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2011. július 1-től Sződligeten állandó a rendőri jelenlét. E 
naptól működik a rendőrség helyi körzeti megbízotti iro-
dája. Szervezetileg a körzeti megbízott a Váci Városi Rend-
őrkapitányság állományába tartozik, de mint körzeti meg-
bízott, kizárólag  Sződ és Sződliget községekben látja el 
feladatait.  
 Talán sokan nem tudják, de Sződligetnek eddig is volt 
körzeti megbízottja, aki az Őrbottyáni Rendőrőrshöz tar-
tozott, és amely 17 – igen, egyszerre tizenhét! – községért 
volt felelős. Könnyen kiszámítható, hogy mennyi idő jut-
hatott egy településre. Ezt láttuk is – pontosabban nem 
láttunk – csak nagyon-nagyon ritkán és elvétve – rendőrt 
a faluban. 
 Latorovszky Gábor rendőr őrnagy, a Váci Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi osztályának vezetője lapunknak elmond-
ta, hogy teljesen átszervezik a környező településeken a 
rendőri munkát. A cél, hogy mindenütt lehetőleg a helyi vi-
szonyokat ismerő rendőr teljesítsen szolgálatot és – bár más 
feladatai is lesznek – sokkal több időt tudjon eltölteni a te-
lepülésen. Remélhetjük tehát, hogy Sződligeten a rendőri 
munka sokkal hatékonyabb lesz a jövőben.  
 Az önálló, helyi „KMB”  kinevezését 
a sződligeti polgármester „járta 
ki” és az irodát is a helyi önkor-
mányzat biztosítja az iskola 
melletti Bagolyvár épü-
letének földszinti he-
lyiségében, amit kife-
jezetten erre a célra 
újíttatott fel és alakí-
tott ki a hivatal.
Biztos, hogy a rend-
őr rendszeres jelen-
léte is visszatart majd 
sok bűnözőt és rend-
bontót. A lakosság biz-
tonságérzete jelentősen 
növekedhet. A KMB iroda a 
nagyobb biztonság érzetét hoz-
hatja a faluba – akár a bűnesetekre, 
akár a helyi rendeletek, vagy a közlekedési 
szabályok betartatására gondolunk. 
 Ha valaki már járt az Egyesült Államokban, az tudja, 
hogy ott a rendőrnek milyen tekintélye van. Ott az embe-
rek bizalommal fordulnak a rendőrökhöz és mindenben 
segítik a munkájukat. A helyi rendőr már az óvodába rend-
szeresen eljár a gyerekekhez – névről ismeri legtöbbjüket 
és a gyerekek is névről ismerik őt. Figyelemmel kíséri éle-
tüket az iskolában is és a gyerekek tudják, hogy bármikor 
fordulhatnak hozzá segítségért. Tudják ezt a felnőttek is, 
mert gyerekkorukban megszokták, megtanulták. A rend-
szer kialakít egy bizalmi kapcsolatot a törvénytisztelő la-
kosság és a rendőrség között. Ez egyrészt könnyebbé te-
szi a szabályok betartatását, hiszen mindenki tudja, hogy 
a rendőr mindig ott van és ha kell közbelép, sőt, büntet is. 
Ha pedig valaki mégis áldozattá válna, akkor is bizalom-

SZŐDLIGETI „SERIFF”

Végre 
teljesült minden jóérzésű 

sződligeti régen dédelgetett vágya: mire 
ez a lapszám megjelenik saját rendőre lesz a 

településnek! Örülünk ennek a változásnak, mert az 
amerikai filmekből jól ismert, kisvárosi rendőr közvet-

len kapcsolata a lakossággal végre nálunk is kialakulhat. 
Jó, ha közöttünk él, dolgozik egy olyan ember, akit sokan 

ismernek, és aki mindenkit ismer, tudja, hogy kikre, 
mire kell figyelni, mi pedig bizalommal fordulha-

tunk hozzá, hogy megelőzzük a bajt, és mun-
kája nemcsak az utólagos retorzi-

ókból áll.

mal fordul a rendőrhöz, mert természetes 
a számára: a rendőr feladata, hogy 

szolgálja és védje őt. 
Győrff y Szabolcs, Sződliget 

rendőre is hasonlóan ter-
vezi munkáját. Szeretne 

nagyon jó kapcsola-
tot kialakítani a he-
lyi lakosokkal, szoro-
san együttműködni 
a polgárőrséggel, a 
civil szervezetekkel, 
az önkormányzattal 
és az intézmények-

kel. A 33 éves főtörzs-
őrmesternek, aki kö-

zel tizenöt éves rendőri 
tapasztalattal rendelkezik, 

személyes elhivatottsága is 
Sződliget közbiztonsága – ő maga 

is itt él családjával.
 Közös feladata és felelőssége az itt élőknek 

és az új „KMB”-nak, hogy a rendőri munka Sződligeten sike-
res legyen. A lakosságnak meg kell adnia a bizalmat, és nem 
„kekeckedő hatalomként”, hanem az őt szolgáló partner-
ként kezelni a rendőrt.  Neki pedig nap, mint nap meg kell 
szolgálnia ezt a bizalmat. Rajta és rajtunk egyaránt múlik, 
hogy a lakóközösség által tisztelt és tekintéllyel bíró „rend-
őr-ként”, vagy a viccek hőseként emlegetik-e majd. 
 Nem lesz könnyű dolga, mert sok és sokféle elvárásnak 
kell megfelelnie. Tisztelje a törvényt és a törvényességet 
mindenek fölött, intézkedjen határozottan, ha kell, de ne 
akadékoskodjon senkivel. Legyen objektív és megveszte-
gethetetlen. Tudja és vállalja büszkén: értünk van, bennün-
ket szolgál. 

Kitartást és sok sikert kívánunk munkájához!
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13,5 millió forint 
akadálymentesítésre
Az önkormányzat 13,5 Millió forint 
vissza nem térítendő támogatást 
nyert az Új Széchenyi Terv keretében 
beadott pályázaton a polgármesteri 
hivatal komplex akadálymentesítésé-
re. A tervek szerint a pénzből a hiva-
tal előtt parkoló épül, a bejárat kere-
kes székkel, babakocsival is könnyen 
megközelíthető lesz, megújul az épü-
let homlokzata és az épületen belül 
is lesznek fejlesztések. Például moz-
gássérülteknek is használható mel-
lékhelyiség kerül kialakításra és meg-
teremtik az egyablakos ügyintézés 
tárgyi- és technikai feltételeit. 
 Juhász Béla polgármester lapunk-
nak elmondta, hogy a sikeres pályá-
zattal a Tiszta Forrás Szövetség vá-
lasztási programjában szereplő több 
ígéretét is valóra válthatja a képvise-
lő-testület. A programban ugyanis ki-
emelt feladatként szerepelt a polgár-
mesteri hivatal akadálymentesítése 
és az egyablakos ügyintézés beveze-
tése. A pályázaton elnyert támoga-
tásból most mindkét feladat tárgyi 
feltételei megvalósulhatnak. Mindez 
teljes egészében pályázati pénzből és 
nem további hitelekből. A polgármes-
ter hozzátette, hogy ez csak az első lé-
pés – továbbra is figyelemmel kísérik 
a pályázati lehetőségeket és nagyon 

szeretné, ha a többi önkormányzati 
intézmény – különösen az óvoda, is-
kola és az orvosi rendelők – akadály-
mentesítése is megvalósulhatna a 
közeljövőben.

Nagyot kaszál 
az önkormányzat 
- fűnyírás saját kezűleg
A parlagfű vágása, a közterületeken 
a fű nyírása önkormányzati feladat. 
Ezt az elmúlt években külső vállalko-
zó végezte és 1,5…1,7 millió forintot 
fizetett érte a hivatal évente. Hogy 
a (parlag)fű nyírása milyen gyakran 
és színvonalasan volt elvégezve, az 
mindannyian láthattuk. A jelenlegi 
képviselő testület úgy döntött, hogy 
mostantól ezt a feladatot a hivatal 
saját maga végezze. A testület jóvá-
hagyta, hogy a község egy nagytelje-
sítményű fűnyíró-traktort vásároljon 
és a fűnyírási szezon idejére, 5 hó-
napra határozott idejű munkaszerző-
déssel alkalmazzon egy dolgozót, aki-

nek feladata kizárólag a közterületek 
zöld felületeinek rendben tartása. Ez 
a megoldás még az első évben – ami-
kor a drága járművet meg kell vásá-
rolni – sem kerül többe, mint a koráb-
ban a vállalkozónak kifizetett összeg, 
a jövőben pedig több százezer forint 
megtakarítást eredményez évente. A 
falu közösségi területein pedig igen-
csak meglátszik a rendszeres fűnyírás 
és odafigyelés.
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Ifjúsági Tanács 
alakult
A képviselő-testület szeretné a Sződ-
ligeten élők minél szélesebb körét 
bevonni a fontos döntésekbe és egy 
nyílt, átlátható önkormányzati mun-
kát kíván megvalósítani. Ennek kere-
tében került megválasztásra néhány 
hónapja az Idősek Tanácsa, amely-
be a helyi civil szervezetek jelöltek 
tagokat. Most a fiatalokon volt a sor 
– májusi ülésén a képviselő-testület 
megválasztotta az Ifjúsági Tanácsot. 
Mindkét szervezet véleményét kikéri 
az önkormányzat a fontosabb dönté-
sek meghozatala előtt és képviselőik 
tárgyalási jogkörrel vehetnek részt a 
testület munkájában. 

Komoly előrelépés 
a gát-projektben
Örömmel tájékoztatom Sződliget la-
kóit, hogy a gátépítési projekt végre-
hajtása során egy jelentős mérföld-
kőhöz érkeztünk: 2011. május végén 
a pályázatot koordináló közreműkö-
dő szervezet jóváhagyta az úgyneve-
zett részletes megvalósíthatósági ta-
nulmányt (RMT), amely a rövidesen 
benyújtásra kerülő második fordulós 
pályázat anyagának a gerincét adja. 
Ebben a dokumentumban kerültek 
rögzítésre a gát építésének műszaki, 
pénzügyi és környezetvédelmi részle-
tei, amelyek alapján a második fordu-
lóban községünk európai uniós és ha-
zai támogatási pénzből megépítheti a 
közel 400 sződligeti család ingatlanját 
védelmező árvízvédelmi létesítmé-
nyeket. Ez a gát az érintett ingatlanok 
védelmét nemcsak az árvíz ellen, de a 
mostanában újra felmerülő nagyvízi 
meder bejegyzési eljárással szemben 
is megvédheti majd.
Az RMT jóváhagyása nagy jelentőség-
gel bír a projekt történetében, ezért 
köszönetet érdemel mindenki, aki a 
tervezési munkában részt vett és azt 
támogatta.  Külön köszönetemet feje-
zem ki közreműködésükért Kemenes 
Lajos, Simon Elek, Bársony Antal, Dr. 
Hajós Béla és Dvornik Gábor uraknak, 
akik a részletes megvalósíthatósági 
tanulmány felülvizsgálatában sokat 
segítettek. Köszönöm lakótársaink tü-
relmét és támogató hozzáállását is és 

bízok benne, hogy hamarosan együtt 
örülhetünk a már megépült árvízvé-
delmi létesítményeknek.

