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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Sződligeti Polgárok!
Köszönöm! 
Köszönöm azt a mérhetetlen nagy bizalmat és szeretetet, 
amit a választások előtt és alatt kaptam Önöktől. Sokan 
elmentek szavazni. Többen, mint az előző önkormányzati 
választásokon. Az emberek érezték, hogy meg kell moz-
dulni, mert meg kell védeni a jövőt. Nem értem, nem a 
képviselőkért, hanem a saját és településük jövőjéért ag-
gódtak az emberek. Olyan dolgok történtek, amit, ha ko-
rábban mond nekem valaki, akkor nem hiszem el. A sa-
ját életemből szeretnék felhozni egy példát. Talán tudják, 
hogy elvált férfi vagyok. Öt éve döntöttünk úgy a volt fele-
ségemmel, Mónikával, hogy nem közösen képzeljük el a 
jövőnket. Nem volt zajos válás, de mégis megviselt mind-
annyiunkat. Az exem azóta megtalálta új párját, Csabát. 
Egy pár hónapja összeköltöztek és remélem, hogy nagyon 
boldogan élnek. De miért is írom le mindezt? Mónika a 
választási kampányban felhívott telefonon és felajánlotta, 
hogy szívesen segítenek Csabával a szórólapokat postalá-
dázni. Első pillanatban nem hittem a saját fülemnek, majd 
a következő pillanatban már meghatódtam. Mindenkinek 
szeretném kívánni, hogy éljenek meg ilyen felemelő per-
ceket. Mikor elfeledjük a korábbi sérelmeinket és együtt 
tudunk tenni egy ügyért.
És képzeljék csak el, nem voltak egyedül. Voltak olya-
nok, akik azt mondták, ha nem nyerek, akkor oda lesz 
a sződligeti emberekbe vetett hitük és bármennyire is 
szeretnek Sződligeten lakni, de inkább elköltöznek. Mert 
nem lehet az, hogy elmúlt évek munkáját egy-két hóna-
pos lejárató kampány felülírja. Nem tudom, hogy komo-
lyan gondolták-e? Most már nem is releváns a kérdés. 
De éreztem a szolidaritást, az emberek megbecsülését. 
Ez adott erőt ahhoz, hogy elviseljem azt napi 10-12 face-
book bejegyzést, miszerint csak azért hordok cipőt, hogy 
ne látszódjon ki a patám.
De túl vagyunk rajta. A sors kegyes volt. Mindenki megkap-
ta azt, amit érdemelt. Borítsunk fátylat a múltra, gyógyítsuk 
be a sebeket, hiszen bárhová is szavaztunk, mindannyian 
itt élünk ezen a szépséges településen. Lehet, hogy éppen 
szomszédok vagyunk. És, hát kire is számítson az ember 
- ha hirtelen segítség kell - ha nem a szomszédjára? Ne 
valami falat rengető dologra tessék gondolni, csak valami 
egyszerűre: mint kölcsönkérni a metszőollót, vagy behúzni 
a kukát az út széléről. Itt, Sződligeten, mindannyian szom-
szédok vagyunk. Sokat megéltünk már együtt. Voltak, akik 
iskolát, művelődési házat építettek társadalmi munkában. 
Sokan voltak, akik magas ponton, mondjuk valahol az ál-
lomás környékén laknak és mégis napokon át lapátolták a 
homokot a zsákba, mikor jött a Duna. Mert mi, SZŐDLI-

GETIEK ilyenek vagyunk. Összetartó szomszédok még ak-
kor is, ha más a vallásunk, a politikai nézetünk, vagy egyéb 
identitásunk.
Véget ért a választás, itt az ideje dolgozni, mert nem ma-
radhat beválthatatlan ígéret. A Wi-Fi pályázaton nyertünk, 
így az Okos Sződliget program egyik pontját már ki lehet 
pipálni. Szavazott a testület a Dunai fasor zebráiról is. Nem 
kettő, hanem három zebra készül el tavaszra. Tudom, hogy 
az állami tulajdonú Dunai fasoron a tulajdonos szabályai 
szerint kell eljárni, ezért egy zebra kétmillió (!) forintba ke-
rül, de a testületnek az volt a közös véleménye, hogy egy 
emberi élet ennél sokkal drágább - ezért kerül, amibe kerül: 
megrendeljük.
Iskolánkat is bővítjük egy sikeres pályázatnak köszönhe-
tően négy új tanteremmel. Az építkezés a tervek szerint 
januárban kezdődik. Tavasszal pedig kezdődhet a bölcső-
deépítés. Ami jó dolog lesz a családoknak, ráadásként 20 
új munkahely jön létre településünkön. Folytatjuk az utak 
rendbetételét. Az Újtelepen lévő átmeneti borítással bíró 
utak tavasszal megkapják a végső felületet. De ne sza-
ladjunk előre, hiszen előttünk vannak még az ünnepek. 
Örömmel szeretném megosztani Önökkel azt a jó hírt, 
hogy idén is lesz „Mézeskalács falu”. Egy kicsit más elgon-
dolással, mint korábban, de reményeim szerint legalább 
akkora siker lesz, mint a tavalyi „Mikulás-autó”. Az ötlet-
gazda nem más, mint a kreativitásáról (és kedvességéről) 
messzi földön híres Maszlik Ildikó. Segítői a Barangolók és 
a Baba-Mama klub. 
Ahogy mondtam, Hölgyeim és Uraim! Sződligeten mind 
szomszédok vagyunk. Ott segítünk egymásnak, ahol 
csak tudunk. Mert mindenki ugyanazért célért dolgozik, 
hogy egy olyan Sződligetet alakítsunk ki magunknak, 
ahol élni jó!
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Az országos részvételi arányt (48,58%) 
alaposan meghaladta a sződligeti pol-
gárok részvételi aránya. Településün-
kön 3.728 szavazópolgárt tartanak 
nyílván. Közülük 2.059-en járultak az 
urnákhoz, ami 55,23%-os szavazó-
hajlandóságot jelent. A polgármester-
jelöltekre 2.032, a képviselőjelöltekre 
2.022 érvényes szavazatot adtak le. Az 
előbbit tekintve a voksok megoszlása: 
Juhász Béla (Tiszta Forrás Szövetség) 
1.345 szavazat (66,49%) – Fenyve-
si Boldizsár (független) 687 szavazat 
(33,81%).

Sződliget Nagyközség polgármestere 
harmadszori megválasztása nyomán 
Juhász Béla lett.
A polgármesteren kívül önkormányza-
tunk képviselő-testületét további hat 
fő képviselő alkotja. Őket a választási 
törvény szerint egyéni listás szavazá-
son választották meg nagyközségünk 
polgárai. A 13 képviselőjelölt közül 
mindenki hat főt tisztelhetett meg bi-
zalmával. A voksolás eredményeként 
a következő – a kapott szavazatok sor-
rendjében listázott – sorrend született.
Képviselői mandátumot szerzett 
(mindenki a Tiszta Forrás Szövetség 
jelöltje):
Sipos Gergő 1.268 szavazat (62,71%)
Szilágyi Krisztina 1.220 szavazat 
(60,34%)
Kékesi Gábor 1.202 szavazat (59,45%)
Bácskai Edit 1.200 szavazat (59,35%)
Takács Zsuzsa 1.197 szavazat (59,2%)
Korbuly Levente 1.170 szavazat 
(57,86%)

A kapott voksszám alapján nem jutott 
képviselői mandátumhoz (mindenki 
független jelölt):
Tóth István 697 szavazat (34,47%)

Sződligeten 4 szavazókör került kialakításra: 1-1 a Közösségi Házban, 
illetve az óvodában és 2 az iskolában. A szavazóköri részvételi arányok:
1. sz. szavazókör (Közösségi Ház) 56,39%
2. sz. szavazókör (óvoda) 54,47%
3. sz. szavazókör (iskola) 49,21%
4. sz. szavazókör (iskola) 61,21%

Mint említettük, Juhász Béla 2010 és 2014 után 2019-ben is nagy többség-
gel nyerte el a polgármesteri tisztséget. Ezen három sződligeti önkormány-
zati választást összehasonlítva azt látjuk, hogy sorrendben 56%, 50% és 
55% volt a helyi részvétel, mindannyiszor jócskán az országos átlag felett. 
A 2014-es csökkenés után most ismét kétezer felett volt az érvényes sza-
vazólapok száma. 

Juhász Béla fölénye fokozatosan egyre nagyobb lett, időrendi sorrendben 
41,5%, 58,18% és most 66,49%-os aránnyal lett polgármester. Talán emi-
att is történt, hogy míg korábban 4-4, ezúttal csak 1 kihívója akadt. 

A képviselőségért 2010-ben 16, négy évre rá 18, idén 13 jelölt mérettet-
te meg magát. Mindhárom alkalommal a Tiszta Forrás Szövetség jelöltjei 
nyerték el az összes (6) mandátumot. Kilenc évvel korábban 2, öt éve 3 
és most is 3 képviselőnőt köszönthetünk a testületben. A három választást 
tekintve az kapott szavazatok jelöltekre lebontva idén voltak a legmaga-
sabbak, a mostani voksszámokkal csak az idén már nem induló Maszlik 
Ildikó 2010-es 1.217 darab kapott szavazata veszi fel a versenyt és lépte 
át az ezres határt.

A sződligeti helyhatósági 
választás eredményéről

Mint ismeretes, 2019. október 13-án ismét ötéves önkormányzati ciklusra választottak helyi települé-
sirányítást hazánk szavazópolgárai. Az alábbiakban a sződligeti voksolás legfontosabb adatait olvas-

hatják. (Nagyközségünkben nem történt nemzetiségi választás, a megyei pártlistás szavazás pedig nem 
érintette közvetlenüla sződligeti önkormányzatot - így csak a települési voksolással foglalkozunk.)

