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Ez történt...
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Tisztelt Sződligeti Polgárok!
Sikerült elérnünk, hogy Sződligetet 
már nem csak Magyarország, de Eu-
rópa térképére is elhelyezzük. Egy 
kicsit bekapcsolódtunk az európai 
vérkeringésbe. Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint az a tény, hogy éppen az 
újság megjelenésének időpontjában 
sződligeti tanulók töltenek egy he- 
tet a lettországi Rüjienában, ahol egy 
nemzetközi ifjúsági táborban vesznek 
részt. Számos más Európai Uniós 
programba is bekapcsolódtunk - így 
juthatott el Sződliget küldöttsége Bul-
gáriába, Spanyolországba, Belgiumba 
és Olaszországba. Megbeszélésekre, 
tapasztalatcserékre, ahol a helyi és 
a globális szolidaritás volt a téma. 
Külön öröm számomra, hogy több  
eseményre olyan sződligeti önkéntese-
ket delegálhattunk, akik a Facebookon 
megjelent felhívásra jelentkeztek. Mert 
Sződligeten nem csak a kiváltságosok 
utazhattak, hanem bármely sződ-
ligeti lakos, aki képviselni kívánta 
településünket. Ezt a jó gyakorlatot a 
jövőben is folytatni szeretnénk. Mert 
hiszem azt, hogy Európában mind- 
annyian otthon vagyunk és azt gondo-
lom, hogy minden ember alapvetően 
jónak született. A gonoszság, a 
gyűlölködés tanult tulajdonságok.

Sződliget egy agglomerációs település. 
Az emberek más településen dol-
goznak, jellemzőn Budapesten, 
néhányan Vácon. Nekem, mint sződ-
ligeti polgármesternek az a legfon-
tosabb törekvésem, hogy az itt lakók 
életminőségét javítsam. Mit jelent 
számomra az életminőség? Például a 
biztonságot. Sződligeten, a jól üzemelő 
kamerarendszernek, a helyi rendőrnek 
és a sikeres polgárőrségnek köszön-
hetően gyakorlatilag nem történt 
bűncselekmény. Az életminőséget 
jelenti a jó út is. Az eltelt kilenc év alatt 
sikerült azt elérni, hogy Sződligeten 
nincs földesút. Megjegyzem, hogy 
szomszéd városokban még 
mindig 10 útból 3 földesút, sőt 
az ország fővárosában Buda-
pesten is bőven vannak még 
ilyen utcák. A koncepciónk 
az volt, hogy első lépésben  
martaszfaltos burkolatot kap-
tak az utcák és néhány év múl-
va ez a martaszfalt képezte az 
alapját a melegaszfaltos burko-
latnak. Meggyőződésem, hogy 
ezek az utak hosszú életűek 
lesznek. A múlt év nagy pro-
jektje a Határ út építése volt, ahol nem 
csak új burkolat készült, hanem esővíz 
elvezető rendszer és gyalogos-kerék-

páros közlekedésre alkalmas járda is 
kiépült az út mellett. Idén 34 millió 
forintból készültek el utak. Elkészült 
a Bocskai utca egy szakasza, a Dózsa 
György utca, a Deák Ferenc utca, a Ma-
lom utca és a Hunyadi utca. A hosszú 
pihenés után újraéledő Duna-part is 
megkívánta azt, hogy jó minőségű asz-
faltúton tudják a folyópartot megkö-
zelíteni a pihenni vágyó gyalogosok, 
biciklisek. Összesen több mint egy 
kilométer útra került kiváló minőségű 
aszfalt. 
Sződliget, már sok tekintetben elérte az 
európai szintet, de tovább dolgozunk, 
mert még sok tennivaló van előttünk.

Juhász Béla
polgármester 

SZEPTEMBER  7. LIGET FESZT 
Községünk legnagyobb rendezvénye, lapunk hátsó oldalán olvashatják az idei év pro-
gramját. A rendezvény előestéjén, 6-án egy csemegével  is várjuk Önöket. Bőcs Mihály 
újabb Guinness rekordra készül üveg gyűjteményével. A kiállítását 6-án 18 órakor ny-

itjuk otthonában. Várunk mindenkit sok szeretettel!
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Fontos döntések, majd nyári 
szünet a képviselőtestületben
Az éves munkatervnek megfelelően - a nyári szünetet megelőzően - június 14-én tartotta soros tanácskozását Sződliget 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. Az alábbiakban a legfontosabb döntésekről számolunk be, lapunk más 
oldalain pedig ezek közül néhányról részletesen is tájékoztatunk. 

A lejárt határidejű határozatok kapcsán 
nem volt észrevétel - a jelentést egy-
hangú voksolással elfogadták. Miután 
egyetértettek azzal, hogy a Sződligeti 
Közös Önkormányzati Hivatal munká-
járól szóló beszámolót csak a követ-
kező ülésnapon vitassák meg, elfoga-
dásra került a több, mint tucatnyi témát 
tartalmazó napirendi sor.
 
Tűzgyújtási tilalom alatt is szalon-
názhatunk - otthon

Elsőként a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybev-
ételéről és a fizetendő térítési dí-
jakról szóló rendelet módosítása 
került elfogadásra. (A rendelet főbb 
jellemzőit önálló cikkben ismertet-
jük.) A folytatásban a Váci Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság 2018-as tűz-
védelmi tevékenységéről benyúj-
tott beszámolót egészítette ki Tót 
Zoltán tűzoltó őrnagy. Majd dr. Törő- 
csik Edit jegyző kérdésére elmond-
ta: az esetlegesen elrendelt tűzgyúj- 
tási tilalom erdők, erdősávok 200 m 
körzetére vonatkozik, családi házak 
udvarára, magánterületre nem. Így – 
fokozott figyelem mellett – a tilalom 
idején is nyugodtan lehet az udvaron 
grillezni, szalonnát sütni. Az őrnagy 
úr polgármesteri érdeklődésre felhív-
ta a figyelmet arra is, hogy gumi és 
műanyag égetésével veszélyes any-
agok szabadulnak fel, amelyek komoly 
egészségkárosító hatással járnak. Ezért 
a háztartási szemét és a zöldhulladék 
égetése még a legkörültekintőbb folya-
mattal is veszélyes az egészségre. 

A doktor úr kioktat

Ismert, hogy dr. Barta Györgyi házior-
vos nyugállományba szeretne vonul-
ni, így a praxisjogát szeretné átadni. 
Átvételi szándékát jelezte dr. Tompos 

Zoltán. A hatályos törvény szerin-
ti feltételeket ismertetve dr. Törőcsik 
Edit jegyző felsorolta azokat a doku-
mentumokat, melyek önkormányza-
thoz való benyújtása szükséges az 
önkormányzat és a háziorvos közötti 
szerződés megkötéséhez. Mivel ezek 
döntő része nem került átadásra, a 
jegyző azt javasolta, hogy a hiányzó 
dokumentumok benyújtása után tár-
gyalja ismét a testület az átadás-át-
vétel kérdését. Dr. Barta Györgyi 
ezután elmondta: nem volt tudomása 
ilyen adminisztrációs előírásokról, 
de természetesen a kért iratokat a 
legrövidebb időn belül át fogja adni. 
Ám ezt követően dr. Tompos Zoltán 
hosszan ecsetelte azon álláspont-
ját, mely szerint az önkormányzat 
hatásköröket akar átvenni, holott a 
testületnek „kötelessége megírni nem 
csak az előszerződést, hanem a szer-
ződést is”. Kifejtette továbbá: „…itt 
igazából nem arról van szó, hogy az 
önkormányzatnak mi megfelelünk-e, 
hanem, hogy nekünk megfelel-e az 
önkormányzat.” Véleménye szerint „az 
önkormányzat részéről nem szükséges 
a beleegyezés”, csak annyi a feladatuk 
a képviselőknek, hogy „megszüljék az 
előszerződést”. Mint megtudtuk: nem 
szeretné sem azt bizonyítani, hogy ő 
orvos, sem bemutatni nem kívánja a 
diplomáját. Azért választotta Sződ-
ligetet, mert Felsőgödön fog lakni, de 
állítása szerint máshonnan az ottani 
alpolgármester is kereste. Monológját 
– ideiglenesen - azzal zárta, hogy „Én 
tudatosan nem álltam fel, mert nem ér-
demlik meg azt a tiszteletet, hogy én itt 
felálljak. Ez már mindennek a netovább- 
ja.”
Ezt követően egyhangú határozattal 
bekérte a testület a hiányzó dokumen-
tumokat. Ezek megléte után ismét na-
pirendre tűzik a praxisjog átvételét. (Az 
ezt követő napirendi témák megtárg-

yalása alatt a doktor úr még néhányszor 
visszatért a helyiségbe, ahol – bár szót 
nem kért, így nem is kapott – továb-
bi megjegyzéseket fűzött a sződligeti 
önkormányzat működéséhez)

Tóthné Kovács Krisztina in-
tézményvezető beszámolt a Közösségi 
Ház működéséről. (Az előterjesztést 
– melynek fontosabb szegmenseit la-
punk egyéb helyén ismertetjük – vita 
nélkül, egyöntetű szavazással fogadta 
el a testület.)

Elment a sződligeti adomány Párizsba

A folytatásban a Sződligetért Közalapít-
vány működése került előtérbe. Háló 
Lénárd ismertette, hogy a sajnálatos 
Notre-Dame tűzeset kapcsán meghir-
detett sződligeti adakozással össze-
gyűjtött pénzt már át is utalták arra a 
számlaszámra, melyet köszönőlevelé-
ben a francia nagykövet asszony meg-
jelölt. Miután Bácskai Edit, a Pénzügyi 
Bizottság elnöke ismertette a helyi 
adóbevételekről és kintlévőségekről 
benyújtott aktuális helyzetjelentést, 
megtudtuk, hogy az egy évvel korábbi-
hoz képest egymillió forinttal csökkent 
a sződligeti polgárok adótartozása az 
önkormányzat felé. 

Ezen az ülésen került kiválasztás-
ra a Malom és a Hunyadi utca felú-
jításával megbízott kivitelező. Mint 
azt Juhász Béla elmondta: az árvízi 
védekezés szempontjából is fontos az 
önkormányzatnak, hogy jó állapotban 
legyen a Malom utca. A polgármester 
ugyanakkor tájékoztatta a lakosságot, 
hogy csapadékvíz elvezetésre pályáza-
tot nyújtott be az önkormányzat, en-
nek keretében kerülhet majd sor a 
még fel nem újított utcák (Viola utca, 
Akácos út) minőségi javítására. A Ma-
lom és a Hunyadi utcák felújítására           
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hárman pályáztak. A szükséges 
összeghez – az idei útfelú jításokra a 
költségvetésben szereplő 30 millió fo-
rintot immár túllépve – átcsoportosítás-
sal biztosították a forrást.

Önkormányzati forintok gyerekeknek, 
gyermekpedagógusoknak

A Bagolyvár épületében található isko-
lai konyha felújítására is elkülönítették 
a fedezetet ezután. A munkával – kö-
zel három és félmillió forintos össze-
gért – az UCM Kft-t bízták meg. Majd 
meghatározták azokat a pályázati 
feltételeket, melyeket meghirdetve egy 
barackosi telek értékesítésére kerülhet 
sor. 
Mint az lapunk más részén is olvasható, 
a Csemeteliget Napközi Otthonos 
Óvoda és Mini Bölcsőde 1 millió 300 
ezer forintos pályázati forrást nyert 
egy minisztériumi pályázaton, mellyel 
egy időben jogosulttá vált a „Kincses 
Kultúróvoda 2019” cím használatára. 
Az intézményvezető kérésére most az 
önkormányzat a költségvetés általános 
tartalékából mintegy 200 ezer forintot 
biztosított a dolgozók pedagógusna-
pi kirándulására. Szintén az általános 
tartalék sorról ad félmillió forintot az 
önkormányzat azon hétfős gyermek
küldöttség utazási költségeihez, a 
mely testvértelepülésünk, Ruijena által 
szervezett táborozáson vett részt.