Szabó Attila, 
alpolgármester, projektvezető

Közpark lett 
a faházas kemping
Megújult a sződligeti Duna-part 
egyik legszebb része, a Rákos pa-
tak torkolatánál lévő, „faházas kem-
ping”-ként ismert terület. A csaknem 
másfél évtizede elhanyagoltan álló, 
gazos, szemetes területet rendbe ho-
zatta az önkormányzat. A szeméttel 
telehordott, szétázott, korhadó fahá-
zak már olyan rossz állapotban vol-
tak, hogy valamennyit el kellett bon-
tani – azokat a rászoruló lakosoknak 
tüzelőnek ajánlotta fel a polgármes-
ter. A kerítést is elbontották, a régi 
betonalapokat eldózerolták és szép, 
egységes felületet alakítottak ki, 
amely gyepesítésre kerül és rendsze-
resen fogják gondozni. A több ezer 
négyzetméteres területet megnyi-
totta az önkormányzat, az a jövőben 
közparkként funkcionál. A kerékpár-
úton Göd felöl a községbe érkező-
ket így már Sződliget nevéhez méltó 
látvány fogadja és egy újabb, kelle-
mes időtöltésre, pihenésre, sporto-
lásra alkalmas közösségi tér jött létre 
a Duna-parton. 

Új dolgozók 
a hivatalban
Néhány személycsere történt a pol-
gármesteri hivatalban az elmúlt idő-
szakban. A szociális-, gyámügyi- és 
lakcím-nyilvántartási feladatokat 
ezentúl Fehér Irén látja el. Nagy Len-
ke a pénzügyi csoport munkájában 
vesz részt és kezeli a hivatal pénztá-
rát. A műszaki ügyek intézését pe-
dig Ruttkay Éva építész végzi. Az új 
dolgozók munkába állásával a hiva-
tali dolgozók létszáma nem nőtt – a 
nyugdíjazás és más okból távozott 
régi ügyintézők munkáját vették át.

Európai krikett bajnok-
ság lesz Sződligeten
Hamarosan elkészül a krikettpálya 
Sződligeten. Lapunkban korábban 
már hírt adtunk róla, hogy a Magyar-
országon kevéssé ismert, de egy-
re népszerűbb sportág szerelmesei 
megvásárolták a volt Wilker labdarú-
gó pályát és nem mindennapi beru-
házást terveznek ott. A pálya avatása 
várhatóan július végén lesz és augusz-
tus 21-27 között már komoly európai 
versenysorozatot tartanak sződligeti 
pályán, ahol nyolc ország krikettesei 
mérik majd össze tudásukat.

5

Megújuló utak
Az elmúlt két hónapban Sződlige-
ten közel egy kilométerrel nőtt a szi-
lárd burkolattal ellátott utak hosz-
sza. A polgármester által tavasszal 
meghirdetett útfelújítási program-
hoz több utca lakóközössége csat-
lakozott. Ezek az építőközösségek 
ingatlanonként 30…40 ezer Ft-tal 
járultak hozzá utcáik felújításához, 
ami a költségeknek kb. 20%-át fe-
dezte. A fennmaradó részt az önkor-
mányzat állta. Erre az anyagi fedeze-
tet az erdő-felújítás során kitermelt 
fa értékesítéséből teremtette elő a 
testület. Emulziós-kőszórásos út-
burkolatot kapott a Meggyfa utca, a 
Nyárfa köz és a Jókai utca. Az útépí-
tési program folytatódik, ősszel re-
mélhetően további földutak kaphat-
nak szilárd burkolatot.
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…egy kávé mellett…

Szélmalomharc?

Megannyi igaz, megszívlelendő, 
mély gondolat! És ezt nem vala-
mi tudományos könyvből, híres 
ember memoárjából idéztük. Egy 
közöttünk élő, hétköznapi ember 
mondatai ezek, aki szerénysége, 
egyszerűsége mellett mégiscsak 
különleges! 

„Egy vöröskeresztes táskába becsoma-
goltam a múltamat.” Így kezdi beszélgeté-
sünket Gönczöl Tamás, és már veszi is elő 
az értékes relikviákat: megsárgult újsá-
gokat, amelyek focista múltjáról szólnak, 
vöröskeresztes és véradó mozgalomban 
végzett munkájáért járó kitüntetéseket. 

- Egész életében harcolt az igazsá-
gért, segíti, gyámolítja a rászoru-
lókat, dolgozik a környezet tiszta-
ságáért, adományokat küld, segí-
ti, sőt tevékenyen részt vesz a Vi-
dám Lurkók nyári táborozásában, 
évek óta szedi a szemetet a vasút-
állomáson és még sorolhatnánk. 
Mi hajtja Önt, mi a mozgatórugója 
ennek a segíteni akarásnak?

- Talán a hit és valami belső tűz, makacs-
ság, a környezetem, a világ jobbá tételé-
re. Igaz, sziszifuszi munka, néha szinte re-
ménytelen, de azért sokszor sikert is hoz. 
És akkor már megérte! Én belső indíttatás-
ból csinálok bármit, nem azért, hogy sze-
repeljek, vagy rólam felvételeket készítse-
nek. Volt olyan társadalmi munka, ahol a 
legtöbb szereplő csak addig volt ott, amíg 
a fi lmfelvételek elkészültek, s amint el-
ment az operatőr azonnal eltűnt minden-
ki. Én ezt a képmutatást nem szeretem.

- Nagyon sok mindent tud Sződli-
getről, a sződligetiekről? Honnan?

-  Elsősorban itt élek gyerekkorom óta és 
a családom is. Anyám is itt járt iskolába, 
én is, ezért a régieket ismerem túlnyomó-
részt otthoni beszélgetéseinkből, az úja-
kat nem nagyon.             

- Akkor térjünk is mindjárt rá a 
kezdetekre! Mióta él Sződligeten?

-     Kiskőrösön születtem, de minden nya-
rat a nagyszüleimnél Sződligeten töltöt-
tem. 1959-ben költöztünk Sződligetre, én 
hetedik osztályos voltam, a nyolcadikat 
itt végeztem, 1965-ben pedig Vácon cuk-
rászként végeztem!
 A sporttal már kisgyerekkoromban 
megismerkedtem, talán ezért is történt, 
hogy amint kijártam az iskolát, behívtak 
katonának, 18 éves voltam akkor. Tábor-
falvára vonultattak be, szerintem „célirá-
nyosan”, mert akkor már Pest megyei if-
júsági labdarugó válogatott voltam. ! Ez 
nagy dolog volt egy vidéki gyereknél! Tu-
lajdonképpen mindig sportoltam, hiszen 
kézilabdáztam és fociztam is, ennek elle-
nére a kiképzéseken részt kellett vennem. 
Kétszeres élenjáró katonaként szereltem 
le. Én úgy voltam, hogy vagy csináltam 
valamit, vagy nem. 

-   Maximalista?
- Igen. Bak vagyok. Ez egy különleges ál-
lattövi jegy, mert aki önmagával szemben 
maximalista az elvárja a környezetétől is, 
hogy legalább a közelében legyen. Sze-
rintem elsősorban az életvitel kell, hogy 
rendezett legyen: munka, fegyelem, rend; 
ez az én hitvallásom.

-   Amit a katonaságnál megtanult, 
azt alkalmazza a civil életben is?

- Igen. A katonaság bizonyos értelemben 
fegyelemre tanít. Nem ártana a mostani 
fiataloknak sem!

- Térjünk vissza a futballista éveire! 
- A laktanyában kézilabdában és a futball-
ban is bajnokságokat nyertünk. Később a 
Pest megyei kézilabda bajnokságban ját-
szottunk, és akkor hívtak Dunakeszire. 

-   A kézilabda bajnokságból hogy 
lett futball?

- A Dunakeszi Vasutas Sportegyesület 
megkeresett, hogy vegyek részt egy pró-

bajátékon, ahol egy MN I/b-s csapat ellen 
kellett focizni  - egy járási első osztályú fel-
készültséggel! Miután ott jól szerepeltem 
1970-ben odaigazoltam, ugyanebben az 
évben elhelyezkedtem a Dunakeszi MÁV 
Járműjavító Üzemben, mint villanysze-
relő. Ott is dolgoztam egészen 2007-ig! 
Január 9-én onnan mentem nyugdíjba, 
mint raktárvezető.

- Ez alatt a 37 év alatt, volt-e va-
lamilyen pártnak, szervezetnek a 
tagja?

- Én mindig úgy éltem, hogy szembe tud-
jak nézni magammal a tükörben, az elve-
im mellett mindig kitartottam. Már a ma-
gam által fölállított elvek mellett. Az én 
értékrendem már gyerekkoromban kiala-
kult. Szerintem nem helyes, ha egy bizo-
nyos szint eléréséhez meglovagolja va-
laki a politikát, csak kisajátít egy posztot 
és családi vállalkozást csinál, majd jön 
egy pár ember, aki tapsol nekik, ahogy 
az mostanában divatos. Attól az ember 
nem lesz más, maga az ember, ha politi-
kusokkal, vagy ismert közéleti emberek-
kel fényképezkedik. Az emberek úgyis a 
tetteik szerint ítélik meg. Én soha semmi-
lyen pártnak nem voltam a tagja, viszont 
szervezetnek igen. 22 évig dolgoztam a 
Vöröskeresztben társadalmi munkában, 
és három cikluson keresztül az országos 
vezetőség tagja voltam. A legmagasabb 
szintű kitüntetéseket kaptam.

- Mi készteti még mindig Önt erre 
az elhivatottságra? Ez rengeteg 
idő és energia. Más férfiak nyilván 
ez idő alatt pecáznak, söröznek, 
tévét néznek.

- Otthonról hoztam magammal a vörös-
keresztes eszméket, hiszen édesanyám is 
aktivista volt. Szerintem aki bajban van, 
azt nem hagyhatjuk magára. Ez volt az 
elvem és ez ma is. Annak idején a nagy-
üzemben tizenegy alapszervezet műkö-

Szélmalomharc, a környezet kíméletlen szennyezése elleni küzdelem, 
a tisztaságra való igény megteremtése.
Soha nem voltam semmilyen pártnak a tagja, pontosan azért, 
hogy nyugodtan megmondhassam bárkinek a véleményem.
Az életben már annyi ellentmondással találkoztam!
Régen az embert a tettei minősítették, most a szavak minősítik
A katonaság bizonyos értelemben fegyelemre tanít. Nem ártana a mostani fiataloknak sem!
Én mindig úgy éltem, hogy szembe tudjak nézni magammal a tükörben, az elveim mellett mindig 
kitartottam.
Sokan csak a hatalmat szeretik és csak fölfelé néznek.
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77
dött, a gyári létszám közel fele, kilenc-
száz dolgozó volt a szakszervezet tagja! 
Ez nem kis szám! Évente átlagosan négy 
véradó napon több százan tartották a 
karjukat önzetlenül segítve az ismeret-
len bajba jutottakon. Készenlétben álltak 
életmentő műtétek véradásához a duna-
keszi, gödi, fóti, sződligeti munkatársak is. 
Szerveztünk csecsemőgondozó versenyt, 
meglátogattuk elhagyott idős vagy beteg 
kollégáinkat, az üzemei alkoholizmus el-
leni bizottság tagjaiként megpróbáltuk 
lebeszélni társainkat a túlzott italozás-
tól. Több gyermekotthonnak eszközöket, 
ajándékokat készítettünk, rokkant kollé-
gáinknak munkát szereztünk.

- Jól hangzik! Nekem van is némi 
nosztalgiám gyerekkoromból, 
még „abból” az időből. Édesanyám 
is véradó volt, mindig hozott haza 
valami finomságot, gyerekként a 
Balatonon nyaraltam több más 
munkásszülő gyermekével, volt 
néhány ünnep, amikor mindenki 
kivonult egy rétre piknikezni, szer-
vezett kirándulásokra jártak az 
emberek… Ma az emberek lassan 
már nem is beszélgetnek egymás-
sal, mert feszültek, nincs idejük, 
pénzük, energiájuk sem magukra, 
másokra meg pláne! Mi motiválja 
Önt, hogy „utolsó Mohikánként” 
még mindig segítsen az elesette-
ken, a rászorulókon, dolgozzon a 
környezet tisztaságáért?

