

Segít
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A hangjelzéssel történő hír- 
és jeladás, a közlés egyik 
igen elterjedt, több évezre-
des formája. Naponta hall-
juk a harangszót, de sok-
szor nem tudjuk kiért, miért 
szól. A harang zúgása, bú-
gása, csendítése a leg-
többünkben valamifé-
le fájdalmas emléket 
idéz, szomorúságot 
okoz. Cikkünk – bár 
korántsem teljes – 
némi bepillantást 
ad e szép hagyo-
mány történetébe.
 A kínaiak, az 
asszírok és az 
egyiptomiak már 
az i. e. 2–3. évez-
redben használtak 
harangokat, csengők 
pedig valamilyen for-
mában szinte minden 
kultúrában megtalálhatók 
voltak. A ma ismert temp-
lomi harangok az 5. század-
ban jelentek meg, de ezek a 
harangok még kolomp vagy 
méhkas formájúak voltak, 
a jellegzetes homorú olda-
lú forma a 15. század végére 
alakult ki. 
 E kultikus eredetű eljá-
rást, már az ókori Rómában 
is alkalmazták. A keresztény 
egyház csak jóval később, a 
12. században tette kötele-
zővé a felszentelt harangok 
használatát. Mivel akkoriban 
az emberek még nem hasz-
náltak órát, a templomtor-
nyokban vagy haranglába-
kon felfüggesztett harangok 
jelezték az egyes felekeze-
teknek az időt, a harangszó 
figyelmeztette a hívőket az 
istentiszteletre. 

A HARANG(OZÁS) TÖRTÉNETE
 A Nyugati egyházakban 
Sabinianus püspök (606) ren-
delte el, hogy nappal négy-
szer, éjjel háromszor adjanak 
jelt harangozással, és hívják 
a híveket istentiszteletre. A 
Keleti egyházakban a haran-
gozás csak később, 871 körül 
terjedt el, amikor I. Orso ve-
lencei doge 12 bronz haran-
got ajándékozott Baszileiosz 
bizánci császárnak, aki a Hagia 

jelzést halló lakosok mind-
egyike büntetés terhe mellett 
köteles volt a tűzet oltani, illet-
ve a bűnöző kézrekerítésében 
részt venni. 
 Ellenség közeledését szin-
tén így jelezték. Általános szo-
kás volt még a városokba be-
vonuló, falvakon átvonuló 
győztes hadvezérek üdvözlé-
sére az összes templom min-
den harangját megszólaltatni. 
Jóval később terjedt el, hogy a 
nemzeti ünnepeken is így ha-
rangoztak. 
 Mint a hírközlés legfőbb 
eszköze, a harangozás funk-
ciói az évek során tovább 

bővültek. Az emberi élet 
fordulóinak eseményeit - 
halálozás, házasságkötés, 
születés - is harangozással 
jelezték, akárcsak az ün-
nepi eseményeket – es-
küvő, gyermekszületés, 
keresztelés -. A harango-
zásnak pontosan diff e-
renciált jelrendszere volt: 

haláleset jelzésekor vidé-
kenként és felekezetenként 

változó, de nemek és korcso-
portok, sőt halálnemek sze-

DÉLI 
HARANGSZÓ

A déli harangszót az 1456. évi 
nándorfehérvári győzelem emlékére 

III. Callixtus pápa úgynevezett Imabullá-
jában írta elő az egész keresztény egyházra. 

A nándorfehérvári diadal a magyar–török há-
borúk egyik jelentős eseménye, amelynek során 

1456. július 4–21. között a keresztények hősiesen 
védték Nándorfehérvár (a mai Belgrád) várát II. Meh-
med török szultán több mint tízszeres túlerőben levő 

ostromló seregével szemben, majd július 22-én Hunyadi 
János vezetésével a vár melletti csatában legyőzték a törö-
köket. II. Mehmed július 4-én vette ostrom alá a várat, majd 
Hunyadi János egy július 14-én zajlott ütközetben áttörte a 
török hajózárat a Dunán, és csatlakozott sógora Szilágyi Mi-
hály várat védő seregéhez. Az egyesült magyar sereg július 
21-én visszaverte II. Mehmed támadását, majd július 22-én 
kitört a várból és a Kapisztrán János vezetése alatt álló ke-
resztes sereg segítségével vereséget mért a török hadse-
regre. Az eseményt a magyar hadtörténelem – tekintettel 
kivívásának körülményeire, hosszú távú következménye-
ire, illetve nemzetközi jelentőségére – az egyik legjelen-
tősebb magyar győzelemként tartja számon. A győze-

lem mintegy 70 évre megállította a törökök további 
európai terjeszkedését és Magyarország meghódí-

tására irányuló próbálkozását. A déli harangszó 
az egész keresztény világban azóta is a nán-
dorfehérvári diadalra emlékeztet, a pápa a 

déli harangszóval hívta fel az emberek 
figyelmét arra, hogy imádkozza-

nak a szabadságukért. 

rint is. A korábbi századokban 
a földesurak vagy más ado-
mányozók gyakran bizonyos 
kitétellel ajándékoztak az egy-
házaknak harangot; pl. csak 
halottak tiszteletére lehetett 
megszólaltatni.

****
Bár a harangozás szokása szo-
rosan összefonódott az égiek-
kel, a keresztény egyházzal, 
egyes vidékeken társadalmi 
szerepe is volt: 
 Este „takarodóra” vagy 
„nyugodalomra” való harang 
után a kocsmárosok már nem 
szolgálhattak ki a vendégek-
nek szeszes italt, tilos volt az 
utcán hangoskodni, indo-
kolatlanul járkálni. A tilalom 
megszegőit elzárással vagy 
megpálcázással büntették.  
 Valamilyen országos vagy 
helyi jelentőségű esemény-
re való kegyeletes megem-
lékezés okán szokás az ún. 
emlékharang: pl. a település 
harangját adományozó sze-
mély halálának évfordulóján. 
 Kőszegen minden nap 11 
órakor annak emlékére ha-
rangoznak, hogy 1532-ben 
Jurisics Miklós várkapitány 
sikeresen védte meg a vá-

rat I. Szulejmán ostromával 
szemben. 