Dr. Máthé Zsuzsa 689 szavazat 
(34,08%)
Tornay Gábor 655 szavazat (32,39%)
Molnár Dávid Örs 651 szavazat 
(32,2%)

Kovács Jenőné 629 szavazat (31,11%)
Csányi Istvánné 577 szavazat (28,54%) 
Horváth Tibor 390 szavazat (19,29%) 

Néhány érdekesség a szavazásról

Az alakuló ülést követően tehát Sződ-
liget Nagyközség Önkormányzat Kép-
viselő-testületének összetétele:
Polgármester: Juhász Béla
Társadalmi megbízatású 
alpolgármester: Kékesi Gábor
Önkormányzati képviselők: Bácskai 

Edit, Szilágyi Krisztina, Takács Zsuzsa, 
Korbuly Levente és Sipos Gergő. 
Minden szavazáson részt vett sződlige-
ti polgárnak köszönjük a leadott szava-
zatát, a megválasztott önkormányzati 
tagoknak jó egészséget és sikerekben 
gazdag, eredményes munkát kívánunk!
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A korelnöki köszöntő és a megválasz-
tott polgármester által javasolt napi-
rendi sor elfogadása után a Himnusz 
dallamai csendültek fel, majd Nagy 
Péter, a Helyi Választási Bizottság 
elnöke ismertette a jogerős választási 
eredményt. Eszerint immár harmad-
szor lett Juhász Béla Sződliget pol-
gármestere. A kétharmados arány-
ban megválasztott településvezető 
ugyanúgy a Tiszta Forrás Szövetség 
jelöltje volt, mint a nagy fölénnyel 
bizalmat kapó képviselőjelöltek: 
Bácskai Edit, Szilágyi Krisztina, Ta-
kács Zsuzsa, Kékesi Gábor, Korbuly 
Levente és Sipos Gergő. 
A képviselői eskü letétele és a szük-
séges okiratok aláírása után a megvá-
lasztott testületi tagok átvették a meg-
bízólevelüket. Ezt követően Juhász 
Béla polgármester tette le az esküt és 
kapta meg az ismét öt esztendőre szó-
ló megbízást. A testület ezt követően 
úgy döntött, hogy nem módosítja az 
érvényben lévő Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatot. Meghatározásra ke-
rült a törvényi előírások által rögzített 
polgármesteri javadalmazás mértéke, 
ami jelen esetben a polgármester ré-
szére az ez idáig is kapott, nettó  364 
ezer forintot jelent, majd nyílt ülésen 
megválasztották a Pénzügyi Bizottság 
elnökét (ismét Bácskai Editet), vala-

Megtartotta alakuló ülését 
az új képviselő-testület

Október 22-én, a Községházán megtartott ünnepélyes ülésen megalakult Sződliget Nagyközség Önkormányzat 
október 13-án megválasztott képviselő-testülete.

Uniós támogatásból lesz 
közterületi internetünk

Újabb jó hír Sződligetnek!  
Az illetékes európai szer-
vezet (WiFi4EU) hivatalos 
értesítése szerint Sződliget 
Nagyközség Önkormányza-
tának pályázata sikeres volt, 
és a közzétett bizottsági ha-
tározat értelmében települé-
sünk támogatásban részesül, 
melyből közösségi interne-

tes (WiFi) hálózat épülhet ki hamarosan.
Sződliget a pályázathoz szükséges első lépést (a regiszt-
rációt) az elsők között tette meg. Ezt követően  a hiva-
talos pályázati kiírás megjelenéséig elkészítettük a pá-
lyázati dokumentációt, amelyet határidőre beadtunk. Ez 
alapján bírálták el a jelentkezőket és a mostani döntés 
értelmében közel 5 millió forint (15 ezer euro) uniós tá-
mogatást kap Sződliget a vezeték nélküli internetes csat-
lakozás kiépítésére.

mint a képviselői és kül-
sős szakértői tagságot. A 
megválasztott testületi ta-
gok javadalmazása havi  
nettó 61 ezer, míg a kül-
sős tagok honoráriuma 
nettó 22 ezer forint lett.
Polgármesteri javaslatra a 
társadalmi alpolgármes-
terré – a szabályok szerint 
titkos szavazás útján – 
Kékesi Gábort választotta 
a testület, majd meghatá-
rozták az ő tiszteletdíját ( 
havi nettó 90 ezer forint) 
és költségtérítését. Sződliget Nagyköz-
ség Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete ezután egyhangú voksolással 
úgy döntött, hogy folytatni kívánja a 
Vácrátóttal közös önkormányzati pol-
gármesteri hivatal működtetését, végül 
az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 
Regionális Hulla-
dékgazdálkodási 
és Környezet-
védelmi Önkor-
mányzati Társulás 
delegáltjának Ju-
hász Bélát (akadá-
lyoztatása esetén 
Kékesi Gábort) vá-
lasztották meg. 
Az alakuló ülés 

záró napirendjeként dr. Törőcsik Edit 
jegyző ismertette az összeférhetet-
lenségi és a vagyonnyilatkozat leadá-
sával összefüggő képviselői kötele-
zettségeket. Az ünnepélyes alakuló 
ülés a vendégekkel való koccintással 
ért véget.
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November 8-án tartotta meg a helyhatósági választást kö-
vető első munkaülését Sződliget Nagyközség Önkormány-
zat Képviselő-testülete. A tanácskozáson – melyen minden, 
mandátummal rendelkező képviselő jelen volt – tíznél is 
több napirendi témát tárgyaltak meg és kivételesen jutott 
egy döntéshozatal zárt ülésre is.

Egy jelentős gyakorlati módosítás is történt a testületi ülé-
sek külsőségeiben: a takarékosság jegyében megszűntek a 
papíralapú előterjesztések. A képviselők elektronikus úton 
kapják meg az anyagokat, melyeket saját laptopon vagy tab-
leten követnek a felkészülés és az ülés folyamán.
Elsőként Juhász Béla előterjesztésében az idei első féléves 
költségvetési átcsoportosításokról esett szó, majd aktualizál-
ták a település büdzséjét. A személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési 
díjakról szóló rendelet elfogadását a Gondozási Központ 
Szervezeti és Működési Szabályzatának és Szakmai Prog-
ramjának áttekintése és előterjesztés szerinti megszavazása 
követte. 

Minden rendben az óvodai működésben
Összetett napirendi téma volt a Napközi Otthonos Óvoda 
2018/2019. nevelési évben történt működéséről, illetve a 
feladatok végrehajtásáról szóló beszámolója, melyet a pe-
dagógiai tevékenység értékelése követett. Ennek az intéz-
ménynek a mostani nevelési évet érintő tervismertetése után 
megtárgyalták a működéshez szükséges alapfeltételek telje-
sülését, továbbá az aktuális munkaterv részleteit is. 
Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló anyag után el-
fogadták a következő esztendőre vonatkozó ellenőrzési ter-
vet, majd a lakosság számára elkészített és a környezet álla-
potáról szóló tájékoztató tartalmát is. Juhász Béla elmondta: 
sokan teljesen betiltanák Sződligeten a növényi hulladékok 
elégetését, ám amíg a sződligetinél sokkal engedékenyebb 
a környékbeli települések rendelete ebben a témában, nem 
lenne szerencsés ezt meglépni.

Tartalmas testületi üléssel kezdtek

A program az iskola hetedik évfolyama 
két osztályának közös színházlátogatá-
sával indult.  A Pesti Magyar Színház-
ban a Valahol Európában c. legendás 
(Radványi Géza és Balázs Béla nyo-
mán készült) mozifilm musical-adap-
tációját láthatták a diákok. A színpadi 
feldolgozás különösen attraktív, hiszen 
Dés László zenéje, Nemes István dal-
szövegei és a fergeteges hangulatot 
teremtő tánc-és mozgáskoreogáfia 
nyomán kiváló előadást produkált a – 

Színházpedagógiai foglalkozások 
a Sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskolában

profiként helytálló gyermekszereplőket 
is felvonultató – társulat.
Az előadást követő héten a programot 
az iskolában folytattuk. A színházpe-
dagógiai foglalkozások nem csupán 
a történet egyszerű felelevenítését, az 
élmény feldolgozását segítették, ha-
nem – sajátos módszertani gyakorlatok 
révén – a műértelmezéshez új szem-
pontok is társultak. A történelmi korba 
ágyazott társadalmi szerepek model-
lezése, a családba tartozók személyes 

tárgyaikhoz kacsolódó szimbolikus és 
valóságos viszonya, a generációk kö-
zötti felelősség-megosztás kérdésköre 
hasznos és aktív gondolkodásra kész-
tette a diákokat. A jövőben érdemes 
lesz hasonló programokat létrehoz-
nunk, mert a kezdeményezés sikere 
mind a diákok, mind a pedagógusok 
számára iránymutató. 
     
     

Dóra Zoltán

Három zebra is létesülhet a Dunai fasoron
Bizonyára élénk érdeklődés kíséri majd azt a beruházást, 
mely a Dunai fasor nagy forgalma miatt gyalogosátkelők 
létesítését jelenti. A mostani ülésen döntés született arról, 
hogy az eredeti elképzelésekkel szemben nem kettő, hanem 
három zebra tervezése történik meg. Méghozzá az Attila, a 
Bocskai és a Jókai utca Dunai fasornál lévő kereszteződésé-
nél.  Ezek megtervezésére – valamivel több, mint bruttó 2 
millió forintos összegben – megbízták a TSPC Hungary Kft-t. 
Módosították a Gastro Profi Kft. szerződésmódosítási kérel-
mét, mivel – tulajdonosi azonosság miatt – az csak technikai 
jellegű változást jelentett. Egy külterületi út állami tulajdon-
ba adása után – függetlenül újabb polgármesteri mandátu-
mától – az október 13-i állapotnak megfelelően pénzbeli 
megváltással oldották meg Juhász Béla ki nem vett szabad-
ságának lenullázását. Mint elhangzott: ellentétben például 
Váccal – ahol megbukott ez előző településvezetés, így ők 
milliós végkielégítést is kapnak majd a meglepően rengeteg 
megmaradt szabadságuk kifizetése mellett –, Sződligeten 
nem okoz költségvetési problémát a polgármester szabad-
ságmegváltása. 

Öt rászoruló fiatal kap anyagi támogatást
A testületi ülés zárt részében végül döntöttek a Bursa Hun-
garica Önkormányzati Ösztöndíj pályázatokra beérkező je-
lentkezésekről. Az elfogadott határozat szerint a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló sződligeti fiatalok felsőfokú 
tanulmányainak támogatására fordított összeget duplájára 
emelte a testület, így összesen éves szinten 360 ezer forintot 
különítenek el a 2020-as költségvetésben erre. 
A döntés szerint a következő nappali tagozatos egyetemis-
ták/főiskolások részesülnek támogatásban: Fehér Vanessza, 
Homolya Gréta Viktória, Simák Zsófia Georgina, Szegedi 
Vanessza Vivien és Party Bence András.