- Az embert az serkenti bizonyos telje-
sítményekre, ha visszaigazolást kap ar-
ról, hogy elért valamit. Az ember akara-
tán kívül is eredmény centrikussá válik, és 
nem veszi észre, hogy megterheli bármi. 
„Megszállottá” válik. Ezzel a lelkesedéssel 
egyébként mindig mindenütt szívesen 
fogadtak.

- Hogy telik egy napja? 
- Általában fél öt körül fölkelek megreg-
gelizem és kimegyek takarítani a vasút-
állomásra. Azért ilyen korán, hogy minél 
kevesebben lássanak, mert vannak olyan 
emberek, akik megjegyzéseket tesznek. 
Sokan azt hiszik pénzért teszem, de nem 
azért. Mártír sem vagyok. 

 - Akkor miért?
- MÁV nyugdíjasként szedem a szemetet 
az állomáson, mert fontos nekem, hogy 
aki először Sződligetre érkezik, milyen 
benyomást kap a településről. Igaz, hogy 
ez MÁV terület, de attól még Sződliget. 
Szeretném, ha az utasoknak is volna igé-
nyük arra, hogy rendezett, tiszta állomá-
son várják a vonatot. 

 Szeretem a rendet és a tisztaságot. 
Ezt megcsináltam az előző önkormány-
zat idején is. A patakot is én takarítottam 
ki. Most elindult a napközis tábor az isko-
lában. Első dolgom volt, hogy lenyírtam 
a játszótéren a füvet. Van egy idős hölgy, 
akinek beázik a padlása megcsináltam a 
cserepet… Egyszerűen szeretek segíteni 
azoknak, akik rászorulnak. Nem szeretek 
ücsörögni, a tétlenséget nem bírom, de 
nem szeretek erről beszélni.

- Ott tartottunk, hogy reggel ki-
megy az állomásra takarítani. És 
utána?

- Hazamegyek, ellátom az otthoni mun-
kákat, utána elmegyek segíteni valakinek, 
ha szükséges. Foglalkozom a virágaim-
mal, gyönyörű pálmáim vannak, kirándu-
lok, biciklizek. Szóval elfoglalom magam.

-  A Pest Megyei Hírlap 1979. ápri-
lis 28-i száma szerint Ön a Sződli-
geti KSK csapatában játszott. Per-
sze ez egy kis műkedvelő csoport 
volt, ahol a gyerekek együtt rúg-
ták a labdát a hepehupás pályán 
a nagyokkal. Ön akkor így nyilat-
kozott: „Ezen a pályán földrajzlec-
kéket lehetne tanítani! … Ám ne 
higgye, hogy panaszkodunk. Én 
például játszottam az NB II-ben 
is, de sehol sem éreztem magam 
olyan jól, mint Sződligeten. Ha 
a körülmények rosszabbak is, itt 
valóban a játék öröméért fociz-
hatnak a gyerekek! Sajnálja, hogy 

ezek a jó hangulatú, 
barátságos meccsek 
már megszűntek?

-  Igen. A felnőtteknek, de 
a gyerekeknek még inkább 
szükségük van a mozgásra, 
a levegőre. Nem tartom he-
lyesnek, hogy manapság a fi-
atalok napjuk nagy részét a 
lakásban, a számítógép előtt 
töltik. Egyébként nekem is 
nagy élményt jelentenek a 
közös kirándulások, tábo-
rozások a Vidám Lurkókkal. 
Szeretek a fiatalokkal foglal-
kozni, megkérdezni, például, 
hogy miért cigarettáznak, az 
nem kulturális élet hogy sört 
isznak, és fújják a füstöt. Nem 
rájuk szólok, hanem megszó-
lítom őket és elbeszélgetek 
velük. És nem haragszanak, 
sőt nagyokat köszönnek utá-
na, jó kapcsolatban vagyok 
velük.

-  Mi a kedvenc időtöltése, van 
hobbija?

- Szeretem nézni a tévében a labdarúgó 
meccseket, hobbiszerűen virágokkal, fő-
képp muskátlikkal foglalkozom, pálma-
fákat szaporítok a magam kedvére és 
örömére. Hiába ajándékozok el egyet-
egyet néha, mindig azt mondják a tiéd 
szebb. Talán azért mert szeretem őket, 
beszélgetek hozzájuk, foglalkozom ve-
lük. Szabadidőmban szívesen kirándu-
lok, biciklizek, vagy felülök a vonatra és 
meglátogatok különböző városokat, mű-
emlékeket. Ezek nem véletlenszerű utak, 
mert tudatosan eltervezem, hogy mit 
szeretnék megnézni, melyik várat, kas-
télyt, és annak történelméről, hátteréről 
utánanézek az útikönyvekben. A környé-
ken lévő kulturális eseményeket is szíve-
sen látogatom. Fogom a hátizsákom, te-
szek bele egy kis kaját, egy üveg vizet, és 
már indulok is.
 Nekem például fájdalmas, ha Vácott, 
az ország egyetlen háromszögletű barokk 
terén leülök, gyönyörködöm az épületek-
ben és millió csikk, sörös doboz, szemét 
vesz körül. Hát így kell kinézni egy térnek, 
ami más „bánásmódot” érdemelne?

- Szóval mégiscsak szélmalom-
harc?

- Remélem nem. Egyszer, szép lassan csak 
eljutunk odáig, hogy mindenkinek igénye 
lesz a rendre, és a tisztaságra.

Bedő Ibolya
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I. rész

A Sződrákosi Téglagyár Társulat 
működése (1872 - 1878)

A Sződrákoson mindössze hét évig 
működő társulat működéséről keve-
set tudunk. A több forrásban 1869-
re datált alapítás tűnik a legbizonyta-
lanabbnak. A társulat vélhetően első 
alapszabálya 1872. július 23-án Pes-
ten kelt. Az okmányt a Földmívelés-, 
Ipar- és Kereskedelmi M. Kir. Minisz-
térium megbízásából Reitz Frigyes 
miniszteri tanácsos hagyta jóvá. Az 
51 oldalon 55 §-ba szedett kétnyelvű 
(magyar-német) működési szabály-
zat első két pontjában a társulat cél-
ja, cége és székhelye került rögzítés-
re: „A szöd-rákosi téglagyár-társulat 
azon célból alakult, hogy az iparrend-
szabályok szemmel tartása mellett 
Magyarország- és melléktartománya-
iban téglavetést, mészégetést, agyag-
árú-készítést stb. űzzön, létesítsen 
és felállíthasson, valamint is telkeket 
szerezzen, mindennemű építkezések-
re vállalkozzék és ezeket be is fejezze. 
A társulat czíme: „Szöd-rákosi tégla-
gyártársulat", németül: „Szöd-Rákoser 
Ziegelfabriks-Gesellschaft” és a pes-
ti kir. kereskedelmi- és váltótörvény-
széknél bejegyeztetik.” Az alapításkori 
tőke félmillió forint volt, amely 2500 
darab 200 forint névértékű részvény-
re lett felosztva. A társulat ügyeinek 
vezetését - az eddig ismeretlen nevű, 
de a fővárosban lakó -, hét tagú igaz-
gatótanács és a közgyűlés látta el. 
 Lónyai Menyhért pénzügyminisz-
ter titkára lovag Floch Henrik vélhető-
en a téglagyárban rejlő gazdasági le-
hetőség miatt vette meg 1871-ben a 
későbbi ezer holdas birtoknak helyet 
adó területet. 

 1875. április 25-én kelt a Sződrákosi 
Téglagyár Társulat két vezetőjének 
német nyelven papírra vetett levele a 
sződi jegyzőhöz, melyben arról nyilat-
koznak, hogy a téglagyár tégla ado-
mányozásával nem kívánja támogatni 
a sződi iskolaépítést.
 Galgóczy 1877-ben kelt megye-
monográfiája szerint a (Sződ)rákos-
patak a Duna torkolatához közel a 
Zöld-Rákos (sic!) nevet viseli. „Mellet-
te nagyszerű téglagyári épületek áll-

nak, melyeket a Sződ-rákosi részvé-
nyes téglagyári társaság építtetett, 
mely az itt található jó téglaanyagból 
sok építési anyagot szolgáltatott Bu-
dapestre, míg ott 1873 táján az épít-
kezések élénken folytak; az építkezé-
si forgalom megcsökkenése azonban 
megrontotta működését s a társaság 
a feloszlás küszöbén áll, éppen most 
levén közgyűlési napirenden a végle-
számolás.”  
1908. október 14-i számában a Váci 
Hírlap egy írásában így számolt be a 
sződrákosi téglagyár átalakításáról: 
„(…) A sződrákosi téglagyár környé-
künk egyik legrégibb ipartelepe, az 
utolsó két év alatt teljesen modernné 
vált. Amikor 1878-ban dr. lovag Floch-
Reyhersberg Henrik János nyug. m. 
kir. pénzügyi tanácsos a gyárat az ak-
kori részvénytársaságtól megvette, 
az üzem csakis kézi erővel ment (…).” 
A fenti újságcikk alapján állapítható 
meg a társulat működésének vége. 
(folytatjuk)                       Volentics Gyula

VOLT EGYSZER EGY TÉGLAGYÁR
Az agyagba égetett múlt emlékei Sződligeten is jelen 
vannak. Beszédesek a lakóházak bélyeges téglái, melyek 
zömében 1872 és az 1920-as évek közötti időszakban a 
helyi téglagyárban készültek. 
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Amint megjön a jó idő és kisüt a Nap leg-
többünkre azonnal rájön a „mehetnék”. 
Talán nincs is olyan ember, aki az egész 
évi robot után, ne vágyna egy kis pihenés-
re, kikapcsolódásra, új látványokra, vagy 
csak egy kis semmittevésre, lubickolásra.

A nyaralás egyébként nem a modern élet 
vívmánya: az emberek évszázadok óta 
ösztönösen vonzódnak a vízhez, tisztá-
ban vannak a magas hegyek, erdők leve-
gőjének élettani hatásaival. 
 Azonban nemcsak fizikai, hanem lé-
lektani hatásokról is beszélhetünk: az 
ezoterikusok szerint szellemünkre, el-
ménkre, lelkünkre is jó hatással van, ha 
vízparton, magas hegyen, egy csöndes 
zöld erdőben kapcsolódunk ki, pihenünk, 
meditálunk. Ezeknek a helyeknek ugyan-
is hatalmas energiájuk van, amelyet, ha 
megnyílunk, átadnak nekünk, feltölte-
nek bennünket – ami valljuk be őszintén 
– legtöbbünkre ráfér.
 Ahhoz, hogy nyaralásunk felhőtlen és 
kellemes legyen, mielőtt kiválasztanánk 
utunk célját, néhány dolgot meg kell gon-
dolnunk.

Árak – drága vagy olcsó?
Elsősorban föl kell mérni pénztárcánk „te-
herbíró” képességét! El kell döntenünk, 
hogy mekkora az az összeg, amelyet ne-
hézség nélkül ki tudunk fizetni. Ha kevés 
a pénzünk, ne vállalkozzunk nagyon drá-
ga utakra, érjük be egy olcsóbb szállodá-
val, egy önellátó apartmannal, mert az 
egy hét nyaralás hét hipp-hopp elillan, és 
marad a keserű szájíz, ha esetleg kölcsön 
kértünk, vagy hónapokig spórolnunk kell 
az egy hét luxus után. Ha drágább nyara-
lásra, körútra vágyunk, megoldás lehet, 
ha két évenként tesszük, előteremtve a 
szükséges összeget. Természetesen nem 
vagyunk egyformák: ha valaki itthon is 
egy bizonyos színvonalhoz, luxus körül-
ményekhez szokott, nyilván drágább, elit 
szállodába vágyik. 