Szegeden minden év-
ben március 12-én az 

1879. évi nagy árvíz 
betörésének évfor-
dulóján harangszó-
val emlékeznek 
meg a város pusz-
tulásáról. 
 A Magyar 
Katolikus Püs-
pöki Konferen-
cia 1931. március 
18-án elrendelte, 
hogy az I. Világhá-

ború magyar hősi 
halottainak emlé-

kére minden évben 
május 2-án 21 óra 40 

perctől negyed órán át 
tartó harangozást kell vé-

gezni.                   Bedő Ibolya

Így Húsvét 
közeledtével érde-

mes még szót ejteni arról, 
hogy Nagycsütörtökön elhall-

gatnak a templomok harangjai. Azt 
tartják, a harangok Rómába mennek, ott 

gyászolják Krisztust. A Nagyhét ünnepeinek 
sorában a nagycsütörtök a gyász napja, ezért 

csütörtök estétől szombat estig nincs harango-
zás. Szokás volt ilyenkor kereplővel zajt kelteni, így 

gondolták elűzni a gonoszt és így helyettesítették a 
harangokat. Liturgikus szokás a nagycsütörtöki láb-

mosás: általában magas rangú egyházi személyek mos-
ták meg ilyenkor tizenkét szegény ember lábát. Szintén 
liturgikus eredetű szokás a Pilátus verés vagy égetés. A 
templomban a gyerekek éktelen zajt csaptak, vagy a falu 
határában Pilátust jelképező szalmabábut égettek. Elter-
jedt szokás Nagycsütörtökön a virrasztás, annak emlé-
kére, hogy Jézus az olajfák hegyén virrasztott.  Nagy-
csütörtök ugyanis a keresztény hagyomány szerint 
az utolsó vacsora napja, amikor Jézus a Getsemáne-
kertben búcsút vett tanítványaitól és felkészült az 
áldozatra. Jézus valószínűleg Széder-esti lakomát 
tartott az Egyiptomból való szabadulás emlé-

kére. Szeretete jeléül megmosta tanítványai 
lábát. A Nagyhét ünnepeinek sorában a 

Nagycsütörtök a gyász napja, csütör-
tök estétől szombat estig tulaj-

donképpen ezért nincs ha-
rangozás. 

Sophia, külön e célra emelt 
tornyába helyezte el azokat. 
Európában ún. lengetéssel 
harangoztak, amit a villa-
mosításig a harangozó 
kézi erővel végzett.
 Később az idő jelzé-
sén és az istentisztelet-
re híváson kívül a ha-
rangok más feladatot is 
elláttak: a harang félre-
verése évszázadok óta a 
közelgő veszélyre fi gyel-
meztette a lakosságot. 
Árvíz, tűzvész esetén, sőt 
vihar közeledésekor is fél-
reverték a harangot mind-
addig, „míglen Isten ő szent 
felsége a tüzet nem csendesí-
ti”, illetve rablótámadás vagy 
bűnözők feltűnése esetén. A 
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Nyilván valahol elrontottunk valamit: 
mi szülők, a pedagógusok, az inter-
net csalfa, virtuális világa, a televízió, 
ami színvonaltalan, ócska műsorokkal, 
műmellű, bantu néger szájúvá műtött 
celebekkel frusztrálja a fiatalokat, ha-
mis képet állítva nekik igényekről, szín-
vonalról, célokról.
 Az elmúlt tíz évben tizenhatszoro-
sára növekedett azon fiatalok száma, 
akik naponta interneteznek. A szélese-
dő kínálat és az újabb platformok hasz-
nálatának eredményeként ma már na-
ponta átlagosan 5 (!) órát töltenek el a 
különböző képernyők előtt a 15-19 éve-
sek, ugyanakkor a könyvek, a rádió és a 
magazinok „fogyasztása” pedig intenzív 
csökkenést mutat körükben. 
 Szakemberek szerint tulajdonkép-
pen pedagógiai szempontból nincs 
akadálya annak, hogy egy gyermek szá-
mítógépezzen, vagy tévézzen, az vi-
szont koránt sem mindegy, hogy meny-
nyi időt tölt a monitor illetve a képernyő 
előtt. Ezen elv szerint, a tanítást segítő 
szoftverek már a kisgyerekeknél is al-
kalmazhatók, és - némely nézet szerint 
- az is teljesen elfogadható, ha egy fia-
tal a PC-je segítségével oldja meg a házi 
feladatát. A 12 éveseknél ugyanakkor 
már rendszeresen ellenőrizniük kell a 
szülőknek, hogy csemetéik mire is hasz-
nálják a PC-t és az internetet és szigorú 
szabályokat kell hozni arra vonatkozó-
an, hogy mennyi ideig játszhat például 
a tinédzser. A szülőknek tisztában kell 
lenniük azzal is, hogy milyen tévéműso-
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Fiatalok az internet 
és a televízió fogságában
rokat, honlapokat látogat vagy éppen 
milyen kommunikációs szolgáltatáso-
kat (chateket, fórumokat stb.) használ 
a fiúk vagy a lányuk. A tiltás azonban 
nem jó megoldás, különösen a 14 éve-
seknél vagy idősebbeknél, mert köny-
nyen előfordulhat ugyanis, hogy a fiatal 
megkerüli a szülői blokkolást.
A túlzott számítógépezés ugyanis el-
vonhatja a figyelmet a tanulásról és a 
lefekvés előtti PC-használat is negatí-
van hathat a még fejlődő fiatal testé-
re, illetve gyakran alvászavarokat okoz-
hat. A különböző fokú ellenőrzés azért 
is fontos, mert friss tanulmányok sze-
rint folyamatosan nő a világhálón mo-
lesztált, zaklatott és üldözött személyek 
– különösen a fiatalok - száma.
 Mind emellett azonban fontos, hogy 
a szülő megbízzon a csemetéjében és 
ne tekintse a PC-t vagy a PC-s játékokat 
ördögtől valónak. Inkább igyekezzen 
megismerni a gyermeke lelki világát, fi-
gyeljen rá! Sok, gyerekekkel foglalkozó 
szakember azt tanácsolja a szülőknek, 
hogy csak 16 éves kor után vegyenek 
saját számítógépet a gyerekeiknek. 
 Sok tanulmány megjelent már arról, 
milyen károsan hat a számítógépes já-
ték a gyerek lelkére. A gyerekek köré-
ben megjelent agresszivitás, az iskolai 
lövöldözések miatt sokan a computeres 
játékokat kárhoztatják. Ennek az állítás-
nak viszont némiképp ellentmondanak 
azok az esetek, melyek olyan gyerekek-
kel történtek meg, akik életükben soha 
nem láttak computert. Több millió gye-
rek játszik számítógépen, mégsem lesz 
belőlük agresszív felnőtt. A probléma 
inkább abban rejlik, hogy a szülők el-
foglaltak, nincs idejük a gyerekre. Hogy 

nyugtuk legyen, a képer-
nyő elé ültetik már a kicsi-
ket is, hiszen a gyereket le-
foglalják a színes, mozgó 
képek a tévében éppúgy, 
mint a számítógépben. A 
szülők egyre kevesebbet, 
vagy egyáltalán nem ol-
vasnak esténként mesét, 
nem játszanak, nem be-
szélgetnek, nem sétálnak, 
kirándulnak, nem kommu-
nikálnak a gyerekükkel – 

mert túlhajszoltak, fáradtak, nincs ide-
jük… 
 Károssá akkor válik a computerezés, 
ha a gyerek (vagy felnőtt) ide menekül a 
valós élet elől, s ha az igazi dolgok már 
nem érdeklik. Az ember éppúgy válhat 
computer függővé, mint alkohol-, drog- 
vagy játékautomata függővé. De ez 
nem jelenti azt, hogy mindenki azzá vá-
lik, aki számítógépezik, hiszen nem lesz 
mindenkiből szenvedélybeteg sem. 
 Az internet-függőség veszélyes do-
log: a tinik többsége azért tölt sok időt 
az interneten, hogy így meneküljön a 
problémái elől. De a túlzott számító-
gép-használat csak növeli elszigetelt-
ségüket, és még depressziósabbá teszi 
őket, ezért a szülőknek, ha ilyesmit ta-
pasztalnak, segíteniük kell a gyereknek, 
ha másként nem, szakember (pszicho-
lógus) segítségével, aki feltárja a függő-
ség okait.
 Amire a szülőknek figyelmi kell: a ti-
nédzserkori depresszió tünetei 

