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Programok:
Rendezvényünk 17:00-24:00-ig tart.

Helyi művészek kirakodó vásárával várjuk  
az érdeklődőket.

Miénk itt a tér!
2015. június 12. Sződligeti fiatalok fesztiválja

Black Time Original

Hugyezc Georgina 
énekes

Kovács Dorottya Virág 
énekes

MiKrOBe

Barton Mantis

Kung Fu bemutató

Meglepetés 
produkció

irrOGanT



www.szodliget.hu 3

Végre kiszabadultunk a falak fogságából, ami nagyon kelle-
mes, még ha mondjuk új ruhát is kapott a közösség színtere 
(ha még nem látták térjenek be hozzánk) belilultunk. Kon-
certek, zsibvásárok a fiataloknak bemutatkozási lehetőség 
az idősebbeknek nosztalgia muzsika…igyekeztünk az idén 
is sokszínűek lenni főtéri rendezvényeinkkel, kölcsönvéve a 
népszerű LGT szám címét: Miénk itt a tér!

Lezajlott a XIX. főzőverseny, büszkén bitorlom baráta-
immal a fakanalat (engedjenek meg ennyi személyeske-
dés). Pilatesezhetünk a szabadban szombatonként és ha 
nehezünkre esik a közlekedés immár a hegy megy…szóval 
házhoz visszük a könyveket.

Dalszöveg
Miénk itt a tér, mert mi nőttünk itt fel, 
A ház is a miénk, mert mi viseljük el, 
Nekünk kevés fény jut, árnyékból van több, 
Sötét szobánkban a pók rossz hálót köt. 
 
Miénk itt a tér, miénk itt a tér. 
Miénk itt a tér, miénk itt a tér. 
 
A mi udvarunkban csak ecetfa nő, 
A lépcsőn melyen járunk, elkopott a kő, 
Miénk itt a tér, mert mi nőttünk itt fel, 
Ismerős a fütty, és egymásnak felel. 
 
Miénk itt a tér, miénk itt a tér. 
Miénk itt a tér, miénk itt a tér.  
 
Csavarogtunk mi már sokszor délután, 
Ápolt kerteken, hol elfeküdt a nyár, 
És ha este lett és indultunk haza 
Visszafogadott minket ott a tér dala. 
 
Miénk itt a tér, miénk itt a tér. 
Miénk itt a tér, miénk itt a tér. 
Miénk itt a tér, miénk itt a tér. 
Miénk itt a tér, miénk itt a tér. 

Kezdődik…
amire olvassák ezeket a sorokat már el is kezdődött a nyár és annak rendezvényei

Sokszínűre igyekeztünk az újságot is szerkeszteni, benne 
sok-sok megtörtént eseménnyel, fotókkal és számtalan prog-
ram, tábor ajánlóval a nyári hónapokra.

Mi mást kívánhatnék, mint jó pihenést, kellemes feltöltő-
dést a szabadság napjaiban és nyugalmat a munkás hétköz-
napokon. 

Találkozzunk a téren a kiállításokon a könyvtárban   a  pa-
tak vagy a Duna partján séta közben…érezzék jól magukat 
itthon, Sződligeten, mert higgyék el tud valamit itt az éter, 
ha Madrid után Alexandra sem akar máshol élni! 

Cris

Válint Ingrid :Pipacsok (nemez kép)
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Bár a mondás ma már nem őrzi egykori igazát, útjaink jelentő-
sége csak most érvényes igazán. Megfelelő úthálózatok megléte 
nélkül településünk keringése leáll. Ez jelenti a meglévő utak jár-
hatóságát és új utak építését is. Korábban a gépjárműadóból befo-
lyó pénz fedezte az útépítésnek, illetve az utak karbantartásának 
a költségeit. Két éve módosította a kormányzat a jogszabályt és a 
befolyt gépjármű súlyadó több,  mint a felét (60%!!!) küldeni kell 
a központi költségvetésbe. Ezzel az intézkedéssel nehéz helyzetbe 
kerültek az önkormányzatok. A legtöbb helyen egyre szétesetteb-
bek az utak, egyre több kátyúval. A központi régióban egyáltalán 
nincs és az előrejelzések alapján nem is lesz olyan uniós pályázat, 
amely útépítés támogatná. Marad a saját pénz.

Sződligeten fontosnak tarjuk azt, hogy az itt lakó emberek élet-
minősége folyamatosan javuljon. Ezért minden nehézség ellenére 
célul tűztük ki azt, hogy úgy gazdálkodjunk a közpénzekkel, hogy 
mindig jusson forrás az útépítésekre.

A tavaszi útépítés munkálatai május hónapban megkezdődtek. 
A Széchenyi utca, a Tinódi utca és az Attila utca egy-egy szaka-

szának megbomlott útburkolata kap új melegaszfalt borítást. Ezek-
nek a felújítási munkáknak az összköltsége közel 12.000.000 Ft. 
Egy útépítő közösség is alakult a Vak Bottyán utcában. A társaság 
ingatlanonként 30.000Ft összeggel járul hozzá az útépítéshez, 
amelynek összköltsége meghaladja a 1.700.000 Ft-ot.

Ugyancsak elkezdődött az orvosi rendelők felújítása. Az első 
szakaszban az orvosi szolgálati lakás átépítése kezdődött meg. Itt 
alakítjuk ki az új gyermekorvosi rendelőt. Az épület új vakolatot, 
hőszigetelést, nyílászárókat és burkolatokat kap. Felújítjuk a fűtési 
rendszert is. Ezen felül parkolók kerülnek kialakításra az udvar-
ban. Remélhetőleg így az utcán és a rendelőkben is csökkenni fog 
a zsúfoltság. Az átépítés költsége közel 17.000.000Ft.

Tudjuk, hogy Sződligeten még számos úthiba van és rengeteg 
olyan utca, amely felújítást igényelne. Bízunk benne, hogy a kö-
zeljövőben - akár egy őszi útfelújítással – meg tudjuk oldani a 
legégetőbb problémákat.

Sződliget Nagyközség 
Képviselő-testülete

Május 6-án a Magyar Település- és Terü-
letfejlesztők Szövetségének rendezésében 
civil szakmai közösség tanácskozását Sződ-
ligeten tartotta, melynek speciális témája a 
dunai „kedvtelési hajózás”, a yacht- és mo-
torcsónak turizmus helyzete volt. 

A szövetség által életre hívott Dunai 
Gyöngysor nemzetközi multi-projekt a 
Duna partok élhetőbbé tételére, az ott 
lévő szabadidős terekre, központokra, tu-
risztikai desztinációkra fókuszál. A sződ-
ligeti munkaülés speciális témája a dunai 
„kedvtelési hajózás” volt, melynek kereté-
ben megvitatták a yacht- és motorcsónak 
turizmus helyzetét, és azt, hogy ez hogyan 
illeszkedik a dunai vízfelület és partjainak 
használatába, a turisztikai fejlesztési lehe-
tőségekhez.  

„Navigare necesse est” – hajózni már-
pedig szükséges – idézte Pompeius római 
államférfi hajósaihoz intézett kijelenté-
sét megnyitó beszédében vendéglátóként 
Sződliget Nagyközség polgármestere. Ju-
hász Béla bevezetőjében arról beszélt, 
hogy harminc éve még élénk strandélet volt 
Sződligeten. – Ez a csodálatos idill három 
évtizede vált a múlt „martalékává”, amikor 
megépült a fenékküszöb Göd és Sződliget 
között. A műtárgy a célját elérte. Megvál-
tozott a folyam sodrásiránya. A hajóút fo-
lyamatosan mélyítette saját magát, ám a 

sződligeti partszakaszon megkezdődött a 
hordalék lerakása – ismertette a változást. 
– Néhány év alatt az addig kavicsos par-
tot elborította az combközépig érő iszap, 
amely elriasztotta a strandolókat, elhalt a 
pezsgő fürdőkultúra. Vajon mit tehet ilyen-
kor egy folyóparti település? Hagyja, hogy 
elsorvadjon a vízi élet? – tette fel a múltban 
gyökerezett kérdést Juhász Béla polgár-
mester, amire az élni akarás, a vállalkozó 
kedv adta meg a választ: létrejött a kishajó 
kikötő. – A sződligeti partszakaszon jelen-
leg kb. 100-140 kishajót, yachtot tárolnak. 
Budapesttől északi irányba, Sződliget az 
első olyan kishajó kikötő, ahol pl. tankol-

ni lehet. Szintén az első kikötő, ahol vízen 
tárolják a hajókat, illetve nagy biztonság-
gal tudják vízre ereszteni, sólyázni a hajó-
kat. Persze felmerül a kérdés: miért jó ez 
a településnek? – hangzott a nagyközség 
polgármesterének kérdő mondata, melyre 
ugyancsak ő felelt: – Közvetlen haszna a 
terület bérbeadásból származó évi 2 millió 
forint. De van egy közvetett haszna is. A 
hajósok rendben tartják a területet, pénzt 
költenek a településen, segítve ezzel a he-
lyi kisvállalkozásokat és viszik Sződliget jó 
hírét szerte az országba.

Ez a konferencia arról szól, hogyan le-
het a Duna magyarországi szakaszán úgy 
fellendíteni a kedvtelési hajózást, hogy 
mindannyian jól járunk. Jól járjon a tele-
pülés, jól járjon a helyi vállalkozó és jól 
járjon a hajós ember is – mondta megnyitó 
beszédében Juhász Béla, akit a konferen-
cia résztvevői – a jelenlévő szakemberek 
javaslatára – a multi projekten belül meg-
alakult kedvtelési hajózási munkacsoport 
vezetőjének választották meg a további 
fejlesztések koordinálására. 

A tanácskozást követően Sződliget pol-
gármesterétől megtudtuk, hogy a konferen-
cián megfogalmazott célok sikeres megva-
lósítása érdekében már a rendezvényen 
felvette a kapcsolatot két hajós cég képvi-
selőivel, mert ismert a mondás: Navigare 
necesse est…

Minden út Rómába vezet

Turisztikai konferencia helyszíne volt Sződliget

„Navigare necesse est” – 
hajózni márpedig szükséges



www.szodliget.hu 5

Pályázati eredmények 
A Képviselő-testületi ülésen döntés született a sződligeti civil 
szervezeteke, baráti körök támogatásáról. Az elv az volt, hogy 
minden beadott pályázat nyerjen. Így került elosztásra a költ-
ségvetésben betervezett 300.000Ft:

 1.  Sződligeti Női Nyugdíjas Klub: 20 000 Ft támogatás
 2.  Sződligeti Katolikus Templom Kórusa: 20 000 Ft támo-

gatás
 3.  Okos Nők Klubja: 20 000Ft támogatás
 4.  Vackor Apró Természetjárók Köre: 40 000 Ft támogatás
 5.  Civilek Sződligetért Egyesület: 20 000 Ft támogatás
 6.  Sződligeti Polgárőrség: 20 000 Ft támogatás
 7.  Sződligeti Mozgás, Élet, Tömegsport Egyesület:  

30 000 Ft támogatás
 8.  Sződligeti Képző és Előadóművészek Baráti Köre:  

20 000 Ft támogatás
 9.  Tündérkert Lovarda Sportegyesület: 25 000 Ft támogatás
10.  Sződligeti római Katolikus Egyház: 20 000 Ft támogatás
11.  Sződligeti Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány:  