Szálloda vagy apartman?
Mindkettőnek meg van az előnye és a 
hátránya. A szállodában igazán „nyaral-
hatunk”, hiszen ellátnak, kiszolgálnak 
bennünket, kitakarítanak utánunk, te-
hát minden olyan dologtól mentesülünk, 
amit otthon nap, mint nap meg kell ten-
nünk. Többféle étel közül válogathatunk, 
s nincs más dolgunk csak a semmittevés.
 A szállodák színvonalát csillagokkal 
jelölik. Az 1 *-os a legegyszerűbb, az 5*-
os a legjobb. Ez egy nemzetközi egyez-
ményen alapul, amely vonatkozik a he-
lyi besorolásokra is, azonban a szállodák 
minőségében egy kategórián belül mégis 
találunk különbségeket. (A Dubaiban
 - Egyesült Arab Emírségek- lévő Burj 
Al Arab szálloda hivatalos besorolása is 5* 
holott elvileg legalább 7 *-a kéne, hogy le-
gyen. Egy 1 hálószobás deluxe lakosztály 
ára egy fő részére egy hétre, szezontól füg-
gően 1-1,5 millió forint! Tunéziába elmehe-
tünk, szintén 5 *-os szállodába már 100.000 
Ft/főért.) Sok szálloda tükrözi a tulajdonos/
ok ízlését, rátermettségét, igényességét. 
Van rendkívül tiszta, jó színvonalú 3*-os, de 
van igénytelen, „lepukkant” 4-5*-os is. 

 Az apartmannal más a helyzet, álta-
lában önellátó az étkezés: igaz, hogy ott 
nem vagyunk időhöz kötve, akkor reg-
gelizünk, ebédelünk amikor akarunk, de 
tovább folytatjuk otthoni életünk meg-
szokott rítusait, vagyis vásárolunk, fő-
zünk, mosogatunk, majd takarítunk. Ha 
ezt napi háromszor megtesszük, már alig 
marad időnk, napozásra, fürdésre, kirán-
dulásra, meghitt együttlétekre. Bár a szál-
lodai árak – miután abban az étkezések 
is benne foglaltatnak - kicsit magasab-
bak az apartmanokénál, figyelembe kell 
vennünk a célország adottságait és árait. 
Egyrészt nem mindenhol lehet vásárolni 
olyan termékeket, amelyekhez mi szok-
tunk, másrészt az ételeket, italokat ott is 
meg kell vásárolni, sokszor igen borsos 
áron. Tény, hogy itthon kevesebbet fize-
tünk ha apartmant választunk amikor le-

foglaljuk utunkat, viszont külföldön ap-
ránként kifizetjük ugyanazt az összeget 
és akkor még dolgoznunk is kellett vele. 

 Az apartmanokat néha szintén csilla-
gokkal jelölik, ott azonban megkülönböz-
tetünk néhány dolgot: az apartman több 
légtérből álló (pl. nappali, háló, konyha, für-
dőszoba), a férőhelynek megfelelő ággyal 
és edényekkel. A stúdió egy légteret jelent, 
vagyis nincs külön hálószoba, nappali, a fő-
zés ott történik, ahol az alvás, illetve az ét-
kezés. A fürdőszoba természetesen itt is 
külön van. Megkülönböztetünk még „neve-
sített” és „no name”, illetve magán apartma-
nokat is. A „nevesített” apartmanokról pon-
tosan tudjuk hol helyezkedik el, láthatunk 
róla képeket, a magán apartmanokról pe-
dig nem: ezek általában standard típusok, 
és mindig a helyi idegenforgalmi központ-
ban döntik el, hogy éppen melyiket kapjuk. 
Természetesen itt is vannak besorolások: a 
100-200 méteren belüliek drágábbak, mint 
az 500-1000 méteren belül lévők. Van még 
egy kategória, amely ugyan ritka, de létezik: 
a szoba. Ez azt jelenti, hogy csak egy szo-
bát bérelünk (általában családoknál) für-
dőszoba használattal, de főzési lehetőség 
nélkül. Apartman foglalásánál fi gyelembe 
kell vennünk gyerekeink életkorát. Ha éjfé-
lig tartó kártyacsatákat rendezünk, a gye-
rekeknek szükségük van egy külön hálóra, 
ahol pihenhetnek, ha barátainkkal közös 
pl. négy-hatfős apartmant foglalunk tisz-
tában kell lennünk szokásaikkal, jellemük-
kel. Nem jó, ha mi a tyúkokkal fekszünk és 
hajnalban kelünk, ha ők pont fordított be-
állítottságúak. El kell döntenünk, hogy ki 
főz és mit, ki vásárol és ki mosogat, és ki 
használja először a fürdőszobát. A baráti 
társaságok általában azt gondolják, hogy 
„már nagyon régóta ismerjük egymást, 
jól megleszünk”, hazatérés után azonban 
sokszor sértődés van, még az is előfordul, 
hogy életre szóló barátságok bomlanak 
fel. Tudomásul kell vennünk, hogy min-
den családban mások a szokások, más az 
életritmus, s nagyon is érvényes a „lakva 
ismerni meg egymást” közmondás. A leg-
jobb kapcsolatok is tönkremehetnek, és ez 
nemcsak a barátokra vagy a rokonokra vo-
natkozik.

NYARALÁSI JÓTANÁCSOK
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Alighogy beköszöntött a jó idő számtalan érdekes, vidám 
programon vehettek részt a sződligetiek. Öröm sorolni eze-
ket a színes rendezvényeket, hiszen vidámságot, szórako-
zást, hangulatot hoznak hétköznapjainkba és ha csak rö-
vid időre is, de összehozzák az itt élő embereket. A sort az 
iskola „Föld napja” programja nyitotta, amelyen a gyere-
kek érdekes vetélkedőn vehettek részt és csaknem nyolc-
van facsemetét ültettek el. Néhány nappal később a Civilek 
Sződligetért Egyesület (CISZE) által szervezett, immár ha-
gyománnyá vált főzőversenyen mérték össze tudásukat a 
helyi baráti társaságok csapatai, ahol a CISZE vándor-faka-

Sikeres rendezvények, 
nyári kulturális programok

nala új gazdára talált – ezúttal a horgászok vihették haza. 
Ezzel egyidőben zajlott a „Rúgd a labdát Sződliget” kispá-
lyás focibajnokság. A muzeális járművek szerelmesei az im-
már hetedik alkalommal megrendezett Veterán autók és 
autósok találkozóján gyönyörködhettek szebbnél szebb és 
öregebbnél öregebb járgányokban. A gyerekek pedig já-
tékosan tanulhatták és gyakorolhatták a közlekedés sza-
bályait a Tiszta Forrás Szövetség szintén már hagyomány-
nyá vált rendezvényén a gyermek KRESZ-napon. Akik még 
emlékeznek az egy-másfél évtizede a sződligeti Park-szín-
padon megrendezett, akkoriban a fél Duna-kanyart idevon-
zó nagysikerű programokra, koncertekre, azoknak igencsak 
felcsillant a szemük az önkormányzat által szervezett Szent 
Iván napi rendezvény hallatán. Az első, hagyományterem-
tőnek szánt családi napon szó szerint telt ház volt a Duna-
parton, és mindenki jól érezte magát a színvonalas, nagyon 
sikeres rendezvényen. Az önkormányzat hangulatos kultu-
rális programokat szervezett egész nyárra a község főterére 
is. A „Péntek esti koncertek” rendezvény-sorozat keretében 
minden pénteken este 7 órától élő zene lesz a Petőfi  szo-
bor előtt, mindig más-más előadóval. A műsorterv alapján 
a könnyebb műfaj és a komolyzene kedvelői egyaránt jól 
érezhetik majd magukat. 

10
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AZ IDEJÉBEN FELISMERT MELLDAGANAT 
GYÓGYÍTHATÓ!                                                                                                           
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat.
A Sződligeten lakó 45–65 éves nők, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta 
eltelt két év, meghívólevelet kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják őket 
a Jávorszky Ödön Kórház-ban 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.  
Tel.: 06-27-620-620/1436. vizsgálatra.

Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat térítésmentes. Információ: Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tel.: 06-1/465-3823
2011. június: 10., 17., 24., 27., 29.

A sződligeti lakosok mellett ínycsiklandó illatokkal is 
megtelt április utolsó napján a helyi Kisrét. A Civilek Sződ-
ligetért Egyesület (CISZE) immár ötödik alkalommal ren-
dezte meg a különböző szervezetek, egyesületek, csopor-
tok részére a „Vándor fakanál” elnevezésű főzőversenyt.
 A 18 csapat nevezésével megrendezett eseményt Ju-
hász Béla polgármester nyitotta meg, majd elkezdődött 
az igen változatos étkek készítése. Idén a káposzta alapú 
fi nomságok jelentették a versenyfeltételt, így az egysze-
rű korhelylevestől, a csülkös-káposztás-kolbászos-babos 
ételkölteményekig a legkülönbözőbb falnivalók készül-
tek a bográcsokban. Főzés közben Molnár Ágoston har-
monika játéka adott alapot az induló szervezetek közötti 
jó hangulatú beszélgetésnek, tapasztalatcserének. Pont-
ban délben a szakértő zsűri tagjai – a Vidék Íze szakma-
gazin munkatársai –, megkezdték az értékelést, majd az 
eredményhirdetésre került sor. A szponzorok által fel-

ajánlott díjakat Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési 
képviselő adta át. 
 A második helyen a Sződligeti Túra Klub elzászi csül-
kös káposztája végzett, megelőzve a  település Jobbik 
szervezetének csülkös-babos káposztáját. Az idei főző-
verseny első helyét, és ezzel egy esztendőre a Vándor Fa-
kanál őrzésének jogát a Sződligeti Horgász egyesület kör-
mös-csülkös káposztája nyerte el.
 A rendezvény értékelésekor dr. Somogyi István, a 
CISZE elnöke örömét fejezte ki, hogy a község szervező-
déseinek színe-java ismét részt vett a jó hangulatú ese-
ményen, módot nyújtva egymás jobb megismerésére, a 
párbeszédre. Ígérete szerint a hagyomány jövőre is foly-
tatódik, a „Vándor Fakanál” tovább segíti a közösségek 
összeérlelését.
 A szervezők ezúton is megköszönik az esemény támo-
gatóinak a segítséget. 

Fakanalat fogtak a horgászok

Fotók: Bányavári Pál

A lehetőség adott! 
Éljenek vele!

Szodliget 2011 junius.indd   11 2011.07.15.   10:12:07



12

Itt-ott őszülő hajú, volt diákok 
gyülekeztek május 28-án az is-
kolában. Abban az iskolában, 
melyet annak idején a két ke-
zükkel segítettek felépíteni, 
mint az a folyosón lévő tabló-
kon is látható. Az öreg iskolá-
ban ismerkedtünk meg a betűk 
és számok világával és tanul-
tunk meg olvasni. Olyan taná-
rok és tanárnők segítségével, 
kiket nem felejtünk, míg élünk. 
Csak néhányat a sok közül: 
Gyenes, Gebora, Szádovszky, 
Kalmár, Fisher és nem utolsó 
sorban osztályfőnökünk, Zel-
ler Gábor. Megtisztelt, és eljött 
Sződliget élő legendája, Fodor 
Margit tanár néni is, aki alsós 
osztályban tanított. 
 Gönczöl Marika szervezé-
sének köszönhetően húszan 
szorongtunk a padokban és 
egymás szavába vágva kér-
deztük, ki, hogy van, hol él, mit 
csinál, hány unkája van, stb. 

Vidám zajos tizenévesek voltunk!
Vállunkon batyu, szemünkben könny,
ki erre- ki arra, de tele reménnyel,
ötven éve innen így ballagtunk!