 Szomorúság vagy reménytelenség 
érzése; gyakori sírás 

 Ingerlékenység, düh, dühkitörés, el-
lenséges hangulat, rosszkedv 

 Általános érdektelenség, a lelkese-
dés és a motiváció hiánya 

 Tisztázatlan eredetű fájdalmak – A 
depressziós kamaszok gyakran pa-
naszkodnak olyan testi tünetekre, 
mint a fejfájás vagy a gyomorfájás 

 Az étkezési és alvási szokások meg-
változása 

 Fokozott túlérzékenység – A de-
pressziós tinédzserek értéktelennek 
érzik magukat, ezért rendkívül rosz-
szul érinti őket a kritika, az elutasítás 
és a kudarc 

 Társas kapcsolatok csökkenése – 
Míg a felnőttek hajlamosak arra, 
hogy teljesen elzárkózzanak a töb-
bi ember elől, a depressziós tinik 
igyekeznek legalább néhány barát-
ságot fenntartani. Mindazonáltal a 
depresszió hatására kevésbé érint-
keznek másokkal, eltávolodnak a 
szüleiktől, más társasággal kezde-
nek együtt lógni 

 Gyakori gondolatok a halálról és az 
öngyilkosságról

BiBi

Szodliget 2011 aprilis.indd   12 2011.04.20.   14:38:32



Tanulmányok és felmérések igazolják, 
hogy a számítógép túlzott mértékű 
használata függőséghez vezet különö-
sen a gyerekek és fiatalok körében.
 Ma már ezt a függőséget is keze-
lik a pszichiáterek, pszichológusok a 
szenvedélybetegségekhez, az alkohol-, 
drog- és szerencsejáték-szenvedélyhez 
hasonlóan.
 Milyen okokra vezethető vissza szá-
mítógép- és internet-
függőség?
 A szakemberek 
a felgyorsult életrit-
musban, az elidege-
nedésben, a vizualitás 
mérhetetlen dominan-
ciájában jelölik meg 
többek között. Lehet 
okokat keresni a ci-
vilizáció nyújtotta le-
hetőségekben - - ter-
mészetesen az ún. 
jóléti társadalmakban 
– a hedonizmus (élv-
hajhászás), a kényelem 
majd mindent megelő-
ző preferálásában.
 Ezek a dolgok már kicsi korban 
megkezdődnek, pl. a kisgyerekek ké-
sőn lesznek szobatiszták, mert a pe-
lenkáik rendkívül jó minőségűek, 
nincs ami a gyermeket a szobatiszta-
ságra sarkallná, nem érzi a gyermek a 
nedvesség kényelmetlenségét. Majd a 
szülők elfoglaltsága miatt a gyerekek 
gyorséttermekben étkeznek, és elhíz-
nak, cukorbetegek lesznek. A szülőnek 
nem kell a vásárlással, főzéssel bajlód-
nia, és a gyorséttermi „kaják” tényleg fi-
nomak, csak éppen a tápérték hiányzik 
belőlük.
 Ugyanígy a mai fiatalok – tisztelet 
a kivételnek – nem akarnak tanulni és 
dolgozni sem. Elkábítja őket a médiá-
ban állandóan látható, könnyűnek be-
mutatott élet: gazdagság, szép ház, jó 
kocsi, divatos ruhák stb. Úgy tűnik szá-
mukra, hogy a pénz és a sikerek mint-
egy önmaguktól vannak, nincs szük-
ség erőfeszítésre. Lehet hibáztatni a 
szülőket, hogy miért nem mutatnak 
példát, miért nem nevelik másképp a 
gyermekeiket, de, sajnos, az előzőek-
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Bedő Ilona pszichológus 
A gyerekek és fiatalok 
számítógép használatának veszélyei

ben leírt szimptómák világjelenséget 
takarnak.
 Visszatérve eredeti témánkhoz, a 
sokat dolgozó, nagy munkahelyi nyo-
mást, felelősséget viselő szülők keve-
set vannak együtt gyerekeikkel, sokszor 
nem is ismerik őket, sem azokat, akikkel 
pl. barátkoznak.
 A magányos gyereket elcsábítja a 
számítógép fantasztikus játékaival, az-
zal, hogy minden információ, érdekes-

ség „egyhelyben” ülve megszerezhető, 
film, zene stb., sőt „kvázi” barátokat le-
het szerezni. Tehát tulajdonképpen a 
fiatal egy illuzórikus világgal veszi ma-
gát körül. Ez a világ pótolja a realitás-
ban nem megszerezhető, hiányzó ér-
zelmeket, az odafigyelést, a szeretetet. 
Ugyanezek a megállapítások vonatkoz-
nak a TV-nézésre, a TV-függőségre. 
 A statisztikák szerint a magyar fiata-
lok a számítógép és a TV előtt ülve na-
ponta akár 6-8 órát is eltöltenek, eb-
ben is vezetünk Európában, mint a 
szenvedély- és más betegségekben.
 Gyerekektől hallottam saját, 
ilyetén magatartásukra azt a 
kifejezést, hogy „kockulunk”, 
vagyis kockákká, tárgyakká 
válnak a gépek előtt. A fia-
talok elrugaszkodnak a való-
ságtól, képzelt világban él-
nek, érzelmeik szegényesek, 
sokszor önzőek lesznek. 
Bűntények sora bizonyítja, 
hogy nem tudják megkü-
lönböztetni a valóságot az 

irrealitástól, azt hiszik, az áldozat majd 
feltámad, mert a számtech játékokban 
tíz életük is van a résztvevőknek. Ezt 
lehet kissé túlzásnak tartani, de vala-
mennyien érezzük, hogy bizony ebbe 
az irányba haladnak a dolgok.        
 Tehetünk-e valamit ennek a világ-
méretekben jellemző súlyosan negatív 
jelenséggel szemben?
 Mi, egyszerű emberek, nem tudunk 

