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Az egy esztendővel ezelőtti önkormányzati választá-
son ismét a Tiszta Forrás Szövetség jelöltjeinek adtak 
bizalmat Sződliget polgárai. Juhász Béla polgármes-

tert kérdeztük, hogyan telt el az első év, miként értékeli az 
időszak helyi történéseit.

– Polgármester úr! Máris lepergett az önkormányzati 
ciklus első esztendeje. Hogyan állnak a választási ígéretek 
megvalósításával? 

– Annak ellenére, hogy nagyon gyorsan eltelt ez az év, 
azt gondolom, hogy időarányosan nincs gond. A második 
választási ciklusunk első évében eddig egy utca lett szilárd 
burkolatú és három utca kapott meleg-aszfaltos kopóréteget. 
Megkezdődött az orvosi rendelő átalakítása. Ezeknek a fej-
lesztéseknek a költsége meghaladja a 30 millió forintot. Hoz-
závetőlegesen ennyit lehet egy évben elkölteni felújításokra.

– Az önkormányzat költségvetése 440 millió forint éven-
te. Mire fordítják a többi pénzt?

– Gondolkozzunk úgy, mint egy háztartásnál! A család 
sem tudja teljes egészében elkölteni a fizetést mondjuk uta-
zásra, mert léteznek az úgynevezett fix költségek. Ilyenek 
például a közüzemi számlák, az élelmiszerek megvásárlása, 
vagy esetleg a benzin az autóba. Ugyanígy működik egy ön-
kormányzat is. Itt is vannak fix költségek. Például a közvilágí-
tási számla megfizetése, az épületek fűtése, villanyszámlája, 
vagy a temető üzemeltetése. A legnagyobb kiadás persze a 
bér és annak a járulékai. Sokan azt gondolják, hogy az ön-
kormányzat csak a hivatalból áll. De ne feledjük: közel 70 
ember dolgozik az önkormányzatnál. Például az óvónők, a 
dajkák, a védőnők, a szociális gondozók, a falugondnok és 
munkatársai, de még sorolhatnám. Összességében a teljes 
költségvetés kevesebb, mint tizedét tudjuk a fejlesztésekre 
fordítani. Ezért folyamatos a takarékoskodás és meg kell 
gondolni minden forintnak a helyét.

– Összehasonlítva a környékbeli településekkel, milyen-
nek mondható Sződliget helyzete?

– A gazdálkodásunk kiegyensúlyozott. Több településen 
volt már időközi választás, nálunk a politikai helyzet 
stabil. Pénzszűkében vagyunk, de ez nem újdonság. Az én 
munkám leginkább a pénzek felkutatására és megszerzésére 
irányul, legyen szó pályázatról, vagy támogatásról. Nincs 
olyan pályázati kiírás, ahol - ha lehetőség van rá - ne indul-
na Sződliget.

– Ez nagyon hivatalos megfogalmazás volt. Mit is jelent 
ez pontosan?

– Az uniós pályázatokat régiókra írják ki. Kohéziós, tehát 
felzárkóztató alapokból (ezekből lehet építeni utat, épületet) 
csak azok a régiók részesülhetnek, ahol az egy főre eső brut-

Polgármesteri évértékelő

Sződliget érdeke megelőzi  
a népszerűség fontosságát

tó hazai termék (GDP) nem haladja meg az EU átlag GDP 
75%-át. Mivel hazánk központi régiójában benne foglaltatik 
az országos szinten kiemelkedő jövedelmű Budapest is, Pest 
megye elesik a kohéziós forrásoktól. A másik gond az, hogy 
ha megjelenik egy pályázat a kormányzati honlapon, abban 
már egy kormányhatározattal nevesítik azokat a települése-
ket, akik indulhatnak a pályázaton. Most pl. ilyen a csapa-
dékvíz elvezetési pályázat, vagy az épületszigetelési pályá-
zat. Sződliget számára ez azt jelenti, hogy minden egyéb 
lehetőséget, különösen a közvetlen brüsszeli pályázatokat 
is figyelemmel kell kísérni.

– Mi a terv, mit szeretnének elérni?
– Én mindig azon a véleményen voltam, hogy Sződliget 

egy élhető, kellemes település, ahol inkább az életminősé-
get kell fejleszteni. Az életminőségen a jó utakat és járdá-
kat, a könnyen hozzáférhető szolgáltatásokat, a mindenki 
számára elérhető kultúrát értem. A válság hatásai ellenére 
2010-től folyamatos a fejlődés.

– Ez minek köszönhető?
– Mondok egy egyszerű példát. Ha jól emlékszem, 2008-

ban került felújításra a Tinódi utca azon része, ahol az orvo-
si rendelők vannak. Idén felújítottuk a szinte méterre ugyan-
olyan hosszú, de másik szakaszát: a Határ út és a Mátyás 
király utca közötti részt. Meglepő, de a korábbi aszfaltozás 
majdnem dupla annyi pénzbe került, mint a mostani. Ugye 
érti, mire gondolok?

– Sajnos, azt hiszem, sokan értjük… Végül engedjen meg 
egy személyes kérdést! Mi a véleménye önnek a saját nép-
szerűségéről? Nőtt, vagy csökkent az egy évvel korábbihoz 
képest?

– Ha népszerűségre törekednék, akkor elmennék celeb-
nek és csak az lenne fontos, hogy minden nap jelenjen meg 
rólam egy cikk valamelyik bulvárlapban. A polgármesterség 
nem erről szól. Munkatársaival karöltve a település vezető-
jének működtetni kell Sződligetet. Pénzt kell szerezni az át-
lag feletti fejlesztésekre és intézkedni azokkal szemben, akik 
nem tartják be az együttélés szabályait.  Az első kettővel 
közvetlenül nem találkozik egy sződligeti lakos. A harmadik 
esetben, mikor egy levelet kap arról, hogy legközelebb ne 
tegyen ablakkeretet az üveggyűjtő konténerbe, vagy azon-
nal számolja fel azt az illegális hulladékhegyet, amit az erdő 
szélén hordott össze, nos, ez általában nem szokott tetszést 
kiváltani, nem növeli a polgármester népszerűségét. De ta-
lán ez nem is baj. A szabályok mindenkire vonatkoznak. 
Visszatérve a kérdésére, nem különösebben foglalkozom 
azzal, hogyan áll a népszerűségi rátám. Teszem a dolgomat. 

Juhász Béla polgármester
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l Mikor szabad faleveleket égetni?
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 történ-
het.

l Külterületen mikor lehet égetni?
Külterületen – amennyiben nincs országos tűzgyújtási/
égetési tilalom és a mezőgazdasági termelés során ke-
letkező növényi hulladék más ártalmatlanítására nincs 
lehetőség - október 1-je és április 30-a között engedélye-
zett az égetés. Április 30. és október 1. között külterüle-
ten égetni tilos! 

l Köteles vagyok rendben tartani a kertemet, telkemet?
A bel-és külterületi ingatlanok tényleges használói, tulaj-
donosai kötelesek ingatlanukat megművelni, illetve rend-
ben tartani. Allergén és egyéb, nem allergén gyomnak 
minősülő gyomnövénytől, gaztól, hulladéktól, vadonélő 
bokortól megtisztítani, továbbá az időjárástól függő gya-
korisággal, a szükséges rendszerességgel kaszálni.

l Motoros fűnyíróval nyírhatom-e vasárnap a füvet?
Nem! Vasárnap és ünnepnap bármilyen zajt keltő mun-
kák (fűnyíró-gép, kapálógép, betonkeverő, fűrész-gép 
stb.) végzése tilos.  Ugyanez a tilalom vonatkozik 

l Hány darab háziállatot tarthatok a házam udvarán?
A belterületi ingatlanokon: 2 eb és szaporulatai 6 hóna-
pos korukig, 2 macska és szaporulatai 3 hónapos koru-
kig 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 építe-
ni. Mi a teendőm?
Minden utcafrontról látszó építmény építését be kell je-
lenteni a Polgármesteri Hivatalban. A település főépíté-
sze eldönti, hogy a településképnek megfelel-e az elkép-
zelés. Ennek hiányában bontás is elrendelhető!