A zárt ülés döntései

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete június 14-én – 
az önkormányzat törvény előírásainak megfelelően – zárt ülésen személyi 
ügyekben is döntéseket hozott. (A kitüntetések átadására szeptember 7-én,  
a Liget Feszt keretében kerül sor.) 

1. A döntés értelmében a Katedra Díjat idén Plankné Válint Ingrid tanárnő, 
Szabóné Sinkó Edit tanítónő és Sallainé Horváth Zsuzsanna óvodapedagógus 
kapja.

2. Sződliget Kiváló Tanulója címet érdemelt ki a Sződligeti Gárdonyi Géza 
Általános Iskola három tanulója: Kovács Dóra (6. oszt.), Galambos Csaba (8. 
oszt.) és Pék Gergő (8. oszt.)

3. A képviselő-testület végül a település saját halottjává nyilvánította a néhai 
Pitlik Gyulánét, aki több évtizedig dolgozott az iskola, majd az óvoda kony-
háján.  

Megkérdeztük a polgármestert
- Polgármester úr, ismét eljutott 
hozzánk néhány kérdés a sződligeti 
polgároktól. Kérem, válaszolja meg 
ezeket!

- Szívesen. Bár az évi kötelező egy la-
kossági fórum helyett mi kettőt tartunk, 
de az újságon keresztül jó alkalom nyí-
lik a közbeeső időszak problémáinak 
tisztázására.

- Idén is jelentős útfelújítások történtek 
Sződligeten. Elkészült a Bocskai 
utca, a Deák Ferenc utca, a Dózsa  
György utca és a Duna-parti szervízút 
egy szakasza. Viszont mintha kimaradt 
volna a Duna-partra vezető útnál a 

Dunai fasor csatlakoztatása. Nem fért 
már bele az 6-8 méter az aszfaltozási 
költségekbe?

- Nem erről van szó. Mivel közvetlenül 
kapcsolódik az állami tulajdonú úthoz, 
ezért a Közútkezelőnek hozzájárulását 
is meg kellett szereznünk. Ebben az  
esetben az volt a Közút véleménye, 
hogy aszfaltozás esetén egy új 
csomópont alakulna ki, ami az ő 
hosszú távú terveikkel nem egyezik. 
A  jövőben ugyanis szeretnének itt 
útszélesítéssel kialakítani egy balra 
forduló sávot. Amennyiben mégis ra-
gaszkodnánk az aszfaltozáshoz, ak-
kor egy tervezőt kellene bevonnunk, 

aki sokhónapos munkával (pl. forga-
lomszámlálás) és kb. kétmillió forint 
költséggel elkészítene egy csomópont-
tervet, amit jóváhagyásra kellene bead-
nunk a Közúthoz.
 
- Értem. Felmerült az is, hogy miért 
nem a korábban bejelentett Bocskai 
utcai Széchenyi és Határ út közötti 
szakaszát aszfaltozták le? Miért a Deák 
Ferenc utcát? 

- Tudomásunkra jutott, hogy egy telket 
megosztottak, és oda az év további 
időszakában közműveket fognak be- 
vezetni: víz, gáz, csatorna. Tehát  
legalább háromszor bontanák fel a fris-

A folytatásban a júniusi testületi ülés 
zárt ajtók mögött folytatta munkáját.

Rendkívüli testületi ülés 

Július 3-án két halaszthatatlan döntése 
meghozatala végett rendkívüli ülést 
tartott a testület. A napirendi pontok 
előtt Juhász Béla bejelentette: az út-
felújítások menetében változás történt. 
A Bocskai utca Széchenyi u. és Határ út 
közötti szakaszán értékesítésre került 
egy olyan ingatlan, ahol nincs közmű. 
Éppen ezért ez a rész egyelőre kimarad 
az aszfaltozásból. Az erre a szakaszra 
eső összeget átcsoportosították a Deák 
Ferenc utca aszfaltozására.

Mivel a bekért dokumentumok és i- 
gazolások a háziorvosi praxisjog át-
vételére jelentkező orvos részéről 
nem kerültek bemutatásra, az első na-
pirendi téma döntésénél a képviselők 
kénytelenek voltak úgy határozni, 
hogy az önkormányzat nem kíván fela-
datellátási szerződést kötni dr. Tompos 
Zoltán úrral. 
Végül Sződliget Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadta az Észak-Kelet Pest és 
Nógrád Megyei Regionális Hulladék-
gazdálkodási és Önkormányzati Tár-
sulás Társulási Megállapodását.
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GYIK, azaz gyakran ismételt kérdések 
Az alábbiakban olyan kérdésekre adjuk meg a választ, amelyeket a sződligeti emberek legtöbbször 
feltesznek a hivatali munkatársainknak.
Mikor lehet égetni? 
Külterületen – amennyiben nincs 
országos tűzgyújtási/égetési tilalom és 
a mezőgazdasági termelés során kelet-
kező növényi hulladék más ártalmat-
lanítására nincs lehetőség - október 
1-je és április 30-a között engedé- 
lyezett az égetés. Április 30. és október 
1. között külterületen és Sződliget 
belterületén égetni tilos!
 
Kell-e engedélyt kérnem a kertemben 
és a házam előtti fa kivágására? 
Az ingatlan előtti fa kivágása 
engedélyköteles. A kivágott fát pótol-
ni is szükséges. A saját kertben lévő fa 
kivágásához nem kell engedély.
 
Motoros fűnyíróval nyírhatom-e vasár-

nap a füvet? 
Nem! Vasárnap és ünnepnap bármi-
lyen zajt keltő munkák (fűnyíró-gép, 
kapálógép, betonkeverő, fűrész-gép 
stb.) végzése tilos.

Milyen szabályozás vonatkozik a 
sződligeti kutyasétáltatásra? Ki ellenőr-
zi ezek betartását? 
2013-tól hatályos állatvédelmi törvény 
felülírta a települési önkormányzatok 
által alkotott korábbi „ebrendelete-
ket” is. Így a kutyák tartásáról központi  
szabályozás van érvényben. 

Miért nem szervez lomtalanítást az 
önkormányzat? 
Szemétszállítás államosítva lett. A 
szemétdíjat a kukaholdingnak fize-

ti a lakó. A kukaholding fi-
nanszírozza a Zöldhíd társulást 
is és ugyancsak a NHKV Zrt. 
határozza meg a lomtalanítás 
időpontját és módját is. Az 
önkormányzatnak már nincs 
semmi módon ráhatása a 
szemétszállítás rendszerére.

Csípnek a szúnyogok, miért 
nem irtják őket?

A szúnyoggyérítés feladatát is köz-
pontosította már az állam. Így a 
települési önkormányzatok nem 
határozhatják meg sem a földi, sem 
a légi gyérítés gyakoriságát, inten-
zitását. Az észrevételeket a feladattal 
megbízott Országos Katasztrófavédel-
mi Főigazgatóságon lehet jelezni. Az 
ezzel kapcsolatos gyakori kérdésekre 
néhány válasz: 

http: / /www.katasztrofavedelem.
hu/index2.php?pageid=szervezet_
hirek&hirid=5578

Mire költi az önkormányzat a pénzt? 
Az évenkénti kb. 500 millió forint 
döntő részét a kötelező feladatokra 
(bérek, járulékok, közvilágítás, víz, 
gáz, áram, óvodában, temető üzemel- 
tetés, stb) fizetjük ki. Évente mintegy 30 
millió forint marad szabadon, például 
fejlesztésre. Ehhez igyekszik plusz-
ba az önkormányzat pályázati pénzt  
biztosítani. Méghozzá oly módon, 
hogy ezek kötelező önrészét is 
ebből a 30 millióból kell állni. Ezzel  
igyekszünk megtöbbszörözni anyagi 
lehetőségeinket. 

sen elkészült utat. A felbontott út már 
sohasem lesz olyan, mint amilyen volt. 
Ne öntsük a pénzt a kukába! A köv-
etkező útfelújítási programba bekerül 
majd ez az utca is.

- Ha már az utcáknál tartunk. A Viola 
és az Akácos út is elég rossz állapot-
ban van. Nem gondolkodtak ezek fel- 
újításán?

- Dehogynem. Mindkét útra van olyan 
beadott pályázatunk, amit még nem 
bíráltak el. Ha most elkészült volna - 
mondjuk a Viola utca - és nyerünk a 
pályázaton is, akkor bizony az elnyert 
összegről le kellene mondanunk. Jól 
áll Sződliget anyagilag, de pont ezért, 
mert felelősen gazdálkodunk. Bu-
taságot nem szabad csinálni!

- Tudomásom szerint a Duna-parti fo-

cipálya használatára jelentkezett egy 
váci fociegyesület, amely ide hozna 
mérkőzéseket, de Ön nem támogatta 
ezt az elképzelést. Mi volt az indoka?

- Jelenleg a focipályán heti három 
alkalommal olyan gyerekcsapatok 
edzenek, melyek bérleti díjat fizetnek 
a pályahasználatért. Ebből fizetjük 
az öntözés, a fűnyírás, a karbantartás 
költségeit. Megkeresett a váci klub 
elnöke, hogy a saját pályájuk felújítá-
sa alatt, térítésmentesen használatba 
szeretnék kapni a sződligeti focipályát 
edzésekre és meccsekre. Ahogy a 
kormányzatnak, nekem is a gyerekek 
az elsők. Nem gondolom, hogy el kel-
lene zavarni a pályáról a gyerekeket 
azért, hogy versenysportra átadjuk a 
focipályánkat. Ráadásul térítés nélkül. 

- Hamarosan elkészülnek a szakorvo-

si rendelők. Sokan sajnálkoznak ami-
att, hogy ez fizetős lesz. Mi erről a 
véleménye?

- Egy szívbeteg embernek több, 
mint 80 napot kell várnia egy vizsgá 
latra a váci rendelőintézetben. Ez fel-
háborító! A sződligeti egészségházban  
olyan szakrendelőket alakítunk ki, ahol 
azonnal elvégzik a vizsgálatot. Szep-
temberben indulnak a rendelések. Lesz 
itt többek között kardiológia, fül-orr 
gégészet, nőgyógyászat is. Sződliget 
önkormányzatának nincs módjában 
megváltoztatni a magyar egészségügyi 
rendszert. Abban tudunk segíteni, hogy 
lehetőséget biztosítunk az azonnali or-
vosi vizsgálatra még akkor is, ha ez a 
betegek pénzébe fog kerülni. Aki ezzel 
nem akar élni, az választhatja továb-
bra is az ingyenes állami rendelést és 
a várólistát.

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_hirek&hirid=5578
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_hirek&hirid=5578
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_hirek&hirid=5578
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Az ingatlanok melletti közterület rendben 
tartásáról
Időről időre kérdésként jelenik meg Sződligeten, hogy miként is van szabályozva egy-egy ingatlan 
mellett, a kerítésen túli „világ” (árok, fa, bokor, járda) kezelésének feladata. Az alábbiakban ezt 
foglaljuk össze a jogszabályok alapján.

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal össze-
függő tevékenységekről szóló 1/1986 (II.21.) ÉVM-EüM 
együttes rendelet 6. §-a alapján: „A tulajdonos köteles gon-
doskodni az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy 
méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv 
is van, az úttestig terjedő teljes terület) a járdaszakasz mel-
letti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá a tömbtelken 
a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megkö-
zelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, 
a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és 
más hulladékok eltávolításáról.”

Sokakban felmerül a kérdés, hogy miért kell a közterületet 
a magántulajdonban lévő ingatlanok előtt gondozni, hiszen 
benne van a nevében, hogy „közterület”? „Miért nem az 
önkormányzat végzi el a karbantartási és gondozási ápolási 
feladatokat?” 