20 000 Ft támogatás
12.  Sződligetért Alapítvány: 25 000 Ft támogatás
13.  Gajda Gabriella Pilates: oktató kedvezményes terem-

bérlet.
14.  Baba-Mama Klub: 20 000 Ft támogatás

l Szabad-e most pénteken faleveleket égetni?
Nem! Avar és kerti hulladék égetése csak október 1-je és április 
30-a között megfelelő légköri viszonyok esetén 8.00 – 18.00 óra 
közötti időszakban, pénteki napokon történhet.

l Külterületen mikor lehet égetni?
Amennyiben nincs országos égetési tilalom, akkor külterületen, 
ha a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék 
más ártalmatlanítására nincs lehetőség, égetése csak október 1-je 
és április 30-a között lehet. Április 30. és október 1-je közötti idő-
szakban külterületen égetni tilos. 

l Köteles vagyok rendben tartani a kertemet, telkemet?
A bel-és külterületi ingatlanok tényleges használói, tulajdonosai 
kötelesek ingatlanukat megművelni, illetve rendben tartani, aller-
gén és egyéb nem allergén gyomnak minősülő gyomnövénytől, 
gaztól, hulladéktól, vadonélő bokortól megtisztítani, és rendszere-
sen – az időjárástól függő gyakorisággal – kaszálni.

l Motoros fűnyíróval nyírhatom-e vasárnap a füvet?
Nem! Vasárnap és ünnepnap bármilyen zajt keltő munkák (fű-
nyíró-gép, kapálógép, betonkeverő, fűrész-gép stb.) végzése tilos. 
Ugyanez a tilalom vonatkozik hétköznap és szombat este 2000 és 
reggel 600 óra közötti időkre.

l Hány darab háziállatot tarthatok a házam udvarán?
A belterületi ingatlanokon: 2 eb és szaporulatai 6 hónapos koru-
kig, 2 macska és szaporulatai 3 hónapos korukig tartható, kivéve 
engedéllyel rendelkező tenyésztők. Amennyiben 20 kisállatnál 
(serték, kecske juh) vagy 5 nagyállatnál (szarvasmarha, ló) több 
haszonállatot tart a tulajdonos, gazdasági udvart kell kialakítani. A 
gazdasági udvar nem lehet közvetlen határos a szomszéd telekkel, 
védőtávolság meghagyása szükséges.

l Házam mellé nyitott gépkocsi tárolót szeretnék építeni. Mi a 
teendőm?
Minden utcafrontról látszó építmény építését be kell jelenteni a 
Polgármesteri Hivatalba. A szakemberek eldöntik, hogy a telepü-
lésképnek megfelel-e az elképzelés. Ennek hiányában könnyen 
bontás lehet belőle!

l Kinek kell rendben tartani a házam előtti fákat és a vízelvezető 
árkot?
A tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlana előtti járdasza-
kasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a 
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület) és a 
járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartá-
sáról. A szikkasztó árkokból a csapadékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása is az ott lakó 
kötelessége.

l Elég, ha a telefonálok a falugondnoknak, ha valamilyen szabály-
sértést látok, vagy valami mást is kell tennem?
Első körben vegye fel a kapcsolatot a probléma okozójával. (pl. 
beszélje meg a szomszéddal, hogy 3 méternél magasabbra növő 
fát, ne ültessen közvetlenül a kerítéshez). Amennyiben nem sikerül 
megoldani a gondot, akkor írásos bejelentéssel forduljon a Polgár-
mesteri Hivatalhoz. Eljárás, csak írásos bejelentésre indul.

l Virágzó parlagfüvet láttam, hol kell jelentenem?
Amennyiben belterületen észlelt a parlagfüvet, akkor a jegyző az 
eljáró hatóság. Ha külterületen látta, akkor a Földhivatal felé kell a 
bejelentést megtenni!

l Kell- e engedélyt kérnem a kertemben és a házam előtti fa ki-
vágására?
Az ingatlan előtti fa kivágása engedélyköteles. A kivágott fát pótol-
ni is szükséges. A kertben lévő fa kivágásához nem kell engedély.

l Álláskereső vagyok és már nem kapom a munkanélküli járadé-
kot. Kihez kell fordulnom azért, hogy valamilyen juttatást kapjak?
Ha már legalább egy éve regisztrált álláskereső,akkor foglalkozta-
tást helyettesítő támogatásért (FHT)a járási hivatalhoz fordulhat. Az 
FHT-t egy évre állapítja meg a járási hivatal. Ha egy év alatt nem 
tud igazolni 30 napos időtartammal munkaviszonyt vagy önkéntes 
munkát, akkor a következő évre nem állapítja meg a támogatást a 
járási hivatal, tehát rendszeres szociális ellátás nélkül marad! Fon-
tos, hogy egy háztartásban csak egy személy kaphat ilyen rendsze-
res szociális ellátást!

l Ápolási díj és közgyógyellátás ügyében kihez fordulhatok?
2015-től a járási hivatal állapítja meg az ápolási díjat és a köz-
gyógyellátást. Ha nincs lehetőségre Vácra utazni, akkor kérelmét 
hétfőnként a polgármesteri hivatalban ügyeletet tartó járási ügyse-
gédnek is beadhatja.

GYIK, azaz gyakran ismétel kérdések
A következő mondatokban olyan kérdésekre adjuk meg a választ,  

amelyet a sződligeti emberek legtöbbször feltesznek a hivatali munkatársainknak.
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Egy alkalmi kézbesítő élményei
Beugróként kézbesítettem két napig….amiből négy lett. Hogy miért? 
Már eleve hátránnyal indultam:
–  a kézbesítendő levelek az építményadóval kapcsolatos értesítést tartalmazták, 
–  a kézbesítés hétvégére esett, 
–  a lakók idegennel találták magukat szemben, a megszokott postás helyett. 
Nos, nem volt érdektelen a gyűjtött tapasztalat, ezért szeretném megosztani 
„élményeimet”. 

Miért nem lehet bejutni egy házba, ahol egyébként otthon vannak?

A HÁZSZÁM
Ami nincs. Miért nincs? Csak. Variáci-
ók a témára, idézek: 
– „Mert úgyis tudják, hogy itt lakom”.
– „Leesett és nem tettük vissza. „
– „Átszámozták a házakat.”
–  „Már magam sem tudom, hányas 

szám alatt lakom”. 
Vagy nem egyezik a címzésben talál-
ható, a házon lévővel. 

A CSENGŐ
Ami nincs. Hogy miért nincs? 
–  Volt, de leszerelték, mert a gyerekek 

játszanak vele. 
–  Nem szerelték fel, mert nincs rá pénz. 
–  Nincs rá szükség, így nem zavarják 

a lakókat. 
–  Vagy van, de leragasztották. 
–  Van, de nem szól. 
–  Van, szól is, de nem abban a házban, 

melynek kapujára felszerelték (!?) 
–  Van, de kikapcsolták, mert kellemet-

len a hangja. 

HÁZAK, MELYEK ÜRESEK
–  A tulajdonos külföldön él.
–  A ház eladó (esetenként tábla van, 

zömében ki kell találni, vagy kérdez-
getni; jó esetben valaki tudja). 

–  Cég, amelynek központja másik vá-
rosban van, az épület nem „üzemel”.

HÁZAK, AHOL A TULAJDONOS 
OTTHON VAN, DE NEM VESZI ÁT A 
LEVELET. 
Ennek is számos oka van, csak nem 
mindegyik érthető:
–  Kukucskál az ablakon, majd – már 

nem kukucskál. Szegény kutyus a 
torkát kiugatja, de semmi izgalom, 
hiszen látja, hogy miért ugat. Egyi-
künk majd megunja. (Én voltam az). 

–  Meg van sértve, mert csak a leány-
nevére szóló postát veszi át. Ez meg 
sajnos az asszonynevére szól. „Már 
egy éve megmondtam, de hiába”.

–  A címzett már egy éve meghalt.
–  Elváltak, a volt párja már elköltözött, 

neki semmi köze a postájához. 
–  Kikiabál, hogy: „Vasárnap van, nem 

foglalkozom hivatalos dolgokkal. 
Jöjjön hétköznap!” Megérdeklőd-
tem, hogy áll a dolog az illető hét-
köznapjaival? Természetesen reggel-
től-estig dolgozik. Akkor? 

Na jó, az éremnek két oldala van – 
esetleg három – mint tudjuk, tehát 
vannak másféle és pozitív élmények is. 
Mint például: 
–  „Átveszem a levelet, a szomszéd 

külföldön él, én vagyok megbízva.” 
–  „Átveszem a szomszédokét (szám 

szerint négyet!), nincsenek itthon, 
majd jönnek…Ja, nem tudni, mikor?”

–  „Átveszem, mert szegény nem tud 
felkelni, egész nap egyedül van, és 
nem jön hozzá senki…”

Aztán másik típus, aki örül, hogy 
beszélgethet. Így aztán van, aki alá-
írás közben lelkesen politizál…széles 
a paletta, azonos beleéléssel szidja 
Gyurcsányt, Orbánt, Kádárt (!?), Vonát. 
Semmi különbség, és még az indoklás 
is azonos. 

És valakit kicsöngettem sci-fi nézés 
közben! Jaj, bocsánat, siessünk, írja alá, 
és vissza, mert nem fogja tudni, ki a 
gyilkos? De nem! Elmeséli a filmet ad-
dig, ahol most tart! Még ilyet! És mint-
egy ráadásnak az életét is, visszamenő-
leg. Hát, ez kedves volt – a hideg szelet 
leszámítva, ami az aláfestést adta. 

Nos, ennyi volt a szemezgetés, kü-
lönösebb kommentárt nem igényel, de 
azért néhány dolgon talán érdemes el-
gondolkodni. 

Például azon, hogy teremtsünk 
olyan helyzetet, hogy egyértelműen 
beazonosíthatók legyünk. 

Hogy ha a kertben szabadon kutya 
van, tegyünk ki táblát, esetleg zárjuk 
a kapukat….De ha van tábla, legyen 
hozzá kutya is!

Hogy segítsünk ahol lehet, különö-
sen akkor, ha ez szinte semmi energiát 
nem igényel. 

Hogy magyarázzuk meg a gyerekek-
nek, milyen célt szolgál a csengő (ad-
hatunk tippeket, hogy helyette mivel 
játszanak…)

Vannak még ötleteim, de hagyok az 
Olvasónak is.

Mit mondjak búcsúzóul? Na-
gyon-nagyon tanulságos volt ez a „be-
ugrás” számomra!