Kereszturi Gyula
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Példamutató rendőri 
segítség Sződligeten
Az országos sajtót is megjárta az a sajnálatos, de egyben lélekmelengető 
hír, miszerint a Váci Rendőrkapitányság két sződligeti körzeti megbízott-
ja gyors és eredményes segítséget nyújtott szolgálatteljesítése közben.
A police.hu beszámolója szerint 2019. október 15-én délután Bőcs Nor-
bert r. főtörzsőrmester és Iván Sándor r. főtörzsőrmester éppen szolgálatban 
volt, amikor helyi lakosok kértek tőlük segítséget. Elmondták, hogy egy 34 
éves sződligeti férfit baleset ért, az egyik kezét ugyanis súlyosan megvágta, 
nagyon vérzik. A járőrök haladéktalanul intézkedtek, azonnal a szolgálati 
autóba ültették a sérültet, majd elindultak vele a legközelebbi egészségügyi 
intézménybe. A rendőrök a férfi kezén nyomó-szorító kötést alkalmaztak, 
ezzel csillapítva a vérzést. Az egyenruhások a kórházban a férfit átadták az 
ellátó személyzetnek, akik elmondták, hogy a két rendőr gyors segítségé-
nek köszönhető, hogy a sérültnek nem lett komolyabb baja.
Az egyik közösségi oldalon található sződligeti csoportban a hírt a sé-
rült is megerősítette, hozzáfűzve, hogy a váci sürgősségi ügyeleten dr. 
Kelenffy Gábor főorvos gyors és szakszerű segítségével sikerült a súlyos 
sérülést nagyobb baj nélkül megúsznia.
Büszke vagyok arra, hogy nagyközségünkben ilyen kiváló rendőrök dol-
goznak. A magam és az önkormányzat nevében is köszönetemet fejezem 
ki segítségükért.

Juhász Béla 
polgármester

Búcsú Panni nénitől és Misi bácsitól

Nem! Az nem lehet!!! Ugye, nem?! Egy ilyen tragédia eleve 
görcsbe rántja a gyomrot és az ember csak nyeli és nyeli a 
könnyeit. Hát, még amikor olyan EMBEREKET veszítünk el, 
akik távoztával ismét ránk tör a düh: miért mindig a leg-
jobbak mennek el így hirtelen, döbbenetes váratlansággal?
Miért pont ők voltak pont ott, pont akkor? Milyen kegyet-

len valóság az, hogy oly nagy hirtelen csak ott terem a ha-
lált hozó száguldó monstrum és eliramlik két boldog élet? 
BŐCS MIHÁLY ÉS BŐCS MIHÁLYNÉ…
Háromnegyed évszázadnyi élet. Ebből több, mint fél 
évszázadnyi egymás mellett, boldogságban és szomo-
rúságban, de mindvégig szeretetben. Sződliget legin-
kább megbecsült, felejthetetlen házaspárjaként, az itt 
élők határtalan tiszteletétől övezve. Két éve ünnepelték 
az aranylakodalmukat. Kézen fogva, egymást nem ele-
resztve. Mint ahogyan akkor is, most is együtt. Akkor 
az ünneplők gyűrűjében, most egyszerre a Mennyország 
felé lépkedve. 
A címben az olvasható, hogy „búcsú”. De hogyan is bú-
csúzhatnánk azoktól, akik szinte maguk voltak Sződli-
get? Elismerésekkel, kitüntetésekkel, ünneplésekkel – de 
ami fontosabb: mindenki által szeretve. Egy rendes nek-
rológban most következne két, egymással összefonódó 
tartalmas élet fontosabb pillanatainak sorolása. De nem 
megy…
… az előtörő könnyek nem engedik. 
Nyugodjatok békében, emléketek szívünkben örökké 
élni fog! 

Juhász Béla
polgármester

 

 

 

 

 

ÁGI VASALÁS 

HÁZTÓL HÁZIG 

30-900-4747 

agivasalas@gmail.com 

72 órán belül 

vagy 24 órán belül 

Keressen bizalommal! 
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ÜNNEPEINK

Iskolánkban is megemlékeztünk október 6-áról. A 6.a osz-
tályosok Román Erika tanárnő irányításával színvonalas mű-
sorral készültek, míg az október 23-ai megemlékezésünket 
a 8. osztályosok tették emlékezetessé Kröel-Dulayné Varga 
Magdolna és Menyhárt Judith tanárnő vezetésével.

VERSENYEK

Bolyai csapatverseny:
Már hagyománynak számít, hogy iskolánk ad helyszínt a 

Bolyai csapatverseny megyei fordulójának. A matematika 
iránt érdeklődő tanulóink közül sokan vettek részt, és re-
méljük kellemes élményekkel gazdagodtak. A környék isko-
lái közül mintegy 250 diák érkezett a versenyre. 8. osztályos 
tanulóink bekerültek a díjazottak közé, de a végső eredmé-
nyek csak később kerülnek nyilvánosságra.

Árpád-napi matematikai verseny:
Pukk Nóra / 6.a osztály / --- 2. hely
Rutkay Ádám / 5.b osztály / --- 3. hely

PÁLYAVÁLASZTÁSI NAP

A Pályaválasztási nap keretében iskolánk minden osztá-
lya valamilyen formában betekintést nyerhetett különféle 
foglalkozások mindennapi életében. Az 1.b osztályosaink 
egy autószerelő és egy kerékpárszerelő műhely, valamint 
a Takarékpénztár meglátogatásával ismerkedtek a szakmák 
rejtelmeivel.  Az 1.a és a 6. osztályosaink meglátogatták a 
váci tűzoltókat, ahol nagyon átfogó képet kaptak a mun-
kájukról. Jól érezték magukat. Sok mindent kipróbálhattak, 
a tűzoltók segítőkészen és türelmesen igyekeztek beavatni 
őket napi munkájukba. A 3. b. osztály Vácrátóton, a Nem-
zeti Botanikus Kertben tett sétát. Megfigyelték a kertészek, 
növényápolók munkáját, feladatait. Programjuk csatlakozott 

a környezetismeret tantárgyukhoz.  A látott foglalkozások 
felkeltették a gyermekek érdeklődését a kerti munkák és a 
tudományos munkák irányába. A 3.a osztály az Ökovitál Kft. 
csíraüzemében járt Sződön. A gyerekek munkavédelmi ru-
hába öltözve járták végig az üzemet. Megfigyelték a csírázás 
folyamatát, a tisztítást és a csomagolást. A látogatás végén 
finom csírákkal ízesített szendvicseket kóstolhattak meg. A 
4.a és b szintén Sződre kirándult, de ők a Robot-X üzemet lá-
togatták meg. Színvonalas előadás keretében kaptak ízelítőt 

a fejlett robottechnikai eszközök gyakorlati használatáról, 
majd egy munkafolyamatot a helyszínen is megfigyelhettek. 
A gyerekek apró ajándékokkal és maradandó élményekkel 
távoztak. A 2.a osztályosaink a Tündérkert lovardában, míg 
a 2.b-sek a helyi könyvtárban jártak. Itt játékos feladatok ke-
retében belepillanthattak a könyvtárosok munkájába.  Az 5. 
évfolyamosaink a gödi „Serczli” péküzemben ismerkedtek 
meg a kenyérgyártás folyamatával, technológiájával. A mes-
ter őszinte szakmaszeretete, elhivatottsága szépen mutatta 
a régi mesterség újkori lehetőségeit.  A végén péksütemény 
fogyasztásával ellenőrizték a minőséget. A 7. és 8. évfolya-
mosaink számára pályaorientációs témanapot tartottunk. 
Kiscsoportos foglalkozások keretében, a tesztes, játékos fel-
adatok során többen is „irányt” kaptak, hogy hol, milyen kö-
zépiskolában tanuljanak tovább. Mozgalmasan telt ez a két 
hónap, és még sok program áll előttünk a tanév folyamán.

Vodnák Lászlóné

Újra zsong az iskola
Szeptember 1-jén becsöngettek, és a nyári pihenő után újra gyerekzsivajtól lett hangos az iskola. 43 kis első osztályos 
ült be az iskolapadba és kezdte meg tanulmányait a tanító nénik vezetésével. A felsőbb évfolyamosoknak is kis időbe 

telt, hogy a hosszú pihenés után újra felvegyék a tanulás ütemét. Már több program is színesítette iskolai életüket.
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Szeptember végén harminckét nyol-
cadikos tanulóval Budapestre láto-
gattunk a Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület, a Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal szervezte “Mi 
a pálya?” nevű műszaki pályaválasztó 
fesztiválra. Interaktív, izgalmas mó-
don kiállítók (cégek, iskolák) mutatták 
be a gyerekeknek, hogy ha a műsza-
ki pályát választják, milyen feladatok 
várnak rájuk, milyen élményekben 
lehet részük. 
A rendezvény célja volt, hogy a diákok 
tudatosan válasszanak szakmát, hogy 
az eddig csak hallomásból ismert szak-
területeket közelebbről megismerjék. 
Megmutatták nekik, milyen területen 
dolgozhatnak, és mit is kell csinálniuk 
valójában, ha egy adott képzést válasz-
tanak. 

A bemutatkozó 
szakterületek a 
következők vol-
tak: elektrotech-
nika, elektronika, 
távközlés, infor-
matika, vegyipar, 
gépipar.
A pályaválasz-
tás jegyében ok-
tóber közepén 
Pályaválasztási 
Kiállításra men-
tünk szintén a 
nyolcadik évfo-
lyam tanulóival 
Vácra, ahol a 
váci és a kör-
nyékbeli iskolák 
mutatkoztak be, 
segítve ezzel az 
iskolaválasztást. 
Sok mindent ki-
p róbá lha t t ak , 
sok finomságot 
megízlelhettek a 
diákok. Másnap 
pedig egy szak-
ember segítségé-
vel - egy öt órát 

felölelő foglalkozássorozat keretén 
belül – helyben tájékozódhattak di-
ákjaink az aktuális iskolarendszerről, 
önismereti és pályaorientációs tesz-
teket oldottak meg és töltöttek ki, se-
gítve ezzel a választ a sokak számára 
nehéz kérdésre: Hogyan tovább?
A felsős természetismeret szakkörö-
sökkel az ősz folyamán több helyre 
is eljutottunk. Ellátogattunk a csodá-
latos környezetű Horgásztóhoz, ahol 
a helyi horgászoktól sok információt 
hallhattunk a tóval kapcsolatosan. 
Részt vettünk a Kutatók Éjszaká-
ja program keretén belül rendezett 
„Játékos fizika” c. előadáson a váci 
Madách Gimnáziumban, ahol szó 
szerint kézzel foghatóvá és látható-
vá vált számunkra sok fizikai jelen-
ség: az elektromosság, a fénytörés, a 
hullámmozgás. Robotokat láthattunk 
működés közben, ill. egy régész bő-
rébe bújva ásatáson vettünk részt. A 
Plébánia által szervezett Kincskereső 
programban is részt vettünk, aminek 
keretén belül játékos formában is-
merhettük meg településünk addig 
nem látott kincseit. 