A közterület mai fogalma régen a közösség által használt, 
ezért a közösség által közösen rendben tartott területeket 
jelentette, amelyet leginkább a szokásjog alapján használ-
tak, és tartottak rendben. Régen tehát természetes emberi 
logika és viselkedés alapján működött a rendszer, habár erre 
utaló egyértelmű szabályozás már szerepelt a római jogban 
is! A közterület ma már jogi fogalom, amelynek használa-
ti rendjét törvény, és/vagy helyi rendelet szabályozza. A 
mai szabályok kialakításának nagyon egyszerű okai van-
nak. Azt ugyanis a világon sehol sem lehet költséghatéko- 
nyan megvalósítani, hogy egy adott terület, település teljes 

közösségi célokat szolgáló köz-
területeit egy időben, egyforma 
minőségben takarítani, gon-
dozni, havat lapátolni, síkosság 
mentesíteni, kaszálni stb. lehes-
sen. (A költséghatékonyság alatt 
itt azt kell érteni, hogy ennek 
megvalósítására olyan emberi 
létszámot és technikát kellene 
állandóan biztosítani, aminek 
finanszírozása lehetetlen.) Ezért 
alakult úgy a történelem fo- 
lyamán a törvények és szabá- 
lyok megalkotása, hogy ezek 
alapján a nagy mennyiségű, 
magántulajdonok előtt lévő 
közterületet (beleértve a fákat, 
bokrokat, sövényeket) a tulaj-
donosnak kell gondozni.

Sződligeten a törvényi szabályozás alapján került kialakítás-
ra az erre vonatkozó rendelet. A 3/2019. (II.12.) önkormány-
zati rendelet a közterület használatáról kimondja:

„Az ingatlan tulajdonosa köteles:

   a) az ingatlan határa és az úttest széle közötti területen 
(két ingatlan közötti gyalogos közlekedésre alkalmas, úttest 
nélküli terület vonatkozásában a két ingatlan közötti terület 
feléig tartó területen)
- a zöldfelületet gaztól, parlagfűtől és egyéb szeny- 
nyeződésektől mentesíteni, a füvet kaszálni,
- a gyalogosforgalom biztosítása érdekében a járda vonalá-
ba lógó fák és bokrok metszését elvégezni a járda széleitől 
számított 2,5 méter magasságban,
- nevelt fát, bokrot, cserjét úgy metszeni, hogy annak lom-
bozata az úttest síkjától számított 4,5 méter magas és az 
úttest szélétől számított 0,5 méter széles űrszelvénybe ne 
lógjon be, továbbá az elektromos szabadvezeték biztonsági 
övezetét ne érje el;

   b) az ingatlan előtti járdaszakasz síkosság-mentesítéséről 
gondoskodni;

   c) az ingatlan előtt húzódó csapadékvíz-elvezető, szik-
kasztó árkot karban tartani, onnan a hordalékot (földet) 
és szemetet eltávolítani, kiemelni, gaztól és egyéb szenny-
eződéstől mentesíteni.”
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Házhoz menő lomtalanítást ígérnek
A Zöld Híd Kft. tájékoztatja a sződligeti polgárokat, hogy az 
általa végzett szolgáltatással érintett településeken bevezeti 
a házhoz menő rendszerben végzett lomtalanítást.

Így lehetőség lesz évente egy alkalommal, max. 2 köbméter 
térfogatig térítésmentes lomtalanítás igénybevételére, mely 
az ingatlannál történik. Fontos, hogy ezt csak a Zöld Híd 
Kft-vel szerződött, díjhátralékkal nem rendelkező ingatlan-
tulajdonosok vehetik igénybe. 

A szolgáltatás igénylésének menetét, feltételeit, a lomta-
lanítás folyamatát, a leadható lomok fajtáit a szolgáltató 
weboldalán (www.zoldhid.hu) található részletes ismertető 
tartalmazza. 

FIGYELEM, FONTOS - lomtalanítási igényt kizárólag a 

településre megszabott időpontban lehet leadni a szolgál-
tató weboldalán található formanyomtatványon: www.
zoldhid.hu/nkft/letoltheto-dokumentumok/2107/. Ez Sződ-
liget esetében a 2019. szeptember 1. és 2019. október 
31. közötti időszak. Az ez alapján történő lomtalanítás 
várható időpontja: 2019. október 1. és 2019. november 
30. között. (Az igénybejelentés történhet továbbá a szol-
gáltató ügyfélszolgálati irodáiban személyesen nyitvatartási 
időben, vagy ügyfélszolgálati időben a 28/561-200-as tele-
fonszámon. A formanyomtatvány a későbbiekben majd át-
vehető a sződligeti Közösségi Házban is.)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szolgáltatással kapcsola-
tos problémákkal, kérdésekkel ne a sződligeti önkormány-
zatot, vagy hivatalt, hanem közvetlenül a szolgáltatót ker-
essék!

Kezdjük azzal, hogyan került oda az a sok, hogy egész pon-
tosak legyünk 50 m3 szemét, ami egyébként körülbelül egy 
négyemeletes társasház térfogatával egyezik meg. Habár 
erre a kérdésre biztos választ nem adhatunk, minden jel 
szerint a szomszédos településekről kerül oda ez a hatal-
mas mennyiség. Lomtalanításkor, autók bontásakor, illetve 
az otthoni kuka ürítésekor rengeteg hulladékot hordanak ki, 

de volt már példa arra is, hogy elpusztult állatokat (kutyát, 
disznót) találtak a szemétkupacok között. Érdemes átgon-
dolni ezentúl, hogy mit adunk oda a hulladékfelvásárlóknak, 
ugyanis ezek szerint, amit ők nem használnak fel belőle, az 
ott végzi. 

Ahogy telt az idő és egyre több és több hulladék halmozódott 
fel, nyilvánvalóvá vált, hogy komoly intézkedésekre van 
szükség a szemétlerakó felszámolására. Juhász Béla pol-
gármester úr megpróbált kapcsolatba lépni a környező 
településekkel, de nem járt sikerrel, a rendőrséghez pedig 
konkrét bizonyíték híján nem fordulhatott. Mi hát a meg- 
oldás?

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be, hogy támogatást 
igényeljen a hulladéklerakó megszüntetéséhez, és nyert, 
méghozzá jelentős összeget, a pályázatot kiíró szervezet 
közel kétmillió forint támogatást ítélt meg erre a projektre. 
Ezzel az anyagi része a folyamatnak megoldódott, már csak 
azt kellett eldönteni, hogy kit bízzanak meg a kivitelezéssel. 
Sokan tettek árajánlatot, végül azonban egy helyi vállalkozó 
kapta meg a lehetőséget. Ezzel az önkormányzat pedig két 
legyet ütött egy csapásra: támogatott egy helyi vállalkozást 
és végig biztos lehet benne, hogy a munkát kiválóan elvég-
zik majd.

Hamarosan elkezdődnek a munkálatok és miután megtisztí-
tották a területet, beszántják a mezőgazdasági utakat, hogy 
megelőzzék a további illegális tevékenységet. 

Felszámoljuk az illegális hulladéklerakót
Gondolta volna, hogy az M2-es autóút másik oldalán lévő területek egy része Sződligethez tartozik? És azt, hogy ott van 
a környék legnagyobb illegális hulladéklerakója? Nos, ha most hall róla először, akkor éppen itt az ideje, hogy kiderüljön 

az igazság, ugyanis minden kedves sződligeti polgárnak joga van tudni a dolgok jelenlegi állásáról.
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Mint ahogyan nagyon sok embert 
a világon, a sződligeti polgáro-
kat is megrendítette a párizsi No-
tre-Dame épületét ért katasztrófa. 
Polgármesterünk levélben fejezte ki 
sajnálatát Franciaország budapesti 
nagykövetének.

Tisztelt Nagykövet Asszony!

Mély megrendüléssel értesült 
településünk lakossága arról a 
tragédiáról, mely a kereszténység és 
az egyetemes kultúra jelentős szim-
bólumában, a világ egyik leglátogatot-
tabb vallási és műemléki épületében 
történt. A Notre-Dame felbecsülhete-
tlen kára nem csupán a francia nép, 
hanem hazánk lakossága körében is 
megdöbbenést váltott ki.

Kérem, Sződliget önkormányzata és 
polgárai nevében fogadja és tolmá- 
csolja együttérzésünket.

A lelki fájdalom mellett anyagi 
segítséget is szeretnénk nyújtani a 
székesegyház felújításához, még ha 
nagyságrendileg a károkhoz képest 
csekély összegről van is szó. Tisztelet-
tel tájékoztatom, hogy nagyközségünk 
egyöntetű támogatásával egy – le-
hetőségünk szerinti – adomány gyű-
jtést indítottunk el együttérzésünk kife-
jezéseként.

Kérem a Nagykövet Asszonyt, hogy tá-
jékoztasson arról a bankszámlaszám-
ról, amelyre átutalhatjuk majd az így 
összegyűjtött sződligeti adományt.

Önnek, kormányának és a francia 
népnek ezúton is kitartást és ezekben 
a nehéz napokban sok erőt kívánok 
településünk lakossága nevében is.

Üdvözlettel:

Juhász Béla
polgármester, Sződliget

A megkeresésre Pascal Andreani 
nagykövet a következő választ küldte:

Tisztelt Polgármester Úr!

Szívből köszönöm a párizsi No-
tre-Dame-ban pusztító tűzvészt 
követően küldött támogató levelét. 
A nagykövetség valamennyi munk-
atársát, beleértve engem is, meghatott 
az Ön együttérzése.
Akárcsak Ön, mi is reméljük, hogy 
a katedrális újjáépítése mielőbb 
elkezdődhet és biztosíthatom Önt 
afelől, hogy a francia hivatalos szervek 
mindent megtesznek az ügy érdeké-
ben. Végtelenül hálásak vagyunk azért 
a segítségért, amelyet a nemzetközi 
közösség részéről és mindenekelőtt 
Magyarországtól kapunk. Minden 

segítség értékes és nagyon hálásak 
vagyunk azért a támogatásért is, ame-
lyet Sződliget lakosaitól kaptunk. Az 
adományokat közvetlenül elküldhe-
tik a Notre-Dame Alapítvány részére, 
amelynek banki adatait levelemhez 
csatoltam.
Még egyszer köszönöm Önnek és 
kérem, tisztelt Polgármester Úr, fog-
adja őszinte nagyrabecsülésem kife-
jezését.

Pascale ANDREANI

A Sződligetért Közalapítvány köz-
reműködésével összegyűjtött összegről 
Juhász Béla a következő közleményt 
jelentette meg, miután a kapott szám-
laszámra megtörtént az átutalás:

„Elemi kötelességemnek tartom, hogy 
beszámoljak az adományok sorsáról! A 
Notre-Dame tűzvész utáni felújítására 
91.000 Ft jött össze a Sződligetért 
Alapítvány számláján. Az összeget 
átutaltuk a nagykövet által megjelölt 
bankszámlára. Köszönöm minden  
nagylelkű adományozónak, hogy 
Sződliget nevét a segíteni akaró nem 
zetközi közösségben tudhatjuk! A 
fényképen a nagykövet köszönőlevele, 
illetve az átutalási megbízás látható.” 

Nagyköveti köszönet a sződligetieknek
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2013-ban készült el Sződliget árvíz-
védelmi gátja. Az építés 375 millió 
Ft-ba került. Hogy mekkora dolog ez, 
azt csak most látjuk, hiszen akik nem 
olyan profi és felkészült pályázatíró 
csapattal dolgoznak, mint amilyennel 
Sződliget, azok nagyot vesztettek. A 
kormánypárti vezetésű Vácon csúnyán 
bedőlt a pályázat. Nem épült meg 
a gát, az elnyert pályázati összeget 
visszavonták! Ráadásként, még az 
előkészítésre elköltött sokmillió forin-
tot is vissza kell fizetniük.

Most új csúcsot sikerült meglép-
ni. 380.000.000 Ft (háromszáz- 
nyolcvan millió (!) Ft) pályázati 
pénzt nyert Sződliget egy új bölcsőde 
megépítésére. Hogy ez mekkora siker? 
Bizony még a Pest megyei közgyűlés 
elnöke, Szabó István úr is megemelte 
a kalapját és külön gratulált nekem.  
Idézek a leveléből:

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérem, fogadja őszinte elismerésemet 
sikeres pályázatáért („Önkormányza-
ti tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó 
intézmények fejlesztésénektámogatá-
sa Pest megyében (2018)” című, 
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 
kódszámú), mely a Pest megyei 
kompenzációs keretből nyújtott 

támogatásra jogosítja fel.. 