Bíró Judit
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Majoros Vivien egy péntek délután 
adott interjút nekünk. Nekünk, mert 
a képviselői fogadóórának köszön-
hetően többen ültük körül az asztalt 
érkezésekor. Így beszélgetés lett az 
interjúból, amit senki se bánt. Most az 
tisztem, hogy leírjam a hallottakat.
Mi: Polgármester úr hívta fel rád a fi-
gyelmet, de ahogy a korosztályodat 
kérdeztem Sződligeten tudták rólad, 
hogy modellként dolgoztál külföldön.
Ő: Igen, Indiába és Törökországban 
dolgoztam a magyarországi munkák 
mellett.
Mi: Hogy lesz valaki modell?
Ő: Ovis koromban nagyon félénk kis-
lány voltam ezért elvittek a szüleim a 
Jeszenszky tánciskolába, hogy szedjek 
magamra egy kis önbizalmat. 9 éves 
voltam, amikor a tanárom beajánlott 
Sütő Enikő iskolájába. Innen már egye-
nes út vezetett a divatbemutatókra, az-
tán 2012-ben külföldre.
Mi: Közben tanultál. Mit is?
Ő: Az I. Géza király Szakközépiskolá-
ban érettségiztem, majd pedig főisko-
lára mentem. Marketing-reklám sza-
kon végeztem 2012-ben.
Mi: Szóval úgy lettél modell, hogy köz-
ben megtanultad, amire használtak.
Ő: Igen. Addigra már nagyon tudtam, 
hogy a divatbemutatón a lány a vállfa. 
nagyok az elvárások a kilókkal, mére-
tekkel kapcsolatban. Én ezért se kerül-

EGY MODELL ÁLMAI… 
esküvő, családi ház, gyerek

hettem például Milánóba. Oda nem 
lettem volna elég magas és vékony.
Mi: Ezért mentél Indiába?
Ő: Igen. Ott nagyon szeretik a barna 
hajú, barna szemű lányokat. Olyanok 
vagyunk, mint ők, de mégse.
Mi: Ha már az alakodról esett szó. Mit 
ettél és mit nem, hogy őrizd a formád.
Ő: Indiába nem nehéz megőrizni az 
alkot, szinte teljesen vega lettem. Vol-
tak erőtlen próbálkozásaim húst enni, 
de mikor vásároltam egy adag csirkét 
és otthon olvastam el, hogy november-
ben lejárt a szavatossága, hát elment 
a kedvem a húsevéstől, mivel február 
volt. Így maradtak a zöldségek és a to-
jás tojással.
Mi: Nem féltél a messzi idegenben?
Ő: Vigyáztak ránk, egyedül nem is na-
gyon közlekedhettünk és napi kapcso-
latban voltam az itthoniakkal, telefon, 
internet…
Mi: Mi volt a munka Indiában?
Ő: Reklámfilm forgatások voltak, smink-
készlet, naptej és sampon.
Mi: Mesélj, tényleg agyonhabosítanak 
mindennel a sampon reklámnál?
Ő: Hát nekem már „csak” szép volt a 
hajam, persze nem a sampontól, ha-
nem a fényesítőtől és olajtól.
Mi: Napolaj?
Ő: Na, azt nem is láttam, le is égtem. 
Itt két napig forgattunk, eszméletlen 
helyeken, egy réten ahova tehénlepé-
nyeken át vezetett az út és egy folyó 
parton, amibe rugdosni kellett a vizet 
szép fehér ruhába. Itt volt az a baki, 
hogy az ebédidőbe levett karkötőt a 
másik kezemre tettük fel délutánra, így 
kezdhettük elölről a forgatást, amikor 
kiderült.
Mi: Sminkkészlet?
Ő: Azt láttam. Az a forgatás stúdióban 
volt és tényleg azok a szerek voltak raj-
tam, amit reklámoztunk.
Például 6-8 féle körömlakk egy délután 
alatt.
Mi: Törökországban is ez volt?
Ő: Nem, ott web shopfotózás volt, ami 
rettenetesen fárasztó munka. A lénye-
ge, hogy nyolc óra alatt minél több ru-
hát le tudjanak rajtad fotózni.
Mi: Mindez múlt idő. Kaland volt?

Ő: Igen. Jó volt, szép volt, elég volt.
Mi: Most hol és mit dolgozol?
Ő: A váci Madách Imre Művelődési 
Központban dolgozok, mint reklám-
szervező, rendezvényszervező.
Mi: Szóval dolgozik a diplomád.
Ő: Igen.
Mi: Szereted a munkádat?
Ő: Igen. Nagyon jól érzem magam. 
Szerteágazó a feladat sok kihívással. 
Nem könnyű a mai világban becsalo-
gatni az embereket a rendezvényekre.
Mi (főleg én) erősen bólogatunk
Mi: Család?
Ő: 2014-ig a szüleimmel éltem Sződli-
geten, most már a párommal Vácon la-
kunk. Remélem nemsokára gyerekestül.
Mi: Hány gyereket szeretnél?
Ő: Kettőt biztosan, de lehet három is. 
Szeretném, ha az első fiú lenne, aztán 
jöhet a lány, vagy lányok, mondjuk ik-
rek…
Mi: További tervek?
Ő: Szeretném még elvégezni a tanító 
képzőt.
Mi: Miért, azt mondtad, szereted a 
szakmádat?
Ő: Igen, de ha gyerekeim lesznek, sze-
retném úgy nevelni őket, hogy a leg-
többet és legjobbat adjam nekik. Szó-
val kitanulnám a pedagógiát.
Mi: Három kívánság?
Ő: Két éven belül esküvőt szeretnék, 
családi házat és gyerekeket.
Mi: Őszintén kívánjuk, hogy így le-
gyen! Egy utolsó kérdés, ha 20 év múl-
va eléd áll a lányod, hogy modell sze-
retne lenni, mit mondanál neki: Soha!
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Cris: Hogyan kerültél Sződli-
getre?
Melinda: Pestről, Zuglóból 
származom, de gyermekkorom 
nagy részét Felsőpetényben 
töltöttem egy gyönyörű helyen. 
Édesanyám vállalt ott munkát 
és költöztünk több pedagógus 
családhoz hasonlóan Felsőpe-
ténybe, szolgálati lakásba. A 

természetben egy hatalmas ősparkban teltek gyermekéveim. 
Gimnáziumba Vácra jártam és mikor férjhez mentem egyér-
telmű volt, hogy a környéken keressünk házhelyet. Így ke-
rültem Sződligetre és építettük fel négy év alatt a házunkat.
Cris: Ekkor már könyvrestaurátorként dolgoztál?
Melinda: Igen, Budapesten az Országos Széchényi Könyvtár 
restaurátor műhelyében.
Cris: Gyerekek?
Melinda: Két gyermekünk született. Kívülállóvá ekkor vál-
tam tulajdonképpen Sződligeten, mert a gyerekek nem a 
helyi oviba, iskolába jártak, hanem Waldorf intézmények-
be,először Vácra aztán középiskolába Fótra. Így mi tényleg 
csak aludni jártunk haza.
Cris: Most mekkorák a gyerekek?
Melinda: 20 és 21 évesek.
Cris: Hogyan lettél könyvrestaurátorból nemez-viselet készítő?
Melinda: 1990-ben elváltam a férjemtől. Egyedül maradtam 
a gyerekekkel és számot vetettem magammal. Meg kellett 
oldani a lelkem problémáit és a család anyagi helyzetét is. 
Őszintén megmondva már kicsit untam a restaurátorságot 
és hát a közalkalmazotti bér sem elegendő két gyerek ne-
veléséhez.
Cris: Honnan tudtad, hogy a nemez a te anyagod?
Meilnda: Nem tudtam. Azt éreztem meg kell találnom a 
szellemi utam. Így kezdtem eljárni a Magyar Hagyomány 
Műhelyébe havi egy hétvégén. Dolgoztam,gyereket nevel-
tem és havi egyszer feltöltődtem az ott hallottakból. Aztán 
a kézműves mesterségek választásánál én a nemezelést ta-
nultam meg és akkor éreztem,ez az,megtaláltam az utamat.
Cris: Gondolom először hobbyként.
Melinda: Igen. Munka után sokszor éjszakákon át gyúrtam,-
kísérleteztem,próbáltam mit tud az anyag. Aztán lassan ki-
ismertük egymást rátaláltam a nuno nemezelésre,ami egy 
japán technika,ötvözi a selymet a gyapjúval. Vásározni jár-
tam,hétvégeken,vagy fizetés nélküli szabadságokat kérve 
munka mellett,vették,szerették. Aztán egyre többet lettem 
beteg,úgy gondoltam ez egy jel,hát egy merész gondolattal 
felmondtam a munkahelyemen és ma már csak ebből élek.
Cris: Mestered ki volt?

Klátyik Melinda
Az Okos Nők klubjának májusi vendége Klátyik Melinda 
volt. Melinda ma már csak a nemezelésnek él kalap, 
kendő, szoknya, kesztyű csodákat létrehozva, de eredeti 
foglalkozása könyvrestaurátor volt. Pesten született, de 
családjának a házat már Sződligeten építették.

Melinda: Vidák Anna tanítványának tartom magam. Ő volt 
az elsők között aki kikutatta ezt az ősi technikát a kazah, 
török kultúrákból, népművészetből. Ő mutatta meg először 
a nemezelés tudományát nekem.
Cris:Ma már a Vörösmarty téri adventi vásáron a mestersé-
gek ünnepén árulod a portékákat és ahogy hallom külföldre 
is dolgozol.
Melinda: Igen, így van. A két nagy budapesti vásárra renge-
teget kell dolgozni,nagy az elvárás és csak nagyon igényes 
munkákkal lehet „versenyben” maradni.
Cris: Mennyi idő alatt készül el egy munkád?
Melinda: Egy nap egy munka. Nem is tudok többre gondol-
ni. Reggel felkelek és megálmodom az az napi művemet. 
Csodálatos dolog ám nap mint nap valamit kitalálni és lét-
rehozni.
Cris: Még ha az kemény fizikai munka is. Mert a nemezelés az.
Melinda: Igen, gyakorlatilag  a gyapjú meleg vizesen gyúrás 
során nemezelődik, kézi erővel varázsoljuk anyaggá.
Cris: Boldog vagy ez látszik, de ha kívánhatnál még hár-
mat,mi lenne az?
Melinda: A lelki erőt és nyugalmat nagyon fontosnak tartom. 
Fontos a családom egészsége is. A harmadik pedig gyúljon 
fény az emberek fejében, lássák lássuk be, hogy mindenki 
felelős egyéni és tágabb közösség szempontjából is. Az ösz-
szetartásra ne a széthúzásra törekedjünk.
Köszönöm a beszélgetést! Cris
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BAGOLYVÁR
(olvasó tábor gyerekeknek)

2015. augusztus 3-7-ig 7-12 éveseknek 
2015. augusztus 24-25-26. minden korosztálynak

Kalandos,kreatív utazásra hívjuk a gyerekeket a mesék, törté-
netek világába. Az öt és három napos táborban megelevened-
nek majd a mesehősök agyag,festék és térbeli anyagok segít-
ségével, de készítünk társast és kirakó játékot is. Észrevétlenül 
gyakoroljuk az értő olvasást,fejlesztve a fantáziát,kreativitást.
Háromszori étkezést is biztosítunk a naponta 8-16 óráig tar-
tó tábor alatt.Az öt napos tábor 13300Ft/fő a három napos 
7700Ft/fő.
Jelentkezni a könyvtárban vagy a kovacscris@freemail.hu 
e-mail címen lehet.

2015. május 22-én Halász Zsóka önálló kiállítását nyitottuk meg 
a Közösségi Házban. A megnyitón Csorba Simon festőművész, 
művészterepeuta gondolatait és Bóta Nóra énekét hallgathatták a 
résztvevők. A csodálatos mesevilágba repítő kiállítás június 20-ig 
tekinthető meg a Közösségi Házban.

Sződliget, 2015. július 13-18.

A kézműves foglalkozások és az ezotéria ötvözé-
séből álló táborban a résztvevők megismerked-
hetnek az Angyal kommunikációval a kristályok 
erejével a Feng sui alapjaival az EMSZIL-lel és 
lehetőség nyílik a tűzön járásra is. A kézműves 
foglalkozásokon pedig gipszöntés, bőrözés, ék-
szerkészítés, batikolás várja a résztvevőket. A 
foglalkozásokat parapszichológus, táltos, reiki 
nagymester illetve kézműves-mester tanár tartja.
A tábor költségei (étkezést is magában foglalja): 
36 000 Ft/fő.
További részletek: 06-30-2700-989, 
kozakjudit@yahoo.ca

KÉZOTÉRIA-tábor  
felnőtteknek 

GYŰJTÉSI NAPTÁR
2015. ÁPRILIS - JÚNIUS
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Szent György napi mulatság 
az óvodában

A NŐI NYUGDÍJAS KLUB  
havonta egy alkalommal, 

minden hónap első keddjén 
15 órától tartja klubnapját a 

Közösségi Házban. 