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

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

amelyet a sződligeti emberek legtöbbször feltesznek a hivatali munkatársainknak.

l Kell- e engedélyt kérnem a kertemben és a házam 
előtti fa kivágására?
Az ingatlan előtti fa kivágása engedélyköteles. A kivágott 
fát pótolni is szükséges. A saját kertben lévő fa kivágásá-
hoz nem kell engedély.

l Álláskereső vagyok és már nem kapom a munkanél-
küli járadékot. Kihez kell fordulnom azért, hogy valami-
lyen juttatást kapjak?
Ha már legalább egy éve regisztrált álláskereső, akkor 
foglalkoztatást 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 na-
pos időtartammal munkaviszonyt vagy önkéntes munkát, 
akkor a következő évre nem állapítja meg a támogatást 
a járási hivatal, tehát rendszeres szociális ellátás nélkül 
marad! Fontos, hogy egy háztartásban csak egy személy 
kaphat ilyen rendszeres szociális ellátást!

l Ápolási díj és közgyógyellátás ügyében kihez 
fordulhatok?
2015-től a járási hivatal állapítja meg az ápolási díjat és a 
közgyógyellátást. Ha nincs lehetősége Vácra utazni, ak-
kor kérelmét hétfőnként a polgármesteri hivatalban ügye-
letet tartó járási ügysegédnek is beadhatja.

l Ki fizeti a súlyadót, az eladó vagy a vevő?
A törvény erről úgy rendelkezik, hogy amennyiben a ko-
rábbi tulajdonos a bejelentési kötelezettségét az előírt 15 
napon belül megtette, akkor a bejelentési kötelezettség 
megtörténtét követő év első napjától nem minősül adó-
alanynak. 
Magyarán ez azt jelenti, hogy amennyiben a tranzakció 
évközben történt, akkor az adott év végéig még az eladó, 
azaz az előző tulajdonos fizeti a súlyadót. 

l Ki fizeti az építményadót?

l Én albérletben lakom egy lakásban, és azt szeretném 
tudni, hogy nekem vagy a tulajdonosnak kell-e fizetnie 
az építményadót?
ADÓKÖTELES az önkormányzat illetékességi területén 
lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára 
szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: épít-
mény). 
AZ ADÓ ALANYA: aki a naptári év első napján az 
építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulaj-
donosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. 
Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlá-
sára jogosult az adó alanya. 
(A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a további-
akban együtt: tulajdonos)
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Mint ismeretes, az új tanévtől 
kötelezően bevezetik minden 
tanintézményben a „refor-

mkonyhát”. Félő, hogy az egyes rész-
letek át nem gondolása miatt ennek 
különböző hátrányai, rossz következ-
ményei lesznek akár a sződligeti gye-
rekeket érintve is. Írásunkban a hvg.hu 
cikke alapján próbáljuk a változásokat 
összefoglalni és felhívni a figyelmet a 
részletekre is.

Nincs több halogatás: szeptember-
től elindul a menzareform, pár hét 
múlva csicseriborsó-krémes kenyeret 
majszolnak majd az óvodások, és a 
rendelet szerint napi fél liter tejet kell 
leküzdenie a középiskolásoknak

Többször elhalasztották annak a 
közétkeztetésről szóló rendeletnek a 
megvalósítását, ami leginkább arról a 
passzusáról híresült el, hogy eltünteti 
a sótartót az iskolai menzák asztala-
iról. Végül csak a mostani iskolai fél-
évtől kezdve, szeptembertől válnak 
ellenőrizhetővé a rendeletben foglalt 
szigorú előírások – így a közétkeztetési 
szolgáltatók is ettől az időponttól kez-
dik e szerint adagolni a hozzávalókat. 

Lépni kell, de fájni fog

Az soha nem volt kérdés, hogy az 
egyre inkább elhízással küzdő gyere-
kek érdekében lépni kell. Csakhogy 
egy sor olyan kérdés adódik, ami nem 
oldható meg azzal, hogy egy rende-
letben felsorolják, miből hány gramm 
legyen az ebédben. Ezek egy része rá-
adásul nem egészségügyi-táplálkozási 
dilemma: például, ha a szülő otthon 
továbbra is az előszeretettel hagyomá-
nyosnak nevezett, valójában hizlaló 
ételekkel eteti a gyereket, akkor nehéz 
lesz átszoktatni a bulgurra, a pedagó-
gusnak pedig szintén jó példával kel-
lene elöl járnia, amihez sok esetben 
sem kedve, sem elegendő információja 
nincs. 

A szeptembertől élesben debütáló 

Falra hányt borsó  
az új reformkonyha

rendelet pontosan rögzíti, hogy milyen 
összetételűek és tápanyagtartalmúak 
legyenek a menzaételek. A szolgál-
tatóknak kevesebb sóval és cukorral, 
egészségesebb – és drágább – alap-
anyagokból, jobb konyhatechnológi-
ai megoldásokkal kell főzniük. Minél 
több zöldség, gyümölcs, tejtermék és 
teljes kiőrlésű gabonatermék legyen, a 
bő olajban sült ételek helyét vegyék át 
az alacsony zsírtartalmú húsfélék, új-
fajta gabonák. A változások egy sor új, 
menzán sosem látott étel debütálását 
jelentik, márpedig eddig sem volt szo-
kás dicsérgetni az itt kapott kínálatot. 
Az önkormányzatok a halogatásban 
voltak érdekeltek, senkinek nem hi-
ányzott, hogy közvetlenül a tavaly őszi 
választások előtt a szülők kiakadjanak 
az áremelésen, vagy a településeknek 
a zsebükbe kelljen nyúlni a különbözet 
miatt, hogy ne söpörje el őket a nép-
harag.

Márpedig döntő jelentőségű, hogy a 
gyerekek környezete – az intézmény-
ben dolgozó óvónők, tanárok, de fő-
képp a szülők – hogyan állnak a válto-
záshoz. „Az óvodákban szokás, hogy a 
szülők reggelente felolvassák nekik az 
étlapot, mi lesz a napi menü. Nagyon 
fontos, hogy ilyenkor ne tegyenek hoz-
zá negatív megjegyzéseket” – magya-
rázta a területi vezető. Ezért kezdettől 
fogva törekedtek arra, hogy a szülőket 
informálják, sőt ők is meg tudják kós-
tolni a menüt. Egy ilyen alkalommal az 
egyik kőszegi intézményben egyértel-
műen látszott, mennyire fontos a ha-
tásuk: a teljes kiőrlésű tészták sem itt, 
sem máshol nem arattak nagy sikert, 

részben sötétebb színük, de a ropogó-
sabb, korpásabb állaguk miatt sem. Az 
egyik nap francia tejszínes-brokkolis 
ragu volt barna tésztával ebédre, amit 
elsőre nem nagyon akartak megkóstol-
ni a gyerekek. Mikor azonban a jelen 
lévő szülők biztatták őket, hogy kever-
jék össze, és kóstolják meg úgy, rögtön 
ízlett az újfajta ennivaló. 

Az egyik leggyakoribb érv a reform-
mal szemben az volt, hogy az egész-
séges menü óhatatlanul drágább, a 
különbséget pedig nem tudják kigaz-
dálkodni a szolgáltatók. 