S most? Jöttem hozzátok;
Ki a hetes? Jelentsen! De kinek?
Ki távozott véglegesen?
S tőletek kik eljöttek kérdem, „hogy vagytok”?
Látok még azért vidámságot?

Fáj, nagyon fáj búcsúzni tőletek, 
kik már nem vagytok
                                    békében nyugodjatok!

Mi most fogjuk meg egymás kezét,
s ünnepeljünk „ötven éves” vén diákok!
Azt mondják ennyi idősen bölcs az ember,
hát én ezt nem érzem! Inkább bizonytalan,
csodálkozó lettem!
                    Ennyi volt?

Az élet nagy mókamester, s mi
benne vagyunk a bohócok,
tehát mindenkit Isten hozott!

                                              Szeretettel: Bogina Mária

VOLT EGYSZER 
EGY VIII. OSZTÁLY
2011. május 28.
50. évforduló – Osztály létszáma 42 fő volt – ebből meghalt 9 – 18-an vettek részt a találkozón.

Majd egy perces felállással em-
lékeztünk azokra, akik már nem 
lehetnek közöttünk. Margit néni 
visszaemlékezéseit meghallgat-
va és megköszönve, Bogina Má-
ria ez alkalomra írt megható ver-
sét mondta el. Ezután lesétáltunk 
a Mátyás Étterembe, ahol fehér 
asztal mellett tovább nosztalgi-
áztunk a régi emlékekről. A han-
gulat fokozódott a jóízű falatok, 
és a Marika által készített gyö-
nyörű emeletes torta elfogyasz-
tása után. Itt-ott még a könny is 
kicsordult, mikor a tűzijáték fé-
nyében egymásra néztünk, és az 
elmúlt 50 évre gondoltunk.
 Igen, 1961-ben végeztünk és 
már 2011-et írunk. Rég volt, szép 
volt…

Jó egészséget, boldog, hosszú éle-
tet kívánok minden osztálytársam-
nak, aki velem végzett 1961-ben!

                                             Szeidl István

50
1961 – 2011

Nem, nem épített sínpályát az önkor-
mányzat, így nem a saját kerekein, 
hanem egy speciális teherautó pla-
tóján, de remélhetőleg véglegesen 
eltávozott a sződligeti Duna-partról 
a nosztalgia villamos. Biztosan van-
nak néhányan, akik majd nosztalgiá-
val gondolnak a kivénhedt és lepusz-
tult vas-szörnyetegre, de az itt élők 
többsége valószínűleg nem nagyon 
fog bánkódni a tájidegen sárga villa-
mos után.
 A villamost 2007. augusztus 20-
án avatta fel a község akkori polgár-
mestere és az akkori országgyűlési 

képviselő a sződligeti Duna-parton. 
A leselejtezett járművet 4 éve az ön-
kormányzat 300 ezer Ft-ért vásárolta 
meg a BKV-tól – ami ugyan nem óriá-
si összeg, de csak a villamos ideszál-
lítása a vételár többszörösébe került. 
Az elképzelés az volt, hogy egy nosz-
talgia-park épüljön a villamos körül a 
Duna-parton. Sok-sok millió forintért 
készült ezért a villamos mellé „váró-
terem”, színpad, aszfaltozott út, de a 
beruházásnak soha nem volt végig-
gondolt koncepciója és a kivitelezé-
sek is félbemaradtak. A jármű a gye-
rekeknek balesetveszélyes lett volna 
játszani, ezért folyamatosan zárva 
volt, raktárnak használták. Felavatása 

után néhány nappal a graffiti „művé-
szei” is megtalálták, így hosszú ide-
ig szolgált a vandalizmus látványos 
múzeumaként. A be nem fejezett – 
vendéglátó egységnek szánt – „vá-
róterem” pedig csak tovább növelte 
a sződligeti Duna-parton álló félkész 
épületek sorát.
 Az új önkormányzat egyik első in-
tézkedése volt, hogy vevőt találjon 
a villamosra, ami már decemberben 
sikerült is. Azt a Magyar Villamos-
történeti Egyesület vásárolta meg a 
korábbi vételárnak megfelelő össze-
gért, 300 ezer forintért és vállalta a 
szállítás megszervezését és költsé-
geit is. 2011. június 1-én, a Sződli-
geten oly sok tréfálkozásra okot adó 
villamos végleg eltűnt a Duna-part-
ról és méltó helyére, egy ipartörténe-
ti gyűjteménybe került Budapestre. 
Sződligetnek pedig maradt a „villa-
mospótló” táblával járó önkormány-
zati Multicar…

Elment 
a villamos…
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…Kakukkfű, kakukkszó, 
kirándulni volna jó!...

(Grillusz  V.)

      Akár ezzel a dallal is útjára indíthat-
tuk volna múlt év szeptemberében a 
Vackor Apró Természetjárók Körét.
      Lelkes kis csapat állt mellénk, és 
hisszük, hogy itt valami jó dolog van 
készülőben. Az első kirándulásunkon a 
kis csapat azonnal nagy csapattá ala-
kult. Minden várakozásunkat felülmúl-
ta a gyerekek lelkesedése és a szülők 
bizalma.
 A családok szombatról szombatra 
egyre jobban megismerik egymást, a 
gyerekek egyre büszkébbek rá, hogy 
„vackorosok˝. Kezd egy igazi közös-
ség kialakulni, akik összetartanak, de 
ugyanakkor mindenki felé nyitottak, 
aki velük szeretne tartani.
 Hisszük, hogy sok értéke van ennek 
a programnak: a természet szeretetére 
nevel, szemléletet formál,a szabadidő  
tartalmas eltöltésére szoktat – aminek 
talán majd hasznát veszik a gyerekek 
kamaszkorban is –, összehozza a csa-
ládokat, családok közötti barátságokat 
sző. Az emberi kapcsolatokról is szól. 
 Igyekszünk továbbra is színes prog-
ramokat szervezni szakmai támogató-
ink segítségével. 
 Köszönjük mindazoknak, akik lehe-
tőségük szerint támogatták az óvoda 
alapítványát, hogy minél több gyer-
mek vehessen részt a programjainkon, 
illetve segítették a rendezvényeinket, 
hogy a programok még színesebbek 
legyenek!

Támogatóink voltak:
Bajkán Center KFT • Meggyfa utcai ál-
lateledel kereskedés • Civilek Sződlige-
tért Egyesület • Börzsöny Alapítvány • 
Rábai Cukrászda • Borostyán ABC • Feri 
Vegyesbolt • Főtéri Zöldséges • CBA 

A jövő tanévben is várjuk a lelkes ter-
mészetjárók jelentkezését!
Kiss Ágnes és Fazekasné S. Mónika óvónők

A hosszú tél után végre előbujt a napocs-
ka, langyos sugaraival simogatva a fák rü-
gyeit.
 Előkéklett az első ibolya, vackukból 
előbújtak az erdő állatai, s a madarak 
édes éneke zengte be a tájat. Az apró ter-
mészetjáró Vackorosok is bakancsot húz-
tak, hogy együtt hódítsák meg a Gyadai 
rét tanösvényét, és fedezzék fel a tavasz 
szépségeit.
 A közel 40 fős csapat vidáman indult 
útnak Fazekasné S. Mónika és Kiss Ágnes 
vezényletével – akik ezen kirándulások 
megálmodói.
 A patakon átkelve üdvözöltük ˝Han-
gya Danit˝, majd rögtön játékba kezd-
tünk. A gyerekeknek különböző állatok 
„bőrébe bújva” kéréseket kellett megfo-
galmazni, mit szeretnének kérni a kirán-
dulóktól:
- Ne szemeteljenek! – kiabálta 
Bence, a ravaszdi róka.
- Ne hangoskodjanak! – mondta 
Eperke, aki barna szemű őzikének 
gondolta magát.
 A Nünüke nevű bogár kéré-
se, hogy ne tapossák el, s a sárga 
színben pompázó Gólyahír azt 
kérte, hogy ne tépjék le a kirán-
dulók. Annyira aranyosak voltak, 
mind kicsik és nagyok, ahogyan 
gondolkodtak, látszott, hogy jár 
a kis buksijuk.
 Kis séta után újabb játék kö-
vetkezett. A kismanók csukott szemmel fü-
leltek, hogy milyen hangokat hallanak az 
erdőben. 
 Aztán Varga Magdi – aki kirándulá-
saink˝ szellemi tőkéje˝ – különböző „kin-
cseket” rejtett el az egyik domboldalon a 
lehullott avarban. A gyerkőcök nagy lelke-
sedéssel keresgéltek. Megtalálták egy gyík 
ledobott bőrét, egy szarvasbogár letört 
szarvát, egy leesett madárfészket és az el-
gurult tojásokat. Volt kukac-keresés a „ma-
dárfi ókáknak”, felhangzott a harkály nóta 
is Gryllus Vilmostól, s közben a Vackor ta-
risznyába gyűlt a szép termés és levél. 
 Mikor kiértünk a nagy rétre, valami 
mesés látvány tárult elénk: több száz szín-
ben tündökölt a táj, a zöld megannyi ár-
nyalata pompázott a fákon, és a sárgától 
a lilán át a rózsaszínig minden virág más- 
más színben tündökölt. Itt készítette el 
mindenki palettájára a maga kis szivárvá-
nyát, melyek mind egytől egyig gyönyö-
rűek voltak.
 A végeláthatatlan zöld fűrengeteg fu-
tásra késztette a csapatot. Az utolsó játék 
váltóverseny volt, ahol a minisek és a na-
gyobbak vegyesen alkottak egy-egy csa-
patot. A nagyok voltak a madárszülők, 

VACKOROSOK A GYADAI RÉTEN

akik a miniseket, a madárfiókákat etették 
az előbb összegyűjtött kukacokkal.
 Az óvó nénik minden gyermeket csoki 
érmével és hatalmas puszival jutalmaztak.
  Ezután elértünk a Lósi-patakhoz, ahol 
kalandosan keltünk át a pallósoron.
 Így érkeztünk el kirándulásunk végál-
lomására, egy hangulatos kis erdei pihe-
nőhelyre, ahol kicsit kifújtuk magunkat, 

zó, 

beszélgettünk, és elkészült az elmaradha-
tatlan Vackoros csoportkép is.
 S ekkor körbenéztem… Jó volt látni a 
gyerekeket, kicsiket, nagyokat, ahogy fel-
szabadultan játszanak. Jó volt látni, hogy 
mindenki mosolyog, hogy mi szülők is ki-
csit megfeledkeztünk a monoton hétköz-
napokról, a gondokról, problémákról, a 
rohanó világunkról… jó, hogy az embe-
rek és családok közelebb kerülnek egy-
máshoz, hogy beszélgetünk, figyelünk
egymásra és nyitunk egymás felé.
 Jó volt kicsit szeretetben lenni!
 Ezúton köszönöm meg mindannyiunk 
nevében Móni néninek és Ági néninek 
ezeket a felejthetetlen hétvégi programo-
kat, az élményeket, a csodálatos helyeket, 
melyekre szombatról szombatra elkala-
uzolnak minket, hisz ezekkel a kirándu-
lásokkal, s a játékos feladatok segítségé-
vel vezetik rá gyermekeinket a természet 
iránti szeretetre, s ismertetik meg mifé-
le kincseket, értékeket, életeket is rejt az 
erdő, a rét, a természet.
 Hisszük és reméljük, hogy gyermeke-
ink ilyen indíttatással, szemlélettel, és a 
szeretet örökös jelenlétével kamaszkor-
ban is jó úton haladnak majd.

 S ha kedvet kaptál a természethez, 
egy kis mozgásra, jó hangulatra, akkor 
tarts velünk a következő kirándulásra!!!!
 Szeretettel Várunk Mindenkit!