A vidám társaság  
jelmezbe is ötözik néha…
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A jó idő beköszöntével ismét indul a „kerékpáros szezon”. 
Az egyre népszerűbb közlekedési járműre, illetve az azzal 
közlekedő személyek részére számos kötelezettséget írnak 
elő a jogszabályok. A balesetek elkerülése érdekében nem 
árt felfrissíteni az ide vonatkozó szabályozókat:

KRESZ által előírt kötelező tartozékok:
– fehér színű első lámpa
– piros színű hátsó lámpa
– piros színű hátsó prizma 
– két, egymástól független fékszerkezet
– csengő
–  borostyánsárga színű küllőprizma, legalább az első ke-

réken
–  fényvisszaverő ruházat (lakott területen kívül az úttesten 

éjszaka vagy rossz látási viszonyok között)

Javasolt kerékpár tartozékok:
–  pedálon és a küllők között borostyánsárga színű prizmák
–  szélességjelző
–  visszapillantó tükör
–  sárvédő
–  kerékpáros bukósisak
A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez 
ugyanazok a feltételek szükségesek, mint más jármű eseté-
ben:
–  járművezetésre alkalmas állapotban kell lenni
–  ismerni kell a KRESZ-szabályokat 

Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon, vagy erre 
utaló jelzés esetében az autóbusz-forgalmi sávon, ahol 
ilyen nincs, a leállósávon, vagy a kerékpározásra alkalmas 
útpadkán, vagy az úttest jobb szélén kell közlekedni. 

Főútvonalon csak 12. életévét betöltött gyermek kerék-
pározhat.

Lakott területen belül, ha az úttest kerékpározásra alkal-
matlan, akkor a gyalogosforgalom zavarása nélkül legfel-
jebb 10 km/h sebességgel a járdán is lehet közlekedni. 

Kerékpárral az úttesten, az útpadkán és a járdán csak egy 
sorban szabad haladni. Máshol pl. kerékpárúton többen is 
mehetnek egymás mellett, de a többi kerékpárost nem aka-
dályozhatják.  

Tilos kerékpározni autópályán és az „autóút” táblával je-
lölt autóúton, továbbá ott, ahol ezt tábla tiltja.

Kerékpárral behajtani tilos
Mindkét irányból behajtani tilos (kivéve, ha valamilyen 

kivételt jelző tábla szerepel a tábla alatt. Ha a buszoknak 
vagy taxiknak engedélyezett a behajtás, akkor kerékpárral 
is.)

Behajtani tilos (kivéve, ha kerékpárt jelző kiegészítő tábla 

ezt engedélyezi. Ebben az esetben szigorúan az úttest jobb 
oldalán kell haladni kerékpárral, ha van felfestett kerékpár-
sáv, akkor ott.)

Buszsávban (kivéve, ha kiegészítő tábla engedélyezi)
Gyalogúton (kivéve, ha kiegészítő tábla engedélyezi)
Gyalogos zónában (kivéve, ha kiegészítő tábla engedé-

lyezi, akkor is legfeljebb 10 km/h sebességgel)
Járdán (Kivétel a 12. évnél fiatalabb gyereknél, valamint ha 

az úttest kerékpározásra alkalmatlan, akkor a gyalogosforga-
lom zavarása nélkül legfeljebb 10 km/h sebességgel a járdán 
is lehet közlekedni.

A kerékpárral tilos:
–  kerékpárhoz – kerékpár-utánfutó  kivételével – vontat-

mányt kapcsolni
–  kerékpárt vontatni (pl. állattal, másik kerékpárral)
–  kerékpárral állatot vezetni 
–  kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra 1 méternél 

hosszabban kinyúló, a vezetőt a vezetésben akadályozó 
vagy a személy- és vagyonbiztonságot egyébként veszé-
lyeztető tárgyat szállítani. 

–  elengedett kormánnyal kerékpározni
A kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött személy szál-
líthat 10 évnél nem idősebb, a kerékpárt nem hajtó utast a 
kerékpár pótülésén. Kettőnél több kerekű kerékpáron 17. 
életévét betöltött személy szállíthat a kerékpárt nem hajtó 
utast.
Ha a KRESZ másként nem rendelkezik, legfeljebb a követ-
kező sebességgel szabad kerékpárral közlekedni:
–  lakott terület 40 km/h
–  lakott területen kívül, ha a kerékpárt hajtó kerékpáros fej-

védő sisakot visel és utast nem szállít 50 km/h
–  lakott területen kívül, ha a kerékpárt hajtó kerékpáros fej-

védő sisakot nem visel, 40 km/h
–  kerékpárúton közlekedő járművel 30 km/h
–  Gyalog és kerékpárúton közlekedő járművel 20 km/h 
–  Gyalogosövezetben (zónában) legfeljebb 10 km/h
–  Gyalogos- és kerékpáros-övezetben (zónában) az út szá-

mukra burkolati jellel elválasztott vagy eltérő színű bur-
kolattal megjelölt részén 20 km/h. Az út egyéb részein 
10 km/h.

–  Gyalogúton, ha a jelzőtábla alatt kiegészítő tábla idősza-
kot jelöl meg, ezen időszakon kívül 20 km/h.

–  Lakó-pihenő övezetben 20 km/h
–  A járdán, ha ezt a szabályok lehetővé teszik, 10 km/h.
Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk !

Váci Rendőrkapitányság

Kerékpárosok figyelem!
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Kedves Olvasó!
A Sződligeti Gárdonyi Géza Általános 
Iskola tanulói az idei évben is több ta-
nulmányi versenyen vettek részt, igen 
szép eredményeket elérve gazdagítot-
ták iskolánk hírnevét. Álljon itt egy cso-
korra való, a kiemelt versenyekből.  

Matematika verseny, felkészítő tanár:
Alexyné Filkor Márta
Orchidea-Pangea Matematikaverseny or-
szágos döntő:
Kovács Móric Péter 4. osztály  III. hely
Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos 
döntő:
Kovács Móric Péter 4. osztály V. hely
Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei 
forduló:
Kovács Móric Péter 4. osztály III. hely
Bezzeg László Bendegúz 7. osztály X. hely

Rajz verseny, felkészítő tanár: 
Plankné Válint Ingrid
Aradi Jenő Megyei Rajzverseny 
Plank Panna 6. osztály IV. hely
Belák Borbála 6. osztály IV. hely
Tóth Máté Benedek 7. osztály III. hely

További kiemelt versenyeredmények:
Alapműveleti Matematikaverseny megyei 
forduló
Bezzeg László Bendegúz 7. osztály V. hely

Kvassay  Jenő verseny, matematika:
Iskolánk díjazott versenyzői:
Galambos Csaba  4. osztály IV. hely
Balogh Bence 5. osztály V. hely
Fritz Áron 7. osztály II.hely
Gönczöl János 8. osztály V. hely

Varga Tamás Matematikaverseny 
A második fordulóra behívott diákjaink:
Bezzeg László Bendegúz  7. osztály
Fritz Áron 7. osztály

Kempelen Matematikaverseny
A nyolcadikosoknak rendezett versenyen 
iskolánk díjazott tanulója:
Farkas Gergő 8. osztály 11. hely
Gönczöl János 8. osztály 19. hely

Kvassay  Jenő verseny, helyesírás:
Iskolánk díjazott versenyzői:
Pápai Dóra 3. osztály III. hely
Kalácska Noémi 4. osztály VI. hely  

 
Csapatban dolgozni, öröm és egyben az 
egymásra odafigyelés szabályainak művé-
szete is. Diákjaink ebben is kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtottak:

Bolyai Matematika Csapatverseny megyei 
forduló:   
A 7. osztályos csapatunk  VI. helyezést ért el.
A csapat tagjai:
Balogh Ádám, Bezzeg László Bendegúz, 
Fritz Áron, Tóth Máté Benedek

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei 
forduló:
A  7. osztályos csapatunk V. helyezést ért el.
A csapat tagjai:
Balogh Ádám, Fritz Áron, Tölgyes Ádám, 
Tóth Máté Benedek
 
Ének verseny, felkészítő tanár: Báli Péterné
V. Országos Komplex Ének-zenei Mű velt-
 ségi Verseny régiós  döntő
Csapat: Puskás Petra 6.a, Gönczöl Já-
nos 8.a, Kröel-Dulay Gáspár 5.a I. hely 
Bejutottak az országos döntőbe. Az 
országos döntő május 15-én volt. 
V. Országos Komplex Ének-zenei Művelt-
ségi Verseny országos döntő II. helyezés

Iskolánk ismét megrendezte a Dunakanyar 
Népművészeti Versenyt, melyen a mi di-
ákjaink is örömmel vettek részt, sok szép 
díjat, elismerést kaptak.
A XXI. Dunakanyar Népművészeti Verse-
nyen, (melyet Pest megyei iskolák részvé-
telével rendeztünk, de messzebbről - Kecs-
kemétről, Szekszárdról és Nyíregyházáról 
is volt versenyző) iskolánk tanulói a követ-
kező eredményeket érték el (a verseny mi-
nősítő jellegű):
mesemondás: 
Komlósi Kristóf  2.o. bronz minősítés 
Vicze Blanka 3. o.  bronz minősítés 
(felkészítő tanár: Bán-Andrásy Zsófia)
Kodoly András 4.o.  bronz minősítés 
(felkészítő tanár: Báli Péterné)
szólóének:  
Puskás Réka 4.o.  arany minősítés 
(felkészítő tanár: Báli Péterné)
Puskás Petra 6.o.  arany minősítés
(felkészítő tanár: Báli Péterné)
csoportos ének: 
Kis Csipkebogyók 1-2.o. 9 fő ezüst minősítés 
(felkészítő tanár: Báli Péterné)
Csipkebogyók 5.o. 10 fő arany minősítés  
(felkészítő tanár: Báli Péterné)
néptánc: 
Csipkebogyó néptánccsoport alsó tagozat, 
14 fő  arany minősítés 
(felkészítő tanár Onodiné Csécsi Katalin)  

Curie Környezetvédelmi Emlékverseny elő-
döntő
Levelezős versenyek közül:
5-6. osztály (15 csapatból):
6. hely: Kardos Balázs, Kröel-Dulay 
Gáspár, Reményi Antal

7. hely: Bajkán Krisztina, Kiss Virág,  
Helembai Irisz
8. hely: Csatai Laura, Futó Eperke,  
Marczis Kamilla
10. hely: Dobozy Bálint, Nagy Levente, 
Tímár Gergely

7-8. osztály (10 csapatból):
3. hely: Németh Levente, Szabolics 
Gergely
7. hely: Balogh Ádám, Bezzeg L. 
Bendegúz, Fritz Áron

Mozaik Internetes levelező verseny 
eredményei
Kröel-Dulay Gáspár  51. hely 
(405 versenyzőből)
Reményi Antal 231. hely 
(405 versenyzőből)
Dobozy Bálint 242. hely 
(405 versenyzőből)
Sárközi Réka 249. hely 
(405 versenyzőből)

A tanulás, a szorgalmas munka mellett volt 
időnk a játékra is. Egyik ilyen alkalom a 
Gárdonyi Nap, melyet immár szokásos 
módon Gárdonyi Futással kezdtünk, majd 
az alsó tagozatosok osztályonként, a felső 
tagozatosok pedig évfolyamonként vettek 
részt különböző játékos formájú versenye-
ken. Erről a napról beszéljenek a képek, 
melyeket Sanyi bácsi (Ács Sándor tanár úr) 
készített.