Kröel-Dulayné Varga Magdolna

Pályaválasztási programok:
A nyolcadik évfolyam számára a tanév elejének legfontosabb témája a pályaválasztás. 

Iskolánkban több programmal segítettük tanulóinkat e témakörben.
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Sződligeti civilek oldala

Hiányt pótló vállal-
kozásba kezdtek a civil szer-
vezetek,  amikor elkészítették 
a bemutatkozó szórólapjaikat. 
Ezúton is köszönjük Takács Zsu-
zsa munkáját, aki a kapott anya-
gokat feldolgozta és szórólapot 
varázsolt a szövegekből, képek-
ből, illetve a Tiszta Forrás által 
tervezett logó használati jogát. A 
készlet még hiányos, készülnek 
a további anyagok is, illetve vár-
juk a még nem jelentkezett szer-
vezetek bemutatkozó szövegeit, 
fotóit, a kovacscris@freemail 
címre

AZ OKOS NŐK őszi programjai között szerepelt egy 
szegedi kirándulás, klubnapjukon a szlovák hagyományokkal ismer-
kedhettek meg a résztvevők októberben. Novemberben  pedig a kör-
nyezettudatos élet lesz a téma. A decemberi karácsonyváró vacsora 
mellett egy kassai kirándulás is várja az érdeklődőket.

NYITVATARTÁS 
VÁLTOZÁS!

A sződligeti horgász tó télen 
2019. november 01- március 31-
ig ZÁRVA TART. Látogatás csak 
előzetes egyeztetéssel csoportok 
és rendezvények részére ( telefon: 
06-30-389-9849) lehetséges. A 
tó magánterület, a helyi horgász 
egyesület  tagjai kezelik, gon-
dozzák és üzemeltetik. A téli hó-
napokban a tó nyitva tartását az 
egyesület  nem tudja biztosítani. 
Sződligeti Sporthorgász Egyesület 
megértésüket kéri!
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Sződligeti civilek oldala

Nagy vállalkozásba kezdtek a 
civilek amikor elhatározták ,hogy a  
Liget feszt rossz időjárás miatt elma-
radt programjait  egy „Morzsa parti” 
keretében megrendezik.Az egész na-
pos program nyitányaként zsibvásárral 
egybekötött ruhaosztást tartottak a női 
nyugdíjas klub, Barangolók és Éppen 
ráérek klub tagjainak segítségével. A 
délutáni rendezvényt megelőzve al-
máspite sütő versenyt hírdettek,  ami-
nek zsűrije a Tiszta Forrás tagjai voltak 
a háttérben pedig a Barangolók segít-
keztek. A tornaterem ajtajában a férfi 
nyugdíjas klub tagjai préselték a szőlőt 
és kóstoltatták a finom mustot  a Bíró 

család által felajánlott szőlő nedűje-
ként. Rajzverseny (Éppen ráérek klub 
és a Sződligeti Művészek Baráti Köre), 
kismotoros verseny (Baba mama 
klub),termelői piac  (az Én kosaram 
szervezésében)és az Öko kör asztala 
várta a vendégeket az iskolában mű-
ködő tánciskola produkciói után. Volt 
tombola is és persze süti kóstolás. A 
versenyre 30 féle  almás sütemény ér-
kezett a bírák kóstolása után mindenki 
megízlelhette az alkotásokat. Bár az 
idő ekkor se volt kegyes hozzánk a 
program jól sikerült, sokan részt vettek 
ezen a civil rendezvényen.

Köszönjük mindenki munkáját!
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...vannak mögöttünk. Az utolsó lap-
szám megjelenése óta a község leg-
nagyobb rendezvénye mellett a Kö-

zösségi Ház a nyári pihenő után ismét 
teljes gőzre kapcsolt. Augusztusban 
megnyílt kiállításunk Tanai Guzo-

Mozgalmas hetek 
…vannak mögöttünk. Az utolsó lapszám megjelenése óta a község legnagyobb rendezvénye mellett a 
Közösségi Ház a nyári pihenő után ismét teljes gőzre kapcsolt. Augusztusban megnyílt kiállításunk 
Tanai Guzorán Erika munkáiból, majd pedig a LIGET FESZT idejére a falaink között kaptak helyet a 
kézműves foglalkozások asztalai,az arcfestő és a nagy népszerűségnek örvendő karikatúrakészítő 
csapat. Szeptembertől ismét jógázhatnak,tornázhatnak ,beindult az angol nyelvtanfolyam és a 
klubfoglalkozások. Nagy örömünkre mesefoglalkozásnak és könyvtári órának is helyet adtunk. Az igazi 
ősz beálltával a hétvégek már a kézműves, ajándékkészítő foglalkozásokról fognak szólni, december 
pedig az adventi  vacsorák,összejövetelek ideje lesz.  Novemberben új kiállítást nyitottunk Csendes-
Kalmár Veronika fotóiból és készülünk a decemberi „Eladásra szánt művek” kiállításunkra is.Várjuk 
önöket nagy szeretettel! 

 

 

Tanai Guzorán Erika és Fűzfa Balázs az augusztusi megnyitón 

 

szorgos kezek a LIGET FESZTEN 

 

könyvtári óra 

 

szorgos kezek a LIGET FESZTEN 

 

könyvtári óra 

Mozgalmas hetek...

Könyvtári óraTanai Guzorán Erika és Fűzfa Balázs az augusztusi megnyitón

szorgos kezek a LIGET FESZTEN

rán Erika munkáiból, majd pedig a 
LIGET FESZT idejére a falaink között 
kaptak helyet a kézműves foglalko-
zások asztalai, az arcfestő és a nagy 
népszerűségnek örvendő karikatúra-
készítő csapat. Szeptembertől ismét 
jógázhatnak, tornázhatnak, beindult 
az angol nyelvtanfolyam és a klub-
foglalkozások. Nagy örömünkre me-
sefoglalkozásnak és könyvtári órának 
is helyet adtunk. Az igazi ősz beálltá-
val a hétvégek már a kézműves, aján-
dékkészítő foglalkozásokról fognak 
szólni, december pedig az adventi  
vacsorák, összejövetelek ideje lesz.  
Novemberben új kiállítást nyitottunk 
Csendes-Kalmár Veronika fotóiból 
és készülünk a decemberi „Eladásra 
szánt művek” kiállításunkra is. Várjuk 
önöket nagy szeretettel!
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HÉTFŐ
8.00-10.00 kezdő jóga (Sivanada Jóga), 
10.00-12.00 meditáció,
13.00-18.00 könyvtári nyitva tartás, 
17.00 jóga Szilágyi Elemérrel

KEDD 
8.30-9.30 jóga, pilates Dér Gabival, 
10.00 Baba-mama klub, 
9.00-12.00 könyvtár 

Közösségi Ház heti programjai: 15.00 havi egyszer női nyugdíjas klub, 
Öko kör, Civil vezetők megbeszélése

SZERDA 
8.30 gyógytorna, 
17.00 jóga 18.00-20.00 gerinc torna (két 
csoport)

CSÜTÖRTÖK 
10.00 Éppen ráérek klub ,
16.00 havonta egyszer férfi nyugdíjas klub, 
18.00 Én kosaram átadás

PÉNTEK 
8.30 jóga,pilates Dér Gabival, 
10.00 angol tanfolyam, 
délután civil szervezetek gyűlései

SZOMBAT 
havonta egyszer könyvtár, 
Okos nők klubnap, kiállítás megnyitó, 
családi, baráti rendezvények lehetősége.

Várunk mindenkit új és régi rendezvénye-
inkre!

A sződligeti könyvtár 
is készül az ünnepekre. A folyó-
iratok között több színes kreatív 
ötleteket adó magazin, az ünne-
pi asztalra receptötleteket tar-
talmazó kiadvány is érkezett az 
új, olvasni való könyvek mellett. 
A könyvtár nyitva tartása: hétfő 
13.00-18.00 és kedd 9.00-12.00

Kedves Sződligetiek! Gödöllő és Aszód ötlete alapján én is 
létrehoztam egy Facebook-oldalt, melynek neve Sződliget Anno. Azért jött 

létre hogy mindenki emlékeit, történeteit, régi fényképeit Sződliget múltjáról összegyűjtve egy szuper 
oldalon mutassuk meg a "régieknek" kellemes emlékezésként, az új lakóknak azért hogy lássák, 

mennyire családias kis közösségből nőtte ki magát lakhelyük. Egyenlőre még titkos státuszban van, 
úgy szeretném közkinccsé tenni a Sződligetet szerető emberek számára Karácsony előtt, hogy már 
összegyűjtenék egy posztra való, sződligeti karácsony anno, 2000-es évek előtti fotókat, a közelgő 

Ünnepekre hangolódva. A Közösségi Házban és a Könyvárban lehetőséget kaptam arra hogy a 
hasonló témájú fotókat beszkenneljék és vissza is adják tulajdonosának, keressék kérem bizalommal 

Kovács Krisztinát vagy Facebookon keressenek engem. Segítségüket előre is köszönöm szépen!  

Mihalik Bernadett  

Kedves Sződligetiek! 

Gödöllő és Aszód ötlete alapján én is létrehoztam 
egy Facebook-oldalt, melynek neve Sződliget Anno. Azért jött 
létre hogy mindenki emlékeit, történeteit, régi fényképeit Sződliget múltjá-
ról összegyűjtve egy szuper oldalon mutassuk meg a „régieknek” kellemes 
emlékezésként, az új lakóknak azért hogy lássák, mennyire családias kis 
közösségből nőtte ki magát lakhelyük. Egyelőre még titkos státuszban van, 
úgy szeretném közkinccsé tenni a Sződligetet szerető emberek számára 
Karácsony előtt, hogy már összegyűjtenék egy posztra való, sződligeti ka-
rácsony anno, 2000-es évek előtti fotókat, a közelgő Ünnepekre hango-
lódva. A Közösségi Házban és a Könyvárban lehetőséget kaptam arra hogy 
a hasonló témájú fotókat beszkenneljék és vissza is adják tulajdonosának, 
keressék kérem bizalommal Kovács Krisztinát vagy Facebookon keresse-
nek engem. Segítségüket előre is köszönöm szépen!      Mihalik Bernadett
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BEMUTATKOZIK AZ ÖKOKÖR
BEMUTATKOZIK AZ 

ÖKOKÖR 
Az Ökokör egy globális kezdeményezés, ahol 
könnyed, baráti hangulatban, egymástól tanulva 
és egymást tisztelve sajátíthatunk el 
környezettudatos fortélyokat a sikeres háztartás-, 
életmód zöldítésre, és ezeket ki is próbáljuk, mindennapjaink részévé tesszük. Lépésről lépésre 
együtt dolgozunk fel 8 témakört (gazdaság, élelmiszer, vegyszer, energia, víz, hulladék, egészség, 
közlekedés), és próbálunk változtatni a fogyasztási szokásainkon és életmódunkon, hogy csökkentsük 
az ökológiai lábnyomunkat. Mérésekkel nyomon követjük fejlődésünket, és az eredményeinkkel 
másoknak is elbüszkélkedünk, hogy megmutassuk, változni és változtatni lehet és érdemes. 