Nem bírnak ennyi tejet meginni

Az általános iskolásoknak előírt napi 
3 deciliter, a középiskolásoknak pedig 
5 deciliter tej vagy ennek megfelelő 
tejtermékből származó kálciummeny-
nyiség betartása szintén gondot jelent. 
Ez a mennyiség nagyon sok, ennyit 
nem isznak meg, ez pazarlás. Inkább 
szeretnének teát vagy gyümölcslevet 
fogyasztani, így viszont még nehe-
zebb a megfelelő kálciummennyisé-
get biztosítani – magyarázta a területi 
vezető, aki egyben a Közétkeztetők, 
Élelmezésvezetők Országos Szövetsé-
gének (KÖZSZÖV) elnöke is. Ráadásul 
– ahogy arra más forrásunk is felhívta 
a figyelmet, az Emmi rendelete nincs 
összehangolva az uniós háttérrel futó – 
és így kevéssé módosítható – iskolatej-
programmal, így van, ahol kétszeresen 
kapják a gyerekek a tejet.

Állítólag máshol is próbálkoztak a 
reformmal, de hamar fel is adták, mi-
után az első céklalevesen elbukott a 
dolog: éhesen ment haza a gyerek, a 
szülő meg természetesen kiakadt. A ki-
sebb településeken működő konyhák 
üzemletetői teljesen tanácstalanok, 
ahogy egy névtelenséget kérő forrá-
sunk fogalmazott, azt sem tudják, hogy 
álljanak neki. „Nincs képzés, kevés az 
információ, még csak hivatalos min-
taétrendeket sem adtak ki, amiből el 
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lehet indulni. Aki nem csinálta, nem 
tudja, ez mekkora munka, egy rende-
letben felsorolt szabályokból összerak-
ni a folyamatos étkeztetést” – magya-
rázta.

30 százalékkal több maradék

Idén februárban ugyanis több mint 
ötezer gyerek bevonásával, két héten 
át tesztelték az új rendszert: a rende-
letnek megfelelő étkezési programot 
állították össze, majd egy kérdőíves 
felmérés során nemcsak ők maguk, 
de szüleik és az oktatási intézmények 
munkatársai is elmondhatták a vélemé-
nyüket.

„Kettős célunk volt a próbával: 
segíteni a tagjainknak felkészülni a 
jogszabály teljes körű bevezetésére, 
másrészt előre meg szerettük volna is-
merni, hogyan vélekednek” – mondta 
a VIMOSZ főtitkára, Böröcz Lajos. A 
végeredmény az lett, hogy a diákok 
jelentős részének továbbra sincsenek 
kellő információi a változásokról, an-
nak okairól – így viszont jellemzően 
elutasítják a reformot. Ez a teszt alatt 
világosan látszott az el nem fogyasztott 
étel mennyiségén, ahogy fogalmaznak, 
az „ételmaradék-mennyiség drasztikus 
emelkedését” tapasztalták. „Ez jelentős 
többletköltséget jelent, arról nem is be-
szélve, hogy a fogyasztás visszaesése 
miatt éppen hogy nem teljesülnek a 
rendelet tápanyag, ásványi anyag, rost- 
és vitaminbevitelre vonatkozó céljai” 
– magyarázta a főtitkár, aki szerint 

egyértelmű, hogy nem ez volt a tör-
vényalkotó szándéka. Az üzemeltetők 
szerint a 30 százalékkal – vagyis nagy-
jából harmadával több – ételmaradék 
nagy része ráadásul a levesekből, zöld-
ségekből és főzelékekből keletkezett, 
vagyis a legegészségesebb ételekből.

Otthonról hordták a sót

A felmérésük alapján a válasza-
dó gyerekek 80-82 százaléka, vagyis 
az abszolút többség nem találta fino-
mabbnak az ételeket a próbaüzem 
alatt, mint előtte, és többségük így nem 
is evett többet az ételekből. 77 százalé-
kuk mondta azt, hogy sótlannak találta 
az ételeket, ráadásul a szülők 85 szá-
zaléka szerint a gyerekük a menü ízte-
lenségére panaszkodtak. A teát külön 
is kiemelték, hogy „igen íztelen” – itt 
vélhetően a korábban jellemzően túl 
cukros „menzatea” után volt túl forra-
dalmi a váltás.

Az egyelőre tesztjellegű megszorí-
tások már a két hét alatt generálták is 

a megoldást: a szolgáltatók szerint az 
általuk korlátozott sóadagolás miatt a 
gyerekek otthonról hozott sóval ízesí-
tették az ételt. „A kisétkezések, vagyis 
a tízórai és az uzsonna és a zöldség 
megemelt mennyiségeit nem is mindig 
bírták megenni a gyerekek, a kapott 
gyümölcsöt rendszerint kidobták” – 
magyarázta Böröcz Lajos. Mindeneset-
re szóbeli ígéretet kaptak az Emmitől, 
hogy az első néhány hónap tapaszta-
latait felhasználva még kiegészíthető 
lesz a rendelet.

Az előírásokat viszont már szeptem-
bertől ellenőrizni fogják, az ágazaton 
belül hallani olyan pletykákat, hogy 
a hatóság már nagyban készül a raz-
ziákra jövő hónaptól. Megkérdeztük 
erről az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának Család- és Ifjúságügyért 
Felelős Államtitkárságát, amely úgy 
fogalmazott: az Országos Gyógysze-
részeti és Élelmezés-egészségügyi Inté-
zet OÉTI Főigazgatósága az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal munkatársaival 
közösen „az ÁNTSZ szakemberei szá-
mára képzést tartottak”. Ennek közép-
pontjában valóban a rendelet állt, így 
a diétás étkeztetés, az étlaptervezés és 
az egészséges táplálkozás, illetve a ha-
tósági ellenőrzés szempontrendszere. 
A rendelet előírásait 2015. szeptember 
1-jétől kötelező alkalmazni, a betar-
tását ettől kezdve a kormányhivatalok 
népegészségügyi feladatkörben eljáró 
hatósága fogja ellenőrizni, beleértve az 
ételsorok tápanyagtartalmának labora-
tóriumi vizsgálatát is.

Forrás: hvg.hu

Kedves sződligeti Barátok, Ismerősök és egyelőre Ismeretlenek! 

Van egy ötletem!
Nyissunk közösen egy rovatot, korra-, nemre-, hovatartozásra függetlenül, melynek lényege a „Hogy mik vannak!”. 
Azaz, jártunkban-keltünkben, ha látunk-, hallunk-, tapasztalunk valamit, jót vagy rosszat, érdekeset mely felkelti fi-
gyelmünket, osszuk meg egymással! Kommentár, véleményformálás, következtetés nélkül – azt bízzuk az olvasókra. 
Pusztán azért, hogy megtudjuk kit-mi érdekel, kinek mi kelti fel a figyelmét. Így megismerjük egymást és – nem utolsó 
sorban – jelen világunkat. Mert az nem semmi! (egy olvasó)

VANNAK! HOGY MIK VANNAK! HOGY MIK VANNAK! HOGY MIK VANNAK! HOGY 
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Péntek reggel, a megszokott rutin: ki-
visszük a ház elé a nehéz, szeméttel teli 
kukát, és folytatjuk a napunkat, ki dol-
gozni, ki vásárolni, vagy éppen ügyeket 
intézni indul. Amint hazaérünk, a kuka 
már üres, s vihetjük is vissza a helyére. 
Miért is kerül ez a cikk megírásra, ha 
egyszer minden ilyen egyszerű? Ponto-
san ezért. A rendszer sok-sok időt vett 
igénybe, amíg eljutott erre a pontra, és 
minden gördülékenyen haladt… 

… idáig.

Tudniillik, az állami rezsicsökken-
tés nem jelent mindenkinek pozitív 
kifejezést. Főképp a Zöld Híd Régió 
Nonprofit Kft-nek, és 300 munkavál-
lalójának nem. A céget 109 önkor-
mányzat alapította meg uniós pénzből, 
2004-ben,azóta ezek a tagönkormány-
zatok igazgatják. Nevéből adódóan, a 
cég bármilyen üzleti nyereség függet-
lenül éppen csak annyi pénzt forgat, 
amennyi alkalmazottai béreinek kifi-
zetéséhez, és egyéb kiadásokhoz szük-
séges. Itt jön képbe az állam kevésbé 
ismert különadó csomagja. Ezek olyan 
megszorításokat követeltek meg a „ku-
kásoktól” , amit hosszú távon lehetet-
len tartani. 