Iskolánkba betérőket március és április 
hónapban”virágos lépcső” fogadta. Ötle-
tadó és a munka koordinálója, Kröel-Dulay 
Magdolna tanárnő volt. Köszönjük szépen 
a Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert és a 
szülők segítségét is. A szép látványt képek 
segítségével felidézhetjük. 
A belső folyosók is folyamatosan szépülnek 
a diákok munkáival. Havi feladatot kaptak 
az alsós diákok a plakátkészítő versenyek 
alkalmával. Az érdekes témák közül csak 
néhány: szelektív hulladékgyűjtés, téli játé-
kok, országok bemutatkozása.
Diákönkormányzatunk megszervezte a 
papírgyűjtést. Köszönjük szépen a szülők 
segítségét!

Mire a Hírforrás Önökhöz eljut, mi már a 
táblára csak ezt fogjuk írni: VAKÁCIÓ!

Kápolnainé Dégi Lívia

Gárdonyi hírek
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Juhász Béla polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelent kép-
viselőket, kedves vendégeket és a televízió nézőit. Megállapította, 
hogy a képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 
A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadása után 
négy új napirendi pontról szavazott a testület, amelyeket sürgős-
séggel szükséges volt megtárgyalni és határozni, ezek az alábbiak 
voltak:

–  Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-IV. havi átcso-
portosításai

–  Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

–  Önerő biztosítása az „Önkormányzati fejlesztések 2015” című 
pályázat

–  Sződliget Nagyközség Sportfejlesztési koncepciója 2015 – 2020
A napirendi pontok elfogadása után az ülés napirendje a követke-
ző lett:
 1.  Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-IV. havi átcso-

portosításai
 2.  Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
 3.  Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok el-

látásáról
 4.  Beszámoló a Gondozási Központ munkájáról 
 5.  Érvényben lévő rendeletek felülvizsgálata
 6.  Civil szervezetek támogatásával kapcsolatos döntés – pályá-

zatok elbírálása
 7.  Településszerkezeti terv módosításához kapcsolódó lakossági 

kérelmek
 8.  Gyermekorvosi rendelő kialakításához szükséges pályázat el-

bírálása 
 9.  Sződliget Nagyközség Sportfejlesztési koncepciója 2015 – 

2020
10.  Tavaszi útépítési munkák 2015 
11.  Önerő biztosítása az „Önkormányzati fejlesztések 2015” 

című pályázat

Az első öt napirendi pontot a testület egyhangúlag megszavazta.

6. Civil szervezetek támogatásával kapcsolatos döntés – pályáza-
tok elbírálása napirendi pontban tárgyaltak részletes eredményeit 
lapunkban külön hírként olvashatják.
A Támogatott figyelmét felhívjuk a helyi civil szervezetek támo-
gatásáról szóló rendelet 6.§ (3) és (4) bekezdésében foglaltakra, 
amely a nem megfelelő pénzügyi elszámolás következményeit tar-
talmazza.
A nyertesek elszámolási kötelezettsége: 2016. 01. 31-ig szükséges.

7. Településszerkezeti terv módosításához kapcsolódó lakossági 
kérelmek
Juhász Béla: A településszerkezeti terv módosításával kapcsolat-
ban három lakossági kérelem érkezett. A Dunakanyar Szolgáltató 
és Vegyipari Szövetkezet és Matkovics Péter vállalkozó kérte, hogy 
a Szabadság tér 10. sz. alatti ingatlanon, amely Vt1 besorolású 
övezetben helyezkedik el, tegyük lehetővé a telekmegosztást. Kö-
vetkező lakossági kérelem Ritzl István és Ritzl Istvánné kérelme, 
amelyben a 048/45 hrsz-ú ingatlanuk – amely jelenleg Ma-2 beso-
rolású mezőgazdasági övezetbe tartozik – beépíthetőségét növelje 
meg a jelenlegi 3%-ról legalább 20%-ra, vagy az ingatlant sorolja 
át más övezetbe, amely nagyobb beépíthetőséget enged meg. A 
harmadik lakossági kérelmet Lattmann Rezsőné a 048/44 hrsz-ú 
ingatlan tulajdonosa juttatta el hozzánk, amelyben azt kéri, hogy 
ingatlanát sorolják át Gksz övezetbe, mert ezzel az átminősítéssel 
az ingatlan hasznosítása sokkal kedvezőbb lenne részére. 
Körünkben üdvözlöm Ritzl Istvánt és Ritzl Istvánnét. Kívánnak-e 
hozzászólni a napirendhez?

(A hozzászólás részletes jegyzőkönyve a község honlapján illetve 
nyomtatott változatban a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető)
Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2015. (V. 15.) határozata

Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete támogatja a Dunakanyar 
Szövetkezet és Matkovics Péter kérését a Vt1 besorolású övezetbe 
tartozó ingatlanok megoszthatóságával kapcsolatban.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfoga-
dott és támogatott módosításról tájékoztassa a M’ÉRTÉK Építészeti 
Tervező Kft-t és az érintett lakosokat.

Juhász Béla: Köszönöm, kérem szavazzunk Ritzl István és Ritzl 
Istvánné kérelméről Ritzl István és Ritzl Istvánné a 048/45 hrsz-ú 
ingatlan tulajdonosai azzal a kéréssel fordultak az Önkormányzat-
hoz, hogy a jelenleg Ma-2 besorolású mezőgazdasági övezetek 
beépíthetőségét növelje meg az Önkormányzat 3%-ról legalább 
20%-ra, vagy az Ő ingatlanukat sorolja át más övezetbe, amely 
megengedi a nagyobb mértékű beépítést. Kérem aki támogatja 
Ritzl István és Ritzl Istvánné kérelmét kézfelemeléssel jelezze.
Tekintettel arra, hogy senki nem jelezte, hogy támogatja a kérel-
met, egy ellenpróbát kérek, aki nem támogatja a kérelmet kérem 
emelje fel a kézét.
Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 nem 
szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2015. (V. 15.) határozata

Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete nem támogatja a Ritzl 
István és Ritzl Istvánné kérését a 048/45 hrsz-ú ingatlan beépíthe-
tősége mértékének növelésével, vagy a besorolás módosításával 
kapcsolatban.

Juhász Béla: Köszönöm, kérem szavazzunk Lattmann Rezsőné ké-
relméről, aki azt kéri, hogy a 048/44 hrsz-ú hogy ingatlanát so-
roljuk át Gksz övezetbe, mert ezzel az átminősítéssel az ingatlan 
hasznosítása sokkal kedvezőbb lenne részére. Kérem, aki támogat-
ja Lattmann Rezsőné kérelmét kézfelemeléssel jelezze.
Tekintettel arra, hogy senki nem jelezte, hogy támogatja a kérel-
met, egy ellenpróbát kérek, aki nem támogatja a kérelmet kérem 
emelje fel a kézét.
Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 nem 
szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2015. (V. 15.) határozata

Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete nem támogatja Latt-
mann Rezsőné kérését a 048/44 hrsz-ú ingatlan Gksz övezetbe 
történő besorolásával kapcsolatban.

8. Gyermekorvosi rendelő kialakításához szükséges pályázat el-
bírálása 
Juhász Béla: Kérem Rutkay Éva műszaki előadót tájékoztasson, 
hány árajánlat érkezett a megkeresésekre.
Rutkay Éva: Nyolc vállalkozótól kértünk árajánlatot a gyermek-
orvosi rendelő kialakításához, ebből három helyi, öt külsős 
vállalkozó. A vállalkozóktól három ajánlat érkezett, amelyből egy 
árajánlat csak a gépészeti munkálatokat tartalmazta. .
A Lafi Kft. és a Malt-R 2002 Bt. árajánlatai között 220 eFt-os 
árkülönbség van.
Juhász Béla: MI a véleménye, mindkét cég alkalmas a munkálatok 
elvégzésére? 
Rutkay Éva: Igen, véleményem szerint mindkét cég alkalmas arra, 
hogy kivitelezési munkálatokat elvégezze.

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 15. 
napján a Sződligeti Közösségi Házban (Sződliget, Szent István u. 29.) 

16.00 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésén történtek 
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Juhász Béla: A Lafi Kft. sződligeti székhelyű vállalkozó, a Malt-R 
2002 Bt.csörögi székhelyű.
Ritzl Gergely: Véleményem szerint, hogy részesítsük előnyben a 
helyi vállalkozót, annak ellenére, hogy a helyi vállalkozó maga-
sabb összegről adott árajánlatot.
Juhász Béla: Rendben, úgy látom, hogy a helyi vállalkozást támo-
gatjuk. 
További kérdés, észrevétel nem lévén, kérem szavazzunk. Aki a 
Lafi Kft. –t támogatja az Egészségház melletti szolgálati lakás átépí-
tésére, és a Gyermekorvosi rendelő kialakításának építési munkái-
ra kérem kézfelemeléssel jelezze.
Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2015. (V. 15.) határozata

Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete a LAFI Kft-t választja az 
Egészségház melletti szolgálati lakás átépítésére, a Gyermekorvosi 
rendelő kialakításának építési munkáira.
A Vállalkozó kivitelezési munkáira vonatkozó vállalási ára:
Összesen:bruttó 17.382.104 .- Ft, azaz: bruttó Tizenhétmillió-há-
romszáznyolcvankettőezer-egyszáznégy forint
A tervezett beruházás településrendezési szempontokkal össz-
hangban van, önkormányzati érdeket nem sért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a LAFI Kft-vel 
történő szerződés megkötésére.

9. A kilencedik napirendi pont:Sződliget Nagyközség Sportfejlesz-
tési koncepciója 2015 – 2020. a testület egyhangúlag megszavazta.

10. Tavaszi útépítési munkák 2015 
Juhász Béla: Kérdezem a Pénzügyi Bizottságot tárgyalták-e a na-
pirendi pontot?
Bácskai Edit: Igen tárgyaltuk, és a legkedvezőbb árajánlatot java-
soljuk elfogadásra.
Juhász Béla: Rutkay Évától szeretném kérdezni, hogy vannak-e re-
ferenciák, megbízható-e a cég?
Rutkay Éva: Igen vannak a cégnek referenciái, véleményem szerint 
megbízható cégről van szó.
Juhász Béla: Három utca kerül aszfaltozásra, felújításra, a Széche-
nyi, Tinódi és Attila utcák megbomlott útburkolata. További kér-
dés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátom az előterjesztést, a 
Pénzügyi Bizottság javaslata alapján, kérem aki a Pannon Global 
Zrt-t választja a kivitelezési munkák elvégzésére, kézfelemeléssel 
jelezze.
Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2015. (V. 15.) határozata

Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete a Pannon Globál 
Zrt-t választja az Attila utca Dunai fasor és Rákóczi utca közötti 
szakasza, a Széchenyi utca Vörösmarty és dr. Kemény J. u. vala-
mint a Tinódi utca Mátyás király útja és Határ út közötti szakaszá-
nak melegaszfalt burkolattal történő ellátása kivitelezési munkáira.