Megoldásokat keresünk és nem kifogásokat! 

A mintegy 20 országban különböző név alatt futó, leginkább EcoTeams-ként ismert ÖkoKörök 
program gondolata és elindítása a Global Action Plan International (GAP) nemzetközi civil szervezet 
nevéhez fűződik. A programot 1990 óta világszerte több mint húsz országban vezették be és 
fejlesztették tovább. Az EcoTeams ma a világ legnagyobb közösségi, részvételen alapuló 
környezetvédelmi akcióprogramja, amely már több mint egymillió embert ért el. A program az ENSZ 
Fenntarthatóságra Nevelés Évtizedének is hivatalos partnere. Magyarországon a Tudatos Vásárlók 
Egyesülete (TVE) indította el 2010 –ben. 

Sződligeten 2019 áprilisában indítottuk el az Ökokört  9 résztvevővel. Létrehoztunk egy nyilvános 
Facebook csoportot is (Sződligeti Ökokör néven találják meg a facebookon), ahol bárki nyomon 
követheti a témákat, amiket feldolgozunk, továbbá környezettudatos ötleteket, tippeket tudunk 
megosztani az érdeklődőkkel. Hosszú távú célunk egy olyan ökotudatos közösség létrehozása, akikkel 
együtt a háztartásunkon túlmutatóan is cselekszünk a környezetünkért. 

A Közösségi Házban kb. kéthetenként tartjuk a találkozóinkat. Csatlakozhat bárki, aki szívén viseli a 
Földbolygónk sorsát, a felnövekvő nemzedék jövőjét, a saját jól-létét! 
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nyezés, ahol könnyed, baráti hangu-
latban, egymástól tanulva és egymást 
tisztelve sajátíthatunk el környezet-
tudatos fortélyokat a sikeres háztar-
tás-, életmód zöldítésre, és ezeket ki 
is próbáljuk, mindennapjaink részévé 
tesszük. Lépésről lépésre együtt dolgo-
zunk fel 8 témakört (gazdaság, élelmi-
szer, vegyszer, energia, víz, hulladék, 
egészség, közlekedés), és próbálunk 
változtatni a fogyasztási szokásainkon 
és életmódunkon, hogy csökkentsük 
az ökológiai lábnyomunkat. Mérések-

kel nyomon követjük fejlődé-
sünket, és az eredményeinkkel 
másoknak is elbüszkélkedünk, 
hogy megmutassuk, változni 
és változtatni lehet és érde-
mes. Megoldásokat keresünk 
és nem kifogásokat!

A mintegy 20 országban 
különböző név alatt futó, leg-
inkább EcoTeams-ként ismert 
ÖkoKörök program gondola-
ta és elindítása a Global Action Plan 
International (GAP) nemzetközi civil 
szervezet nevéhez fűződik. A prog-
ramot 1990 óta világszerte több mint 
húsz országban vezették be és fejlesz-
tették tovább. Az EcoTeams ma a vi-
lág legnagyobb közösségi, részvételen 
alapuló környezetvédelmi akcióprog-
ramja, amely már több mint egymil-
lió embert ért el. A program az ENSZ 
Fenntarthatóságra Nevelés Évtizedé-
nek is hivatalos partnere. Magyaror-
szágon a Tudatos Vásárlók Egyesülete 
(TVE) indította el 2010 –ben.

Sződligeten 2019 áprilisában indí-
tottuk el az Ökokört  9 résztvevővel. 

Létrehoztunk egy nyilvános Facebook 
csoportot is (Sződligeti Ökokör néven 
találják meg a facebookon), ahol bárki 
nyomon követheti a témákat, amiket fel-
dolgozunk, továbbá környezettudatos 
ötleteket, tippeket tudunk megosztani az 
érdeklődőkkel. Hosszú távú célunk egy 
olyan ökotudatos közösség létrehozása, 
akikkel együtt a háztartásunkon túlmu-
tatóan is cselekszünk a környezetünkért.

A Közösségi Házban kb. kéthetenként 
tartjuk a találkozóinkat. Csatlakozhat 
bárki, aki szívén viseli a Földbolygónk 
sorsát, a felnövekvő nemzedék jövőjét, 
a saját jól-létét!

Gyönyörködtek az ősz színeiben 
és számlálták a zsákokat a házak 
előtt: minden gondos gazdát nagyon 
megdicsértek, aki nem égette el a 
hulladékot, hanem elküldte a kuká-
sautóval az óriáskomposztálóba...
ahol már nagyon várják a giliszták 
és mindenfajta rovarok a finom cse-
megét. Minél több volt a zsák annál 
nagyobb volt az öröm! Jót szippan-
tottak a gyerekek a friss levegőből 
és megállapították... milyen jó is itt 
Sződligeten”
Köszönjük az ovisok beszámolóját, 
örömmel adjuk hírül: nem lehet elég 
korán kezdeni a környezettudatosságra 
nevelést, de sosem késő elkezdeni!

Ökokör

Avarégetés ügyben az alapozás elindult!

Avarégetés ügyben az alapozás elindult! 
 
Az ovi legkisebbjei (2,5-3 évesek) nekiindultak október  25-én az utolsó zöldhulladék 
szállítási napon sétálni. Megjegyzés: sehol nem volt füst!!! Bravó Sződliget! 
Gyönyörködtek az ősz színeiben és számlálták a zsákokat a házak előtt: minden gondos 
gazdát nagyon megdicsértek, aki nem égette el a hulladékot, hanem elküldte a kukásautóval 
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friss levegőből és megállapították....milyen jó is itt Sződligeten” 
Köszönjük az ovisok beszámolóját, örömmel adjuk hírül :nem lehet elég korán kezdeni a 
környezettudatosságra nevelést, de sosem késő elkezdeni! 
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Ha szándékában áll változtatni környezetén, lakossági 
műanyagégetés esetén az alábbiakat javasoljuk:
1. Elsősorban beszéljen az elkövetővel, tájékoztassa a ve-
szélyekről, felelősségekről, próbálja szép szóval megelőzni 
a további bajt. Vegye fel érett gondolkodású szomszédaival 
és velünk is a kapcsolatot, közös erővel könnyebb küzdeni 
a rossz szokások ellen.
2. Fényképezze/videózza le a szabálysértést, lehetőség sze-
rint úgy, hogy ne csak a füst, hanem az elégetett anyagok 
is látszódjanak, hogy egyértelműen be lehessen azonosítani 
az égetett anyagokat. Ez egy esetleges hivatalos bejelentés 
során bizonyítékként szolgálhat, rövidítheti és egyszerűsít-
heti a hatósági eljárás folyamatát. Dokumentálja az eset 
részleteit minél nagyobb pontossággal. Írjon naplót az ese-
ményekről, tárolja vonatkozó dokumentumait rendszerezet-
ten, hogy a későbbi esetlegesen elhúzódó hatósági ügyme-
net során naprakész és pontos tudjon maradni.
3. Ha a szép szó nem használ, jelentse az esetet a rend-
őrségnek. Lehetőség szerint első körben ne a helyi rend-
őrséget, hanem a 107 vagy a 112 központi számot hívja, 
ahol bejelentése rögzítésre kerül és a későbbiekben köny-
nyebben visszakövethető. A helyi járőrt a központi számon 
tett bejelentés alapján a központ fogja utasítani a helyszíni 
szemlére. Ha ez nem történik meg, hívja a helyi rendőrséget 
közvetlenül is. Kérjük, hogy vegye a fáradtságot a rendőrsé-
gi bejelentésre! Minél több felől érkezik feléjük bejelentés, 
annál erősebb a hivatkozási alapunk, annál nagyobb esély 
van a változásra és arra, hogy az ügyet komolyan vegyék a 
hatóságok is! Amennyiben bejelentést tesz, kérjük velünk is 
feltétlenül vegye fel a kapcsolatot, hogy a folyó ügyeinket 
összefoghassuk és közös erővel kezelhessük!
A rendőrségi helyszíni szemle során segítse a rendőrök 
munkáját, ha maguktól nem tennék, kérje őket a fényképes 
bizonyítékgyűjtésre. Kérjen jegyzőkönyvet az esetről. Mivel 
csak tettenérés esetén van esély arra, hogy az égetőt megbír-

Mit tehet az állampolgár műanyagégetés észlelésekor?
A műanyagégetés elleni küzdelem két fő hátráltatója a félelem és a fásultság. Ugyanakkor változást csak ak-
kor fogunk tudni elérni, ha ezeken felül tudunk emelkedni! Ha műanyagégetést tapasztal, de bármilyen ok-
ból fél konfrontálódni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy segíthessünk! Közös erővel hatékonyab-

ban és meggyőzőbben tudunk fellépni a nem megfelelő helyi viselkedés ellen.

ságolják, illetve a gyakorlatban a hivatal mun-
katársai aligha érnek ki a helyszínre időben, 
ezért vagy a rendőrség, vagy a tűzoltóság jegy-
zőkönyvének a tartalma kiemelt fontosságú.
4. Kültéri illegális égetés esetén a tűzoltóságot 
hívja (105, 112), a Tűzoltóság (Katasztrófavé-
delem) nem csak levegőtisztasági, hanem tűz-
védelmi bírságot is kiszabhat. Illegális égetés-
nek számít a műanyagégetés minden formája, 
de a nem engedélyezett időszakban vagy hely-
színen végzett avarégetés is. Az égetés rendjét 
Sződligeten helyi szabályzat kezeli: megtalál-
ható a 19/2012 (X.12.) számú, „A környezetvé-
delemről” szóló rendeletben. A tűzoltóságtól is 
kérjen tűzoltási jegyzőkönyvet, melyben szere-

pel, hogy milyen anyagot égettek. 
5. A járási Kormányhivatalt is értesíthetjük, de tudnunk kell, 
hogy a kormányhivatal munkatársainak nincs jogosítványa 
arra, hogy magánterületre belépjenek, vagy a hulladékégető 
személyazonosságát felvegyék. Tehát a hatóság munkáját 
az könnyíti meg, ha a rendőr veszi fel a jegyzőkönyvet, ide-
ális esetben egy rendőr és egy kormányhivatali munkatárs/
tűzoltó is jelen van – így az égetés bizonyítása, az ingatlan-
ra-épületbe bejutás és az elkövető azonosítása nem okoz 
problémát. A vegyszerek égetése egyébként nem csak le-
vegővédelmi, egészségügyi, hanem tűzvédelmi értelemben 
is veszélyes, hiszen ezen anyagok kémiai reakcióját az ége-
tést végző nem látja előre.
6. Ha sem a szomszédokkal folytatott párbeszéd, sem a ren-
dőrségi bejelentés nem hoz változást, fényképeit és helyszí-
ni jegyzőkönyveit csatolva írjon írásos panaszt a Váci Járási 
Kormányhivatal illetékes környezetvédelmi osztályának/
felelősének, a Pest Megyei Kormányhivatalnak és a Váci 
ügyészségnek.  Amennyiben nem megfelelő a hatósági el-
járásrend, kifogásaival írásban vegye fel a kapcsolatot az 
alapvető jogok biztosával.