…Őszintén gratulálok, és köszönöm, 
hogy bizalommal fordultak hozzánk. 
Kívánom, hogy a terveiket ered-
ményesen valósítsák meg. 

Az elmúlt években nem ez volt az 
egyetlen pályázat, amit ez a professzi-
onális csapat hozott településünknek. 
2013-ban 125 millióért építettünk 
az óvodában új tornatermet és egy 
plusz foglalkoztatót. 2017-ben több, 
mint 137 millió forintba került az is-
kolánk energetikai felújítása, amit 
EU-s pályázati pénzből fizettünk. 7 
millió forintot nyertünk a polgármes-
teri hivatal informatikai fejlesztésére, 
de nekik köszönhetjük azt a 29 millió 

forintot is, ami- 
ből három 
éve meg 
újult a Mátyás 
király útja. És 
ott van még az 
iskolánk négy 
t a n t e r e m m e l 
való bővítésére 
megírt pályázat 
is, amire a csak-
nem 140 millió 
forintot biztosít 
egy kormány-
h a t á r o z a t . 
A projekt 
megvalósítását 
a kormányzat 

a Nemzeti Beruházási Ügynökségre 
bízta. Remélem, hogy hamarosan 
megkezdődik az építkezés.

Persze vannak egyszerűbb, kisebb 
pályázataink is. Ezeket én, saját mag-
am írom meg. Példaképpen említhe-
tem az Nemzeti Fejlesztési Minisz-
tériumtól elnyert 1,8 millió forintos 
pályázatot, amit az illegális szemétle- 
rakók felszámolására fordíthatunk. De 
beszélhetünk az autómentes napról, 
amihez az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium adott 300.000 forintot 
és ebből egy KRESZ napot tartottunk 
az óvodában. Én készítettem el azt 
a közvetlen EU-s pályázatot is, ahol 
az elnyert összegből meg tudtuk ren-
dezni azt az két napos megbeszélést, 
amin nyolc ország küldöttjei voltak  
Sződligeten. Ennek lett közvetlen hasz-
na is, hiszen az itt kialakult barátságnak 
köszönhetően utaztak most sződlige-
ti gyerekek Lettországba. És a végére  
hagytam azokat egymillió forinto-
kat, amit évente a Nemzeti Kulturális 
Alaptól nyerünk a Budapest Bár kon-
cert megrendezésére.

Így dolgozunk mi Sződligetért.

Üdvözlettel

Juhász Béla

polgármester

Sződliget legnagyobb beruházására 
készülünk!
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Hét évtized a halak bűvöletében
Születésnapot ünnepeltek a helyi pecások
Településünk legnépesebb és legpatinásabb civil egyesülete, a Sződlige-
ti Sporthorgász Egyesület egy kitűnő hangulatú közös ebéddel ünnepelte meg 
alakulásának 70. évfordulóját. A több, mint száz főt számláló baráti közösség a 
tagság nagyobb felének részvételével zajló eseményt egyben visszatekintésnek, 
számvetésnek is szánta.

A méltán világhírűvé vált festői sződ-
ligeti tó mellett június 23-án megtartott 
összejövetelen a fő fogás természetesen 
a bográcsban rotyogó jófajta pörkölt 
volt, de a sorakozó horgászbungalók 
között felállított asztalokon szép 
számban sorakoztak az alkalomhoz 
illő szülinapi torták is. Nem csupán a 
jórészt férfiakból álló egyesületi tagság 
vett részt az ünnepi rendezvényen, 
de a szebbik nem reprezentánsai (fe-
leségek, testvérek, családtagok) is 
elsőkézből tapasztalhatták meg: hol 
és mivel tölti szabadidejét a horgásza-
tnak, mint szenvedélynek hódoló helyi 
erősebb nem.

Köszöntőjében Kalácska Béla felidézte 
a megalakulás mikéntjét. Megemlítette, 
hogy hét évtizeddel ezelőtt – a fővárosi 
horgászok egyesületéből önállósulva – 
a környékbeli pecások úgy gondolták, 
hogy a település melletti bányatavak-
ból kialakítható egy, a horgászoknak 
kiválóan megfelelő környezet. A gon-

dolatokat tettek követték és 
mostanra már büszkén mond-
hatják: egy horgászparadic-
sommal dicsekedhetnek a 
mai utódok. Az egyesületi 
elnök elmondta azt is, hogy a 
tórendszer melletti „prériből” 
hogyan alakították ki an-
nak idején a mai területet, 
megemlítve egy sor, a kial-
akításban nagy munkával 
főszerepet vállaló személyt, 
akiknek ezúton, a maiak nevében is 
hálás köszönetet mondott. 
Elhangzott az is, hogy ez a kies rész 
már korábban is megmozgatta a 
művészek képzeletét, de például a 
filmesek kéréseit egy ideig rendre el-
hárították. Viszont egy erdélyi magyar 
filmrendező kitartó próbálkozásainak 
már nem lehetett ellenállni: a négy 
évszakban is visszatérő forgatócsoport-
nak és  színészeknek így adott hátteret 
a hamarosan bemutatandó film (mely-
nek címterve: Spirál) számára e festői 

táj. 

Kalácska Béla büszkén említette 
meg, hogy a horgásztó környéki ki-
kapcsolódási lehetőséget, a pihenés-
re kiválóan alkalmas területet az 
egyesület tagsága alakította ki és tartja 
rendben, melynek kereteit az illetékes 
hatóságokkal megkötött szerződések 
határozzák meg. Ennek alapján hoztak 
létre ki látogatási időpontokat (szer-
da, szombat és vasárnap 9 és 16 óra 
között), egyéb időpontokban egyez-
tetést kér az egyesület (Golcs József 
alelnök: 30 389 9849 telefonszám). 
Természetesen a tájhoz illő, tehát halk, 
a környezetet, tisztaságot tisztelő, a 
horgászokat nem zavaró magatartást 
kérnek mindenkitől. A látogatásoknál a 
helyi lakosok élveznek prioritást.

„Isten éltesse kishazánkat! Isten éltesse 
Sződligetet! Isten éltesse a Sződlige-
ti Sporthorgász Egyesületet!” – zárta 
születésnapi köszöntőjét Kalácska Béla 
elnök.

Mit tehetnénk ehhez hozzá? Talán an-
nyit – horgászköszöntéssel -: jó kapást, 
feszes zsinórt és minél gyakrabban gör-
büljön, kedves sződligeti horgászok! 
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Felújították az iskola étkezőjét és konyháját
Sződligeten a Bagolyvár épülete ad helyet a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola tálalókonyhájának és étkezőjének. Tu- 
lajdonosként ennek fenntartása a települési önkormányzat 
feladata. A régi épületben közel négy évtizede bővítették 
az étkezőhelyiséget és kialakítottak mosdót is. Három éve 
történt az első felújítás, amikor az ét-
kezőt önkormányzati forrásból sikerült 
szebbé varázsolni. Ám akkor a konyha 
rendbehozatala elmaradt.
 
A létesítmény legnagyobb problémája 
az volt, hogy a szűk „fehér mosogató” 
helyiségben nem voltak meg a mosoga-
tás és csepegtetés alapvető feltételei, 
így nem felelt meg a mai előírásoknak. 
Figyelembe véve, hogy a korábban 
főzőkonyhaként működő létesítmény-
ben a tálalókonyhává átminősítés miatt 
több helyiség kihasználatlan, lehetőség 
nyílt arra, hogy átalakítással kialakítsák 
a kívánt méretű mosogatót. 

Az UCM Kft-től kapott közel 3,5 
millió forintos árajánlatot elfogadta az 
önkormányzat, így a cég a nyári tanítási 
szünet alatt elvégezte a munkákat, mely 
során az új mosogató helyiség kialakítá-

sa megtörtént.  Ezen kívül elvégezték a gépészeti és elek-
tromos szerelvényezést, valamint a burkolást és a festést. 
Sor került a tálalóhelyiség és konyha belső felújítására, új 
burkolat elhelyezésére, továbbá a falfelületek festése mellett 
a bejárati ajtót is újra cserélték. 

Pihen az iskola!
Ismét egy sikeres tanévet tudhatunk magunk mögött!

A „BALLAGÁSON” nyolcadikos diákjainktól, ünnepélyes 
keretek között vettünk búcsút. 44 tanulónk lépett ki az is-
kola kapuján és kezdhette meg középiskolai tanulmányait. 
Reméljük a megfelelő alapokkal sikeresen teljesítik az új ki-
hívásokat, és léphetnek be a „nagybetűs életbe”. Sok sikert 
kívánunk Nekik!

TANÉVZÁRÓ, TÁBOROZÁS:

A többi diákunk életében is lezárult egy fejezet, és 
kézhez kaphatták 
sikeres munkájuk 
gyümölcseként a 
bizonyítványukat, 
és kezdhették meg, 
megérdemelt pi-
henésüket. A kima-
gaslóan teljesített 
gyerekek munká-
juk elismeréseként 

oklevelet és jutalom-
könyvet kaptak. Szá-
mos táborunk várta az 
érdeklődőket.

Pedagógusaink igy- 
ekeztek      élmények-
ben gazdaggá, em-
lékezetessé tenni 
számukra az ott töltött 
időt. Már hagyomány- 
nyá vált iskolánkban Kriszti néni napközis tábora, valamint 
Panka néni angol és Ingrid néni kézműves tábora. A víz 
szerelmesei pedig Magdi nénivel és Erika nénivel indulhat-
tak a vízi táborba.

Találkozunk szeptember 2-án, reggel 8:10 órakor a 
TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGÜNKÖN!

        
Vodnák Lászlóné

Volt Lett
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//.   KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS.   //

Ezúton mondunk köszönetet 
Mindazoknak, akik Szeretett 
férjem és édesapánk Palotai 
János temetésén megjelentek, 
utolsó útjára elkísérték és 
gyászunkban osztoztak. 

Palotai Jánosné és családja

Újabb élelmiszer csomag a rászorulóknak

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület jóvoltából 
június végén ismét tartós élelmiszerek kiosz-
tására volt lehetőség Sződligeten. A felajánlásnak 
köszönhetően mintegy száz rászoruló családnak 
juttatták el a csomagot a Gondozási Központ 
munkatársai és az Éppen Ráérek Klub önkéntes 
segítői. A rendszeresen tartós élelmiszerekből 
álló adománycsomagban ezúttal instantleves, 
csokoládé,  konzerv, fagyipor  kapott helyet. A 
hasonló élelmiszer szétosztásra évente számtalan 
alkalommal sor kerül, amint az élelmiszerbank 

értesíti a sződligeti 
szervezetet, gyors 
szervezőmunkával 
igyekszünk minél 
előbb eljuttatni az 
adományoknak.

- ha nem megy a fogyás
- ha nem megy az alakformálás
- ha szeretnél ruhaméretet váltani

Segítek elkezdeni,gyere bátran!

TÖRÖK ERIKA
 fitness edző és
 tanácsadó

telefon: 
  06-70-518-7996
GREY FITNESS Sződliget
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Helyi rendelet a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről 
és a fizetendő térítési díjakról
(Az alábbiakban a Sződliget 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete által elfogadott rendelet leg-
lényegesebb részeit foglaljuk össze. 
A teljes rendelet megtalálható a szod-
liget.hu internetes weboldalon.) 

A rendelet hatálya az önkormányzat 
illetékességi területén lakcímmel ren-
delkező személyekre terjed ki.