A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. ed-
digi működése kiegyensúlyozott volt 
annak ellenére, hogy a mai napon is 
500 MILLIÓ forinttal tartoznak az ügy-
felek, akiknek hulladékát már most 
sem tudják elszállítani. Ha ez az ösz-
szeg rendelkezésre állna, további 9 hó-
napon keresztül tudna prosperálni. Ed-
dig ugyanis úgy néz ki a helyzet, hogy 
szeptember 1-ig képes csak működni.  
A csőd elkerülése érdekében a cég 
- mint Magyarország 7. legnagyobb 
hulladékgazdálkodási közszolgáltató-
ja, 300 ezer ügyfelére való tekintettel, 
segítséget kért a Földművelési Minisz-
tériumtól. A miniszter, dr. Fazekas Sán-
dor elutasította a támogatási igényt. Ezt 
követően a Belügyminisztérium önkor-
mányzati államtitkárához fordult a cég, 
szintén sikertelenül.

A kedves olvasóban jogosan merül-
het fel a kérdés: mi lesz most? A jelen 
álláspontok alapján, szeptember elején 
a hulladékkezelés megszűnhet. Éppen 

Szemét helyzet a szeméthelyzetben
ezért a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. 
az önkormányzatokhoz fordult támo-
gatásért. Sződligetre – lakosságszám 
arányában - 9 millió forintnyi rész esik 
a 610 millió forintos tőkehiány pótlá-
sából. A probléma ezzel az, hogy az 
önkormányzat, szintén nonprofit „vál-
lalat”, és szigorú költségvetés alapján 
dolgozik. Ahhoz, hogy Sződliget tá-
mogathassa a Zöld Híd Régiót, vala-
honnan el kellene vennie a pénzt. Ezt 
meglehet tenni akár az útépítésre, vagy 
éppen a főtérre szánt pénzekből. Ha 
ez az út nem járható, akkor az önkor-
mányzat hitelt vehet fel, aminek visz-
szafizetését adóemeléssel fedezné. 

Egy biztos, a problémák forrása 
nem a tagönkormányzatokban, sem 
a társulásban, vagy a Zöld Híd Régió 
gazdasági tanácsában keresendők. A 
rezsicsökkentést még ki lehetett gaz-
dálkodni valami módon, de a lerakói 
díj elnevezésű különadó, vagy a köz-
szolgáltatást végző kukásautókra ki-
vetett útdíj megfizetése már lehetetlen 
helyzetbe hozta a céget. Ezen kormá-
nyintézkedések Magyarország lakossá-
gának felét, 5 millió embert érint. Nem 
csak a Zöld Híd Régió ügyfeleit. Tud-

niillik, nem ez az egyetlen szemétszál-
lítással foglalkozó cég, amely a csőd 
szélén áll.  Példaként felhozható a nem 
régen történt Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei és kaposvári közszolgáltató 
számláin inkasszózó adóhatóság esete. 
Rövid indoklásként a vállalatok közte-
her fizetésképtelenségét jelölték meg.

A helyzet tehát kaotikus és valóban: 
szemét helyzet. Akármi lesz a folyta-
tás, Sződliget nagyközség önkormány-
zata mindent megtesz, hogy a lakosok 
jól megszokott péntek reggeli rutinja 
megmaradjon, és minél környezetkí-
mélőbb módszerekkel gondoskodja-
nak Földünkről, önmaguk és gyerme-
kük, unokájuk jövőjéről. 

Ui.: A cikk megírása után értesültünk 
a Nemzeti Adóhivatal lépéseiről. Enge-
délyezte a tartozások 6 részletben tör-
ténő befizetését, ezzel egy-két hónapra 
kimentette a csődhelyzetből a céget, 
ám a hulladékkezelés adórendszer vál-
tozásáról szó sem esett, így továbbra is 
kérdéses a Zöld Híd Régió és sok másik 
szemétszállítással foglalkozó cég jövő-
je. Ezáltal pedig 5 millió állampolgár 
napi kényelme is. 

Ritzl Attila
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Minden sződligeti várja, hálás 
szívvel fogadja a sződli-
geti főtéri estéket átölelő 

programsorozatot. Azonban ez a köz-
kedvelt nyári esemény sem jöhetett 
volna létre támogatók nélkül. Az egyik 
legnagyobb szponzorunk a Polytech-
nik Hungária Kft., amely kérés nélkül 
is segítséget nyújt bármely területen. 
Sokan nem tudják, hogy azon kívül, 
hogy sződligeti kirendeltsége van a 
cégnek, 40 környékbeli lakosnak biz-
tosít megélhetést és jövőt. Mindehhez 
elengedhetetlen a cég magyarországi 
vezetője, a települést támogató Pely-
hesné Pritsch Silvia  aki munkájáért 
idén Sződligeti Emlékérmet vehet át. 

– Hogyan találkozott az ön életútja 
a Polytechnik Hungáriával?

– A volt NDK-ban születtem, így a 
nevelésem politika okokból „egyedi” 
volt. Tanulmányi eredményeimnek 
hála ösztöndíjjal lehetőségem nyílt, 
vagy az akkori Szovjetunióban, vagy 
Magyarországon tanulni. Kapva az 
alkalmon Sopronba költöztem. Re-
ményeim szerint kémia technológiát 
tanultam volna ám politikai nyomásra 
faipari mérnök lettem. Ekkor találkoz-
tam volt férjemmel. A házasságkötés 
után Vácra költöztünk, munkába álltam 
a Zollner Kft. –nél. Aztán a Polytechnik 
Hungária Kft. tolmácsot keresett. Az ott 
végzett munkám annyira megtetszett 
a vezetőségnek, hogy három hónapos 
képzésre hívtak ki Ausztriában. Ebből 
aztán három év lett. Hazaérkeztemkor 
már én voltam a Polytechnik Hungá-
ria Kft. vezetője. Ennek már 24 éve. 
Soknak tűnhet, de számomra csak egy 
szempillantás az egész.

– Mennyire rutinszerű egy napja?
– Egy nap sem ugyanolyan, mint az 

előző. Amit még otthon eltervezek, az 
már a lépcsőn meghiúsul. Az üzleti vi-
lágban a dolgok gyorsan változnak és 
ezáltal új helyzeteket kreálnak. Ilyen 
például, hogy a vevő máshogy látja a 
dogokat ezért újabb tárgyalásokra van 
szükség. Ám ez ritka, hiszen mi nagy 
teljesítményű kazánokkal kereske-
dünk, amiből évente körülbelül húszat 
rendelnek. Egy másik hirtelen kihívást 

A munkáért, az emberekért, Sződligetért
Beszélgetés a Sződligeti Emlékérem idei díjazottjával

jelenthet a kamionok késése, ilyenkor 
a határidő betartása miatt sok minden 
átszerveződik. Akárhogy is, a sok éves 
tapasztalatom sokat segít.

– Van valami bölcsesség morzsája a 
jövő üzletemberei számára?

– Mint minden munkához ehhez is 
kitartás kell. Talán még több is, hiszen 
hinned is kell abban a termékben, amit 
reklámozol, ami mögött állsz. Másik 
dolog a folytonos célkitűzés. Nem sza-
bad leállni ott, ahonnan már látszódik 
az eredmény, hiszen így nem jutnánk 
előrébb. Persze mindemellett fontos 
követni a gazdasági híreket, az üzle-
ti életet.  Fiatalabb koromban sosem 
gondoltam volna, hogy mára vezető 
pozícióba kerülök egy osztrák cégnél 
Magyarországon.

– Mivel szeret foglalkozni a szaba-
didejében?