sokat tenni a TV, a számító-
gép elsöprő, „beszippantó” 
hatásával szemben, de csa-
ládon belül azért van némi 
terünk a cselekvésre.
 A családi kötelékek, 
a családi élet minősége, a 
szülőkkel való bizalmi kap-
csolat, az együttes élmé-
nyek legalább olyan érté-
kessé tehetők, vagy akár 
értékesebbé, mint amit a 
TV és számítógép nyújt. 
Ezen úgy lehet munkálkod-
nunk, hogy időt és alkal-
mat teremtünk a minőségi 
családi életre, a családi in-
tim együttlétekre, például 

közös utazásokra, kirándulásokra, egy-
egy délutáni sétára, de akár esténként 
egy társasjátékra, netán egy jó kis kár-
tyapartira. Ha a fontos értékek átadása 

ilyen módon meg 
tud történni a 

gyermekeink 
felé, akkor 
talán segít-
hettünk va-
lamit a fel-
n ö v e k v ő 
nemzedék-

nek.     
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Húsvét a keresz-
tény világ legna-
gyobb ünnepe, Jé-

zus kereszthalálának és feltámadásának 
emlékére, de a tavaszvárás, a tavasz eljö-
vetelének ünnepe is, amelyet március vagy 
április hónapban tartanak. A húsvét és a 
hozzá kapcsolódó ünnepek ugyanis nem 
esnek a Julián-naptár szerinti év ugyan-
azon napjára minden évben. A Nap mozgá-
sa mellett a Hold mozgásától is függ a dá-
tum, némileg a héber naptárhoz hasonló 
módon. A Húsvét pontos időpontja gyak-
ran vita tárgya volt, ezért 325-ben, a nice-
ai zsinat a keresztény Húsvétot a tavaszi 
napéjegyenlőséget (március 21.) követő, 
első holdtölte utáni vasárnapra tette. Mivel 
ez az időpont évről-évre változó, a Húsvét 
ún. mozgó ünnep. Sajnos azonban ennek 
meghatározására nem jelöltek ki módszert, 
így például az alexandriai pátriárka és a ró-
mai pápa alá tartozó egyházrész máskép-
pen számította a Húsvét időpontját. Csak 
jóval később, a 6. században alkotta meg 
Dionysius Exiguus azt az eljárást, amely az-
óta is az alapját képezi a Húsvét időpontja 
kiszámításának.
 A Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre 
feszítése után – a harmadik napon, vagyis 
vasárnap feltámadt. Helyettesítő áldozatá-
val megváltotta minden ember bűnét, fel-
támadásával pedig győzelmet aratott a ha-
lál felett. 
 Az ünnepet megelőző 40 napot nagy-
böjtnek hívják, Jézus 40 napos pusztai böjt-
jének emlékére: ez a felkészülés, a lelki és 
testi megtisztulás ideje. A Húsvét Jézus si-
vatagi böjtjének emlékére tartott negyven-
napos nagyböjt lezárulását jelzi. A böjt után 
ezen a napon szabad először húst enni. A 
böjt utolsó hetének neve: „nagyhét”, a Hús-
vét utáni hét „Húsvét hete”, amely fehérva-
sárnapig tart.

A HÚSVÉTI „NAGYHÉT” LITURGIÁJA:
Virágvasárnap 
A Virágvasárnap szerepe, hogy bevezesse a 
szent három nap liturgiáját. Egyben a nagy-
böjti előkészület csúcspontja is, mert a Je-
ruzsálembe való megérkezést jelenti. Ezen 
a napon a pap a vértanúságot jelképező pi-
ros ruhát vesz fel. A misén Máté, Márk, Luk-
ács evangéliumából olvassák fel a passiót, 
meghatározott rendben, minden évben 
másikat.
 A nagyhéten hétfőn, kedden és szerdán 
nincs különösebb szertartás.

HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR
Nagycsütörtök
Nagycsütörtök az utolsó vacsora emlék-
napja, az Eucharisztia (oltáriszentség) alapí-
tásának ünnepe. Ilyenkor a székesegyháza-
kat kivéve, minden templomban csak egy 
mise van, az esti órákban. Tilos bármilyen 
más mise.
 A székesegyházban délelőtt van az úgy-
nevezett Krizmaszentelési mise. Ezen a mi-
sén az adott egyházmegye összes papjának 
rész kell vennie. Itt megújítják papi foga-
dalmukat, valamint a püspök megáldja és 
megszenteli az azt követő évben használt 
szent olajokat és a krizmát. Háromféle szent 
olaj van, amit meghatározott szertartásban 
használnak: keresztelendők olaja, betegek 
kenete, krizma (balzsammal kevert faolaj, 
kereszteléskor, bérmáláskor, papszentelés-
kor és templomszenteléskor használják).
 A nagycsütörtöki esti misén a pap az ör-
vendezést, ünneplést jelentő fehér ruhá-
ban van. Az orgona szól, egészen a Dicső-
ség a magasságban Istennek… kezdetű 
himnuszig, ami alatt szólnak a harangok, és 
a csengők is. Utána húsvét vigiliájáig sem az 
orgona, sem a csengő nem szól. („A haran-
gok Rómába mentek…”) Ez jelképezi, hogy 
senki nem szólt Jézus mellett. A prédikáció 
után (ahol megtartják) a lábmosás szertar-
tása jön. Ennek hagyománya a Bibliában ta-
lálható, Jézus az utolsó vacsorán megmos-
ta tanítványai lábát. A mise után következik 
az ún. oltárfosztás. Ez jelképezi, hogy Jézust 
megfosztották ruháitól. Ennek nincs szer-
tartása, csendes. A mise után általában a 
templomokban virrasztást szoktak tartani, 
mondván: Jézus tanítványai elaludtak.

Nagypéntek 
Ezen a napon nincs mise. Tévesen „csonka 
mise” a népies neve.
 Nagypénteken Igeliturgia van, áldozta-
tással. A pap a szertartást piros vagy lila öl-
tözékben végzi. A papság és a segítők teljes 
csendben vonulnak be a templomba, s az 
üres oltárszekrény (tabernákulum) előtt le-
borulnak. Ezt követi az Igeliturgia: Isten szen-
vedő szolgájáról szól az olvasmány, a szent-
lecke, és János evangéliumából olvassák fel 
a passiót. Ezután jön az évente egyszeri tisz-
telgés a kereszt előtt, a Kereszthódolat. Az 
igeliturgia teljes csendben áldoztatással ér 
véget. Nincs áldás, nincs elbocsátás.

Nagyszombat
Ezen a napon napközben semmilyen szer-
tartás nincs, a „nagyszombati liturgia” kife-

jezés téves. A katolikus időszámításban (ősi 
zsidó alapokra hagyományozva) szombat 
este a sötétedés után már vasárnap van, 
ezért a szombat esti misét vasárnap vigíli-
ájának nevezik. Húsvét vigíliája az év leg-
szebb, de legbonyolultabb szertartása. A 
pap az öt részből álló szertartást fehér öl-
tözékben végzi: Fényliturgia,  Igeliturgia, 
Keresztségi liturgia,  Eukarisztia liturgiája,  
Körmenet. (Ez nem tartozik szervesen a vi-
gíliához. Lehet körmenetet tartani a mise 
végén, ezzel „hirdetni a világnak”, hogy fel-
támadt Krisztus.)