A Vállalkozó melegaszfalt útburkolat kivitelezési munkáira vonat-
kozó vállalási ára: Összesen: bruttó 11.890.324.- Ft, azaz: bruttó 
tizenegymillió- nyolcszázkilencvenezer- háromszázhuszonnégy 
forint
A tervezett beruházás településrendezési szempontokkal össz-
hangban van, önkormányzati érdeket nem sért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Pannon Glo-
bál Zrt-vel történő szerződés megkötésére.

11. Önerő biztosítása az „Önkormányzati fejlesztések 2015” című 
pályázat
Juhász Béla: Kérdezem a Pénzügyi Bizottság Elnökét tárgyaták-e a 
napirendi pontot?
Bácskai Edit: A bizottság javasolja, hogy három alcélra pályázzunk. 

A gyermekorvosi rendelő felújítására javasoljuk a 804.725.- Ft-os, 
a belterületi utak felújítása esetében az 1.783.549.- Ft-ot, valamint 
az iskolai sportpályák kialakítása esetében a 2.970.000.- Ft-os öne-
rő biztosítását. 
Juhász Béla: Köszönöm Elnök Asszony, van-e kérdés? Ha nincs a 
Pénzügyi Bizottság javaslata alapján bocsátom szavazásra a hatá-
rozati javaslatokat.
Elsőként a sződligeti gyermekorvosi rendelő kialakításához szüksé-
ges önrész biztosításáról kérem szavazzunk.
Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2015. (V. 15.) határozata

Sződliget Nagyközség Önkormányzata (2133 Sződliget, Szent 
István út 34-36.) úgy dönt, hogy indul az Ebr42 Önkormányzati 
Információs Rendszerben kiírt „Önkormányzati fejlesztések 2015” 
című pályázaton az a) alcélokhoz tartozó Gyermekorvosi rendelő 
kialakítása megvalósítása céljából.
A Sződligeti gyermekorvosi rendelő kialakítása tervezett beru-
házás összköltsége bruttó 16.094.497.- Ft. A támogatás összege 
95%-os támogatás intenzitás mellett 15.289.772.- Ft, a fennma-
radó bruttó 804.725.- Ft önrészt pedig az Önkormányzata saját 
forrásból biztosítja.
Az önerő összegét Sződliget Nagyközség Önkormányzata a 2015. 
évi költségvetési rendelet Önkormányzati vagyonnal való gazdál-
kodás kiadásai között biztosítja.
Juhász Béla: Kérem a belterületi utak felújításához szükséges 
önerőről döntsön a Képviselő-testület. 
Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2015. (V. 15.) határozata

Sződliget Nagyközség Önkormányzata (2133 Sződliget, Szent 
István út 34-36.) úgy dönt, hogy indul az Ebr42 Önkormányzati 
Információs Rendszerben kiírt „Önkormányzati fejlesztések 2015” 
című pályázaton az b) alcélokhoz tartozó belterületi közutak fel-
újítása megvalósítása céljából.
Az Attila utca Dunai fasor és Rákóczi utca közötti, a Széchenyi 
utca Vörösmarty és dr. Kemény J. utca közötti, valamint a Tinódi 
utca Mátyás király útja és Határ út közötti szakasza felújítására ter-
vezett beruházás összköltsége bruttó 11.890.324.- Ft, a támogatás 
összege 85%-os támogatás intenzitás mellett 10.106.775.- Ft, a 
fennmaradó bruttó 1.783.549.- Ft önrészt pedig az Önkormányzat 
saját forrásból biztosítja.
Az önerő összegét Sződliget Nagyközség Önkormányzata a 2015. 
évi költségvetési rendelet Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 
fenntartása kiadásai között biztosítja.
Juhász Béla: Köszönöm, kérem most az iskolai sportpályák kialakí-
tásához szükséges 2.970.000.- Ft önerő biztosításáról szavazzunk. 
Aki ezzel egyet tud érteni, kérem kézfelemeléssel jelezze. 
Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2015. (V. 15.) határozata

Sződliget Nagyközség Önkormányzata (2133 Sződliget, Szent 
István út 34-36.) úgy dönt, hogy indul az Ebr42 Önkormányzati 
Információs Rendszerben kiírt „Önkormányzati fejlesztések 2015” 
című pályázaton az c) alcélokhoz tartozó iskolai sport infrastruktú-
ra-fejlesztése megvalósítása céljából.
A Gárdonyi Géza Általános Iskola udvarán lévő sportpálya fel-
újítására tervezett beruházás összköltsége bruttó 19.800.000.- 
Ft, a támogatás összege 85%-os támogatás intenzitás mellett 
16.830.000.- Ft, a fennmaradó bruttó 2.970.000.- Ft önrészt pedig 
az Önkormányzat saját forrásból biztosítja.
Az önerő összegét Sződliget Nagyközség Önkormányzata a 2015. 
évi költségvetési rendelet dologi kiadásaiból átcsoportosítja az 
önerő biztosítására.
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AZ OKOS NŐK 
klubja 2015. április 
18-án kirándulni 
volt Béren. 
A  kiránduláson 
több mint 
negyvenen vettek 
részt, a havi 
összejövetelektől 
eltérően, itt a fiúk, 
férfiak is részt  
vehettek.

A KÖNYVTÁR  
HÁZHOZ MEGY

A sződligeti Közösségi Ház és Könyvtár új szolgáltatást indított azon kedves olvasói 
részére,akiknek gondot okoz a könyvtárba való eljutás. Egyszeri bejelentkezés után  
segítőink házhoz viszik a kért, ajánlott könyveket és elolvasásuk után (két hét  
múlva) elhozzák és újakat visznek helyette. A szolgáltatásra a könyvtárban a  
kovacscris@freemail.hu e.mail címen vagy a 06-30-511-6260 telefonszámon vagy 
a Közösségi Ház facebook oldalán lehet.

Sződliget Nagyközség idén is csatla-
kozott a TeSzedd mozgalomhoz. Egy 
teherautónyi szemetet gyűjtöttek össze 
a sződigetiek. A képen lévő és a képről 
hiányzó önkénteseknek is nagyon kö-
szönjük a munkájukat!

Mi is az a TeSzedd? A TeSzedd! – 
Önkéntesen a tiszta Magyarországért 
akció ma hazánk legnagyobb önkéntes 
mozgalma. Idén immár ötödik alka-
lommal valósul meg. A szemétgyűjtési 
akció keretében szerte az országban 
„tavaszi nagytakarítanak” a TeSzedd! 
önkéntesei. Azért szerveződik meg ez  
a mozgalom minden évben, hogy kö-
zösen megtisztítsuk szűkebb-tágabb 
környezetünket. Azt is jó lenne, ha 
minél több ember kifejezésre juttatná 
a benne rejlő igényt a tisztaságra és 
felhagyna a szemeteléssel. Hiszen ha a 
kukába kerül a szemét, akkor nincs mit 
összeszedni. 

TeSzedd!
Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció
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Helyi vállalkozás újította fel az iskola melletti játszótér korábban 
telepített játékait. Társadalmi munkában, díjazás nélkül dolgozott 
a cég. Szerkesztőségünk utánajárt a miérteknek.

A cégközlöny ezt írja Önökről: A cég et 2006-ban alapították cse-
répkályha és kandallóépítés profillal, hogyan kerültek mégis közel 
a játszóterek építéséhez, forgalmazáshoz?

Családi vállalkozásunk valóban kezdetben cserépkályhák és 
kandallók forgalmazásával és kivitelezésével foglalkozott. 2010-
ben egy véletlen folytán csöppentünk bele a lakossági játszóterek 
gyártásába. Mivel egy év elteltével nagyobb volt a vevőink keresle-
te a játszóterek iránt a cserépkályhákkal és kandallókkal szemben, 
így ezt követően csak a játszóterek gyártására koncentráltunk. 

Úgy tudom, hogy Önök hozták létre a Gree Dino webáruházat, 
ahol ez olvasható a cégről: Vállalkozásunk lakossági és közületi 
játszóterek gyártásával és forgalmazásával foglalkozik. Fő termék-
csoportjaink  a játszótér, hinta, csúszda, homokozó gyártás lakos-
sági és közületi felhasználásra. Mondana erről néhány szót?

Az első év tapasztalatai után új terveket és célokat tűztünk ki 
magunk elé. Ennek köszönhetően új saját tervezésű játszótereket 
kezdtünk el gyártani, illetve további más minőségi játszótér gyár-
tók termékeit is fölvettük termékkínálatunkba. Jelenleg több mint tíz 
hazai és külföldi beszállító partnerünk van, ennek köszönhetően el-
mondhatjuk, hogy mi rendelkezünk a legnagyobb termékkínálattal a 
lakossági játszóterek piacán. A Green Dino webáruházat (www.gre-
endino.hu) azzal a céllal hoztuk létre, hogy a játszótér vásárlás előtt 
állók részére átfogó információt nyújtsunk a jelenleg Magyarorszá-
gon kapható legnépszerűbb játszóterekről, játszótéri kiegészítőkről. 
Webáruházunknak köszönhetően termékeink az egész országban 
ismerté váltak, de érkeztek már megrendelések Szlovákiából és 
Ausztriából is.

Játszótérfelújítás
Jól tudom, hogy árnyékolástechnikával és öntözőrendszerek te-

lepítésével is foglalkoznak?
Az árnyékolástechnika és az öntözőrendszer telepítés is vevő-

ink igényéből adódóan került fel tevékenységi körünkbe, de ezen 
jellegű megrendelésink eltörpülnek a játszótér építéssel szemben.

Ha már így kitárgyaltuk a céget, akkor kérem Önt, árulja el, hogy 
honnan jött az ötlet az iskola melletti játszótér felújítására? 

Kisfiam szeptemberben kezdte meg tanulmányait a helyi általános 
iskolában. Fiamat több alkalommal délutánonként az iskola melletti 
játszótérről vittem haza, ahol személyesen sikerült megtapasztal-
nom, hogy a játszótér komoly felújításra szorul, mivel több ponton 
balesetveszélyesnek találtam. Az állagmegóvás és a balesetek meg-
előzése céljából döntöttünk a felújítás megkezdése mellett.

Az üzleti szereplők önkéntesen tesznek lépéseket az őket körül-
vevő társadalom életszínvonalának javítása céljából. Ezt társadal-
mi felelősségválásnak nevezik. Én úgy tudtam, hogy ez inkább a 
multi cégekre jellemző. Mi erről a véleménye?

Kisvállalkozóként a multi cégekhez hasonlóan mi is fontosnak 
tartjuk a társadalmi szerepvállalást. Azzal, hogy játszótereinkkel 
egyre több gyerek játékát tesszük biztonságosabbé, vidámabbá az 
ország szinte minden pontján, így tudjuk, hogy felelősek vagyunk 
a helyi gyerekek biztonságos játékai iránt is. Alapvető értékeink 
a minőségi és biztonságos játszóterek gyártása, forgalmazása. 

Termékeinket FSC tanúsítvánnyal rendelkező faanyagból készítjük, 
tudva azt, hogy a kitermelt fa helyére új fát ültetnek. A gyártás során 
keletkezett hulladékot szinte 100%-ban hasznosítjuk óvva ezzel a 
környezetünket. Év végére tervezzük, hogy a gyártásból megmaradó 
hulladék fát, tüzelőanyagnak helyi rászorulók részére felajánljuk. 

Pontosan mit is csináltak a játszótéren? 
Az iskola melletti meglévő játszóteret igazából teljesen újjáépí-

tettük, felújítottuk. Eredeti állapotából csak a tartóoszlopokat és 
a kötélhidat tartottuk meg. Kicseréltük az összes elkorhadt, sérült 
elemeket és a csúszdalapot, továbbá az összes játszótéri eszközt 
állagmegóvás végett újrafestettük. Ennek köszönhetően az iskola 
és a település gyermekei ma már biztonságosan játszhatnak.