Nagy Karolin
mini csoportos anyuka

Szodliget 2011 junius.indd   13 2011.07.15.   10:12:12



14

A reggeli első csengőszó ezúttal nem 
tanórákra, hanem ünnepélyes iskola-
gyűlésre hívta a diákokat. Jól tudták 
persze, hogy ama szerdai napon talán 
rendkívüli élményekben lehet részük. 
2011. május 11. – bárhogyan is gon-
doljuk – történelmi dátum diákjaink 
életében és a sződligeti általános is-
kola évszázados történetében is. Nem 
csupán a névadó és az iskolazászló 
ünnepélyes avatása teszi azzá, hanem 
annak a szívbéli összefogásnak a szán-
déka, amely az ünnepi műsor utolsó 
produkciójában fogalmazódott egye-
temes vággyá Szomor György dalá-
ban: „Nem vagy egyedül a sorsod szi-
getén, hisz összeköt a végzet, összeér 
a lánc…” – énekelte ötven diák a tor-
naterem színpadán, csaknem „felesel-
ve” Keller Péter lelket józanító gondo-
lataival, aki – Gárdonyi Titkos naplóját 
idézve – a szorongatottságból kive-
zető akarat, a tiszta fény ösvényének 
reményteljes útjáról beszélt. Na meg 
a közösség megújító erejéről, ami – a 
„nagy regény” nyomán – legalábbis 
a lelkekben, és nem a falak erejében 
kell csupán, hogy legyen. 

Május első hétvégéje, 
az édesanyák napja

 
Örömmel teli izgatottsággal ké-
szültünk az édesanyák köszöntésé-
re. Legtöbb vers meglepetés volt 
számukra, mert a tanulás folya-
matából most ők kimaradtak, nem 
kellett kikérdezni, tanácsot adni. A 
jutalom nem egy osztályzat ilyen-
kor, hanem az édesanyák és nagy-
mamák mosolya. Álljon itt az egyik 
elhangzott vers, melynek költője 
az iskolánk névadója.

Gárdonyi Géza: 
Mikor a gyermek gőgicsél
Mikor a gyermek gőgicsél,
az Isten tudja, mit beszél!
Csak mosolyog és integet…
Mit gondol? Mit mond? Mit nevet?

S mint virággal az esti szél,
az anyja vissza úgy beszél,
oly lágyan és oly édesen…
De őt sem érti senki sem.

Hogy mit beszélnek oly sokat,
apának tudni nem szabad.
Az égi nyelv ez. Mély titok.
Nem értik, csak az angyalok.

A nyolcadikos Sallai Fruzsina díjnyer-
tes logo-ját formázó Gárdonyi-plakett 
átadása, a Gárdonyi műveiből készült 
illusztrációk, a diáknapi vetélkedők, 
az ügyességi és logikai játékok méltó 
keretet adtak az első Gárdonyi-diák-
nap megrendezéséhez. Megtisztelő, 
hogy Keller Péter, Gárdonyi Géza déd-
unokája is eljött, magával cipelve a 
dédatyai örökség kedves terhét - egy 
íróként és pedagógusként is kiváló al-
kotóember magas igényű szellemisé-
gét. Melyet úgy sodor tovább a jelen 
s a jövő, ahogy az örökségért felelős-
séget vállalók – most már a Gárdonyi 
Géza Általános Iskola mindenkori nö-
vendékei is – cselekedeteikkel, szán-
dékaikkal alakítanak. 
Sosemvolt örömet éreztem akkor, 
amikor diákjaim – a pályázatra készül-
ve – délutánonként az egri várat mo-
dellezték, hiszen – ha néhány hétre is 
– de beléjük költözött egy csöpp fele-
lősség abból a hitbeli meggyőződés-
ből, hogy ezt a várat (iskolát) meg kell 
védeni.

     
 Dóra Zoltán, tanár

FÖLD NAPJA
 Az április 20-át megelőző napok-
ban az alsó tagozatos tanulók nagy 
izgalommal készülődtek a Föld nap-
ja programra.. Minden osztály igé-
nyesebbnél igényesebb menetlevelet 
készített. Eljött a várva-várt nap. Az 
osztályok óriási lelkesedés közepette 
haladtak állomásról állomásra, s köz-
ben játékosan ismerkedtek meg Föl-
dünk, környezetünk védelmével.
  Megköszönöm Kröel-Dulayné Var-
ga Magdolnának, Bódi Istvánné Zsu-

Ünnepélyes diáknapi programok 
a Gárdonyi Géza Általános Iskolában

 Sokakban felmerül a kétely: van 
még igény a versek tanulására, elmon-
dására, elszavalására, felolvasására az 
iskolai kötelező tananyagon kívül?
 A Sződligeten megtartott vers -és 
prózamondó verseny adja erre a kér-
désre a határozott igen választ.
 Iskolánk tanulóin kívül számos is-
kola ragadta meg ismét az alkalmat, 
hogy a diákjaik közül a legszebben 
szavalók benevezzenek az iskolánk ál-
tal szervezett versenyre. Jó volt látni 
a csillogó szemű diákokat, akik külön-
böző általuk választott verssel vagy 
prózával mérettették meg a tudásu-
kat. Minden korosztályban magas 
színvonalú előadásokat hallhattunk. 
 Köszönet illeti a zsűri tagjait, akik 
immár sokadszor a legjobbakat díja-
zással jutalmazzák, a résztvevőket di-
csérik és buzdítják a további megmé-
rettetésekre.

Sződligeti vers-és 
prózamondó verseny 

zsinak, Orosz Péterné Klári néninek, 
Bányavári Pálnak és minden kollé-
gámnak, hogy varázslatossá tették az 
alsós gyerekek számára ezt a napot.

A szervező:   Burik Antalné
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Sok-sok látogató a péntek 
és a kétséges időjárás elle-
nére is részvételével segí-
tette a kezdeményezést, mi-
szerint nem csak ruhájában, 
de lelkében is újraéledjen 
a Duna-part Sződligeten, 
hogy újra szóljon a zene a 
parkszínpad színpadán.
 Fél év munkájának, 
számtalan támogatónak és 
segítő embernek köszönhe-
tően jött létre az első csalá-
di rendezvény 2011. június 
24-én, és a sikernek köszön-
hetően ígérhetjük lesz jövő-
re második és reméljük az-
tán harmadik, negyedik… 
Családi Nap Sződligeten. 
 A több mint ezer látoga-
tó bizonyította, hogy a köz-
ség határain kívül élőket is 
ide tudjuk csalogatni, ha 
 Duna-partunk adottsá-
gait programokkal, szolgál-
tatásokkal egészítjük ki.
 Érkeztek Budapestről 
és ragadt a rendezvényen 
Nagymarosra igyekvő csa-
lád is, Dunakesziről és Göd-
ről csoportok utaztak hoz-
zánk a koncertekre. 
 Köszönet a rendezvé-
nyen segítőknek, annak a 
több mint ötven önkén-
tesnek, aki aznap reggeltől 
késő estig dolgozott azon, 
hogy minden zökkenőmen-
tes legyen. 

Szervezők

Lesz folytatás… 

15
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Ismeri Önmagát? Lássuk csak!
Játékos tesztünkből – amelyet azért 
érdemes kicsit megszívlelni - megtud-
hatja, hogy mennyire szerény vagy 
nagyképű ember Ön.
Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly 
módon, hogy jelölje meg az Önhöz 
legközelebb álló választ, adja össze a 
pontszámokat, majd lapozzon a meg-
fejtésekhez.

1. Milyen autót kedvel Ön?
 a) Csak valami divatos márkát 
tudok elképzelni. Legyen legalább 
négyajtós, mindenféle extrákkal el-
látott. A színe lehetőleg ezüst-me-
tál, vagy egy jó dögös sárga, még ta-
lán egy metál-bordó is megteszi. Egy 
szuper magnó hangfalakkal, GPS, 
tempomat, stb. természetesen elen-
gedhetetlen.
 b) Minden fajta autó megteszi. 
Egy dolog ami nálam számít, hogy 
megbízható legyen. Télen-nyáron 
azonnal induljon, ne fogyasszon so-
kat és műszakilag kifogástalan le-
gyen.
 c) Az egyszerű sötétkék vagy fe-
kete autókat kedvelem. Kis fogyasztá-
sú, viszonylag kis autó a kedvencem, 
amivel könnyen találok parkolót, és 
nem szúr szemet sem az autó tolva-
joknak sem a rendőröknek.

2. Milyen mobilkészüléket 
venne legszívesebben?
 a) Van egy régi, elég nagy ké-
szülékem, már sűrűn kell tölteni, mert 
kezd tönkremenni benne az akku-
mulátor. Amire kell, arra tökéletesen 
megfelel, ha már használhatatlan, 
csak akkor veszek másikat.
 b) Időről-időre kicserélem a 
mobilomat. Most is a létező legdiva-
tosabbat használom. Tök gáz, ha el-

megyek tárgyalni valahová és kirakok 
egy divatjamúlt készüléket. És egyéb-
ként is kell a szuper telefon, mert sok-
szor internetezem rajta, illetve fotó-
kat is azzal készítek.
 c) Egyáltalán nincs mobilom. 
Van telefon a lakásomban, a munka-
helyemen. Ennyi bőven elég. Azért 
mert most divat nem fogok vásárolni. 
Nem akarom, hogy vezetés közben, 
nyaralás alatt vagy éppen a barátaim-
nál tartott összejövetel alatt zavarja-
nak. A maroktelefon elterjedése előtt 
is megtalált aki akart, ezentúl is elér.

3. Hol vásárolja a ruháit?
 a) Kifejezetten szeretek piac-
ra járni, sőt még a ritkán előfordu-
ló vásárokat is kedvelem. Szerintem 
ugyanazok a ruhák kaphatók ott, mint 
egy drága belvárosi butikban, vagy 
plázában, csak olcsóbban. Szeretek 
nézegetni és még az alkudozás vará-
zsát is megízlelhetem.
 b) Csak márkás kereskedések-
ben, elegáns, drága szalonokban vá-
sárolok. Nem azért mert sznob va-
gyok, hanem azért mert így biztos 
vagyok benne, hogy a pénzemért 
minőséget kapok. Ha netán problé-
mám volna a megvett áruval, utólag a 
számlával bármikor visszamehetek.
 c) Nincs előre meghatározott 
vásárlási szokásom. Ha valamit meg-
látok és „beleszeretek”, teljesen mind-
egy, hogy az milyen üzlet, kínai bolt, 
vagy egy elegáns butik – akkor meg-
vásárolom.

4. Hová utazik legszíveseb-
ben?
 a) Általában belföldön maradok 
és nem is annyira nyaralok. Jobban 
szeretek egy szép erdőben, egy szép 
tájon barangolni, városokat, műemlé-
keket nézegetni, vagy egy folyóparti 
kis házikóban csöndesen olvasgatni, 
pihengetni.
 b) Egész évben rengeteget dol-
gozom a munkahelyemen és otthon 
is. Ezért úgy gondolom, jogom van 
egy évben egyszer teljesen átadni 
magam a pihenésnek. Ezért minden 
évben egy-két hétre elutazom a csalá-
dommal egy drága tengerparti szállo-
dába félpanzióval, vagy all inclusive. 
Ott kiszolgálnak, kitakarítanak utá-
nam. Más dolgom sincs, csak élvezni 
a meleget, a vízpartot és az életet.
 c) Nem megyek drága szállo-
dába, egzotikus országokba. Két-há-
rom évenként elutazunk egy közeli 
országba autóval és kibérelünk egy 
apartmant. Természetesen itthon jól 
bevásárolunk és kinn megfőzünk, 
elmosogatunk magunk után. Nem 
olyan nagy dolog, jut időnk pihenésre 
is, és mindig jól érezzük magunkat.