Húsvétvasárnap 
Délelőtt ünnepi szentmisét tartanak. Ehhez 
a naphoz tartozott az régen az „ételszente-
lés” hagyománya. A délelőtti misére letakart 
kosárral mentek a hívők, melyben bárány-
hús, kalács, tojás, sonka és bor volt. A hús-
véti bárány Jézus áldozatát, a bor Krisztus 
vérét jelképezi. A tojás pedig az újjászületés 
jelképe. Az egészben főtt tojás ugyanakkor 
a családi összetartást is jelképezi. A magyar 
néphagyomány szerint a családtagoknak 
együtt kellett elfogyasztaniuk a húsvéti to-
jásokat, hogy ha valamikor eltévednének az 
életben, mindig eszükbe jusson, hogy kivel 
fogyasztották el a húsvéti ételeket, és min-
dig hazataláljanak. 

Húsvéthétfő 
Ezen a napon sok népszokás él, például a 
locsolkodás (lásd keretes írásunkat!), a hí-
mes tojás ajándékozás. A víz megtisztító, 
megújító erejébe vetett hit az alapja ennek 
a szokásnak, mely aztán idővel, mint kölni-
vízzel való locsolás maradt fenn napjainkig. 
Bibliai eredetet is tulajdonítanak a locsolko-
dás hagyományának, miszerint a Krisztus 
sírját őrző katonák a feltámadás hírét vivő, 
ujjongó asszonyokat igyekeztek lecsende-
síteni úgy, hogy lelocsolták őket. Régi ko-
rokban a piros színnek védő erőt tulajdoní-
tottak. A húsvéti tojások piros színe egyes 
feltételezések szerint Krisztus vérét jelképe-
zi. A tojásfestés szokása és a tojások díszíté-
se az egész világon elterjedt. 
 A Húsvét ünnepe talán a legnagyobb 
ünnep az egyházban, olyannyira, hogy nem 
egy napon keresztül, hanem nyolc napon 
keresztül ünnepelik. Utána még több héten 
át húsvéti időszak van.
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Kevesen tudják, hogy bár Eu-
rópa szinte minden országá-
ban ünneplik a Húsvétot, a lo-
csolkodás kifejezetten magyar 
hagyomány. Sajnos, ez a ked-
ves ünnepünk, mint annyi más 
szép régi magyar szokás las-
san eltűnik az életünkből. Ma 
már „tök gáz” elmenni locsol-
kodni, s festett tojást, vagy 
hímes tojást, netán egy kis 
zsebpénzt gyűjteni Húsvét-
kor. Nem tudjuk pontosan, mi 
az oka annak, hogy hazánk-
ban sok szép hagyomány mi-
ért megy veszendőbe, mert ez 
nincs mindenütt így. Számos 
országban őrzik népi hagyo-
mányaikat, táncaikat, zenéjü-
ket, rituális ünnepeiket, múl-
tat idéző szokásaikat. 

Kezdjük talán húsvéti locsol-
kodásunkat – ahogy illik -, egy 
régi, Békés-megyei népies kö-
szöntővel:

Szépen kérem az anyját
Adja elő a lányát,
Hadd locsolom a haját!
Hadd nőjön nagyra,
Mint a csikó farka:
Még annál is nagyobbra,
Mint a Duna hossza!
Szabad-e locsolni?

A locsolás az emberiséggel 
csaknem egyidős termékeny-
ségkultusszal van kapcsolat-
ban, ugyanakkor a vízzel való 
meghintés utal a keresztség 
jelére és tartalmára. A húsvé-
ti locsolás eredetének egyhá-
zi magyarázata egyrészt a ke-
resztelésre utal, másrészt arra 
a legendára, amely szerint a 
Jézus feltámadását hirdető je-
ruzsálemi asszonyokat locso-
lással akarták a zsidók elhall-
gattatni, illetve a Jézus sírját 
őrző katonák vízzel öntötték 
le a feltámadás hírét újjongva 
vivő asszonyokat. A húsvét-
hétfő vízbevető, vízbehányó 
hétfő elnevezése utal e szokás 
eredeti jellegére.
 Hogy a Húsvéti hagyo-
mányhoz hogyan kapcsolódik 

SZABAD-E LOCSOLNI?
a nyúl és a pirostojás fogalma 
az nem pontosan tisztázott. 
Egy legenda szerint, mikor 
Krisztus a keresztfán függött, 
előtte egy asszony egy nagy 
kosár tojással állt meg imád-
kozni, és Krisztus vére rácsöp-
pent a tojásokra. Ezért szokás 
a húsvéti tojást pirosra feste-
ni. A vallásos magyarázaton 
túl a piros szín nemcsak a vért, 
az életet, hanem a szerelmet 
is jelképezi, és ezért a piros to-
jás szerelmi ajándék, szerelmi 
szimbólum is lehet Húsvétkor.
Talán közelebb járunk az igaz-
sághoz, ha időben még távo-
labbra megyünk vissza: a to-

után dugtak el a gyerekek elől 
megkeresés céljából. Ez a ha-
gyomány a mai napig él Né-
metország területein. A 17. 
században vált divattá a hús-
véti tojás díszítése különböző 
motívumokkal, írással, képek-
kel. Azonban szükség volt az 
emberek számára valamiféle 
magyarázat, ugyanis az vala-
hogy világos volt, hogy a tyúk 
ilyen tojást nem tud tojni, ta-
lán így került a képbe a húsvé-
ti nyúl. 
 A húsvéti locsolás mód-
ját illetően számos változat 
ismert: a vödörrel való öntö-
zéstől a vízipuskán át a szagos 
vízig. A gyermekek locsolko-
dása szagos vízzel, rövid ver-

naponta többször is át kellett 
öltözniük, hogy a vizes, át-
ázott ruhától nehogy megfáz-
zanak. 
 A legénnyé még nem ser-
dült, fiatal fiúk először a ke-
resztanyjukhoz mentek, akit 
az ott kapott vízzel meglo-
csoltak, jutalmul 8–10 hímes 
tojást kaptak. Ezután a roko-
nokhoz, majd a szomszédok 
lányaihoz mentek. A legények 
locsolását a lányok húsvéthét-
fő délutánján személyesen 
vagy leánypajtásaikkal elkül-
dött tojásokkal viszonozták. A 
locsolás jutalma általában fes-
tett (hímes) tojás volt, melyet 
a lányok maguk díszítettek. Ér-
dekes szokás volt néhány he-
lyen, hogy kedden a lányok lo-
csolták a legényeket!
 Erdélyben egyes helyeken 
még manapság is élénken él-
nek a Húsvéti hagyományok: a 
ház ormára helyezett feldíszí-
tett zöldág és nyitott ajtó jelzi, 
hogy várják a köszöntő locso-
lókat, illetve néprajzkutatók 
zászlós, zenés, hajnalozó-ön-
töző szokásokról is beszá-
molnak. A dunántúlon főleg a 
húsvéti locsolás újabb, város-
ias jellegű szódavizes, szagos 
vizes (kölnis) módja ismert 
“modern” locsolóversek kísé-
retében. 