Mi a javaslatuk, a köztéri, vagy kertben lévő játszótereket, épített 
játékokat milyen gyakran szükséges felülvizsgálni? Ezt magunk is 
megtehetjük, vagy szakemberre bízzuk?

A köztéri és magánkerti játszóterekkel kapcsolatos biztonsági 
előírások nagyban eltérnek egymástól. A köztéri játszóterek biz-
tonságáról GKM rendelet rendelkezik. Ennek értelmében a játszó-
téri eszközt annak tulajdonosa, illetve üzemeltetője a gyártó út-
mutatóját, illetve a vonatkozó szabvány előírásait figyelembe véve 
köteles üzemeltetni és karbantartani. A játszótéri eszköz tulajdo-
nosa, illetve üzemeltetője köteles a játszótéri eszköz ellenőrzését 
évente legalább egyszer, a 2009. évtől legalább kétévente kijelölt 
szervezettel elvégeztetni. A magánkerti játszóterekre vonatkozóan 
javasoljuk, hogy legalább félévente ellenőrizzük annak állapotát, 
de esetleges javítását a gyártóval, forgalmazóval vagy szakember-
rel végeztessük. 
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A XXII. Természetgyógyászati Kongresszu-
son és Kiállításon is elhangzott a legfrissebb 
statisztikai adat: Magyarország első helyen 
áll Európában az elhízás tekintetében.
Te ismersz elhízott, túlsúlyos embereket 
a környezetedben? Felfigyeltél már arra, 
hogy a GYERMEKEK is veszélyben vannak! 
Elfogadod-e azt a szakmai tanítást, hogy 
egy kővér gyermek soha nem lesz egész-
séges felnőtt?!        

Egy mozgalmat indítunk: hiszen tudjuk, 
hogy a túlsúly nem esztétikai, hanem 
egészségügyi probléma!
Itt az idő! Szeretnél fürdőruhát jó közérzet-
tel viselni? Szeretnél a kedvelt nadrágodba 
visszafogyni?
Itt van az ideje az esküvőknek, nyári ünne-
pi programoknak. Legyél fitt és egészséges 
nő, férfi, fiatal és idős egyaránt!
Tegyük le együtt alapköveit az új szokása-
ink kialakításának. Érjük el együtt a jobb ki-
nézet, jobb közérzet életérzést! Teremtsük 
meg szervezetünkben a jobb felszívódási 
folyamatokat és találjuk meg a rengeteg 
energiát a testünkben! Emeljük magasabb 
szintre a táplálkozás és a mozgás fontossá-
gát az életünkben!
Célunk, hogy egyensúlyt és jobb életminő-
séget biztosítsunk! Élj egészségben és har-
móniában!

A XXI. század járványa –  
az elhízás

Tudtad, hogy a túlsúlytól beteg lehetsz, 
hogy a túlsúly nem esztétikai, hanem 
egészségügyi probléma?
Ha túlsúlyod van, akkor többszörösen meg-
nő a cukorbetegség/diabétesz, magas vér-
nyomás, szív – és érrendszeri betegségek 
vagy a stroke kialakulásának kockázata.
Fogyj le! Van elérhető megoldás!
Ezzel a módszerrel nem szaladnak vissza 
a kilók. Változtass életmódot! Én már meg-
csináltam. Megmutatom neked, hogyan 
csináld meg Te is. 

Tudtad-e, hogy Európában 
mi vagyunk  

a legkövérebb nemzet?

Egyeztess időpontot  
tanácsadásra most! 

Keress bátran! 
Legyél a tudatos csapatunk tagja!

Tel.:  +36/20-9318-434 és  
+36/70-425-9959

Email cím: meliend.team@gmail.com
Facebook oldalainkon is tudsz  

tájékozódni.
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Sződliget visszanyerte régi rangját!
Sződliget az 1950-es önállóvá válásig Csörögi-major, Sződ 
rákos és Sződliget-telep részekkel, valamint Sződ község-
gel alkotott egy települést. 1949. december 19-én kelt az a 
BM-rendelet, mely elrendelte Sződliget község megalakítását, 
mégpedig szervezeti egység szerinti nagyközséggé. Ahogy 
teltek-múltak az évek, ma már felderíthetetlen módon, de va-
lahogy visszarendeződött a nagyközségi cím községi címre.
– Sződliget az utóbbi években olyan dinamikus fejlődés-
nek indult, amelyre bátran mondhatom, hogy párját ritkítja 
a környéken. Ez a minden izében pozitív folyamat legin-

kább az összefogásnak és a tenni akarásnak köszönhető. 
Mi sződligetiek, mindannyian azt érezzük, hogy van még 
erő a településben, van még potenciálja a fejlesztéseknek 
Ezeknek a változásoknak az elismeréseként a sződligeti 
képviselőtestület a márciusi 4-én megtartott testületi ülésen 
egyhangú szavazással úgy döntött, hogy azonnali hatállyal 
Sződliget települést nagyközséggé nyilvánítja. Ezzel a ha-
tározattal településünk visszakapta azt a rangot, amelyet a 
már korábban említett 1949-es belügyminisztériumi rende-
let megelőlegezett neki.
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Hírforrás: Mióta élsz Sződligeten?
L.A.: Hét éve költöztünk ide.
Hírforrás: Előtte hol éltél?
L.A.: Utoljára Madridban. Előtte Ame-
rikában, Pesten, de zalaiak vagyunk.
Hírforrás: Ennyi utazás és nyüzsgés 
után jól esik a sződligeti pihenés?
L.A.: Igen. Rendszeresen sétálok a ku-
tyámmal a patak partján. Nagyon kü-
lönleges természeti adottságokkal bír a 
patak környéki természetvédelmi terü-
let. Az árterület állatvilága, növényei, a 
horgásztó, a Duna teljesen egyedülálló 
élményt nyújtanak mindenkinek aki 
arra jár. El se tudják képzelni sokan, 
hogy milyen állatokkal találkozom 
a séták közben. A barátaim a Face-
book-on követik a ’napi ökofogásai-
mat’, szinte minden reggel hoz valami 
meglepetést: a fekete gólyától, az őze-
ken át a különleges haragos siklókig.
Hírforrás: Nemrégiben szemétszedésre 
hívtad a sződligetieket.
L.A.: Így történt. A sétáink alatt amúgy 
is szoktam szemetet szedegetni, de van 
az a mennyiség amihez már konténer 
kell. Írtam az Önkormányzatnak, hogy 
tudna-e biztosítani egy konténert ami-
be beleszórhatnám a gumiabroncso-
kat, sittet, hulladékot? Öröltem nagyon, 
hogy nemcsak konténert de zsákokat 
és kesztyűket is kaptam az Önkor-
mányzattól, főleg úgy, hogy nem csak 
én egyedül szedtem a szemetet, hanem 
együtt, többen. Polgármester úr rögtön 
segített és néhány lelkes önkéntessel 
egy konténer szeméttel lett könnyebb 
a patak.
Hírforrás: Sokkal könnyebb?
L.A.: Az a tapasztalatom, hogy ahol 
emberek járnak, kirándulnak, ott 
előbb-utóbb hagynak majd maguk 
után szemetet. Első körben vannak 
olyanok akik szedik utánuk, rajtam 
kívül is sokan, ez a személyes tapasz-
talatom. Később, amikor ez majd egy 
közös üggyé válik, egyre több ember 
fog odafigyelni környezetére és indít 
saját kezdeményezéseket, mint pél-

Lüllik Alexandra
Engem még mindig meg lehet lepni. Ahány ház annyi csoda, annyi érdekes 
ember. Alexandrát egy véletlen kapcsán fedeztük fel, segítséget kért az 
Önkormányzattól egy önálló kezdeményezéshez: egy közös szemétgyűjtéshez 
a pataknál. 

dául utánunk az íjászok, akik szintén 
összegyűjtöttek egy teherautónyi hulla-
dékot a pataknál.
Hírforrás: Egy kedves képviselő ezt 
úgy fogalmazta meg, ne te szedd moz-
galmat kellene szervezni,hanem  te ne 
dobd el állapotot kellene végre a fejek-
be teremteni.
L.A.: Egy-két embernél talán ez mű-
ködne, de van az a létszám, ami felett 
már kellenek kihelyezett szemetesek. A 
környezetvédelem kapcsán a fejekben 
már van egy-két szó, ami ismerősen 
cseng, mint a globális felmelegedés, a 
szélsőséges időjárás. Ám környezetünk 
védelme először a közvetlen környeze-

tünkben kezdődik, otthonunkban, a sa-
ját házunk táján nem pedig globálisan. 
Csak ezek után tudunk tenni tágabb kör-
nyezetünkért, akár a patakért,  és majd 
ezekből adódik össze egy közös hatás 
akár az ország környezetére, vizeire. 
Hírforrás: Kiegyensúlyozott embernek 
látszol. Mit teszel ezért?
L.A.: Egy szóval válaszolva: jógázom. 
Bővebben, hát azért nem mindig van 
így, de valóban jól érzem magam a 
bőrömben. Az időm nagy részét mun-
kával töltöm, kreatív munkát végzek a 
Sony Pictures-nél, a többi időt pedig 
családdal, barátokkal többnyire vala-
milyen ‘zöld’ helyen.
Hírforrás: Már csak a három kívánság-
ra lenné kíváncsi.
L.A.: Jó lenne, ha a világ összes embe-
re egy percre elégedett lenne. Jó lenne 
pár szemetes a patak partján. Kajakoz-
ni szeretnék,vízre szállni a Dunán.
Hírforrás: Egyet azt hiszem megígér-
hetek,egy lehetetlen és egy csak rajtad 
múlik. Köszönöm a beszélgetést.
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2015. május 1-jén sikeresen lezajlott az 
idei főzőverseny, melyet a Civilek Sződli-
getért Egyesület /CISZE/ szervezett.

A megmérettetés tárgya a sertéscsülök 
volt.

Az időjárás sokakat elriasztott. Eredetileg 
21 csapat jelezte részvételét, melyből végül 
13 csapat jelent meg.

Megjegyzem az időjárási előrejelzés té-
ves volt, hisz ahogy a Beharangozóban je-
leztem - az égiekkel való kiváló kapcsola-
tom eredményeként - ragyogó napsütéses, 
kellemes tavaszi idő fogadta a résztvevőket 
és végig meg is maradt ez az ideális hőmér-
séklet. A környező, szomszédos falvakban, 
városokban fújt a szél és szemerkélt az eső, 
de ez bennünket nem zavart.

Tartottuk magunkat hagyományainkhoz. 
A főzőversenyt májusfa állítással kezdtük, 
majd köszöntő szavaim után megittuk az 
elmaradhatatlan BARÁTSÁG POHARAT, 
mellyel kinyitottuk ízlelőbimbóinkat.

Juhász Béla Polgármester Úr köszöntő 
szavaival megindult a nemes küzdelem.