– Mivel a munkám teljes embert kí-
ván ezért általában kevesebb idő jut 
önmagamra. Ami adódik, azt próbálom 
a lehető leghasznosabban eltölteni. A 
Sződligeti Tömegsport Egyesület támo-
gatója vagyok. Szeretek mozogni, de a 
legjobban az utazást kedvelem. Mint 
magánszemély, és, mint üzletasszony is.  

– Van valamilyen elképzelése a jö-
vővel kapcsolatban?

– Szeretnék a cég életében több 
olyan sikert elérni, mint például az 
egyik tüdőszanatórium. Régen még 
olajkályhával fűtöttek, amit manapság 

költséges fenntartani. Ezért tíz évvel ez-
előtt már csőd közelbe is került az in-
tézmény. Vásároltak tőlünk egy kazánt 
és a közelmúltban kaptam meghívást 
a 10. évfordulós ünnepélyre. Éppen 
most dolgozunk egy új Nógrád megyei 
telephely felépítésén. Ami azért is nagy 
szó, mert ez a cég egy családi vállalko-
zásként indult. 

– Mi a legjobb dolog a munkájában?
– Nincs annál meghatóbb érzés, mint 

amikor átadunk egy kész berendezést. 
Ilyenkor látszódik meg igazán a sok 
akár hónapokon tartó munka gyümöl-
cse. Meg kell még említenem, hogy mi-
lyen jó érzéssel tölt el látnom Sződliget 
fejlődését. A legutóbbi árvízkor tanúsí-
tott összefogás, a lehetőségek bővülése 
nagy hatással volt rám. Amikor Sopron-
ba érkeztem csak szaknyelven tudtam 
kommunikálni. A köznyelv, mint példá-
ul „Kérek egy kiló kenyeret!”ismeretlen 
volt számomra. Ám a magyarok közvet-
lensége segített a beilleszkedésbe és ab-
ban, hogy megtaláljam utamat.

– A mai kaotikus világunkban ren-
geteg erkölcsi és politikai kérdés merül 
fel. Önt, hogy érintik ezek? Németként 
mi jelenti a legszorosabb köteléket 
szülőföldjével?

– Nemrégen személyi igazolvány 
ügyben jártam el és meglepődve ta-
pasztaltam, hogy bár már több mint 24 
éve élek és dolgozom Magyarországon 
még mindig bevándorlói státusszal tar-
tózkodom itt. Akárhogy is, a helyzet 
szomorúságán átível a pozitív gon-
dolkodásom. Édesanyám szintén egy 
Duna menti városban él, Donaueschin-
gen-ben. Sokszor jut eszembe, hogy a 
Duna elkíséri életemet. Összeköt édes-
anyámmal és rokonaimmal, összeköt a 
céggel melynek központja Ausztriában 
van. Mindezek mellett gyakran vannak 
német vendégeim, akiknek büszkén 
mutatom meg a Budai várat, Parlamen-
tet, Dunakanyart. Ilyenkor majdnem 
magyarnak érzem magam.

- Sződligetért tett minden munkájáért 
hálásak vagyunk és szívből gratulálunk 
a Sződligeti Emlékérem elnyeréséhez.

- Köszönjük szépen a beszélgetést!
Kenéz Róza & Ritzl Attila
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A búcsúzás nehéz, de mindig 
újat hoz. Ilyen érzelmek meg-
tapasztalása minden pedagó-

gus számára nehéz, legyen akár óvó 
néni, tanító vagy éppen tanár néni. 
A Sződligeti Katedra díjjal jutalma-
zottak éppen ezen kategóriákat kép-
viselik. Idén a felső tagozat kiemelt 
tanára, a matematika-fizika szakos 
Alexyné Filkor Márta, azaz Márti 
néni. Most korábbi szeretett tanár-
nőmmel ismerkedhetünk meg egy 
kicsit közelebbről.

– Mi motiválta arra, hogy mate-
matika szakos tanár legyen?

– Családomra jellemző, hogy reál 
beállítottságú. Már gyerekkoromban 
tudtam, hogy matematika tanár le-
szek. Sőt később sem kételkedtem 
abban, hogy ezt kell csinálnom, hisz 
a gyerekek és a matematika iránti 
szeretetem minden kételyt legyőzött. 
És soha nem bántam meg.

– Diplomaszerzés után Sződlige-
ten kezdte meg a munkát?

– Nem, először egy salgótarjáni 
középiskolában tanítottam 5 évig, 
ám költözés miatt váltanom kellett, 
így kerültem ide Sződligetre, ahol 
nagyon jól érzem magam. Idén 25 
éve, hogy matematikát és fizikát ta-
nítok.

– Az évek során rengeteg diákkal 
ismerkedett meg, akik közül sokan 
jelentős eredményeket értek el. 

– Mindig is fontos volt számom-
ra a tehetséggondozás. Minden hé-
ten tartok szakköröket, ahol azok a 
gyerekek vannak jelen, akiket érde-
kel a matematika, és el is fogadják 
tőlem a tudást. Az idei évben is szép 
eredményeket mondhatunk magun-
kénak. Jól szerepeltek diákjaink or-
szágos, megyei és körzeti szinten 
is.  Személy szerint minden tanítvá-
nyomra büszke vagyok, mert tudom, 
hogy mindenki tehetséges valami-
ben. Nem szükségszerű, hogy az a 
matematika legyen. 

– Jelenlegi és volt diákjai körében 
is szép emlék a logi-story. Órák ele-
jén gyakran ezzel hangolódtunk rá 
az órákra. Miért fontos, hogy ilyen 

feladatokkal is találkozzanak a diá-
kok?

– Én magam is nagyon szeretem 
az ilyen jellegű feladatokat. A tanu-
lók ilyenkor a logikus gondolkodá-
sukat, kreativitásukat fejleszthetik, 
miközben jól érzik magukat. Más 
típusú feladat, mint ami a könyvek-
ben van, így a diák már kicsit fel-
szabadultabban áll neki, és nem azt 
mondja, hogy „Jajj, megint matek!”.

– Mennyire mondható tehát rutin-
szerűnek egy-egy nap a közoktatás-
ban?

– Számomra semennyire, hiszen 
minden nap új. Mindig az osztálytól 
függ, hogy hogyan közelítek meg egy 
adott feladatot, egy adott problémát. 
A rutin inkább ott érvényesül, hogy 
tudom, hogy hol akadhat el a tanu-
ló, hol zavarodhat össze, és ezekre 
nagyobb figyelmet tudok fordítani. 
Nyilvánvalóan ez több elfoglaltságot 
is ad, sokat kell készülni óráról-órá-
ra, napról-napra. Bármennyire is a 
kapacitásom maximumát nyújtom, 
családomra minden nap hagyok 
időt, hiszen anyaként is helyt kell 
állnom.

– Korábbi diákjai nevében is kö-
szönöm minden munkáját és kívá-
nom, hogy jó egészségben továbbra 
is ilyen nagy szeretettel és odaadás-
sal munkálkodhasson.

Ritzl Attila

Márti néni, a TANÁRNŐ

Munkaidő vége, személyvonat Budapestről hazafelé. Fáradt zsúfoltság. Négyes ülésre velünk szemben, leül egy 
pár. Tagbaszakadt, kigyúrt, farmer - pulóveres, sildes sapkás, borostás negyvenes, hatalmas dög nehéz táskával 
az ölében. Körülnéz, láthatóan „alfahímnek” érzi magát. 
Párja amolyan „incifinci”, vékonyka, megfáradt harmincas, áhítattal néz párjára. 
Majd elmosolyodik, és „nézd, mit vettem” felkiáltással, előhúz táskájából 2 Balaton szeletet. Az egyiket szeretettel 
nyújtja oda, míg a másikat lassan bontogatni kezdi. Útitársunk kikapja kezéből a csokit, majd egyazon lendülettel be-
kapja. Csámcsog, és közben oldalt sandít a másik – ruháját lassan levetkőző – szeletre. Az asszonyka nekilát (-na), de: 
„Te nem eszed? Akkor majd veszünk másikat!” hadarja  élete párja, kikapja a kezéből és betömi a szájába….Eltűnt….
Az asszonyka szomorú mosollyal nyugtázza a dolgot, és fáradt kezét ölében összekulcsolva várja, hogy emberének 
vacsorát főzhessen. 