Ellátási formák

Sződliget Nagyközség Önkormányzata 
a Gondozási Központ (2133 Sződliget, 
Szent István u. 34.-36) által a követ-
kező szociális alapszolgáltatásokat bi-
ztosítja:

   a)  étkeztetés,
   b)  házi segítségnyújtás,
   c)  család – és gyermekjóléti szolgálat

A személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások, házi segítségnyújtás és ét-
keztetés igénybevételére vonatkozó 
kérelmeket az ellátást igénylő, illetve 
törvényes képviselője írásban, az 
ellátást, szolgáltatást nyújtó intézmény 
vezetőjénél nyújthatja be. Az in-
tézményvezető a személyes gondosko-
dást nyújtó ellátások igénybevételéről 
a kérelem benyújtását követő 15 na-
pon belül dönt. A szociális alapellátás 
körében azonnali ellátás abban az es-
etben biztosítható, ha az ellátás hián-
ya a kérelmező életét, testi épségét 
veszélyezteti.

Megszüntetésének esetei és módja, 
térítési díj

A személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások megszüntetésének esetei az 
Szt. 100. §-ában meghatározottakon 
túl:

a sződligeti lakcím megszűnése,
a jogosultsági feltételek megváltozása,
az ellátásért fizetendő térítési dí-
jat az igénybevevő vagy a törvényes 
képviselő a tárgyhavi befizetés 
időpontjától számított 3 hónap után, 
felszólítás ellenére sem fizeti meg,
az ellátást egybefüggően 30 napon át, 
bejelentés nélkül (igazolatlanul) nem 
veszi igénybe,
a szolgáltatást igénybevevő halálával 
vagy lemondó nyilatkozatával,
megszüntetést kérelmező nyilatkozat-
tal.

Étkeztetés igénybevétele

Az étkeztetés keretében azoknak a 
szociálisan rászorult személyeknek 
a legalább napi egyszeri meleg ét-
kezéséről is gondoskodni kell.
A étkeztetés vonatkozásában szo-
ciálisan rászorult az aki
- 65 év feletti életkorúak, 
- közgyógyellátási igazolvánnyal ren-
  delkeznek 
- akik koruk vagy egészségi állapotuk    
  miatt képtelenek önerőből megoldani  
  étkezésüket,
- jövedelmük indokolja
- fogyatékossággal élő vagy
- szenvedélybeteg vagy pszichiátriai  
  beteg vagy
- hajléktalan.
- átmeneti vagy krónikus betegség mi-
att 
  megromlott egészségi állapotú.

Az étkeztetés igénybevételéért térítési 
díjat kell fizetni.

Az étkeztetésért igénybevételéért fize-
tendő térítési díj

a) 50 %-kal csökkenthető annak a   
személynek, akinek családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem hal-

adja meg az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 150 %-át, 
egyedül élő esetén annak 200 %-át,

b) elengedhető annak a személynek, 
akinek családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegét, egyedül élő esetén annak 
150 %-át.

Házi segítségnyújtás keretében 
kell gondoskodni elsősorban azon 
személyekről, akik otthonukban ön-
maguk ellátására saját erőből nem 
képesek és róluk nem gondoskodnak. 
A házi segítségnyújtásért fizetendő 
térítési díj megállapításánál figyelembe 
kell venni az ellátott 

   a)  életkorát,
   b)  testi, lelki egészségállapotát,
   c) jövedelmi és vagyoni viszonyait, 
   d)  egyéb családi körülményeit.

Szociális alapellátás

A Család - és Gyermekjóléti Szol-
gálat a szociális vagy mentálhigiénés 
problémák, illetve egyéb krízishelyzet 
miatt segítségre szoruló személyek, 
családok számára az ilyen helyzethez 
vezető okok megelőzése, a krízis- 
helyzet megszüntetése, valamint az 
életvezetési képesség megőrzése cél-
jából az Szt. 64. §-ában meghatározott 
feltételek alapján, továbbá az 1997.évi 
XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 
általi szabályozások által nyújtandó 
alapellátás.

A személyes gondoskodást nyújtó 
ellátás igénybevételére vonatkozó 
kérelmeket az ellátást igénylő, illetve 
törvényes képviselője írásban, az 
ellátást, szolgáltatást nyújtó intézmény 
vezetőjénél nyújthatja be.
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Bemutatkozik egy győztes csapat
Pályázat elbírálónak lenni nem kis feladat. Ha valaki már volt ilyen bizottság tagja tudja, nincs igazság csak közelíteni le-
het…nincs ez másként kis településünkön sem. A civil pályázatok elbírálása után hetekig forr a levegő az „Ő miért ennyit 
kapott, mi miért csak ennyit és ő mire is kért” kérdéskörben. Ezért gondoltuk, hogy helyet adunk lapunk hasábjain, hogy a 
legtöbb pénzt, százezer forintot, nyert közösség lehetőséget kapjon a bemutatkozásra. Idén a Vackor Apró Természetjárók 
Köre a maximális összeget elnyert helyi civil szervezet. Vezetőjük, Fazekasné Saláth Mónika, mesél:

Minden ott kezdődött, hogy négy évesen a budai Duna-par-
ti bérházból kiköltöztünk a kertvárosba. Kinyílt a világ és 
a szüleim mindent elkövettek, hogy szívhassam magam-
ba a természet adta élményeket. Számunkra a nyaralás a 
fémvázas hátizsákos, túrabakancsos hegymászásról szólt, 
vadkempingezéssel, patakban fogmosással. Magyarország 
minden hegységében jártuk, de a Börzsönyt ismerem talán 
a legjobban. Ez határozta meg leginkább a mai gondolko-
dásomat és a természetjárás a mai napig része az életemnek. 
Aztán Sződligetre jöttem férjhez, ahol karnyújtásnyira van 
minden élmény, csak álmodni kellett egyet.

A kezdet…

Amíg picikék voltak a gyerekeink, volt időnk feltérképezni 
velük a környéket. Eleinte minden ovis ötletemet rajtuk tesz-
teltem. És közben dédelgettem az álmom, hogy majd egyszer 
én is fogok az ovisokkal túrázni. Amikor új munkatársként 
egy fiatal, nagyon lelkes óvónénit kaptam, elérkezettnek 
láttam az időt, ketten belevágtunk. Az akkori és a mostani 
óvodavezetőnktől is nagyon sok támogatást kaptunk, bátran 
álmodhattunk nagyot, akkor indítottuk útjára a Vackor Apró 
Természetjárók Körét.

Miért pont „Vackor”?

„A vadkörte hagyásfa. A favágók, a pásztorok, akik haj-
danában az erdő-mezőt járták, becsülték, a múlt ezredévig 
nem is vágták ki, noha a gyümölcse nem vonzó ennivaló. 
Hagyták, hogy ez a haszontalan növény réten-dombon 
távolságot jelezzen. Erőtől duzzadó ágait égre és kör-

benyújtsa. Nem enged a szél 
formálásának. Áll méltóság-
gal, akár egy katedrális. Hitet 
hirdet. Hirdeti az ember-
léptéken túli rügyfakadást, 
s hogy a fény simogatására 
virágba kell borulni, teremni 
kell. S ha a jeges szelek meg-
fosztanak minden levéltől, 
várni kell az életet őrizve az 
új tavaszig.” Ezt a hitet és 
tiszteletet képviseli minden 
túravezető pedagógusunk.

Az indulás…

Az első évben nagyon 
sok lelkes család csatla-
kozott hozzánk. Az első 
programunkon a Vácrátóti 
Botanikus Kertben 64 fővel barangoltunk, magunk sem hit-
tük, hogy ez a sok ember a mi hívószavunkra jött. Kröelné 
Varga Magdi segítette akkor a munkánkat mind ötletekkel, 
mind szakmai vezetéssel, hihetetlen sokat tanultunk tőle. 
A Vackor hozta az első madárodút az óvodába, amikor a 
Madártani Egyesület helyi csoportjának kezdeményezésére 
odúácsoló programot hirdettünk és gyarapítottuk a lakóssá-
gi odútelepet is néhány madárszállással.

Aztán jött az egyik kirándulás a másik után: Budakeszi, 
Visegrád, Ócsa, Sashegy, Nógrád, Királyrét.        Program-
jaink különlegessége, hogy több generációt szólít meg, és 
igyekszünk úgy alakítani a játékokat, megfigyeléseket, fe-
ladatokat, hogy abban mindenki találjon kihívást: ovis, is-
kolás, szülő, nagyszülő. Hírünk ment, szerettek volna még 
többen „Vackorosok” lenni. Már nem győztük ketten a fela-
datot, elkezdtük toborozni az óvónéniket is. Előbb hárman, 
majd már öten ötleteltünk, terveztünk és együtt vezetjük a 
kirándulásokat a mai napig.
Eleinte állandó tagsággal jártuk az erdőt, de mindig voltak 
csatlakozók. Így néhány év után nyitottá, mindenki számára 
elérhetővé tettük a programjainkat. 

2015.
Családi „Mini geocaching” rejtéskereséses játékra hívtuk 
a családokat a patakpartra a Vackor 5. szülinapján. Ennek 
keretében egy fotókiállítást is rendeztünk és meghívtuk 
a régi tagjainkat is. Ebben az évben Visegrádnál az Erdei 
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Művelődés Háza előtt örök-
be fogadtunk egy vadkörte 
fát, amit azóta is látogatunk.

Természetesen ennek a 
szabadidős programnak 
sem segített, hogy a dig-
itális kultúra eszközei egy 
új környezetet teremtettek, 
amiből nagyon nehéz ki-
mozdítani a családokat. Az 
sem kedvez, hogy a közös 
kiránduláshoz igénybe vett 
autóbuszok bérleti díja az 
egekbe emelkedett. Ezért 

többen nem tudták vállalni a költségeket. 

2019. 

Kicsit szerényebb létszámmal, közelebbi, saját vezetésű 
programokkal, tizedik éve működik a természetjáró kör. Mi 
is egyre rutinosabbak lettünk az élménypedagógiában, a 
terepi vezetésben, a szakirányú továbbképzéseken sokat ta-
nultunk. Előtérbe kerültek a szemléletformáló, érzékenyítő 
játékok és az egészséges táplálkozás is. Csatlakoztunk a 
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület helyi 
programjaihoz, madármegfigyelésekhez. Minden télen 
madáreleség készítéssel várunk mindenkit az oviban.

Hogy kapcsolódtunk be a „civil életbe”?

A kezdeteknél a CISZE „kis tesójaként” bontogattuk a 
szárnyainkat, nagyon sok támogatást kaptunk Somogyi Ist-
vántól és Papp Istvántól. Az első pályázatunkat ők segítettek 
megírni. Még azt is elviselték, hogy mi sokat nyertünk, ők 
nem. Akkor ez nagyon sokat jelentett nekünk.
 
A Sződligti Liget-erdő Tanösvény népszerűsítésében is 
szerepet vállaltunk. Helyi óvónők, tanítók, tanárok részére 
továbbképzést kezdeményeztünk, ahol a Horváth Tibor 
és Moór Györgyi szakvezetés keretében bemutatták a 
tanösvény jellemzőit, a megfigyelési, megfigyeltetési le-
hetőségeket.

Aztán gondoltunk egy merészet. Szerettük volna azokhoz a 
gyerekekhez is eljuttatni a természetjárás élményét, akiknek 
a családja addig nem feltétlenül élt a Vackor programok le-

hetőségeivel. 
Az erdei óvo-
da program 
szintén dédel-
getett álmaink 
közé tartozott 
és úgy gon-
doltuk a több 
éves szak-
mai tapasz-
t a l a t u n k k a l 

segítjük a gyer-
mekcsoportokat 
és az óvónőket. 
K i d o l g o z -
tuk a szakmai 
p r o g r a m o t , 
megszerveztünk 
egy három na-
pos egybefüggő 
tevékenységso-
rozatot három 
gyermekcsoport-
nak, segítettük 
a csoportok óvónőit a játékok, feladatok összeállításában. 
Az első év sikerén felbuzdulva a következő tanévben négy 
csoport vehetett részt a programban.  