A 9. alkalommal megszervezett főzőver-
senyen 13 csapat vett részt az alábbi pá-
lyaművekkel:
–  Sződligeti Női Nyugdíjas Klub: Békési 

betyáros,
–  Sződligeti Nyugdíjas Férfiak Baráti Köre: 

Csülkös pacal bajor módra,
–  Gondozási Központ, Közösségi Ház és 

Barátai: Vörösboros csülökpörkölt a’la 
Lajos módra,

–  Fanta Szilvi és csapata: Csülkös bableves 
csipetkével,

–  Sződligetiek Baráti Köre: Vörösboros 
csülkös pacal,

Sződligeti Vándor Fakanál
2015

–  Cházár András Polgári Társulat Jólész: 
Darázskáposzta füstölt csülökkel,

–  Tiszta Forrás Szövetség: Parasztkenyérbe 
töltött csülökfilé grillzöldséggel

–  Sződligeti Zöld Ovi: Csülkös bableves 
csemete módra,

–  Barangolók: Bográcsban főtt csülök ba-
rangoló módra,

–  Civilek Sződligetért Egyesület: Csülök 
mártogatós,

–  VIMINGE: Csülkös láb hörcsög módra,
–  Se Villa Se Kanál: Zalai babos káposzta 

füstölt csülökkel
–  Váci Kerékpárosok Baráti Köre: Csóna-

kos alföldi csülök
Most is, mint mindig nehéz dolga volt a 

zsűrinek, mely azért derekasan helyt állt. 
Ezúton is köszönjük munkájukat.

A zsűri tagjai voltak:
Szentesi Zöldi László publicista /elnök/
Kollár Dezső szakács
Ónodi Szabó László szakács
Kanyó Zsolt szakács
A vidám hangulatú rendezvényen a jólé-

szi vendégeink zenéltek, énekeltek és  dalra 
fakasztották a férfi nyugdíjasok csapatát is. 
Köszönjük produkciójukat.

Szentesi Zöldi László édesanyja egy ki-
váló, különleges, népi tekerős hangszerrel 
kápráztatta el a résztvevőket. Neki is kö-
szönjük.

Nem gondoltam volna, hogy csülökből 
ennyiféle finomságot lehet készíteni.

A versenyművek kiválóak voltak, ahogy 
szokták mondani: egyik jobb volt, mint a 
másik.

A zsűri részletesen értékelte az ételeket 
és minden csapat díjban részesült.

A sok jó közül a legjobbnak a zsűri a 
Gondozási Központ, Közösségi Ház és Ba-
rátai főztjét ítélte, így a nagy becsben tar-
tott FAKANALAT idén ők nyerték el.

Nevük beégetésre kerül a Fakanálba. 
Gratulálunk a nyertesnek!

A díjakat a hagyományoknak megfele-
lően a település országgyűlési képviselője 
Harrach Péter Úr adta át, aki elbeszélgetett 
a csapatokkal és köszöntötte a rendezvény 
résztvevőit.

Jövőre 10 évesek leszünk, ami nagy kihí-
vás, de igyekszünk megfelelni.

Nagyon szépen köszönjük támogatóink-
nak, hogy segítették rendezvényünket!

Támogatóink voltak:
Sződliget Község Önkormányzata
Dettrich Zsolt /Zippo/
Sződligeti Gyógyszertár
Kínai Bolt
Háztartási bolt
CBA
Schrőck István
Borostyán Virágház
Kék Duna Idősek Otthona
Szentesi Zöldi László
Dr. Somogyi Kft.
György Ingatlan Kft.
Anikó virágboltos (Szabadság tér)
Csipánné Varró Anna fodrász
Erdélyiné Deme Renáta műkörmös
Lázár-Pálvölgyi Hedvig kozmetikus
Csányi Zsolt masszőr
Papp Istvánné
Papp István
Rábai Cukrászda
Böbe Bolt
Horváth Tibor
Kemenes Lajos
Üvegház Étterem
Berki Tibor Húsbolt
Váci Kerékpárosok Baráti Köre
Köszönjük a részvételt, jövőre folytatjuk!
A rendezvényről készült képek megtekint-
hetők a Civilek Sződligetért Egyesület hon-
lapjának galériájában: www.cisze.hu
Sződliget, 2015. május 4.

dr. Somogyi István szervező
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Örömmel és nagy büszkeséggel tudatom minden kedves érdek-
lődővel, hogy a 2014/15-ös év megye III. osztályú felnőtt bajnok-
ság Északi csoportjának bajnoka a Sződligeti SMTE csapata lett. 
Hosszú és rögös út vezetett idáig, melynek során nagyon sokan 
rengeteg segítséget nyújtottak a csapatnak.  Én, mint a csapat já-
tékos-edzője szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik 
valamilyen formában részt vállaltak abban a munkában, amely 
ehhez a sikerhez vezetett. Mindenekelőtt szeretném megköszön-
ni Berta Mihálynak, a csapat „mindenesének”, hogy létrehozta az 
egyesületet, kidolgozta a koncepciót, majd sikeresen menedzsel-
te a csapat mindennapi teendőit. Talán csak azoknak lehet teljes 
képe ennek a munkának az igazi nehézségeiről, akik közvetlen 
közelről figyelték az egyesület mindennapjait, vagy akik emlékez-
nek Sándor Pál klasszikus filmszatírájára, a Régi idők focijára.  A 
magyar focinak nagy szüksége van Minarik Edékre és nagyon örü-
lök, hogy Sződligetnek is van saját Minarikja.  

Azért is emeltem be az írásba ezt a hasonlatot, mert a honi lab-
darúgásnak ez a szintje hasonlít leginkább a futball igazi „hősko-
rára”. Arra a hőskorra, amikor a futball még nem elsősorban üzlet 
volt. A szó legnemesebb értelmében vett amatőr sportolók játszot-
ták ezt a nagyszerű játékot. A települések, vagy városrészek sa-
ját polgáraikból igyekeztek kiállítani a legjobb  játékosokat, akik 
őket képviselték a különböző kupákban, vagy bajnokságokban. 
A csapatot a közösség minden tagja teljes egészében a sajátjának 
érezhette. Ezért is gondolom úgy, hogy Sződliget minden polgárát 
jogos büszkeséggel töltheti el, hogy az idei évben a mi csapatunk 
nyerte meg a bajnokságot. Örömmel látom, hogy szerte a telepü-
lésen egyre többen viselik a csapat logójával ellátott pólókat, me-
zeket, melegítőket és hogy személy szerint nálam is egyre többen 
érdeklődnek a mérkőzések időpontjáról, vagy egyszerűen csak 
gratulálnak az eredményeinkhez. Mindez azt jelenti számomra, 
hogy a falu magáénak érzi a csapatot. Lehet mondani, hogy mecs-
csről meccsre több néző érdeklődik a klub iránt, lelkesen bíztatja 
a csapatot, ami rengeteg erőt adott nekünk a szezon során. Ezúton 
is szeretnék köszönetet mondani a szurkolóinknak, akik közül né-
hányan még az idegenbeli meccseinkre is ellátogattak. 

Mindig nagyon fontosnak tartottam, hogy a játékunk kiszolgál-
ja a nézői igényeket. A foci elképzelhetetlen nézők nélkül, ezért 
igyekeztem olyan játékstílust kialakítani, amelyet nem pusztán a 
játékosok, hanem a közönség is élvez. Elismerem, ez nem minden 
esetben sikerült, de minden esetben törekedtünk rá. Van egy másik 
ok, amiért szerettem volna, ha a csapat szép játékot játszik. Egy 
több, mint 500 éves anekdota szerint  egyszer Michelangelonak 
mutattak egy új találmányt. A mester megnézte a szerkezetet és ki-

Sződliget a bajnok!
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jelentette, hogy nem fog működni. Amikor kérdőre vonták, hogyan 
állíthatja ezt anélkül, hogy látta volna működés közben, Michel-
angelo csendesen csak annyit válaszolt: mert nem szép. Szépség 
és eredményesség kéz a kézben járnak. Rövidtávon lehet csúnya 
játékkal is eredményeket elérni, meggyőződésem szerint hosszú-
távon semmiképpen sem. Végül, de nem utolsó sorban köszönet 
illeti a helyi önkormányzatot, amiért a klub rendelkezésére bocsá-
totta a létesítményeket és azok karbantartásában és fejlesztésében 
is nagy segítséget nyújt.

A mostani siker természetesen nem előzmény nélkül való. Két 
évvel ezelőtt már sikerült ezüstéremig eljutnunk. Az előző idény-
ben pedig 4. helyen végeztünk egy igen erős bajnokságban.  Az 
edzői munkát nagyjából másfél éve kezdtem a klubnál. Előtte már 
fél éve játszottam a csapatban, amikor felkértek erre a feladatra. 
Nagy segítségemre volt, hogy nem a nulláról kellett elkezdenem 
az építkezést, sokkal inkább folytatni a Kovács Laci bácsi, Kras-
nyánszki Zoltán, Kiss Péter és Plachi András által megkezdett mun-
kát.  A mostani felnőtt csapat a hajdani sződligeti ifjúsági csapatra 
épül. Nagyon sajnálom, hogy ebből a csapatból néhányan nem 
folytatták nálunk, de remélem nemsokára ők is visszatérnek. Ez a 
keret egészült ki néhány rutinos, magasabb osztályt is megjárt fut-
ballistával. Ezért elmondható, hogy a közösség rendkívül jó elegye 
az idős, rutinos és a fiatal, tehetséges játékosoknak.  

Az egyesületnél mindenki társadalmi munkában, vagyis ingyen 
dolgozik. A magyar futballéletet kevésbé ismerők számára ez ter-
mészetesnek tűnhet, hiszen a kedvtelésünkért nem várunk fizetsé-
get, azonban ez sajnos nem mondható általánosnak ma Magyar-
országon. Sok egyesület a könnyebb és gyorsabb utat választja, 
amikor eredményt akar elérni és fizetett játékosokat igazolnak a 
siker reményében. A bajok akkor kezdődnek, amikor elfogy a pénz 
és társadalmi bázis híján lehetetlenné válik a folytatás. Sződligeten 
a felnőtt keret tagjai közül Krasnyánszki Zoltán, Berta Bence, Le-
bán Tamás és Drozgyik Norbert is rendszeresen tart edzéseket a 
kisebbeknek, besegít a szakmai munkába is. 

Alapvető célja az egyesületnek, hogy a helyi és környékbeli fia-
taloknak biztosítson megfelelő körülményeket a sporthoz. Jelenleg 
több, mint 50 gyerek játszik a különböző korosztályos bajnoksá-
gokban. Minél több fiatalt szeretnénk bevonni a labdarúgásba. 
Emiatt nagyon hasznos, ha a fiatalok látnak egy felnőtt csapatot, 
amelyben zömében az ismerősei, családtagjai játszanak, ame-
lyik egyre fejlődik, egyre feljebb kerül, egyre jobb játékot mutat, 
amelyikre büszkék lehetnek, amelyiknek jó szurkolni és amelyben 
egyszer talán majd játszani is fognak, de legfőképp, amelyikhez jó 
tartozni. Természetesen nem kizárólag helyiek játszanak a csapat-
ban, de mindenkinek igen erős a sződligeti kötődése.

A bajnokság megnyerésével egyben elnyertük a jogot, hogy ma-
gasabb osztályban versenyezhessünk. Ez új kihívások elé állítja a 
klubot, mert ez a magasabb szint egészen más gondolkodásmódot 
kíván meg a játékosoktól és a vezetéstől is. Idén sajnos azok a 
fejlesztések, amelyek a felsőbb osztályban való induláshoz szük-
ségesek, nem valósultak meg maradéktalanul, mert a megnyert 
pályázati pénzeknek csak a töredékét tudtuk lehívni. Ezért bizony-
talanná vált a magasabb osztályban való indulás lehetősége. Csak 
remélni tudom, hogy minden érdekelt átérzi ennek felelősségét és 
ennek megfelelően cselekszik a jövőben. 

Hajrá Sződliget! Fenyvesi Boldizsár
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