Harangoznak húsvétra, 
leszakadt a tyúklétra,
Kezdődik a locsolás, 
nekem is jár egy tojás,
Kívánok nektek boldog 
húsvétozást!

Kellemes Húsvéti 
Ünnepeket kívánunk 
minden kedves 
Olvasónknak!          

 B. I.

sikék kíséretében, adomány-
kérés céljából újabb keletű. 
Valamikor a bandákba verő-
dött legények a lányokat a 
kúthoz hurcolták, egész vödör 
vízzel leöntötték, nehogy ke-
lések legyenek rajtuk. Másutt 
szervezetten történt a húsvé-
ti locsolás, öntözködés. A le-
gények már vasárnap este to-
jást szedtek a lányos házaktól. 
Másnap reggel, előre megbe-
szélt helyen szalonnát kaptak, 
és ott tojásrántottát készítet-
tek és el is fogyasztották. A to-
jáshéjakat annak a lánynak az 
ablaka alá szórták, akire hara-
gudtak valamiért. Ezután el-
indultak locsolni. A lányok 
igyekeztek elbújni, akit meg-
találtak, azt a kúthoz vitték 
és vödörszám hordták rá a vi-
zet. Ez bizony nem volt valami 
kellemes élmény. A lányoknak 

jást, mint a termékenység, az 
élet és az újjászületés szimbó-
lumát, minden ősi vallásban 
megtaláljuk. A Nap tiszteleté-
re a kínaiak már 5000 évvel ez-
előtt a tojást pirosra festették. 
Az egyiptomiaknál volt egy is-
tennő, akinek a neve lefordít-
va Ős–tojást jelent, neki tu-
lajdonították az emberek az 
életerőt. Valamikor a tojásfes-
tés pogány szokás volt és eb-
ből Kr. u. 200 körül a rómaiak 
teremtettek keresztény ha-
gyományt.
 A húsvéti tojás karrierje 
valószínüleg a középkorban 
kezdődött. Akkoriban volt szo-
kás a bérleti díjat  és az adót 
tojás, tyúk és nyúl formájában 
megfizetni, méghozzá éppen 
Húsvét idején. Ebből az „adó-
tojásból“ vált később a húsvé-
ti tojás, amit csak a reformáció 

A víz sokszor tönkretette a lányok gyönyörű, ünnepi ruháját

Magyaros festett húsvéti tojások
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Sajátos hangulata van a tavaszváró idő-
szaknak: úton-útfélen, kertekben, nyílik 
a fűzfa és a nyárfa bimbós ága, a barka, 
sárgállik az aranyeső és virít a nárcisz. 
Megjelenik a hónapos retek, az „illatos” 
újhagyma, a sóska, a saláta. A húsvétvá-
ró hét az ünnepi falatok előkészítése je-
gyében telik. 
 Az ilyenkor asztalra kerülő hagyo-
mányos ételek között első helyen a 
nagycsütörtöki menü szerepel. Ezt a 
napot a magyar népnyelv „zöldcsütör-
tök”-nek hívja, ekkor kerül asztalra az 
első tavaszi zöldfőzelék, a paraj. Ha-
gyományosan tejjel készítik, s rántott 
zsemle, vagy sima bundás kenyér jár 
hozzá.
 Nagypéntek hagyományos étele a 
borleves, a töltött tojás és a hal, ame-
lyet ízlésünknek megfelelően, bárhogy 
készíthetünk.
 Nagyszombaton este pedig meg-
szegjük a húsvéti sonkát! Sonka nélkül 
nincs Húsvét – a magyar ember szerint 
-, de itt nem az áruházláncok gyorspá-
colt, „füstízzel” átitatott, szivacsszerű 
valamijéről van szó, hanem arról a jól 
megtermett, megfelelő fűszerezéssel, 
kellő ideig pácolt, enyhén füstölt ser-
téscombról (vagy legalábbis egy darab-
járól), amelyet idejében beszereztünk 
egy jóféle hentestől, illetve a piacon 

HÚSVÉT A FEHÉR ASZTALON
egy (valóban) őstermelőtől. Tudom, 
most szisszennek föl a háziasszonyok a 
pénztárcájukat féltve: igaz drágább, de 
higgyék el megéri! A sonkát 
egy jókora edényben, 
fedő alatt, szép 
lassan, csendes 
bugyborékolás-
sal addig kell 
főzni, míg a ki-
álló csontján – ha 
van benne – fordí-
tani tudunk egyet, vagy a 
bőrét villával könnyűszerrel beszakít-
hatjuk. A hozzávaló tojást – mosás után 
– a sonkával együtt főzzük, mert ma-
gukba szívják a füstölt hús finom zama-
tát. A megfőtt sonkát levesszük a tűz-
helyről, a sonkát azonban csak akkor 
vesszük ki a fazékból, amikor már levé-
vel együtt teljesen kihűlt. A hideg son-
kát vékonyan beecsetelhetjük átlátszó, 
folyékony aszpikkal, amely megdermed 
rajta, s szépen csillog. A tálon mellette 
kell, hogy díszelegjenek a negyedekbe 
vágott főtt tojások, és a reszelt, esetleg 
majonézes torma. 
 A sonkát melegen is tálalhatjuk, ak-
kor azonban a főzésnek közvetlenül az 
étkezés előtt kell befejeződnie, mert 
felmelegíteni vétek volna. A forró son-
kát borsó-, lencse- vagy burgonyapüré-

vel, esetleg sóskával vagy parajjal rak-
juk asztalra.
 Ezen az estén az édes, diós és mákos 
sütemények mellett, elmaradhatatlan a 
húsvéti „patkó”. Sok helyen nem kenyeret 
esznek a sonkához, hanem húsvéti patkó 
kalácsot, ami ma már több helyi boltban 

kapható Húsvétkor, régen ter-
mészetesen otthon ké-

szítették 
 Húsvét vasár-
nap szenzációja, a 
hagyományos ma-

gyar konyha legillen-
dőbb eledele a bárány. 

Levest is készíthetünk belő-
le, vagy csípős tárkonnyal pikánsan fű-
szerezett erdélyi becsináltat. A bárány-
pörkölt és a tejfölös-paprikás bárányhús 
is helyet kaphat az ünnepi asztalon. Ke-
vesen tudják, hogy a gyenge bárány 
rántott combszeletei, vagy ropogósra 
sült, szalonnával tűzdelt gerince, töltött 
combja, roston pirított bordája egyaránt 
fi nom, s nagy sikert arató különlegesség.
 A húsvéti bárányhoz jól illenek a fi-
nom zöldfőzelékek, a vajon párolt zöld-
orsó, a friss fejes saláta, vagy a galamb-
begy (madár) saláta, az uborkasaláta, s 
a tepsiben sült, pirított burgonya. 
Húsvét hétfőjén a hagyományos ele-
del a rántott fiatal jérce, amelyhez elő-
ételnek a megmaradt sonkát, vagy ka-
porral ízesített erdélyi töltött káposzta 
kínálunk.