5. Mi a kedvenc szórakozása?
 a) Nem szeretek eljárni otthon-
ról. Úgy alakítottam ki a lakásomat, 
illetve a kertemet, hogy élvezet le-
gyen az otthon tartózkodás. Van egy 
hatalmas tévém, a kertben meden-
cém. Néha meghívom a barátaimat 
egy traccspartira vagy szalonnasütés-
re, de egy jó könyvvel egyedül is elva-
gyok.
 b) A színházat és a mozit kedve-
lem. Minden új darabot megnézek, 
legyen az tragédia, vígjáték vagy mu-
sical. A filmekben már jobban váloga-
tok. Szeretek olvasni, egy jó könyv ne-
kem a legjobb kikapcsolódás.
 c) Ha szórakozni vágyom, feltét-
lenül elmegyünk a barátaimmal vala-
mi jópofa sörözőbe, vendéglőbe vagy 
étterembe. Szeretem a különleges 
ételeket, italokat. Zenés helyek ugyan 
nálunk nem nagyon találhatók, de ha 
hallok egy jó kis buliról, ott a helyem!

Pontozás:
  a b c
1.        12 10 6
2.   5 13 8
3.   7 14 9
4.   8 12       10 
5.   5   7       15

ÖNISMERETI 
T E S Z T
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Miért éppen smoothie?
Mert
- finom, frissítő, egészséges
- pillanatok alatt elkészül
- minimális kelléket igényel
- variációinak csak a kreativitásunk szab határt

Hozzávalók:
- ízlés szerinti friss vagy mélyhűtött gyümölcs vagy zöldség
- jégkocka (aprított formában)
- gyümölcslevek, esetleg víz, gyümölcsszirup, tea
- ízlés szerinti édesítők (cukor, méz, édesítősze-
rek)
Kellő smoothie-alapismeretek és minimális 
konyhai rutin mellett igazából nincs szük-
ség pontos adagokat és meghatározott 
hozzávalókat előíró receptekre. A kezde-
ti próbálkozásokat azonban megkönnyí-
ti egy-két minta. Utána úgyis azon kapjuk 
magunkat, hogy saját variációkkal rukko-
lunk ki.
A jégkocka fontos eleme a smoothie-nak, ezért le-
gyen mindig friss. Érdemes az eldobható műanyag zacskós 
változatot használni, így megakadályozhatjuk, hogy a jég-
kocka szagokat vegyen át a fagyasztó rekeszben. Ha a turmi-
xunk jégtörésre alkalmas, nincs további teendőnk. Ha nem, 
és nincs jégaprítónk, szükség helyzetben akár egy sodrófát 
vagy húsklopfolót is használhatunk. Ebben az esetben te-
gyük a jégkockákat egy mélyhűtős zacskóba, vagy konyharu-
hába, és ütögessük apróvá.
Az adagok egy pohár (kb. 3-3,5 dl) italra vonatkoznak. Az 
alapanyagok legyenek frissek és hidegek. A megfelelő állag a 
krémes konzisztenciát jelenti. Ha az ital túl sűrű lenne, folya-
dék hozzáadásával higíthatjuk.

Gyümölcsös smoothie
Gyümölcs-mix: vegyünk ½ banánt, 1 kisebb érett körtét 
és 1 őszibarackot. A körtét és a barackot mossuk meg, 
a banánnal együtt vágjuk nagyobb darabokra. Adjunk 
hozzá 2-3 darab jégkockát, kb. 1 dl almalevet. Mixeljük 
megfelelő állagúra. Kiváló reggeli ital!
Dinnye-koktél: kb. 30 dkg dinnye vegyesen (sárga, gö-
rög), 1 tk barnacukor, 0,5 dl limonádé. A dinnyét ma-
gozzuk ki, tegyük a többi hozzávalóval és jégkockákkal 
együtt a turmixba, és mixeljük megfelelő állagúra. Ízle-
tes frissítő ital nagy melegben!

Zöldséges smoothie
0,5 dl céklalé, 0,5 dl sárgarépalé, 0,5 dl narancslé, 1 ba-
nán, jégkockák. A leveket, banándarabokat és jégkockát 
tegyük a mixerbe és mixeljük megfelelő állagúra. A le-
hető legegészségesebb tízórai, amit egy üvegben akár 
a munkahelyünkre is magunkkal vihetünk!

Avokádós smoothie
1 tojást főzzünk keményre. Egyik felét vágjuk apróra, 
a másikat négy darabra. ½ avokádó húsát kanalazzuk 
a turmixba, adjunk hozzá azonnal egy kevés citromle-
vet (esetleg fehérborecetet), 1 dl tejet, ízlés szerint 1 
tk mustárt, pár csepp tabascot, őrölt borsot. A jégkoc-
kákkal együtt pürésítsük megfelelő állagúra. Főtt tojás 
kockákkal és őrölt borssal (esetleg apróra vágott zöld-
fűszerrel) megszórva tálaljuk. Gyors, tápláló és finom is, 
akár uzsonnára, könnyű vacsorának.

Tejtermékes smoothie
Provance: 1 füge, kis maréknyi szeder, 1 ág rozmaring, 
50 ml tej, 50 ml joghurt, 1 tk méz. A fügét és szedret 
mossuk meg, a rozmaring ágat szintén. Néhány rozma-
ring tüskét tegyünk a durvára vágott fügével, szederrel, 
tejjel és joghurttal, valamint 2-3 jégkockával együtt a 

turmixba. Ízlés szerint adhatunk hozzá folyékony 
mézet. Mixeljük megfelelő állagúra. A szeder-

rel és a rozmaring ággal díszíthetjük is.
Csokoládés: 1,5 dl tej, 3-4 dkg (fehér) cso-
koládé, 6 db édes sárgabarack. A tejet 
melegítsük meg, olvasszuk fel benne a 
csokoládét. Ha kihűlt tegyük egy-két órá-
ra a hűtőszekrénybe. Ezután adjuk a tur-

mixba a darabokra vágott sárgabarackkal 
és 5-6 jégkockával. Mixeljük megfelelő álla-

gúra. Ez ugyan dupla adag, de úgyis ízleni fog, 
és elfogy.

Alkoholos smoothie
Szeder-koktél: egy kis maréknyi szeder (vagy egyéb sö-
tét bogyós gyümölcs), 1 ek vodka, 1 ek citromlé, 1 tk 
barnacukor, 0,5 dl száraz pezsgő. A gyümölcsöt a vodká-
val, cukorral, citromlével és jégkockákkal mixeljük ösz-
sze. Adjuk hozzá a pezsgőt, és röviden ismét mixeljük. 
A koktélos pohár peremét kenjük meg citromlével, for-
gassuk barnacukorba és így tálaljuk az italt. Készíthet-
jük mélyhűtött szederrel is, közvetlenül a fagyasztóból. 
A szeder magok miatt érdemes kicsit várni az ital elfo-
gyasztásával, addig a magok leúsznak a pohár aljára.

Tipp: megtehetjük azt is, hogy a vendégekre/családtagok-
ra bízzuk saját variációjuk elkészítését a rendelkezésre álló 
alapanyagokból.                                                                      GK.

A smoothie egy 
gyümölcs alapú sűrű, 

krémes állagú ital, amely 
eredetileg gyümölcsből, 

gyümölcsléből és aprított 
jégből készül, de ma már 

egyéb változatai is 
elterjedtek. 

Nyári felfrissülés:  SMOOTHIE

Szodliget 2011 junius.indd   17 2011.07.15.   10:12:26



KOS
Akik hitelhez szeretnének jutni ebben 
az időszakban, számítsanak rá, hogy 
sok energiájuk rámegy, amíg mindent 
elintéznek. Külföldi rokonaik meglá-
togathatják őket, s nagyon jól érzik 
magukat egymás társaságában. Jövő 
nyárra meghívást kapnak egy viszont-
látogatásra. Hivatásukban a nehézsé-
gek ellenére kimagasló sikereket érhet-
nek el.
BIKA
Üzleti ügyekkel kapcsolatosan vegyes 
hatások érvényesülnek. Szerződések 
megtekintésére legjobb a 17-20-ig tar-
tó időszak. A szerelemben is rapszodi-
kus a helyzet. Könnyen összekapnak 
kedvesükkel, de szerencsére gyorsan ki 
is békülnek. Pénzügyeik kedvezően ala-
kulnak annak ellenére, hogy sok a fizet-
nivalójuk.
IKREK
Az üzleti ügyekkel kapcsolatos gondja-
ik most elsimulnak. Párkapcsolatukban 
sem tapasztalható semmilyen prob-
léma. A munkájukkal összefüggésben 
azonban sok kellemetlenségük adód-

HOROSZKÓP JÚLIUS 15-TŐL AUGUSZTUS 15-IG 
hat. A kollégájuk is megbetegedhet, 
ami még nehezebbé teszi a helyzetüket, 
hiszen így kettő helyett kell dolgozniuk. 
Pénzügyek szempontjából sikeres ez a 
négy hét.
RÁK
Nagyon jól érzik magukat a bőrükben. 
Szinte kicsattannak az energiától. A 
gond ezzel csak az, hogy nem mindig 
találják meg ennek a levezetési útvo-
nalát. Kedvesük nem érti, hogy miért 
kell folyamatosan nyüzsögniük, s ebből 
nem kevés konfliktusuk származik. Kre-
atív ötleteik megvalósítására csak rész-
ben kedvező ez az időszak.
OROSZLÁN
Most kideríthetik, hogy ki az, aki az 
utóbbi időben ellenük áskálódott. 
Pénzügyeik vegyesen alakulnak, mert 
házastársuk többet költ a kelleténél. 
Vállalkozásuk jól megy, s egy támoga-
tójuk remek üzleti lehetőséget ajánl, 
ami hosszú távon munkát és bevételt 
hozhat számukra.
SZŰZ
Hivatalos ügyeiket szerencsésen és 
gyorsan elintézhetik ebben a négy hét-
ben. Akiknek nincs partnerük, most 
könnyen szerelembe eshetnek. A kol-
légáikkal viszont nem árt vigyázniuk, 
mert könnyen konfliktusba keveredhet-
nek velük. Egészségükre is figyelniük 

kell, mert ha nem öltöznek megfelelő-
en, megfázás lesz a következmény.
MÉRLEG
Pénzügyi helyzetük teljes mértékben 
változó ebben az időszakban. Sok a be-
vételük, de a kiadásuk is legalább annyi 
lesz. Munkájukkal nagyon jól haladnak, 
de lesz egy-két olyan ötletük, amivel ku-
darcot vallanak. Ne keseredjenek el, a 
későbbiekben ezeknek a tapasztalatok-
nak majd hasznát veszik. 
SKORPIÓ
Az anyagiakkal kapcsolatos gondja-
ik megoldódhatnak ebben az időszak-
ban. Egy új vállalkozás beindításához 
is adottak a feltételek, s most az ezzel 
kapcsolatos hivatalos ügyek is könnyen 
elrendezhetők. Párkapcsolatukban, há-
zasságukban azonban tovább folytató-
dik a feszült időszak.
NYILAS
A közlekedésben legyenek óvatosan, 
mert könnyen szenvedhetnek kisebb 
balesetet. Szerencsére sérülés nem 
lesz a dologból, viszont gépkocsijuk-
ban károk keletkezhetnek. Hitellel kap-
csolatos ügyeiket a hónap közepére 
időzítsék, mert akkor biztosan siker-
rel járnak. Párkapcsolati feszültsége-
ik oldódnak, s ehhez hozzájárul az a 
pár nap, amit kettesben töltenek pár-
jukkal.