Hivatalok elérhetőségei

Váci Járási Kormányhivatal 
Járási hivatalvezető: dr. Maruszki Gábor
Cím: 2600, Vác Március 15. tér 11. 
Email: vac.jarasihivatal@pest.gov.hu
Telefon: 27/200-500 

Pest Megyei Kormányhivatal:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egyse-
gek-elerhetosegei/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedel-
mi-foosztaly
Rendőrség - Telefon:  107; Tűzoltóság - Telefon: 105
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„A mesterséges intelligencia 
nagymértékben át fogja hatni minden-
napjainkat a jövőben. Manapság szá-
mítógépes algoritmusok ajánlják fel, 
hogy milyen termékeket vásároljunk, 
milyen zenét hallgassunk, vagy hogy 
melyik útvonalat válasszuk. A mester-
séges intelligencia technológiai fej-
lettsége még mindig korai szakaszban 
van és a számítógépek sem tudnak ma-
guktól gondolkodni. Még! Kétségtelen 
azonban, hogy a mesterséges intelli-
gencia továbbfejlesztése meg fogja vál-
toztatni a jelenlegi formájában ismert 
társadalmat és életünket.”
Érdekel a mesterséges intelligencia 
jövője? Hallottál már az Európai Kon-
zultáció a Mesterséges Intelligenciá-
ról című projektről? Most lehetőséged 
van részt venni benne! 2019.11.22-én 
17:00-tól egy bő 2,5 órás kötetlen be-
szélgetésre hívlak, ahol a GreenDepen-
dent Intézet szervezésében, az általuk 
biztosított anyagok (videók, kérdőívek) 
segítségével hangot adhatsz kételyeid-
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egy bő 2,5 órás kötetlen beszélgetésre hívlak, ahol a GreenDependent Intézet szervezésében, az 
általuk biztosított anyagok (videók, kérdőívek) segítségével hangot adhatsz kételyeidnek, etikai és 
társadalmi aggályaidnak. A projekt célja, hogy a szervezők eljuttassák az összegyűjtött véleményeket 
a szakértőkhöz, döntéshozókhoz, hogy az állampolgárok igényeihez alakítsák a mesterséges 
intelligencia etikai kereteit. 

A férőhely korlátozott, kérlek a poszt alatt mindenképp jelezd részvételi szándékodat. Ha van 
okostelefonod, laptopod, táblagéped internet elérhetőséggel, azt is hozd magaddal, de ha nincs, 
akkor a Művelődési Ház számítógépeit is használhatjuk. A videók magyar nyelvűek, és semmiféle 
jártasság nem szükséges a témában! 
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Mint arról korábbi képviselő-testületi összefoglalónkban is 
írtunk, Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete az októberi ülésén egyhangú szavazással elfogadta, 
hogy 2019. január 1-től településünkön is elinduljon a „La-
kásért életjáradék” program. 
A helyi idős polgárokat anyagilag támogató rendszer beve-
zetésének indoklásaként Juhász Béla polgármester az ülésen 
hangsúlyozta: „Sződliget vezetése számára fontos dolog az 
önkormányzat idősekért vállalt cselekvő felelőssége. Ehhez 
elengedhetetlen egy helyi szintű aktív időspolitika és a helyi 
idősügyi tevékenység. Mindezek tudatában és a célok meg-
fogalmazásában újragondoltuk az Önkormányzat szerepét.” 
Az elfogadott rendelet szerint a sződligeti ingatlantulajdonos 
a szerződéskötés után 15 napon belül megkapja az ingatlan 
árának 10 %-át, majd ezt követően havonta életjáradékot 
kap az önkormányzattól, amelynek összege inflációkövető. 
Élethosszig használhatja ingatlanát, amely halála után Sződ-
liget tulajdonába kerül. 
Életjáradéki szerződés azzal a Sződligeten állandó lakóhellyel 
rendelkező, legalább 65 éves nyugdíjas személlyel köthető, aki 
a város közigazgatási területén lévő lakóingatlana tulajdonjogát 

Életjáradékkal  is segítünk 
a sződligeti időseken

az Önkormányzat által nyújtott életjáradéki szolgáltatás fejé-
ben felajánlja az önkormányzat részére és megfelel a rende-
letben foglalt feltételeknek. A szerződés megkötését az érintett 
ingatlantulajdonos idős személy kezdeményezheti a Polgár-
mesteri Hivatalban elérhető formanyomtatványon. A szerző-
dés megkötéséről az önkormányzat képviselő-testülete dönt. 
A rendelet részletes szövege a pontos feltételrendszerrel 
és a szükséges nyomtatványokkal megtalálható a www.
szodliget.hu címen elérhető weboldalon, de természete-
sen a hivatal munkatársai készséggel adnak felvilágosítást 
az érdeklődőknek.
Példa a „Lakásért életjáradék” program összegszerűségére
Tegyük fel, hogy a Sződligeten élő 80 esztendős Mari néni 
2019. januárjában megköti a szerződést az önkormány-
zattal, amelynek alapja a 20 millió forint értékű, saját tu-
lajdonú ingatlana. Mari néni a szerződés aláírását követő 
15 napon belül egy összegben kap 2 millió forintot. Ezt 
követően haláláig minden hónap közepéig kap az önkor-
mányzattól 76 ezer forintot, ami az éves inflációs száza-
lékkal évente növekszik.
Az alábbi táblázatból kiszámítható, hogy az idős személy 
betöltött életkora és neme alapján miként kell kiszámíta-
ni az életjáradékot. (A táblázat megfelelő kockájában lévő 
számmal kell megszorozni az ingatlan értékét, majd elosz-
tani ezerrel.)
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Az alábbiakban összegyűjtöttem pár 
ötletet, hova lehet becsatlakozni, hol 
lehet hasznossá válni:

A könyv nagyon jó barát, ha megé-
li a „nincs a TV-ben semmi nézhető” 
jöjjön el hozzánk a könyvtárba hétfőn 
13.00-18.00 között vagy kedd délelőtt 
9.00-12.00 között.

Becsatlakozhat klubjainkba is, ha 
havonta csak egyszer szeretne társa-
ságba járni a női nyugdíjasok a hó-

SENKI NINCS 
EGYEDÜL
Több mint tíz éves pályafutásom  alatt több aktív életet  élő könyvtár és Közös-
ségi Ház látogatóból vált ráérő nyugdíjas.  Betértek hozzám az évek folyamán  
addig ismeretlen, hirtelen rengeteg idővel rendelkezők is, hasznossá szeretne 
válni akarattal. Persze tudom, sokan nem jutnak el hozzám a négy a fal közül 
és  aggódva tekintenek a jövő felé, rettegve a magánytól a feleslegessé válástól.

Az Éppen ráérek klub csapata 
az önkormányzat civil pályázatán 
egy olyan kirándulásra is pályá-
zott, ahova olyan idős embereket 
vittek el, akik már maguktól nem 
mozdulnának ki otthonról. Veres-
egyházán a Medveparkban jártak 
és a program végén még egy kis 
sütizés is belefért.

minden 70. életévét betöltött
sződligeti lakosunkat

 

Tisztelettel meghívjuk,

nap első keddjén 15.00 órakor 
a férfiak csütörtökön 16.00 óra-
kor várják Önt. Ha gyakoribb 
beszélgetésekre, aktív segítő  
munkára vágyik  csütörtökön az 
Éppen ráérek klub az Ön csapa-
ta. Kirándulni a  Barangolókkal 
mehet, tematikus előadásokra  
az Okos nők várják.

Ha itt fáj, ott fáj szerda reg-
gel az ülő torna este pedig 
a gerinc torna várja a seni-

or korosztályt. Ha pedig abszolút 
kezdő a jóga terén várja önt hétfő 
reggel 8.00 órakor vagy/és szerdán 
16.45 órakor Kalla Kinga.

Jöjjön be bátran a Közösségi Házba 
biztos találunk hasznos, kellemes el-
foglaltságot. Várom!

Kovács Krisztina 
Közösségi Ház és Könyvtár vezetője

a sződligeti Gárdonyi Géza 
Általános Iskola 

tornatermében tartandó

IDŐSEK NAPJA 
rendezvényünkre

Sződliget Nagyközség Önkormányzata

2019. december  07-én 
14.00 órakor
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A néphagyomány szerint Szent Mi-
hály napja a gazdasági év fordulója. 
Ezután kezdték el a kukoricát törni és 
a Szent György napkor kihajtott álla-
tokat behajtani. Ez a nap a pásztorok 
elszámoltatásának napja is. E naphoz 
kapcsolódik a női munkatilalom: aki 
ilyenkor mos, kisebesedik a keze, aki 
pedig mángorol, annak egész évben 
dörögni fog a háza felett az ég. Szent 
Mihály napkor gyakran volt vásár. 
Nemcsak vásárolni mentek az em-
berek, hanem ismerkedtek és beszél-
gettek is, sőt mulatságokat, bálokat is 
rendeztek.

Mihály-napi vásár az óvodában

Köszönjük a kedves szülők odaadó, 
áldozatos munkáját, felajánlása-
it. Külön köszönet azoknak, akik a 
szervezésben, dekoráció készítésé-
ben, plakáttervezésben, árusításban, 
sütésben-főzésben, pakolásban fel-
adatot vállaltak, munkájukkal, fel-
ajánlásaikkal a rendezvény megva-
lósulásához hozzájárultak. 
Az óvodás gyermekek nevében 
minden felajánlást, támogatást kö-
szönünk!