És akkor jöjjenek a receptek!

HÚSVÉTI PATKÓ: Hozzávalók: 60 dkg 
liszt, 3 dl tej, 1 teáskanál cukor, 2,5 dkg 
élesztő, 1 tojás, 10 dkg vaj, 1 kávéskanál 
só, 2 evőkanál cukor. 
 A cukros tejben felfuttatjuk az élesztőt. 
A tojást felverjük. A lisztet dagasztótálba 
tesszük, ráöntjük a tojást, a megolvasztott 
vajat, adunk hozzá 1 kávéskanál sót, és 2 
evőkanál cukrot. A megkelt élesztős tejet 
is beletesszük, és jól kidolgozzuk a tésztát. 
Cipót formázunk belőle, ezt fél órán át pi-
hentetjük. Amikor megkelt, lisztezett desz-
kára borítjuk, kézzel szétlapítjuk, és félbe-
hajtjuk – patkó alakot formázunk belőle. 
Kikent tepsiben még fél órát állni hagyjuk, 
felvert tojással megkenjük, majd kb. 50 
perc alatt megsütjük. 

TÁRKONYOS BÁRÁNY: 1 kg megtisztí-
tott, megmosott, darabokra vágott bá-
rányhúst forró zsírban kb. 20-25 percig 
pároljuk. Akkor bőven föleresztjük vízzel 
és puhára főzzük. Közben szép, piros rán-
tást készítünk, feleresztjük a bárányhús 
levével, beleteszünk 15-20 apróra vágott 
friss tárkonylevelet, egy darabig még főz-
zük, s aztán összekeverjük a megfőtt bá-
ránnyal. Citromlével és tejföllel ízesítjük.BORLEVES: 1 liter jó asztali bort fel-

forralunk, beletesszük 1 citrom levét, 
kevés darabos fahéjat, 1-2 szegfűsze-
get és 1 citrom darabokra vágott hé-
ját. 8 tojássárgáját habosra keverjük 8 
evőkanál cukorral s a forró bort – foly-
tonos keverés mellett – lassan rászűr-
jük. Újra a tűzre tesszük és habverővel 
(kéziturmix-szal) addig verjük, míg jól 
megsűrűsödik. (Ha gyerekek is esznek 
belőle hígíthatjuk vízzel, akkor keve-
sebb bor kell hozzá.) Átszűrve tálaljuk.
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Ingyenes apróhirdetési kupon sződligeti lakosok részére, max. 15 
szóig. Hirdetését leadhatja telefonon: Kolozsi Ferencné, 06/27-590-236, 
e-mail-en: kolozsine.marika@szodliget.hu, vagy a Polgármesteri Hivatalban 
a mellékelt kuponon. (Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni!)

A hirdetés szövege:

A hirdetés feladója

Név: 

Cím: 

Telefon:                                                      E-mail cím:  

KOS (márc.21-ápr.20)
A közlekedésben sok problémára szá-
míthatnak ebben az időszakban. Hol az 
autójuk hagyja őket cserben, hol meg-
büntetik gyorshajtásért. Üzleti és pénz-
ügyi szempontból kedvezően alakul a 
helyzet, bár a szerződések megkötését 
nem szabad elhamarkodniuk, s ha nem 
biztosak dolgukban inkább fordulja-
nak szakemberhez. A családi életük ki-
egyensúlyozott, bár ez inkább köszön-
hető házastársuknak.

BIKA (ápr.21-máj.20) 
Akik állás nélkül vannak, azoknak most 
több lehetőségük is adódik munkát vál-
lalni. Jól fontolják meg, hogy melyiket 
választják, mert később már nem tud-
nak ezen változtatni. Ebben az idő-
szakban emberi kapcsolataik is kiszé-
lesednek, akár egy új barátra is szert 
tehetnek. Pénzügyi helyzetük kiegyen-
súlyozott s ez nem is változik.

IKREK (máj.21 – jún.21)
Hivatásukban jelentős előrelépésre szá-
míthatnak. Ez fizetésemeléssel is együtt 
jár. Valószínűleg a követelmények közé 
tartozik az is, hogy egy idegen nyelvet 
meg kell tanulniuk. Az új helyzet miatt 
sokat kell dolgozniuk, s kevésbé tudnak 

HOROSZKÓP ÁPRILIS 15-TŐL MÁJUS 15-IG 
szerelmi ügyeikkel foglalkozni. Kedve-
sük viszont nem nézi jó szemmel, hogy 
háttérbe szorul. Új gépkocsi vásárlásá-
ra kedvező ez az időszak.

RÁK (jún.22-júl.22)
Külföldi útjuk nagyon jól sikerül. Rá-
adásul olyan emberekkel is megismer-
kedhetnek pihenés közben, akikkel a 
későbbiekben üzleti kapcsolatba kerül-
nek. Anyagilag eléggé kiköltekeznek, s 
lehetséges, hogy még a tartalékaikhoz 
is hozzá kell nyúlniuk. Ennek házastár-
suk nem igazán örül, aminek hangot is 
ad. Szerencsére sikerül meggyőzniük, 
hogy ezt a pénzt könnyen megkereshe-
tik újra.

OROSZLÁN ((júl.23-aug.23)
Egy építkezési tervük csak úgy válik 
megvalósíthatóvá, ha hitelt vesznek 
fel. Ennek szerencsére nincs különösebb 
akadálya, így gyorsan bele is fognak 
a munkába. Akiknek nincs partnerük, 
azok most egy nagyon szenvedélyes 
kapcsolatba bonyolódhatnak, de nem 
valószínű, hogy ebből egy tartós kap-
csolatot tudnak kialakítani.

SZŰZ (aug.24-szept.23)
Ingatlannal kapcsolatos gondjuk meg-
oldódik ebben az időszakban, akár ven-
ni akarnak, akár eladni. Egyik barátjuk 
most köt házasságot, s a nászajándék 
kiválasztása elég nagy gondot okoz-
hat. Vállalkozásukban sok problémá-
val kell megküzdeniük, de ennek ellené-

re szépen gyarapodnak, bár a kiadásuk 
is elég sok. Egy külfölddel kapcsola-
tos tárgyalásuk megfeneklik, de ezt ne 
bánják, mert nem biztos, hogy túl sok 
jót hozott volna számukra.

MÉRLEG (szept.24 – okt. 23)
Nagyon sok munkájuk lesz most. Ez az 
anyagi helyzetükön meg is látszik majd. 
Sok olyan dolgot tudnak vásárolni, 
amire már régóta fájt a foguk, de nem 
volt eddig keret rá. Szerelmi életükben 
viszont nem a kedvező tendenciák ér-
vénysülnek. Kedvesükkel akár szakítás-
ra is sor kerülhet, s nagyon csalódottak, 
hogy nem tudták másképp megoldani 
ezt a helyzetet.