BAK
Az anyagi helyzetük javuló tendenci-
át mutat, de még most sem az igazi. 
Üzleti tárgyalásaik remekül haladnak 
és hosszútávon jelentős sikert hoz-
nak számukra. Szerelmi ügyekben le-
gyenek óvatosak, mert új kedvesük 
valószínűleg csak ki akarja használni 
kapcsolatukat. Gyermekeikkel vitába 
keveredhetnek, mert úgy érzik, hogy 
nem megfelelőek az új barátaik.
VÍZÖNTŐ
Sok problémájuk adódhat a hivatásuk 
területén ebben az időszakban. Ne vi-
tatkozzanak túl sokat főnökükkel, mert 
ennek hátrányos következményei lehet-
nek. Ha tehetik, próbáljanak átnyergel-
ni a vállalkozói szférába. Szerelmi éle-
tük kiegyensúlyozott, harmonikus, ami 
támaszt adhat a nehezebb pillanatok 
elviseléséhez.
HALAK
Egy furcsa tüneteket produkáló beteg-
ség miatt kivizsgálásra szorulnak. Sze-
rencsére kiderül, hogy nincs nagy baj, 
csak valamilyen átmeneti emészté-
si vagy felszívódási gondjuk van, amin 
egy kis diétával segíteni lehet. Nagyobb 
pénzügyi tranzakcióikat halasszák ké-
sőbbre, ha tehetik, mert akkor kedve-
zőbbek lesznek a feltételek ezek végre-
hajtására.

Ilyentájt, nyár elején gyakran nem tudjuk mitévők legyünk a kozmetikumok-
kal kapcsolatban. Mi az igazság a túlzott napozás ártalmairól, mi a különbség 
a nyári és téli smink között, mit kell tudni a gyantázásról? Mi van, ha leégünk 
és nincs a közelben gyógyszertár? 
 Megkértük Hidvéghy Rózsa mesterkozmetikust válaszoljon kérdése-
inkre.

- Van-e különbség a téli és nyári arcápolás között?
- Persze! Nyáron a napfénytől óvni kell a bőrt, az arcot különösen. Főleg 
az érzékeny, vízhiányos bőrűeknek ajánlatos vigyázni, a zsíros bőrűeknek 
kevésbé. A leégett bőr beindítja a melanin-képződést (attól barnulunk), 
de a túlzásba vitt napozás maradandó károsodást, ráncokat, értágulatot, 
májfoltokat okozhat, ezért jobb megelőzni a bajt. Az orr és a fül különösen 
érzékeny főleg a tengerparton kell vigyázni, ahol az állandó szél-mozgás 
miatt, nem érezzük a Nap égető sugarait. 

- Mit tegyünk, ha mégis leégünk?
- Ajánlatos vízparti nyaraláskor magunkkal vinni Irix vagy Pantenol 
kenőcsöt, amelyek a gyógyszertárakban, vagy nagyobb áruházakban 
is kaphatók. Ha ezt nem tettük meg, nagyon hatásos a tejföl – az 
könnyebben beszerezhető, de végső soron jó a vizes borogatás is, 
hiszen a bőr leégéskor vizet veszít, azt kell pótolnunk. Különböző 
bőrtípusoknak különböző faktorszámú fényvédőre van szükségük. 
Sajnos a gyártók sokszor nem hangolják össze a krémekre vonatkozó 
jelzéseket, ezért kérjük ki kozmetikus véleményét. 

- A gyantázásnál mire kell vigyáznunk?

MEGFEJTÉS: ÖNISMERETI TESZT
50 pont fölött: Ön egyáltalán nem nevezhető szerény embernek. Igaz, hogy keményen dolgozik, hogy kiemelkedjék az átlagból, de ne feledje, nem minden a 
pénz! Igaz, az emberek legtöbbje a külsőségekből ítél, de ennek csak a felszínes kapcsolatoknál van jelentősége. A mély, komoly baráti-, illetve társas kapcsolatok-
nál nem a külcsín, hanem a belső értékek dominálnak. S ha ennek Ön híjával van, bármennyire is jól megy a dolga, csak egy üresfejű pénzeszsák marad.

36 – 50 pontig: Ön az „arany középút” megtestesítője. Annyit mutat magából, magáról, amennyi valóban igaz. Nincsenek különleges, extra kívánságai, mérték-
letes mindenben. Nem hanyagolja el magát vagy családját, megteremti magának mindenből a legszükségesebbet, és nem hivalkodik javaival. Kiszámítható és 
megbízható, ezért általában kedvelik az emberek.

35 pont alatt: Ön túlságosan szerény, s ennek két oka lehet: az egyik az, hogy nem engedhet meg magának bizonyos dolgokat, drága nyaralásokat, ruhákat vagy 
autókat, s akkor a dolog rendben is van, hiszen nem születik mindenki gazdagnak. De ha nem így áll a helyzet, mármint az anyagiakkal, akkor viszont érthetetlen. 
Miért nem élvezi az életet? Mire spórol? Miért vonja meg önmagától és családjától is – valljuk be becsületesen -, a luxus okozta örömöket? Az élet olyan rövid, 
próbálja meg élvezni – amíg lehet!

- Gyantázás közben a szőrrel együtt szinte „leszedjük” a felső hámréteget, 
a bőr könnyebben sérül, nagyobb a fertőzés veszély, ezért gyantázás után 
közvetlenül nem lehet kimenni a napra. Legalább 24 órát pihenjen a bőr.

- Nyaralás előtt feltétlenül menjünk kozmetikushoz?
- Inkább úgy mondanám, hogy fontos, hogy az arctisztítást legalább 
minden évszakban elvégezzük, a bőrt felfrissítsük. Ha a felső hámréteg 
nincs leszedve, kitisztítva, a faggyúmirigyek begyulladnak, mert 
nem tudnak ürülni, ebből lesz a pattanás, az kané. Attól, hogy a felső 
hámréteget leradírozzuk, oxigénhez jut a bőr, ha nem, kitágulhatnak 
a hajszálerek, ami főleg idősebb korban elég látványos. Tudni kell, 
hogy nyáron hidratáló-, télen zsíros krém védi az arcbőrt. És nemcsak 
strandoláskor, napozáskor kell védekeznünk az erős napsugárzás ellen, 
hanem a hétköznapokban is, amikor például gyalogolunk az úton, állunk 
a buszmegállóban.
- Mire kell figyelnünk még a nyári nyaralás során?
- Főleg a gyermekekre, akik sokkal több időt töltenek a vízben, mint 
a felnőttek és könnyen leázik róluk a fényvédő krém, ezért sűrűbben 
kell bekenni őket. A bőrpír sokszor napközben nem is látszik, estére 
viszont bepirul, felhólyagzik, kis gyermekeknél még lázat is okozhat 
nem beszélve arról, hogy igen fájdalmas. Egész napos strandoláskor 
érdemes feladni egy pólót. A gyerekek sokszor a víz alatt nyitva tartják a 
szemüket, aminek fokozottan árt a klóros víz, ezért strandolás közben/
után, tiszta vízzel a zuhany alatt ki kell mosni. Ha kicsit megég a gyerek, 
másnap szigorú szobafogságra kell ítélni –bár mennyire is könyörög -, 
hogy a bőr és tulajdonképpen az egész szervezet regenerálódni tudjon. 

-De ha jobban meggondolom a dolgot, ez a felnőttekre is vonat-
kozik!                                                           

N YÁ R I  A R C Á P O L Á S 
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Idén került először megrendezésre iskolánkban a Gárdo-
nyi nap. Nagyon izgultam, hogy milyen lesz! Még anyu-
kám is eljött, hogy segítsen a szervezőknek a délután-
ra összeállított akadálypályánál. Volt még: zsákbanfutás, 
célbadobás, aszfaltrajzolás, kerékpáros ügyességi verseny, 
gyöngyfűzés, stb. A jó teljesítményekért „Gárdonyi garast” 
lehetett gyűjteni osztályonként. A legjobbak a tornatermi 
eredményhirdetésnél kapták meg jutalmukat a délelőtti 
csapatversenyek és rajzpályázatok eredményeivel együtt.
 Én nagyon élveztem ezt a napot. Remélem, máskor is 
lesz ilyen, mert nagyon izgalmas volt,  és a végére minden-
ki kellemesen elfáradt!

 Szabó Enikő Abigél 4. b

VAKÁCIÓ!
 
A tanév utolsó napján bú-
csúztunk 31 nyolcadikos ta-
nulónktól. Az együtt eltöl-
tött nyolc év élményeinek 
felidézése, az emlékezés 
mellett ilyenkor már előre 
is tekintenek a ballagó diá-
kok. Gáspár Ágnes igazga-
tónő kiemelte, hogy sokan 
biztos alapokkal, felkészül-
ten kezdhetik meg közép-
fokú tanulmányaikat, akik-
re iskolánk joggal büszke 
lesz. Az egyik végzős tanu-
lónk, Sallai Fruzsina vehet-
te át a Gárdonyi Géza em-
lékplakettet, melyet ettől a 
tanévtől a végig kitűnő bi-
zonyítványt elért tanulóink 
kaphatnak meg. Az átadott 
emlékplakettet Fruzsina 
tervezte, így a tervező kap-
hatta meg elsőnek. A bal-
lagók ünnepélyes keretek 
között átadták az iskolánk 

zászlóját, ezzel átadták a 
felelősséget is a következő 
évfolyam képviselőinek. 
 Tanévzáró ünnepélyünk 
a két negyedikes osztály 
műsorával kezdődött. Kö-
zülük többen citerán tanul-
nak, ebből hallhattunk egy 
kis ízelítőt. A versek, vakáci-
ót ígérő mondókák mellett, 
különleges zenei élményt 
nyújtott a Fazekas család 
ütős hangszereken való 
előadása, melyben három 
generáció vett részt: nagy-
papa, apa és a most negye-
dik osztályt elvégző Péter. 
 A bizonyítványok át-
vétele után mindenkinek 
megkezdődött a nyári

V A K Á C I Ó.

A Gárdonyi-Nap 
gyerekszemmel

Mindnyájan tudjuk, hogy bármi legyen a cél, összefogással 
könnyebb elérni. Ezt az összefogást tapasztalhattuk meg a 
Gárdonyi Nap alatt. Az egész napra tervezett programokba 
a szülők is bekapcsolódtak: sokan házi süteményt, szend-
vicseket készítettek, ezzel a legtöbbet nyújtották, a saját 
munkájukat. Több szülő egy délután erejéig pedagógus-
sá vált, kitartóan vezette az akadályversenyeket, segítette 
a legkisebbeket, hogy ők is élvezhessék, kipróbálhas-sák 
az érdekes játékokat. Ezen a napon érezhettük, hogy szü-
lői segítséggel kiegészítve,– szinte pénz ráfordítása nél-
kül – a fantáziánkkal és ötleteinkkel gazdag programot ad-
hattunk a gyerekek nagy örömére. Dicséretes volt a Szülői 
Munkaközösség összefogása. De mégis a legmeghatóbb, 
hogy olyanoktól is kaptuk segítséget, akiknek már nem jár 
az iskolába a gyermekük, talán már az unokák is kijárták 
az általános iskolát. Ők a Barangolók klubja, akik valóban 
önzetlenül álltak mellénk, a büfében a gyerekeknek a sü-
temény mellé „adtak” egy-egy jó szót, biztatást, mosolyt. 
A gyerekek és a pedagógusok nevében is köszönjük min-
denki segítségét és munkáját! 

Bécsi kirándulás
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AUGUSZTUS 20. 
PROGRAM A FŐ-TÉREN

17.00   
ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET

17.30   
POLGÁRMESTER ÜNNEPI BESZÉDE,

SZŐDLIGETÉRT EMLÉKÉREM ÁTADÁSA
18.00  

ÖRÖMKONCERT A BUDAPESTI ZENETANÁROK 
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
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