Támogatóink, felajánlóink:

CBA Sződliget
Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő
Főtéri zöldséges, Sződliget
Gyros Kings
Háztartási bolt, Sződliget
Hotorán Tüzép
Italliget 
Kínai bolt, Sződliget
Lámpás 92 Közhasznú Alapítvány
Origó papír-írószer, Göd
Pipi Kér, Göd
Posta, Sződliget
Rábai cukrászda
Skuczi család
Vác Deákvári fodrászat, 
Csőke Szabina
Zöldséges 2-es főút, Sződliget

Vásári hangulat várta azokat, akik idén 
is ellátogattak az óvodába a már hagyo-
mánnyá vált Mihály-napi vásárba. Izga-
lommal és nagy-nagy lelkesedéssel ké-
szültünk a gyerekekkel e jeles napra. Az 

idei esztendőben a gomba jegyében 
telt a mulatság, és ennek keretében 
varázsolták hangulatossá a lelkes 
szülők az óvoda udvarát.  
A megnyitó után a Feketerigó és 
Bagoly csoport dalos - táncos mű-
sora, majd a néptánccsoport „népi 
játékok” bemutatója következett. 
Tumbász Márton és barátai igényes 
népi zenéjükkel alapozták meg a 
táncházi hangulatot, vígan ropták 
kicsik és nagyok.
Ezt követően kezdetét vette a vásári 
forgatag. A vendégsereg kedvére 
válogathatott a csoportok által ké-
szített sokféle portéka közül és vá-
sárolhatott a zöld szigeten az újra 
zacskó, valamint a farmeranyagból 
készült újra táskák választékából. 

Az udvart és a környéket belepte az új 
kemencében sütött kenyérlángos illata, 
mely mágnesként vonzotta a vendége-
ket az étkezősarokba. Senki nem ma-
radt éhen, hiszen bográcsban készült 
tarhonyás marhapörkölt, hot-dog, sült 
krumpli, kürtöskalács és finomabbnál 
finomabb házi sütemények várták a 
közönséget.
A népi ügyességi fajátékok mellett (ku-
koricacsutka építés, csigatekerős ver-
seny, gólyaláb, horgászás, célbadobás, 
stb.) kreatív foglalkozások, arcfestés, 
csillámtetoválás, tombola, zsákba-
macska és további meglepetések vár-

ták a gyermekeket. 
A szülők és az óvoda 
dolgozóinak összefo-
gása, valamint a gye-
rekek lelkesedésének 
köszönhetőnek min-
den résztvevő szá-
mára biztosított volt 
a jókedv és a kikap-
csolódás. Reméljük, 
senki nem tért haza 
üres kézzel, minden-
ki talált kedvére való 
vásárfiát! 

Szlovák Ildikó
óvodapedagógus

„Gyere velem a vásárba,
Fussunk oda hamarjába,

Vehetsz majd ott minden szépet,
Ha nincs pénzed, majd csak nézed.”
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       2019. 12. 31-IG A SZÓRÓLAP FELMUTATÁSÁVAL 

      10 % KEDVEZMÉNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

             GÉLLAKKOZÁS, MŰKÖRÖMÉPÍTÉS, CALLUX PEDIKŰR 

 

   

INGATLAN CENTRUM 
ELADÁS   -   VÉTEL  -  BÉRLET  -  KIADÁS  

 ÉRTÉKBECSLÉS 

 
Pest megye és Budapest területén   

INGYENES HITELTANÁCSADÁS-ÉS ÜGYINTÉZÉS NEM CSAK KÖZVETLEN ÜGYFELEINKNEK! 
 

 
EGYEDI KÖZVETÍTÉSI DÍJ 

 

06 70 362-8717                                                          
 

EMAIL: god@drmakkos.com           
2131 Göd Pesti u 93/a.  Kincsem Park, Dr. Makkos Ingatlan Centrum 

BALOGH AUTÓ SZERVIZ           

Sződliget Országút 1. 

( régi Ford szalon mellett)  

autó javítás,futómű állítás,gumiszerelés 

Telefon:06-30-555-8694 

Sződliget, 
Országút 1.

(régi Ford szalon mellett)

autó javítás, 
futómű állítás, 
gumiszerelés

Telefon: 06-30-555-8694

BALOGH 
AUTÓ 

SZERVIZ
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Mi az az advent? 
Adventnek a karácsonyt megelőző négy 
hetet, Jézus eljövetelére való készülő-
dést, a várakozást, a remény időszakát 
hívjuk. Advent első vasárnapjával kez-
dődik az ünnepi készülődés, ami egy-
ben az egyházi év kezdetét is jelenti.
Az advent a latin „adventus Domini” 
kifejezésből származik, ami annyit 
tesz: „az Úr eljövetele”. Egyes vidé-
keken „kisböjtnek” nevezték ezt az 
időszakot.
Az advent ünneplése az 5. századi 
Galliáig nyúlik vissza. A jórészt kelták 
lakta területen ekkor még hosszabb 
volt a karácsonyt megelőző böjti idő, 
Szent Márton (november 11.) ünne-
pével kezdődött. Később a szokás a 
Római Birodalom többi részén is elter-
jedt. A XI. században VII. Gergely pápa 
négyben határozta meg az adventi idő-
szak vasárnapjainak a számát. Ezt az-
tán a protestáns felekezetek is átvették.
A keleti egyház nem tartja liturgikus 
ünnepként az adventi időszakot, de a 
8. századtól böjti időszakot tart a ka-
rácsony előtt, november 14-étől. Az 
adventi idő alatti böjtölés szokása tu-
lajdonképpen a húsvétot megelőző 
nagyböjtöt utánozza.

Ünnepekre készülve

A következő oldalakon szeretnénk egy kis segítséget nyújtani a 
karácsonyi készülődéshez. Összegyűjtöttünk olvasni, készíteni, 

megélni valókat, válogassanak kedvük, lehetőségük szerint.

Több szokás, hagyomány is kapcso-
lódik az adventi hetekhez: a roráte, a 
hajnali mise, vagy az „Ó” felkiáltással 
kezdődő énekek éneklése, a szentcsa-
lád-járás. A 20. század közepéig böjt 
is tartottak, ami alatt tilos volt hangos 
mulatságokat, fényes esküvőket tartani.

Az advent fontos kelléke, az adventi 
koszorú a XIX. századból származik. 
Az első adventi koszorút Johann H. Wi-
chern német evangélikus lelkész készí-
tette. Egy felfüggesztett szekérkeréken 
24 gyertyát helyezett el, melyek közül 
minden nap eggyel többet gyújtott meg 
karácsonyig.  Később az egyszerűség 
kedvéért négy gyertyát helyeztek el a 
koszorúra, minden vasárnapra egyet 
és ezt gyújtották meg. A katolikus litur-
gia szerint az adventi koszorún négy 
lila és egy rózsaszín gyertya található, 
a rózsaszínt a harmadik vasárnap kell 
meggyújtani.
Az adventi időszakhoz ma már hoz-
zá kapcsolódik az adventi naptár és a 
szinte minden városban tartanak kará-
csonyi vásárokat, ahol a városok leg-
szebb tereit öltöztetik ünnepi díszbe és 
kézművesek kínálják szebbnél szebb 
portékáikat. 
Az áruházak és bevásárló központok 
bronz-, ezüst- és aranyvasárnapi nyitva 
tartással csábítják az ajándékokra va-
dászó százezreket.

forrás:https://viragotegymosolyert.hu/
advent-a-varakozas-idoszaka/

Ha szeretne az országon belül adven-
ti programokat látogatni, az alábbi      
oldalon találnak ajánlatokat: https://
www.programturizmus.hu/kategoria  
advent.html

Egy falat Zamat
Van aki tudja, van aki nem: van egy kis ékszerdoboz 
Sződliget főterén, amit 1 Falat Zamat Gasztromű-
helyként fedezhettek fel. 
Bár a hely pici, annál szerteágazóbb az, amit készí-
tünk - ráadásul mindent ellenőrzött alapanyagból és a saját kicsi kezünkkel állí-
tunk elő nektek. 
A gluténmentes buciktól kezdve a cukormentes krémes desszertekig hosszú a 
sor, ám a hely fő arculata mégiscsak a napi menü, ami minden esetben csak nö-
vényi alapanyagokból készül és alapvetően gluténmentes. A kínálatot színesíti 
a sokféle zöldségkrém és ropogtatnivaló, valamint születésnapokra is szeretünk 
sütni-főzni. 
A látványkonyhánk finomságait elvihetitek és helyben is elfogyaszthatjátok egy 
kávé mellett. Vendégszobánkban kéthetente pénteken élő zene kíséri a temati-
kus vacsorákat, amit a honlapon követhettek. 
Többen kérdezgetnek kulisszatitkokról, receptekről - ezért úgy döntöttünk, hogy 
az ünnepi készülődés idején három alkalommal szervezünk majd fözőkurzust. 
Ezek pontos idejéről és részleteiről további információ: www.egyfalatzamat.hu. 
Facebookon pedig a ZAMAT EBÉD csoportban követhetitek a napi eseményeket. 

1 Falat Zamat 
Van aki tudja, van aki nem: van egy kis ékszerdoboz Sződliget 
főterén, amit 1 Falat Zamat Gasztroműhelyként fedezhettek fel.  
Bár a hely pici, annál szerteágazóbb az, amit készítünk - 
ráadásul mindent ellenőrzött alapanyagból és a saját kicsi 
kezünkkel állítunk elő nektek.  
A gluténmentes buciktól kezdve a cukormentes krémes desszertekig hosszú a sor, ám a hely fő 
arculata mégiscsak a napi menü, ami minden esetben csak növényi alapanyagokból készül és 
alapvetően gluténmentes. A kínálatot színesíti a sokféle zöldségkrém és ropogtatnivaló, valamint 
születésnapokra is szeretünk sütni-főzni.  
A látványkonyhánk finomságait elvihetitek és helyben is elfogyaszthatjátok egy kávé mellett. 
Vendégszobánkban kéthetente pénteken élő zene kíséri a tematikus vacsorákat, amit a honlapon 
követhettek.  
 
Többen kérdezgetnek kulisszatitkokról, receptekről - ezért úgy döntöttünk, hogy az ünnepi 
készülődés idején három alkalommal szervezünk majd fözőkurzust.  
Ezek pontos idejéről és részleteiről további információ: www.egyfalatzamat.hu. Facebookon 
pedig a ZAMAT EBÉD csoportban követhetitek a napi eseményeket.  
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Lapunk hátsó borítóján igyekeztünk 
összegyűjteni a következő hetek ese-
ményeit. A teljesség igénye nélkül a 
hozzánk befutott információkat fel-
dolgozva készítettük el a felsorolást.