SKORPIÓ (okt.24 – nov.22)
Vállalkozásukkal és üzleti ügyeikkel 
vannak a leginkább elfoglalva. Szin-
te egyik tárgyalásról a másikra rohan-
nak, s ez roppant fárasztó. Fordítsanak 
figyelmet egészségük megőrzésére, fő-
leg az étkezés terén. Családjuk szeren-
csére elég türelmes velük, s így nyu-
godtan a munkájuknak szentelhetik a 
figyelmüket.

NYILAS (nov.23 – dec.21)
Kreatív ötleteik megvalósításán fára-
doznak. A kezdeti nehézségek ne szeg-
jék kedvüket, mert terveik realizálha-
tóak. A házasságukkal kapcsolatos 
feszültségeket sikerül elsimítaniuk, bár 
ez nagymértékben múlik párjuk alkal-
mazkodó készségén. A hétvégéket a 

családjuknak, gyermekeiknek tudják 
szentelni, s vidéki kirándulásokat tesz-
nek.

BAK (dec.22 – jan.20)
Munkájuk során olyan emberekkel ke-
rülnek kapcsolatba, akikben nem túl-
ságosan bíznak. Ám végül kellemesen 
csalódhatnak, mert sokkal többet kap-
nak a várt teljesítménynél. Egy üzle-
ti ügyük nagyon szerencsésen alakul, s 
ebből jelentős haszonra tehetnek szert. 
Öltözzenek az időjárásnak megfelelő-
en, mert könnyen megfázhatnak ebben 
az időszakban.

VÍZÖNTŐ (jan.21 – febr.19)
Hivatásuk kapcsán több vidéki utat is 
tenniük kell. Örülnek ennek, mert ve-
zetés közben lesz idejük a jövőjükön, a 
távlati terveiken elgondolkodniuk. Ked-
vesükkel szeretnék szorosabbra fűzni a 
kapcsolatukat, és ha házasságra nem 
is, de az összeköltözésre egyre inkább 
meg lesz az igényük.

HALAK (febr.20-márc.20)
Új szerelmi kapcsolatukra koncentrál-
nak leginkább. Romantikus hangula-
tukat partnerük is átveszi, s remekül 
megértik egymást. Hivatásuk területén 
most nem kell annyira odafigyelniük, 
mert szinte magától elrendeződik min-
den. Egy vidéki rokonuk meglátogatja 
őket, s most a régi nézeteltéréseket is si-
kerül tisztázniuk.
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13 ÓRÁTÓL FOLYAMATOS PROGRAMOK:
Kisvonatozás ( 300 Ft/menet)
Lovaglás ( ingyenes)
Motorcsónakozás és csónakázás (ingyenes)
SUZUKI versenyistálló által bemutatott versenyautó (ingye-
nes)
Kézműves foglalkozások
Arcfestés, henna, lufi 
Kürtös kalács, perec árusítás

KÜLSŐ SZABADTÉRI SZÍNPAD INGYENES PROGRAMJAI:
14 óra 30 perc néptánc bemutató 
15 órakor Dunakeszi Művészeti Iskola tanítványainak mu-
sical bemutatója
17 óra  Gödi Gézengúzok  (a SCHERZO Zenés Színpadok Or-
szágos Fesztiváljának II. helyezettjei) adják elő Móricz Zsig-
mond: Légy jó mindhalálig című művéből készült musicalt

Sokszor hallom az idős- és középkorosztály szájából szép em-
lékként felidézve a Parkszínpad és környékének múltbéli vi-
rágzó életét.
„Micsoda bulik, koncertek, majálisok voltak ott!”
 Emlékezünk és visszasírjuk azokat a szép időket, mel-
lé téve a „Bezzeg most nincs semmi!” mondatot.
 Többen aktív szervezői, kétkezi létrehozói voltak a régi 
rendezvényeknek, szervezték, 
segítették társadalmi munká-
ban az eseményeket.
 Tisztul, szépül a Du-
na-part, süt a Nap is, 
a megszokott rendez-
vények már felsorakoztak 
dátumaikkal, főzhetünk a ván-
dor fakanálért, rúghatjuk a labdát, 
lesz KRESZ NAP és Veterán-
találkozó és reményeink 
szerint élet költözik 
a Parkszínpad falai 
közé is.
 Még esett a hó 
és küzdöttek a 
gázkazánok a mí-
nuszokkal, amikor meg-
született a gondolat, ma 
már rövidujjban lobogtatjuk 
a reményeink szerint minden-
ki megelégedésére összeállított prog-
ramot. Heteken át jártuk a sződligeti 
cégeket, vállalkozásokat beszélve ál-

mainkról egy kis támogatás reményében, mert az álmokat 
erősen forintban kell mérni manapság ha, tetszik, ha nem.
 Örömünkre szolgált, hogy szinte mindenki adott lehetősége-
ihez mérten s ezzel olyan alapokat teremtettünk a rendezvény-

hez, ami lehetőséget biztosít ahhoz, hogy 
bár belépőjegyet kell árusítanunk, de ez a 
mai árakhoz képest nem lesz drága.

 Persze messze még a kész, segítő 
kézre, szervezői feladatokban 

munkát vállalókra a rendezvé-
nyen feladatot teljesítőkre to-
vábbra is szükségünk lenne, 

így itt és most is kérünk min-
denkit, ha lehetősé-
gei engedik, tetszik 

a kezdeményezésünk 
,csatlakozzon csapatunkhoz.
 Segíteni viszont egy na-

gyon kellemes módon is 
lehet:

Jöjjenek el 2011. jú-
nius 24-én a ren-
dezvényre, érezzék 

jól magukat, örüljünk 
együtt annak, hogy 

éledezik újra Sződliget Parkszín-
pada és környéke!

Várjuk önöket!
A szervezők nevében: 

Kovács Krisztina 
és Szigeti Anita

                                                                               

Ébresztő Parkszínpad!

PARKSZÍNPAD PROGRAMJAI:
16 órától ALMA együttes
18 órától Nemadomfel együttes koncertje
20 órától Gary Moore emlékkoncert az Empthy Rooms 
együttes közreműködésével vendég Tátrai Tibor

PROGRAMZÁRÁS 22 ÓRAKOR TÁBORTŰZ GYÚJTÁS A RÉTEN.
/elővételben ALMA együttes  belépő 900 Ft a helyszí-
nen 1200Ft, esti koncertek elővételben 1100 Ft helyszínen 
1400Ft,kombinált jegy csak elővételben 1700 Ft az ALMA 
együttes koncertjére 3 év alatt ingyenes a belépés)

SZŐDLIGETI DUNA-PARTI NYÁR 
 2011. június 24. programja
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