Mint ahogy sokan mások, mi is éltünk éveken keresztül a 
pályázati lehetőségekkel. Az évi 5-6 kirándulásunkból egy-
nek a költségét sikerült így csökkenteni. Az elmúlt két évben 
az erdei óvoda programunk támogatására pályáztunk. Idén 
a program tervezésében, szervezésében, megvalósításában 
4 óvónő, 4 dajka és 1 pedagógiai asszisztens vett részt és 
100 gyermek élvezhette a színes programokat. A pályázott 
összeg – amely a költségeink harmadát fedezte- óriá-
si segítség volt. Olyan magas színvonalú élményszer-
ző foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek , amit más 
módon nem tudtunk volna biztosítani. A kirándulásaink és 
az erdei óvoda program képgalériája az óvoda honlapján 
megtalálható  http://szodligetiovoda.hu/ 

Céljaink……...

Az erdei óvo-
da programot 
továbbra is 
folytatjuk, mert 
az az élmény, 
amit ebben a 
három napban 
megszereznek 
a gyerekek, 
semmivel sem pótolható. 
 A következő tanév végére tervezzük a 10 éves jubileumi 
programunkat a Madarak és Fák Napjához kapcsolódóan. 
Várjuk majd régi „Vackorosainkat”, támogatóinkat, minda-
zokat, akik az évek során jól érezték magukat velünk.
Bízom benne, hogy a munkatársaim -a „Nagy Vackorok”- 
megőrzik a hitüket és még sokáig társaim lesznek ennek az 
álomnak a valóra váltásában. Nagy hálával tartozom nekik! 
Sok hétvégéjüket áldozták fel…... 

Hollósi- Kiss Ágnes, Tóthné Palotai Gabriella, Sallainé Hor-
váth Zsuzsanna, Matkovicsné Vajda Judit, Hurik István La-
josné…...köszönöm!

„Somvirág, somvirág, arany sárga a világ,
                   Kakukkfű, kakukkszó, kirándulni volna jó...”
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Élménnyé színezett értékeink – a Nemzeti Tehetség 
Program művészeti pályázata az iskolában
Iskolánkban másodszor adódott le-
hetőség az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma által támogatott NTP pályázat 
keretén belül a tehetséges, kreatív, 
alkotni vágyó fiatalok tehetséggon-
dozására. Nyolc felsős diák bev-
onásával alkottunk fél éven keresztül, 
a tanórák után, heti rendszerességgel. 
A programban résztvevő gyerekek új 
élményekkel és tudással gazdagod-
va ráismerhettek, hogy a lehetőségek 
végtelenek, a régi mesterségek újraér-
telmezhetőek, az alapanyagok vál-
tozatosak lehetnek.

Régi kézműves technikákat tettünk 
kézzelfoghatóvá, kipróbálhatóvá: 
a vesszőfonást, a szövést, a neme-
zelést, a textil- és selyemfestést. 
Alapanyagként olyan természetes 
anyagokat használtunk, melyek ma 
reneszánszukat élik (fűzvessző, gyap-
júfonal, pamut, selyem). Természe-
tesen mindezt olyan formában, hogy 
a produktum élvezhető, használható, 
alkotásra inspiráló legyen. A gyakorlati 
foglalkozásokat elméleti órák előzték 
meg, amelyeken megmutattuk az ad-
ott technika történetét, a technikában 
rejlő, ma is használható lehetőségeket. 

A foglalkozások során országosan elis-
mert szakemberektől is tanulhattunk – 
Horváth Katától a vesszőfonást, Klátyik 
Melindától a nemezelést. 

A program során több egyéni alkotás 
született: a váltós szövőkereteken szőtt 
táska, tolltartó készült; virágfüzéreket, 
ékszereket (fülbevaló, nyaklánc, hajc-
sat), nemezelt sálakat alkottunk; bati-
koltunk színvesztéses, viaszos és nyo-
matos technikával textileket, pólókat, 
sapkát. Festettünk selyem képet és man-
dalát. Ezen technikákkal nagyméretű 
közös alkotások is születtek, pl. nagy 
nemezkép, batikolt óriáskép, üde szín-
foltokat teremtve az iskola aulájában. A 
rideg iskolaudvarra tervezett, az iskola 
falát díszítő óriás vesszőkép barátságo- 
sabbá, természetesebbé teszi majd is-
kolánk környezetét. A programot záró 
kiállítás egyedi hangulatot teremthet 
az iskolában, kedvet csinálva a többi 
diáknak hasonló alkotó munkához.

A pályázat során tanulmányutakra is 
sor került. Ellátogatunk az Óbudai 
Goldberger Textilmúzeumba, ahol egy 
interaktív foglalkozáson a textilgyártás-
sal és a mintázással foglalkoztunk a 
divat és a történelem szemszögéből. 
Szentendrén megismerkedtünk Va-
jda Lajos grafikus munkáin keresz-
tül a kollázs-készítéssel, magunk is 
kipróbálva e technikát. Ellátogatunk Ur 
Eleonóra batikoló művész galériájába 
is ötleteket meríteni későbbi munkáink-
hoz. Tavasszal egy kétnapos tanul-
mányút során Hollókőre látogattunk 

el. Paraszt
-házban lak-
tunk, népi étel 
kó s t o l t unk , 
népviseletet 
próbál tunk, 
műhelymun- 
kaként pedig 
kipróbáltuk a 
szalagszövést. 
Visszacsöp -
penve a múlt-
ba kicsit le-
lassítottunk, 
felfedeztük a 
hagyományőrző 
falu részleteit. 
A kézműves munka és a tematikus pro-
gram mellett részt vettünk egy inter-
aktív felfedező túrán, majd a falu fölé 
magasodó várat hódítottuk meg.

Az alkotómunka és a közös programok 
során a résztvevők új oldalukról mu-
tatkoztak meg. Egymással elfogadób-
bak, megértőbbek, együttműködőbbek 
lettünk. 

Valóban élménnyé színeztük értékein-
ket!

(A pályázatról készült képeket iskolánk 
honlapján - http://szodligetiskola.hu/ - 
tekinthetik meg.)

Planké Válint Ingrid, Kröel-Dulayné 
Varga Magdolna
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Kincses Kultúróvoda lesz a Csemeteliget!

Örömmel tájékoztatjuk Sződliget la-
kosságát és elsősorban a Csemeteli-
get Napközi Otthonos Óvoda és Mini 
Bölcsőde mostani és leendő lurkóinak 
szüleit, hogy az intézmény az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma (EMMI) ál-
tal kiírt „Kincses Kultúróvoda 2019” 
pályázaton sikeresen szerepelt és az 
5 ezer fő alatti települések kategóriá-
jában meghirdetett cím elnyerése 
mellé elképzeléseihez 1.300.000 fo-
rint támogatást is nyert.

Az EMMI 2015-től évente írja ki 
pályázatát, melynek célja, hogy 
erősítse az óvodai és a kulturális in-
tézményrendszer együttműködését an-
nak érdekében, hogy a kulturális tartal-
mak minél sokrétűbben épüljenek be 
az óvodák helyi pedagógiai program-
jába. A sződligeti ovi a címet három 
naptári éven át használhatja, majd 
akár ismételten pályázhat rá. A díjazott 
gyermekintézmény lehetőséget kap 
egy komplex kulturális programcso-
mag igénybevételére, mely az együtt-
működő intézmények és szervezetek 
kínálatát foglalja magában. 

A Hanákné Durján Ilona in-
tézményvezető és munkatársai által 
összeállított remek programnak és 
pályázatnak köszönhetően elnyert 

címet igazoló dísztábla elhelyezésre 
került az óvoda falán. 

És, hogy milyen elképzelések, konkrét 
programok mentén valósulhat meg a 
„kincses kultúróvodává” válás? 

Nos, a cél, hogy a helyi pedagógiai 
programba illesztve olyan kulturá-
lis eseményeken vehessenek részt 
a gyermekek, melyek értéknevelés-
ben, fejlesztésben is elősegítik őket. A 
2019/2020-as nevelési évben három 
projekt keretében valósulhat ez meg. 
1. projekt: 

- Mihály-napi vásár népi táncházzal, 
népi játékokkal 
- kemenceépítés az ovi udvarán 
- kirándulás a kosdi Robirtokra (népi 
mesterségek, sajtkészítés, állatgon-
dozás, földművelés).
- a zene világnapja: ismerkedés a ko-
molyzenével (kamarazenekari kon-
cert).
2. projekt: magyar ünnepeink megis-
merése
- 1848. március 15. : megemlékezés a 
Petőfi szobornál versekkel és énekek-
kel 
- a váci Huszár és Nemzetőr Bandéri-
um óvodai bemutatója: a huszárok 
életének, öltözékének, fegyvereiknek 
bemutatása
-  Toborzó táncház, Vitéz- Virág 
Néptánccsoport vezetőjének Kovács 
Henrik vezetésével
- a művészeti munkaközösség 
bábcsoportjának előadása 
- látogatás a váci Katona Lajos könyvtár-
ba: „Kicsi Huszár” könyvtárpedagógiai 
foglalkozás 
-   Dicsőséges Tavaszi Hadjárat: Váci 
csata / szülőkkel tervezett program/.
-   Családi nap: Szent György nap 
kézműves foglalkozások, népi játékok 
3. projekt: 
- múzeumpedagógiai foglalkozás a 
váci Tragor Ignác Múzeumban 
- a Katáng együttes koncertje és 
hangszerbemutató
-  Művészeti munkacsoport Papírszín-
házi előadása 
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Idei kitűntettjeink
Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete június 14-én – az önkormányzat törvény előírásainak megfe-
lelően – zárt ülésen személyi ügyekben is döntéseket hozott. (A kitüntetések átadására szeptember 7-én, a Liget Feszt 
keretében kerül sor.) 
 A döntés értelmében a Katedra Díjat idén Plankné Válint Ingrid tanárnő, Szabóné Sinkó Edit tanítónő és Sallainé Horváth 
Zsuzsanna óvodapedagógus kapja. Sződliget Kiváló Tanulója címet érdemelt ki a Sződligeti Gárdonyi Géza Általános Is-
kola három tanulója: Kovács Dóra (6. oszt.), Galambos Csaba (8. oszt.) és Pék Gergő (8. oszt.)

Az alábbiakban nyári munkán lévő diákok kérdezték a díjazottakat:

- Mikor helyezkedett el a tanári pályán? A sződligeti iskola 
előtt mely iskolában tanított még?

- A rajz-történelem szakos tanári diplomám megszerzése 
után, 1998-ban Fóton kezdtem el tanítani. Ezt követően 
Vácra kerültem, a könyvtárban töltött néhány év után 
megszületett az első majd második gyermekem. A tanári 
pályára 2007-ben a Gárdonyi Géza Általános Iskola egyik 
pedagógusaként tértem vissza. Azóta itt tanítok.

- Honnan jött ez ötlet a rajz-történelem szak kiválasz-
tásához?

- A rajz gyermekkorom óta adott irány volt. Már akkor tud-
tam, az a vágyam, hogy „itt üljek a dombon és fessek”. 
Azonban nem gondoltam arra, hogy ezzel foglalkozzak fel-
nőtt koromban, felvételikor sem a rajz mellett döntöttem. 
Aztán gimnázium 3.-4. évében elhatároztam, hogy hi-
vatásommá választom, emellé másik kedvelt tárgyamat a 
történelmet vettem fel.

- Mely eredményeire a legbüszkébb?

- Személyes részről az, hogy pár éve már alkotásaim 
kiállítását fel merem vállalni, mindez Vácott kezdődött. 
Tanítványaim részéről az tölt el büszkeséggel, amikor vala-
ki nem akar, azt hiszi, nem képes az alkotásra, fél év múlva 
pedig szívesen beleveti magát a rajz órai feladatba. A gyer-
mekek kedvét próbálom felkelteni, a rajzolás élmény kell, 
hogy legyen. Mindemellett a megyei versenyeken, pályáza-
tokon őrületesen szép dolgok születnek ő általuk.

- Milyen problémákkal kellett megbirkóznia munkája során 
az utóbbi években?