A kulisszatitkokról annyit, nem kis mun-
ka információhoz jutni a sok csoport, kör, 
intézmény hálójában, arról nem is be-
szélve, hogy a dátumok is változtak, vál-
toznak, vagy még nem is pontosultak… 
mégis a már meglévő lista is azt mutatja, 

hogy sokszínű és igazán gazdag a kíná-
lat településünkön.  A Közösségi Házban 
zajló kézműves foglalkozások minden 
esetben jelentkezéshez kötöttek, hisz 
eszközöket és alapanyagokat igénylők.  
Idén is lesz kézműves és eladásra szánt 
képzőművészeti művek, fotók , köny-
vek vására a Közösségi Házban,egész 
decemberben várjuk a vásárlókat.  Lesz 
adomány gyűjtés és osztás, várjuk a ci-
pős dobozokat is. Olvashatnak zártkörű 
vacsorákat a listán, láthatóan sok civil 

csapat gondolja úgy, hogy egy-
más között is szeretnék egy kicsit 
érezni a karácsony hangulatát. 
Aki még nem tagja valamelyik 
csoportnak és szeretne, közös-
séghez tartozni bátran keresse a 
vezetőket, bizonyára örömmel 
fogják fogadni az új tagokat. 
Forduljanak bizalommal a Kö-
zösségi Ház vezetőjéhez, Krisz-
tinához, aki elirányítja Önöket 
a választott körhöz. És ahogy 
polgármester úr írta a harmadik 
oldalon, idén se maradunk ka-
rácsonyi meglepetés dekoráció 
nélkül, amit körbe ünnepelhe-

tünk majd együtt, december 15-én, a 
község karácsonyán vendégül látva önö-
ket egy pohár forralt borra, süteményre…
no és persze lesz egy kis meglepetés is. 
Várunk mindenkit szeretettel!
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Talán sokan nem tudják, de Buda-
pesten működik egy óvoda, ahova 
mélyszegénységben élő gyermekek 
járnak. Az óvodának és a gyermekek-
nek nagy szüksége van a támogatásra, 
így célunk, hogy segítsük őket aján-
dékot gyűjtésével, ezzel szebbé téve 
számukra az ünnepeket. Ha szeret-
nénk részt venni a mókás és jótékony 
futáson, akkor kapjatok elő egy gics-
cses karácsonyi pulcsit, sapkát, sálat, 
húzzatok futócipőt, és készítsetek egy 
ajándékcsomagot, amit megkapnak  a 
1086 Budapest, Dankó utca 11. szám 

EGY VIDÁM,SPORTOS,KARÁCSONYOS,ADOMÁNY 
GYŰJTŐ AKCIÓ a sok-sok lehetőség közül 

Karácsonyi Ronda 
Pulcsis Futás 2019. 
december 1. 
vasárnap  
 Idén már ötödik 
alkalommal rendezik 
meg Budapesten a 
Karácsonyi Ronda 
Pulcsis futást.( 
részletesebb 
információk facebook 
eseményen 
elérhetők) 

„ Talán sokan nem tudják, de Budapesten működik egy óvoda, ahova mélyszegénységben élő 
gyermekek járnak. Az óvodának és a gyermekeknek nagy szüksége van a támogatásra, így 
célunk, hogy segítsük őket ajándékot gyűjtésével, ezzel szebbé téve számukra az ünnepeket. Ha 
szeretnénk részt venni a mókás és jótékony futáson, akkor kapjatok elő egy giccses karácsonyi 
pulcsit, sapkát, sálat, húzzatok futócipőt, és készítsetek egy ajándékcsomagot, amit megkapnak  
a 1086 Budapest, Dankó utca 11. szám alatt található Wesley János óvodába járó gyermekeket: 
- ünnepi finomságokat, tartós élelmiszereket 
- tisztálkodó szereket (pl. tusfürdő, fürdőrózsa, kis törülköző, fésű, hajkefe, kis tükör, stb.) 
- gyermekruhákat: 98-146 méretű 
- gyermekcipőket: 24-35-ös méretű, játékok,mesekönyvek,sportszerek… 
➡ Helyszín: Margitszigeti futópálya 
➡ Időpont: 2019. december 1. 11:00-12:00 
➡ Találkozó: Árpád híd felöli lehajtó után kialakított, sorompóval felszerelt parkoló melletti fitnesz 
parkban 10:30- 10:50h között, hogy regisztrálhassunk benneteket és közösen bemelegíthessünk 
➡ Rajt: Árpád híd felöli lehajtó után kialakított, sorompóval felszerelt parkoló melletti fitnesz. 
parktól kisétálva a futópályára 11:00hkor. 
➡ Táv: 5300 m (szigetkör) - futva vagy sétálva, ahogy szeretnétek 
➡ Részvétel és részvételi díj: részvételi díj nincs, VISZONT arra kérünk mindenkit, hogy, aki 
tényleg részt fog venni az eseményen, az e-mailen is regisztráljon az alábbi email címen 
partiregi@gmail.com, hogy lássuk a valós létszámot! Köszönjük szépen, hogy segítetek ebben! 
 
 

EGY VIDÁM, SPORTOS, KARÁCSONYOS, ADOMÁNYGYŰJTŐ AKCIÓ 
a sok-sok lehetőség közül alatt található Wesley János 

óvodába járó gyermekeket:
- ünnepi finomságokat, tartós 
élelmiszereket, tisztálkodó 
szereket (pl. tusfürdő, für-
dőrózsa, kis törülköző, fésű, 
hajkefe, kis tükör, stb.), gyer-
mekruhákat: 98-146 méretű, 
gyermekcipőket: 24-35-ös 
méretű, játékok,meseköny-
vek,sportszerek...
Helyszín: 
Margitszigeti futópálya
Időpont: 
2019. december 1. 11:00-12:00
Találkozó: Árpád híd felöli lehajtó 
után kialakított, sorompóval felszerelt 
parkoló melletti fitnesz parkban 10:30- 
10:50h között, hogy regisztrálhassunk 
benneteket és közösen bemelegíthes-
sünk
Rajt: Árpád híd felöli lehajtó után ki-
alakított, sorompóval felszerelt parkoló 

melletti fitnesz. parktól kisétálva a futó-
pályára 11:00-kor.
Táv: 5300 m (szigetkör) - futva vagy sé-
tálva, ahogy szeretnétek
Részvétel és részvételi díj: részvételi díj 
nincs, VISZONT arra kérünk minden-
kit, hogy, aki tényleg részt fog venni az 
eseményen, az e-mailen is regisztráljon 
az alábbi email címen partiregi@gmail.
com, hogy lássuk a valós létszámot! Kö-
szönjük szépen, hogy segítetek ebben!

Idén már ötödik alkalommal rendezik 
meg Budapesten a Karácsonyi Ronda 
Pulcsis futást.( részletesebb informáci-
ók facebook eseményen elérhetők)

Karácsonyi Ronda Pulcsis Futás 
2019. december 1. vasárnap.
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Ez is történt…. 
 Az Országos Könyvtári Napok keretében egy pályázatnak köszönhetően, szólt a mese a 
gyerekeknek….és a felnőtteknek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Lelkes készülődés az Idősek napjára: 

 

 

                                         

gyertyás flashmob az ’56-os megemlékezésen 
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Ez is történt…
Az Országos Könyvtári Napok keretében egy pályázatnak köszönhetően, 

szólt a mese a gyerekeknek - és a felnőtteknek:

Lelkes készülődés 
az Idősek napjára

gyertyás flashmob az 
’56-os megemlékezésen
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Ez is történt…

gyertyás flashmob az 
’56-os megemlékezésen



ADVENTI PROGRAMOK 
 
november 09.  Csendes Kalmár Veronika kiállításának megnyitója a Közösségi Házban 

                          ( a kiállítás december 6-ig tekinthető meg) 

november 23. 10.00-12.00 adventi koszorú készítés a Közösségi Házban 

november 29. 16.00 Adventi vásár az óvodában 

november 30. 8.00-13.00 CISZE adománygyűjtés  

december  01.  9.00-12.00 adomány osztás 

december 02-17-ig  Eladásra szánt művek és kézműves termékek, könyvek vására a  

                                          Közösségi Házban 

december 06. 17.00 MIÉNK A SZÍNPAD Gárdonyi Géza Általános Iskola 

december 07. 14 óra Idősek napja a Gárdonyi Géza Általános Iskola tornatermében 

december 12. 18.00  Éppen Ráérek klub kirándulás és karácsonyi este ( zártkörű rendezvény) 

december 13. 18.00  Civil vezetők ünnepi vacsorája ( zártkörű rendezvény) 

december 14. 10.00-12.00 decoupage  technikával ajándék készítés a Közösségi Házban 

                      17.00 Cisze évzáró vacsora a Közösségi Házban  ( zártkörű rendezvény) 

december 15. 10.00-12.00 mézeskalács sütés a Közösségi Házban 

december 15.  15.00  Okos nők karácsonyi délután ( zártkörű rendezvény)  

december 15. 16.00-20.00 LIGET karácsony 
december 16. 18.00 Művészek találkozója ( zártkörű rendezvény) 

december 17. 17.00 Barangolók karácsonyi vacsorája (zártkörű rendezvény) 

Adventi gyertya gyújtások a katolikus templom előtt ( pontos időpontok egyeztetés alatt) 
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november 29. 16.00 Adventi vásár az óvodában
november 30. 8.00-13.00 CISZE adománygyűjtés 
december  01. 9.00-12.00 adomány osztás
december 02-17-ig Eladásra szánt művek és kézműves termékek, könyvek vására 
 a Közösségi Házban
december 06. 17.00 MIÉNK A SZÍNPAD Gárdonyi Géza Általános Iskola
december 07. 14 óra Idősek napja a Gárdonyi Géza Általános Iskola tornatermében
december 12. 18.00  Éppen Ráérek klub kirándulás és karácsonyi este 
 (zártkörű rendezvény)
december 13.  18.00  Civil vezetők ünnepi vacsorája (zártkörű rendezvény)
december 14. 10.00-12.00 decoupage  technikával ajándék készítés 
 a Közösségi Házban
 17.00 Cisze évzáró vacsora a Közösségi Házban  (zártkörű rendezvény)
december 15. 10.00-12.00 mézeskalács sütés a Közösségi Házban
december 15. 15.00  Okos nők karácsonyi délután (zártkörű rendezvény) 
december 15. 16.00-20.00 LIGET karácsony
december 16. 18.00 Művészek találkozója (zártkörű rendezvény)
december 17. 17.00 Barangolók karácsonyi vacsorája (zártkörű rendezvény)

Adventi	gyertyagyújtások	a	katolikus	templom	előtt	(pontos	időpontok	egyeztetés	alatt)

ADVENTI PROGRAMOK