VANNAK! HOGY MIK VANNAK! HOGY MIK VANNAK! HOGY MIK VANNAK! HOGY 

1
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Gabi néni, az ÓVÓNŐ
– És mivel telik a szabadideje, ha 

éppen nem dolgozik?

– Nagyon szívesen sportolok a csa-
ládommal. Fiam rendkívül tehetséges 
grafikus. Gyakran túrázunk hegyekbe, 
ilyenkor hódolhat kedvenc hobbyjá-
nak, a fotózásnak. Biciklizünk, olykor 
pedig görkorcsolyázunk egyet a Du-
na-parton, télen pedig a tavon. Emel-
lett pedig, amikor kikapcsolódásra vá-
gyom, kertészkedek.

– Van olyan története a munkával 
töltött idejéből, amire szívesen emlék-
szik vissza?

– Konkrétan ilyen nincs. Közhely-
nek tűnik, de minden napom valódi ki-
hívás. Sokféle munkában segédkezem, 
a kollégák is csak azt szokták mondani 
esztétikai érzékemre utalva, hogy csak 
nézzek rá, és jó lesz.  Emellett szintén 
munkatársakkal a szülők bevonásával 

a Vackor természetjáró csoportot vezetjük. Ebben igazán 
mély személyiségfejlődést látok a gyerekek részéről, hiszen 
a természetben összeolvad a kellemes a hasznossal.  Mind-
emellett kitűnő közösségépítő ereje is van, még általános 
iskolából is visszajárnak családok, hogy együtt legyenek.

– Mondhatjuk, hogy baráti viszonyt épít ki a gyerekekkel?

– Igen. Nagyon sokan jönnek vissza, még húsz évesen is. 
Sőt, még az óvó nénije voltam annak a kolléganőmnek, aki 
most fog megházasodni. Nagy segítség emellett a baráti viszony 
kiépítésében a zenélés. Alkalom adtán fuvolázok, illetve furu-
lyázok a gyerekeknek. Furulyázni 6 évesen tanultam meg az 
iskolában, fuvolázni pedig középiskolás koromban. Fontosnak 
tartom azt is, hogy a gyerekek egyéniségét tiszteletben tartva, a 
sokoldalúságot, nyitottságot próbálom bennük felszínre hozni. 
Ezért is lehet, hogy rendszeres visszajárókkal találkozom.

– A jövőre nézve milyen tervei, elképzelései vannak?

– Csak többet és többet szeretnék tenni a gyerekekért, ez-
által az óvodáért és Sződligetért. Új programokat szeretnék 
kitalálni. Sokszor kétkezi munkát is végzünk, hogy a gyere-
kek jobb környezetben érezzék magukat. Nem lehetetlen 
dolgokat valósítunk meg. Célom az, hogyha meghallja vala-
ki, hogy sződligeti óvoda, akkor tudja, hogy az itt dolgozók 
milyen szeretően gondozzák a rájuk bízottakat, és kolléga-
nőim segítségével mindent megtesznek értük.- Az elismerés 
is mutatja, hogy ehhez a legjobb úton halad. Önfeláldozásá-
ért és munkásságáért kiérdemelt Katedra díjhoz gratulálok, és 
egészségben teljes, további sikeres munkát kívánok!

– Köszönöm szépen a beszélgetést!

Ritzl Attila

Szeptember 1-én sok volt óvodás 
életében új szakasz kezdődik. Iz-
galmas és remélhetőleg sikeres 

évek várnak rájuk. Amikor átlépték 
az óvoda kapuját, sírás-rívás hallat-
szott, amely csak erősödött, ahogy 
látták szüleiket kisétálni az épületből. 
Ám segítség nélkül sose maradnak. Az 
óvodapedagógus rendelkezésükre áll, 
és a sződligeti óvoda minden dolgo-
zója nagy szeretettel segít. Éppen ezért 
is illeti meg Palotai Gabriellát a Sződ-
ligeti Katedra díj: hisz kiemelkedő és 
önfeláldozó munkájából sok-sok gyer-
mek merít erőt nap, mint nap. Jöjjön 
most egy rövid interjú Gabi nénivel!

– Hogy kezdődött, mi vezette önt 
ehhez a hivatáshoz?

– Tudni kell rólam, hogy tőgyökeres 
sződligeti vagyok, nekem ez a nagy-
község a mindenem. Itt nőttem fel, ide 
jártam óvodába, iskolába, itt dolgo-
zom. Kiskoromban már édesanyám megmondta, hogy óvó 
néni leszek, hiszen mindig egybe gyűjtöttem a kisebbeket, 
vezető egyéniség voltam. Mária néni - óvó nénim és később 
vezetőm - példája és a gyerekek iránti szeretetem is ösztön-
zött arra, hogy 1985-ben elvégezzem a Bem József Óvónői 
Szakközépiskolát. Ami akkoriban nagy szó volt, a túljelent-
kezés miatt. Majd Zsámbékon már diplomát is szereztem. 

– Hol kezdett ezután dolgozni?

– 2 évet Budapesten töltöttem az egyik VII. kerületi óvo-
dában. Emlékszem, egy másik pályakezdővel vezettük a 
csoportot, ám hála tanáraim bölcs tanításainak, minden jól 
ment. Mindeközben hívogattak ide, Sződligetre is, hiszen a 
kapcsolat az óvónőimmel, akik korábban még velem foglal-
koztak, nem szakadt meg. Mígnem egyszer az egyik óvónő 
GYES-re ment, és az ő helyére kerestek valakit. Azóta itt 
vagyok. Próbálom minél színesebbé tenni az óvodai életet. 
Idén lesz pontosan 30 éve, hogy ezen a pályán vagyok.

– Mennyire mondható rutinszerűnek egy-egy napja?

– Szinte semennyire. Minden nap valami újat hoz, és 
próbálok én is újítani. Elég innovatívnak tartom magam, a 
szülőkkel egy levelező rendszert építettem ki, azon értesí-
tem őket különböző információkról. Mindezek mellett az 
internetet is segítségül hívom olykor, hogy a gyerekek minél 
több lehetőséget kipróbálhassanak. Azonban legtöbbször 
magamtól igyekszem új dolgokat kitalálni, mindezt belső 
igényességemből fakadó sokoldalú neveléssel. Tapaszta-
latom szerint ugyanis a saját játékok, történetek a legjobb 
tanítási eszközök. 
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Sok filmben láthattuk már, hogy 
a legkisebb diákok, az elsősök, 
mennyire nem, vagy éppen meny-

nyire nagyon szeretnék már elkezde-
ni az iskolai karrierjüket. Akár várja a 
gyermek, akár nem, az iskolaév meg-
kezdődik. Ehhez támogatást a szülő-
kön kívül az alsós tanár nénik adnak. 
Tavaly szeptemberben, Vodnák Erika 
kapta meg a lehetőséget, hogy ismét 
bizonyíthasson, hiszen már így is sokat 
tett le az asztalra. Jöjjön hát egy interjú 
vele, a mindig jókedvű és lelkes, Erika 
nénivel.

– Ön is érezte már gyerekkorában, 
hogy a tanítással szeretne foglalkozni?

– Lényegében igen. Balas sa-
gyar maton pedagógiai középiskolát 
végeztem el, már akkor is tudtam, hogy 
ez az én hivatásom. Egy időben gon-
dolkodtam az óvodapedagógusi pá-
lyán is, de végül jól döntöttem.  1988-
ban szereztem meg a diplomámat, 
és azóta is ezzel foglalkozom. Tanítottam felsőben is egy 
ideig, de az alsóbb korosztályok kihívásai jobban illettek 
hozzám.