- Talán a gyermekek munkára bírása, mivel nincs tétje a rajz 
órai feladatoknak, a jegy nem számít. Sajnos az érdektel-
enség egyre inkább nő az efféle tantárgyak iránt, legnehe-
zebb feladvány ennek a passzivitásnak a legyőzése. Nekem, 
mint tanárnak éppen ezért a megújulásra kell törekednem, 
érdekessé kell tennem az órákat mind magam, mind a gyer-
mekek számára.

- Hogyan motiválja tanulóit?

- Két hasonló korú gyermekemnek köszönhetően könnyebb 
a helyzetem tanítás terén. Úgy gondolom, csak a kedvükre 
való feladatot kell megtalálni, mely közel áll az ő világuk-
hoz. Ha megvan az adott téma, saját ötlet alapján dolgo-
zhatnak az adott határokon belül, ezáltal könnyebb őket 
munkára bírni.

- Szokott-e fejlődési irányokat, célokat kitűzni magának?

- A jelmondatom: „mindig tanulni kell”. Meglátásom sze-
rint a mai világban haladni kell az idővel, muszáj lépést 
tartani. Ebből kifolyólag tanfolyamokra járok, elvégeztem a 
lakberendezői, divattervezői iskolát, ezekből még ötleteket 
is tudok meríteni tanári munkámhoz, alkotótáborokban új 
technikákat tanulok. Ha több a közös pontom a diákokkal, 
könnyebben megértjük egymást.
- Önnek mit jelent a Katedra-díj? Részesült-e már egyéb 
tanári elismerésben?
- Őszintén meglepődtem, mikor megtudtam, Katedra-dí-
jazott leszek. Számomra köszönetet jelent, hogy ezt csiná-
lom, így csinálom. Ilyen mértékű elismerésben még sosem 
részesültem.

Plankné Válint Ingrid
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- Miért választotta ezt a pályát?

- Lehet, hogy túl sablonosnak hangzik, de mindig is nagyon 
szertettem a gyerekeket, ami a mai napig soha el nem múló 
érzés. Kislánykorom óta tudatosan készültem az óvodaped-
agógusi pályára. Énekkarra jártam, hangszeren tanultam, 
meséket olvastam annak érdekében, hogy a középisko-
lai felvételim minél jobbra sikerüljön. Az akkoriban jól 
működő óvónőképző szakközépiskolába adtam be a jelent-
kezésemet. Sikeresen felvételiztem a Fóti Gyermekváros 
Óvónőképző Szakközépiskolájába. Speciális iskola volt, 
államilag gondozott gyermekekhez jártunk belső szak-
mai gyakorlatra. Az az érzés, ami ott hatalmába kerített, 
leírhatatlan volt: a gyerekek ragaszkodása, nyitottsága, 
szeretete. Addig csak tudtam, mivel szeretnék foglalkozni, 
de innentől bizonyossá vált előttem: ez az én utam! Külső 
szakmai gyakorlatra a sződligeti óvodába jártam, érettségi 
után állást ajánlottak, melyet örömmel elfogadtam, immár 
29 éve. Szeretettel fogadtak, én mindent megtettem azért, 
hogy helytálljak, kivívjam a gyerekek szeretetét, a szülők 
elismerését.

- Ön szerint milyen szépsége van az óvónői pályának?

- Az óvodapedagógusi pálya folyamatos kihívást jelent, vál-
tozatos, hisz nincs két ugyanolyan nap. Némelyik kisgye 
rekkel többet vagyunk, mint saját szüleik, sokszor nekünk 
mesélik el örömüket-bánatukat. Látni, hogy nap, mint nap 
tanul valami újat, és ehhez te is hozzájárulsz. 

- A gyerekektől milyen visszajelzések érkeznek, 
amelyek arra sarkallják önt, hogy folytassa a 
munkáját?

- Attól felemelőbb érzés nincs, mikor a gyere-
kek örömmel jönnek óvodába, átölelnek, és azt 
mondják, mennyire szeretlek! Képesek a leg-
nagyobb bevásárlóközpontban messziről kiabál-
ni: „Szia Zsuzsi néni!”, én pedig csak kapkodom a 
fejem az ismerős hangra, csapot-papot otthagyva 
odafutnak egy ölelésre! Van, aki videóüzenetet 
küld a születésnapomra, és még sorolhatnám! 
Apró dolgok, nekem mégis a leghatalmasabbak.

- Hogyan jelenik meg a személyiség- és közösség-
fejlesztés a pedagógiai munkájában?

- Hatalmas tervező, szervező munkát igényel 
mind a személyiségfejlesztés, mind a közösség-
fejlesztés. Nagy felelősségük van ebben 
óvodapedagógusoknak, hiszen az óvodáskor 
a legintenzívebb időszak, ilyenkor formál-
ható leginkább a személyiség. A legfontosabb 
számomra a személyes példamutatás, az elfoga-
dás, egymás segítése, meghallgatása. Nagyon 

fontos az együttjátszás, élmények együttes átélése a közös 
kirándulások, színházlátogatások, közös séták során. A 
közös élmények hatására a gyermek bizalmába fogad, meg-
nyílhat előtted és elmesélheti érzéseit.

- Hogyan képes befogadó környezetet kialakítani?

- Egyszerű: sok-sok szeretettel, elfogadással, türelemmel.

- A nehéz pillanatok ellenére mi ösztönözte Önt, hogy ki-
tartson munkája mellett?

- Nehéz pillanatokat számomra csakis a rengeteg admi 
nisztrációs munka okoz. Persze vannak helyzetek, melyek 
kihívás elé állítanak, de azokat meg kell oldani! Imádom 
a munkám! Jó látni, honnan hová jutnak el a gyerekek 
3-4 év alatt. Mindegyik kis lurkót sajátomnak érzem, ren-
geteg szeretetet adnak, meghálálják az odafigyelést. Itt is 
szeretnék köszönetet mondani családomnak, akik minden-
ben támogatnak.

- Ön szerint a Katedra-díj mit jelképez a kitüntetettek 
számára?

- Saját érzéseim alapján, azt hiszem, mindig alázattal 
végeztem munkám. Gyermekeimet is ennek szellemében 
neveltem. A gyerekek ölelése, mosolya, hogy szeretnek 
óvodába járni, a szülők, nagyszülők elismerő szavai lel-
kesítenek munkám során. Természetesen nagyon örülök a 
Katedra-díjnak és büszke vagyok rá! Köszönöm a kollégáim-
nak, hogy jelöltek e díjra, az önkormányzatnak pedig azt, 
hogy létrehozta! Helyi közösségen belül a legnagyobb elis-
merés, amit egy pedagógus kaphat!

Sallainé Horváth Zsuzsanna 
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- Mikor helyezkedett el 
tanári pályáján? A sződ-
ligeti iskola előtt mely 
iskolákban tanított még?

- Az 1984-ben letett 
érettségim után, Nézsán 
a Körzeti Általános Is-
kolában kezdtem el dol-
gozni alsó tagozatos 
napközi vezetői beosz-
tásban. Munka mellett 
tanultam az Esztergomi 
Tanítóképző Főiskolán. 
1987-ben férjhez men-
tem, és Salgótarján-

ba költöztem a férjem lakóhelyére. Ott a Petőfalvi La-
jos Általános Iskolában dolgoztam. Következő években 
megszülettek gyermekeink, időközben Vácra költöztünk. A 
GYES után a Juhász Gyula Általános Iskolában tanítottam, 
és 2001 óta a Sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskola 
tanítója vagyok, ahol jól érzem magam, nyugdíjazásomig itt 
is szeretnék maradni.

- Hogyan alakította ki, hogyan terjeszti jó gyakorlatát?

- Az én nézőpontomból a tanítónő egy kicsit anyuka is. A 
hatéves iskolások még nagyon picikék, szeretettel lehet őket 
a leginkább motiválni, szeretetteljes légkört, jó környezetet 
igyekszem kialakítani nekik. Kissé olyanok, mintha a sa-
játjaim lennének. Titkomnak a mosolyomat tartom, illetve 
a vidám, humoros légkört. Úgy gondolom, a tanár nem 
tantárgyakat tanít, hanem gyerekeket. Sokféleségünk lévén 
sokféle módszert kell alkalmaznunk. Az egyik legfontosabb 
feladatom a négy év során a gyermekek tudásának, a tan

ulás szeretetének a megalapozása.

- Mennyire tartja fontosnak az önfejlesztést?

- Szerintem az önfejlesztés különösen fontos a mai roha-
mosan változó világban. Ha valaki nem tud lépést tartani, 
szinte tanítani sem tudja a mai gyerekeket. Harminc év alatt 
nagyon sok minden változott. Rengeteget tanultam idősebb 
kollégáimtól, mint tapasztaltabbaktól, de szeretek együtt 
dolgozni a fiatalokkal is, mivel ők a legújabb módszereket 
sajátítják el a főiskolán, valamint az informatika a kisujjuk-
ban van. Időnként részt veszek a kötelező képzéseken, de 
rendszeresen olvasok pedagógiával kapcsolatos híreket, 
cikkeket. 

- Szokott-e fejlődési irányokat, célokat kitűzni önmagának?

- Persze, minden napnak van egy új célkitűzése, melyet az-
nap szeretnék megtanítani. Fontosnak tartom a tehetségek 
felismerését, támogatását, a lemaradók 

felzárkóztatását. Kulcsfontosságú az alapok megtanítása 
mindenki számára. Egy jó közösséget, légkört szeretnék 
létrehozni, melyben a gyerekek tisztelik egymást és erősö-
dik az önbizalmuk.

- Milyen érzés Katedra-díjazottnak lenni? Kapott-e már 
egyéb tanári kitüntetéseket?

- Őszintén, nagyon meglepődtem, hiszen az általános is-
kolában nagyon sok kitűnő tanító tanít. Örülök, hogy idén 
én részesültem e díjazásban, a kollégáim részéről is nagy 
elismerés. Hivatalos kitüntetéseket nem kaptam, viszont a 
szülők, diákok felől minden nap érkezik pozitív visszajelzés. 
Többször elismerő leveleket, e-maileket kapok gyerekektől 
és szüleiktől, melyeket el is teszek emlékbe. A munkámban 
minden egyes napra jut sikerélmény!

Szabóné Sinkó Edit

                             
- Szerinted mivel érdemelted ki ezt a díjat? 

- Nyolc éven keresztül négyes, ötös tanuló voltam, illetve 
matek versenyeken vettem részt egyénileg és csapatban 
is. Elég jó helyezéseket értünk el, például a Bolyai csap- 
atversenyen az országos 5. helyezést zsebeltük be. Továbbá 
drón programozási csapatversenyen is részt vettem.

- Ki ösztönzött a tanulásra? 

- Elsősorban magamnak szeretnék bizonyítani. Otthoni ta-
nulásra alig van szükségem, az órai részvétel elegendő volt 
az eredményeim eléréséhez. Tanáraim közül matematika és 
informatika tanárom, Ács Sándor ösztönzött leginkább.

- Mit csinálsz a sza- 
badidődben? 

- Az órai odafigyelés-
nek köszönhetően sok 
szabadidőm van. Ilyen- 
kor online játszok a 
barátaimmal, gépezek, 
illetve biciklizek.

- Melyik a kedvenc 
tantárgyad, és miért? 

- Kedvenc tantárgyaim 
a matematika és in-
formatika, erre nagy 

Galambos Csaba
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- Mit gondolsz, miért kaptad ezt a díjat?
       
- Hat évig jártam az iskolába, mindig kitűnő voltam, sokat 
versenyeztem és igyekeztem az iskolai közösségben is 
szerepet vállalni. Számomra mindig fontos volt az iskola, 
figyeltem, hogy ne ezen a területen spóroljak az energiám-
mal. A tantestület úgy gondolta, hogy ha maradtam volna 
nyolcadikig, ez nem változott volna. Ezúton is köszönöm 
a bizalmat.

- Ki ösztönzött a tanulásra? 