– Mennyire nehéz egy-egy óvodából érkező első osztá-
lyost átszoktatni az iskolai életre?

– Kezdetben nagy feladatnak éreztem, de mivel anyás-
kodó típus vagyok, mégsem bizonyult annyira nagy kihí-
vásnak, mint amilyennek tűnik. Természetesen az is nagy 
motiváció, hogy magam is részese vagyok a gyerekek fej-
lődésének, hiszen bizonyos fokon rólam is példát vesznek.

– Az első válaszában megemlítette, hogy a tanári pálya 
az Ön hivatása. Sokan azonban úgy gondolnak rá, mint egy 
munka. Mi a véleménye erről?

– Fel lehet fogni a tanítást, mint munka, de abban az 
ember nem leli örömét. Ha munkának venném, akkor csak 
azt várnám, mikor lenne vége az órának. Ha viszont a hi-
vatásomnak veszem, akkor örömmel, szívvel-lélekkel csi-
nálom.

– Mennyire átlagosak, berögzültek a tanítási napok?

– Azt kell, hogy mondjam, semeny-
nyire. Mindig új helyzetek vannak, 
amit a gyerekek adnak. Visszatérve, 
ezért is mondom, hogy a tanítás hiva-
tás: nem fejeződik be azzal, hogy kijö-
vök a teremből. Itthon is jár az eszem, 
hogy hogyan kellene megoldani egy-
egy helyzetet. Ugyanakkor minden 
óra, minden tananyag új, hiszen új 
gyerekeknek kell elmondani, a nekik 
megfelelő módon.

– Rengeteg ismerősöm gondolko-
zik azon, hogy tanári pályára lép. Van 
valamilyen bölcsességmorzsája a szá-
mukra?

– A legfontosabb, hogy csak akkor 
vágjanak bele, ha tényleg ezt szeretnék 
csinálni. Nem könnyű pálya, de aki 
tiszta szívéből tanít, az a legnagyobb 
örömét fogja ebben találni.

– Van valamilyen kiemelkedően 
fontos emléke az eddigi osztályokból?

– Minden osztályomra emlékszem, arra, hogy milyenek 
voltak, és milyenek lettek. Sokan nagy sikereket értek el, és 
ma is szépen megállják a helyüket a nagybetűs életben. Per-
sze voltak olyan évek, ahol kicsit több fegyelmezésre volt 
szükség, de a vége mindig szép volt. Büszkeséggel tölt el, 
amikor a felmérő eredményeket nézve látom, hogy kiemel-
kedően jól teljesítenek. Legutóbbi osztályom 4,6-os év végi 
átlagot ért el ötödikben. 

– Az évek során szerzett tapasztalat mennyire segíti a je-
lenlegi munkáját?

– Természetesen sokban. Kezdetben mindent leírtam 
magamnak, de mára olyan szakmai tapasztalatokat szerez-
tem, ami könnyebbé tette mindennapi munkáimat. Nem 
kell annyit az órákra orientáltan készülni, jobban tudok a 
nehézségekre, a megértésre figyelni.

– Ezúton is gratulálok a kiérdemelt díjhoz, és munkájá-
hoz, amit hatalmas alázattal és figyelemmel végez!

– Köszönöm szépen!
Ritzl Attila

Erika néni, a TANÍTÓ NÉNI

VANNAK! HOGY MIK VANNAK! HOGY MIK VANNAK! HOGY MIK VANNAK! HOGY 
Vonaton. Gödön felszáll egy anyuka, kuli kocsiba szíjazott csemetéjével. Huszonéves, mesterségesen tépett far-
mer, kivágott póló, gondosan hátratűzött haj, kis tetkó, nyakában, karján sok csingilingi. Okos telefon. 
Kihámozza több rétegben öltöztetett babáját, még nem látható, hogy fiú vagy lány, egyedül nem tud járni. Anyuka 
fogja két kis kezét és fel-le járogat vele az ülések között, közben folyamatosan beszél hozzá: 
„Nézd, ez a konnektor, ide kell bedugni az árammal működő eszközöket”. Visszafelé jönnek. 
„Ez a piros-fehér, a dohányozni tilos tábla..” 
„Látod, központi fűtés van, de ebben az évszakban már nem üzemel” Nyomogatja a telefont. 
„Nemsokára otthon vagyunk, a vonat 59 km/óra sebességgel halad…” 
A baba eközben koncentrál, hogyan tegye egyik lábacskáját a másik után

2
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Kenéz Róza vagyok, Vácon élek, az  óvodát és az ál-
talános iskolát is itt jártam ki. Felvételt nyertem az Képző- 
és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium, a Magyar 
Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolájába, Budapesten. 
Itt textil szakon kezdem második évemet szeptemberbe. Ed-
digi tanulmányaim alatt megszereztem egy angol középfo-
kú nyelvvizsgát még at Árpád Fejedelem Általános Iskolába. 
Tervbe van véve a felsőfok letétele még másodikban.  

Szabadidőmben szeretek zenét hallgatni és ha időm en-
gedi, sétálni. A családommal és a barátaimmal nagyon sok 
időt töltök. A tovább tanulást illetően még nincsenek konk-
rét terveim e egy diplomát mindenféle képpen szeretnék.

A Duna sokat jelent számomra mivel egész életemet elkí-
séri.  A váci és pesti Duna parton is nagyon sok időt töltök. 
Az itt töltött időm során sikerült megismerkednem Sződli-
gettel.Részmunkaidős nyári diák munkára jelentkeztem és  
Juhász Béla polgármester irányítása alatt töltöttem el itt egy 
hónapot. 

Ritzl Attila Krisztián vagyok, Sződligeten élek, ide 
jártam óvodába, általános iskolába. Nyolcadik osztály után 
felvételt nyertem a Boronkay György Műszaki Szakközép-
iskola, Gimnázium és Kollégium angol előkészítős osztá-
lyába. Ezután programozói szakot választottam, amit azóta 
sem bántam meg. Eddigi tanulmányaim alatt megszereztem 
egy angol középfokú nyelvvizsgát, és ötösre érettségiztem 
informatikából illetve angolból. Elismerésben is részem volt, 
tanulmányi eredményemért és versenyzésért oklevelet kap-
tam. Szeptembertől spanyolt tanulok, amit már nagyon vár-
tam. Igyekszem minden tantárgyból helyt állni, középiskola 
utánra egyelőre nincs tervem.

Pihenésként legszívesebben olvasok, fényképezek, illet-
ve barátokkal töltöm az időmet, ha épp nem a családommal 
kirándulok. Érdeklődési köröm sok mindenre kiterjed, kezd-
ve a gazdasági élettől egészen a repülésig. Nagy álmom, 
hogy pilóta legyek, ám ez egyelőre nem tűnik kivitelezhető-
nek. Sződliget számomra nagyon sokat jelent.  A Duna-par-
ton nagyon sok időt töltök, főleg fényképezéssel. Csodálatos 
természeti adottságokkal rendelkezik a mi nagyközségünk

Cikkeim és ez az írás is azért került az újságba, mert 
részmunkaidős nyári diákmunkát végeztem augusztusban, 
Juhász Béla polgármester úr irányítása alatt. Nagyon élvez-
tem minden feladatom elvégzését, tervezem, hogy jövőre is 
jelentkezem. 

Az ifjúság tolla 

A meleg csodákra képes,higgyék el idegen embe-
rekből pillanatnyi ismerőst,barátot csinál. A met-
rón elcsigázott középkorú hölgy ül szembe vele 
lehuppan egy igen csinos húszas éveiben lévő leány. 
Arcán a fájdalom, diszkréten igyekszik a cipője által fel-
tört sebet összehajtogatott papír zsebkendővel gyógyíta-
ni. A középkorú hölgy kis ideig táskájában kutat, majd 
szó nélkül átnyújt valamit a lánynak a szemközti ülésre. 
A lány meglepődik, aztán mosolyogva nyúl a „valami” 
után. Némán köszöni a ragtapaszt és néz a közben meg-
állóba érkezett metróról leszálló hölgy után.