- Elsős koromban Szabóné Sinkó Edit osztályába kerültem. 
Nagyszerű tanárnak tartom, mai napig hálás vagyok neki, 
amiért megszerettette velem a tanulást. Harmadikban kezd-
tem matek szakkörre járni Alexyné Filkor Mártához, - nagyon 
élveztem és soha nem éreztem megterhelőnek. Márti néni 
már az elejétől bízott bennem, és a közös munkának meg is 
lett az eredménye. Ezenkívül sokat jelent nekem a családom 
támogatása is. Most már leginkább magamat ösztönzöm és 
magamnak szeretnék bizonyítani.

- Mit csinálsz a szabadidődben? 

- Elég sok a szabadidőm. Soha nem voltam az a típus, aki 
órákon át ül egy tankönyv felett. Megpróbálok minél ke-
vesebb időt tanulásra szánni, de azt tényleg koncentrálva 
és odafigyelve teszem, ezáltal ugyanúgy berögzül, mintha 
órákon át tanultam volna. A szabadidőm egy részében 
gitározok, táncolok és énekelek. Szerencsére nagyszerű 
barátaim vannak, így velük is próbalok minél több időt el-
tölteni, ahogy a családommal is.

- Melyik a kedvenc tantárgyad és miért? 

- Nincs kifejezetten kedvenc tantárgyam. Szeretem a mate-
kot, valószínűleg ez családi vonás. A németet és az angolt is 
nagyon szeretem, felnőtt koromra szeretnék legalább négy-
öt nyelven beszélni. Nem áll tőlem messze se a töri, se a ter-

mészet. Mindkettőt 
nagyon érdekesnek 
tartom. És az etikát 
is szeretem, fontos-
nak tartom, hogy 
legyen ilyen típusú 
óránk is. 

- Mik a legfőbb cél-
jaid? 

- Szeretnék színész 
lenni. De eköz-
ben nagyon érde-
kel a pszichológia 
és a jog is. Fon-
tos nekem, hogy 
sikeres legyek ab-
ban, amit csinálok, 
és jó visszajelzése-
ket kapjak. Ez mo-
tivál abban, hogy 
tovább csináljak 
valamit és egyre 
több energiát szán-
jak rá. Közelebbi célom pedig, hasonlóan jól tanulni az új 
iskolában is.

- Mely eredményeidre vagy a legbüszkébb? 
- Rengeteg matematika versenyen vettem részt. Azok 
közül a legkiemelkedőbbek: Kalmár László Országos Mate 
matika Versenyen 11. hely; Pangea Országos Matemati-
ka Versenyen 6. hely; a bátaszéki matematika versenyen 
országos 17. hely; Pálmay Lóránt Matematika Versenyen 
3. hely; Bolyai csapatversenyen megyei 5. hely Valamint 
büszke vagyok a kisebb versenyeken elért helyezéseimre is.

- Hol folytatod jövőre a tanulmányaidat? 
- A Budapesti Fazekas Mihály Gimnáziumban, matektago-
zaton. Azért ezt választottam, mert sok jót hallottam róla 
ismerősöktől, rokonoktól és remélem, nekem is tetszeni fog. 
Megpróbálom ott is a legjobbat kihozni magamból.

Kovács Dóra

hatással volt nagypapám foglalkozása, mivel matemati-
ka-fizika tanár, emellett apukám informatikus, ezért mond-
hatni, „benne van a véremben” ez az irányvonal.

- Mik a legfőbb céljaid? 

- Szeretném minél magasabb szintre fejleszteni az infor-
matika tudásomat és saját magamtól kitalálni és kivitelezni 
különböző applikációkat, melyek elérhetőek lennének az 
emberek számára.

- Mely eredményeidre vagy a legbüszkébb?

- Bolyai csapatversenyen a megyei fordulót megnyertük, 
ezzel bejutottunk az országos döntőbe, ahol 5. helyezést 
értünk el. 

- Hol folytatod a tanulmányaidat? 

- A felvételim jóra sikerült, kiemelkedően jó ered-
ményt értem el matematikából, ezért jövőre a Boronkay  
György Műszaki Szakgimnázium és Gimnázium informati-
ka szakára nyertem felvételt.
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- Szerinted miért te részesülsz ebben a kitüntetésben? 

- Sok versenyen vettem részt, matematikából és fizikából 
kiváló teljesítményt nyújtottam, közel voltam az országos 
döntőkhöz. Egész általános iskolai tanulmányaim során je-
les tanuló voltam. Ezek mellett csapatban drón versenyen 
vettem részt, ahol feladat volt a drón mozgásának beprog- 
ramozása az akadálypályára.

- Ki motivált a tanulásra? 

- Ács Sándor jelentős szerepet játszott az iránymutatásban. 
Általa kezdtem el programozni és fejleszteni a tudásomat. 
Autodidakta módon folytattam a tanulást.

- Mit csinálsz ki-
kapcsolódásképpen?

- Szívesen készítek 
kreatív internetes 
játékokat, volt olyan, 
melyet két hét alatt 
ötszázan megtekin-
tettek a roblox nevű 
felületen.

- Melyik a kedvelt tantárgyad és miért?  

- Elsősorban a matematika és informatika iránt érdeklődőm, 
de ezeken felül a fizikát és a kémiát is érdekesnek találom. 
Az alsós tanítónéniknek köszönhetően a mai napig élvezem 
a tanulást.

- Mik a legfőbb céljaid? 

- Szeretném, ha a robloxon kifejlesztett játékok jövedelmet 
hoznának számomra. Ezzel az lenne a „munkám”, amivel a 
legjobban szeretek foglalkozni.

- Mely eredményeidre vagy a legbüszkébb?

- A Bolyai csapatversenyen elért országos 5. helyezésre 
vagyok a legbüszkébb, ahol Galambos Csaba is a verseny-
társam volt. Egyéni eredményem pedig az öcsémnek szánt 
tanítóprogram, mely saját ötlet alapján saját kivitelezésben 
kikérdezi őt az adott tananyagból különböző játékok meg-
nyitása előtt.

- Hol folytatod jövőre a tanulmányaidat?

- A Boronkay György Műszaki Szakgimnázium és Gimná-
zium angol előkészítő, informatika szakára jutottam be a 
kiváló matematika felvételi eredményemnek köszönhetően.

Pék Gergő

A House of WODs csapata, 
Ezúton köszönjük Schrőck Cecíliának a felajánlást és a funkcioná-
lis köredzés megtartását, Terényi Attilának (DJ T.Side a Beatboosters DJ 
formációból) a zenét, mellyel fantasztikus hangulatot teremtett és természe-
tesen a résztvevőknek illetve mindenkinek, aki lehetővé tette, hogy könny-
íthessünk egy sződligeti család mindennapjain!
 
Az esemény végére 67.000 Forint adomány gyűlt össze! Köszönjük!

2019. május 26.-án jótékonysági edzést tartott, mely bevételét egy sződligeti családnak ajánlották fel.
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Sződligeti civilek oldala

szervezésében im-
már tizedik alkalom-
mal emlékezhettek 
meg a résztvevők a 
2010-ben emelt em-
lékműnél  a trianoni 
eseményekről. Az 
idei évben rendha-
gyó módon, de nagy 
sikerrel, a Hazajáró  
műsor vezetőiv-
el is találkozhattak 
az érdeklődők egy 
vetítéssel egybe kötött 
előadás keretében.

az idei nyáron is többkirán-
dulást és programot szervez-
tek.  Jártak a Zeneakadémián 
a Nev York kávéházban és 
a híres Párizsi udvarban. 
Szüreteltek levendulát és 
szerveztek,immár több éve 
hagyományosan, kerti partit 
is.

Új hagyományt szeretnének teremteni az Éppen ráérek klub 
tagjai. Szorosabbra szeretnék fűzni az egyes közösségek tagjain-
ak kapcsolatát. Elsőként a Barangolók csapatával találkoztak és 
vendégelték meg őket egy finom vacsorával az önkormányzati 
pályázaton nyert pályázati összeg-
nek köszönhetően. De Éppen ráértek 
a nyári rendezvényeken is, hol sü-
tivel,hol zsíros kenyérrel emelve a 
program hangulatát!

A Sződligetiek Baráti Köre 

Az OKOS NŐK
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Bár nyáron leáll a Közösségi Házban az állandó 
programok nagy része, azért nem maradtunk  
események nélkül. 
Elkezdődött a kerti virágágyás készítése civil összefogásnak 
köszönhetően. Engedjék meg, hogy itt is köszönetünket fejezzük 
ki a három kőműves munkát végzőnek: Kovács Józsefnek,Szűcs 
Péternek és Tóth Józsefnek. A földmunkát önkéntes fiatalok végez-
ték a rávalót pedig a civil rendezvények bevétele finanszírozta.

Persze még akad dolog míg virágos kertté válik az udvar, így 
továbbra is várjuk az önkéntes kezeket és felajánlásokat.

Az idei nyár kiállítását Bányavári Pál fotóiból rendez-
te a Közösségi Ház.

A csodálatos természetfotókat nem csak vászonképeken de a 
technika segítségével vetítve is láthatták az érdeklődők. Az igazi 
kerti partivá alakult megnyitón  több mint hetvenen voltunk. A 
kiállítást augusztus közepéig lehetett előzetes bejelentkezéssel 
megtekinteni.

Amire a kezükben 
tartják ezt a lapot 
már megnyílt Tanai Guzorán  Anna 
kiállítása a Közösségi Házban. Anna 
messziről érkezett hozzánk csodálatos 
alkotásaival, 
mindenkinek 
csak ajánlani 
tudjuk láto-
gassanak el, 
nézzék meg  
munkáit.
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Táblák a lakóparki 
biztonságért    
Sződliget egyik legdinamikusabban fejlődő település-
része a lakópark, ahol az ott élők biztonsága, nyugodt 
élete nem csupán számukra, hanem önkormányzatunk 
számára is nagyon fontos. Köszönettel vettük, hogy az ott 
élők kezdeményezésére a tájékozódás, a biztonság és a 
rend fenntartása érdekében különböző táblák készültek, 
amelyek kihelyezésében természetesen segítséget nyúj-
tottunk.

Így az üdvözlő köszöntésen kívül az érvényes KRESZ 
betartására is felhívjuk a figyelmet, valamint arra, hogy 
az itt élő gyermekekre fokozottan vigyázzanak az arra 
közlekedők. Meghatározott területre csak célforgalom 
haladhat be, az is maximálisan 20 km/h-s sebességgel. Külön figyelmeztetés szól arról, hogy a kihelyezett szelektív hul-
ladékgyűjtőbe csak üveg helyezhető el. Egy információs tábla pedig lehetőséget ad arra, hogy a legfontosabb tájékoztatást 
megkapják az itt megforduló polgárok.

A lakóparkban élők nevében önkormányzatunk is kéri, hogy a kihelyezett táblákra vigyázzanak, az azon feltüntetett in-
formációkat, kéréseket tartsák be. 

Eltűnt a bokatörő járda a vasútállomásnál   
Az utóbbi időszakban élénk érdeklődéssel tartotta meg a sződ-
ligeti önkormányzat azokat a fórumokat, melyek az itt élők 
problémáit hivatottak elsőkézből közvetíteni az illetékesek felé. 
Ugyan a törvény szerint csak évenként egy ilyen „közmegha-
llgatást” kötelező tartani a településeken – így tesznek például 
Vácon is – Sződligeten a demokrácia érdekében tavasszal és 
ősszel is mód nyílik lakossági fórumon elmondani a gondokat.

Egy ilyen alkalmával hangzott el az a panasz is, amelyet most 
sikerült orvosolni. Ugyanis a vasútállomás közelében élők és 
az arra járók jogosan vetették fel: az ott húzódó járda egyre 
rosszabb állapotban van, bizony sérülésveszélyt jelent kicsik- 
nek és nagyoknak azon járni. Önkormányzatunk lépett az ügy-
ben és leaszfaltoztatta, így a jövőben már nem kell akrobatikus 
mutatványokkal megóvni magunkat a bokatöréstől és a mosto-
ha időjárás miatt sem kell annyira óvnunk ruházatunkat.

Köszönjük a figyelemfelhívást és a lakók türelmét.
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Ez történt...
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