VANNAK! HOGY MIK VANNAK! HOGY 
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Igen nagy örömömre szolgált, hogy 
a mostani számba készült interjúkat 
az ifjú nemzedék írta. Róza és 
Attila nyári  diákmunka keretében 
dolgozott az önkormányzatnál és 
kapták, többek között feladatként, 

régi  óvónénijükkel és tanítóikkal az interjú készítését. 
Mit kérdez egy volt diák…mire kíváncsiak ifjú felnőttként, 
kiderült írásaikból…és, hogy kik ők, nagy szerénységgel, 
kérésünkre ennyit árultak el magukról:

Pillanatképek  
az iskolai napközös  

táborból
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Tisztelt Fördős Attila!
Miután az árvízi témában küldött leg-
utóbbi két levelemre nem válaszolt, 
ezúttal a nyilvánosság előtt szólítom 
meg Önt, remélve, hogy legalább az 
érintett polgárokért való aggódás közös 
nevezőt jelent Vác és Sződliget polgár-
mestere számára.

Polgármester úr!

Értetlenül állok a Duna váci szakaszát 
érintő tervezett mobilgát projekt siker-
telen lezárása előtt. 

Miután Sződliget sikeresen pályázott 
és megépítette saját árvízi védőművét, 
két levélben is tájékoztatást kérve kez-
deményeztem tapasztalataink kölcsö-
nös hasznosítását. Vezérelt az a tény, 
hogy a Duna összeköti településeinket, 

Hogy a Duna csak a medrében kössön össze

NYÍLT LEVÉL 
Vác polgármesteréhez

az esetleges árvízi katasztrófa elkerü-
lése csak összehangolt védekezéssel 
lehetséges. Polgármester úr – ÖN VÁ-
LASZRA SEM MÉLTATOTT!

Az idő haladtával ugyanakkor – sok 
sződligeti lakoshoz hasonlóan – ag-
gódva tapasztaltam a váci árvízi beru-
házás leépülését. Az eredeti elképzelés 
szerint a fegyháztól a Gombás-patakig 
terjedő mobilgát rendszeren túl a pata-
kon zsilipek épültek volna, és részben 
megoldódott volna Vác-dél védelme 
is. Aztán ebből a mobilgáton kívüli el-
képzelések már ígéretek szintjén is ké-
sőbbi megvalósulást tartalmaztak, egy 
esetleges újabb pályázatot és az azon 
való sikeres indulást feltételezve. Majd 
„szakaszolásra” került a sor, mely sze-
rint a váci rév és a Gombás-patak kö-
zötti rész is átkerült volna az új uniós 
ciklusra. (Ekkor már a patakzsilipelés 
és Vác-dél „elfelejtődött”.)

A legújabb hírek szerint viszont a 
fegyház és a rév közötti mobilgát sem 
valósul meg. Ahogyan az önök sajtó-
közleményében olvasom: majd 2020-
ig valamikor kormányfinanszírozásból. 

Tisztelt Fördős Attila!

Sződligeti polgármesterként aggódom 
a dolgok ilyetén alakulása miatt, mert 
sok, településünkön élőt is érinthet a 
váci árvízi védekezés. A 2013-as árvíz 
idején jórészt sződligeti erőforrások-
kal védtük meg Vác déli határán fekvő 
ingatlanok nagy részét, ehhez komoly 
segítséget nem kaptunk a várostól. 
Nagyközségünk megválasztott veze-
tőjeként a nyilvánosság előtt kérem: 
KONKRÉT tényekkel álljon elő és tájé-
koztassa a váciakat és a sződligetieket, 
hogy pontosan milyen elnyert uniós 
pályázat alapján állítja a váci városve-
zetés, hogy a tervek (és milyen műszaki 
tartalmú tervek?) megvalósítása finan-
szírozható. Kérem, adjon választ arra 
is, hogy a váci területen megépíthető, 
váci és sződligeti ingatlanok védelmét 
szolgáló rendszerre jut-e a forrásokból?  

POLGÁRMESTER ÚR, MIKOR, MI-
LYEN PÉNZBŐL ÉS MILYEN ÁRVÍZI 
VÉDMŰ JÖHET LÉTRE VÁCON? 

Ugyanis – úgy gondolom, a váciak 
és a sződligetiek egyaránt azt vallják - 
addig jó, amíg a Duna csak a medré-
ben köt össze minket!

Sződliget, 2015. 08. 28.

Üdvözlettel:
Juhász Béla
Sződliget polgármestere
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak.akik szeretett éde-

sanyám (nagymama)  
KAtOnA lászlÓnÉ szül.: Kiss Simon Éva 

temetésén megjelentek,  
utolsó útjára elkísérték és gyászunkban osztoztak.

vitézné Katona Éva és gyászoló családja

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki Mindenkinek, 
akik 2015. augusztus 29-én 

Kiss istván temetésén részt vettek. 
Gyászoló család

Szent Mihály

www.szent-mihaly.atw.hu

Kegyeletszolgáltató
Teljeskörű temetkezési szolgáltatás

Éjjel-nappal:

06-70/315 29 99 06-30/716 97 01;

Helyi szám: 06-27/388 862
web:

Bemutatóterem: 2134 Sződ, Dózsa György út 168.

Újra megnyitotta kapuit a sződligeti óvoda apraja és 
nagyobbja előtt. Feltöltődve, élményekben gazda-
gon tértek vissza gyerekek és felnőttek, hogy ismét 

együtt éljék meg a vidám hétköznapokat.
Jó egy kicsit visszagondolni arra, hogy tavaly mennyi cso-

dás dolog történt itt, ami lendületet adhat erre a tanévre is.
A vadonatúj óvodaszárny megtelt gyerekzsivajjal és egy-

ben a nevelőtestület is gazdagodott két új, lelkes óvónéni-
vel.

Óvodánk 1 500 000 forintot nyert a környezettudatosság 
támogatására elkészített DDC Zöld megoldás pályázattal. 
Ebből elkészült egy oktatópavilon, melyben rendszeresen 
tartunk természeti megfigyeléseket és mikrocsoportos fog-
lalkozásokat. A Föld Napján - szülői összefogással  - az óvo-
da előkertjét és a virágládákat beültettük évelő növények-
kel, s mára már minden talpalatnyi földet fű borít. Elkészült 
a régóta áhított kerti tó is, melyet a Víz Világnapján betele-
pítettünk tavirózsákkal és halakkal. Az óvodakert egész te-
rületén megtalálhatóak a Madárbarát Mintakert Tanösvény 
madár- és kisállatvédelmi eszközei (odúk, mesterséges fész-
kek, békavár, süntanya) és a hozzájuk tartozó oktatótáblák. 

„ Hej, óvoda, óvoda, 
de fényes az ablaka, 
de tágas az ajtaja,...”

Mindezek ünnepélyes átadásán örömmel láttuk vendégül a 
DDC munkatársait, Juhász Béla polgármester urat, a képvi-
selő testület tagjait, a Szülői Munkaközösség lelkes tagjait 
és mindazokat, akik adományaikkal, kétkezi munkájukkal 
segítettek. Az ünnep fényét emelte az újonnan szerveződött 
óvónői kórus és az óvónői hangszeres duó (cselló, fuvola) 
közös muzsikálása. Meghitt pillanatok részesei lehettünk.

A tanév során nemcsak óvónői kórus, hanem bábcsoport 
is alakult, mely két ízben- a Mese Világnapján és Mikulásvá-
rás alkalmával- adott színvonalas bábelőadást az ovisoknak.

A tanévet egy vidám, új hagyományt teremtő rendezvény-
nyel zártuk, a György Napi Vigalommal.

Ez alkalommal a nagy- és középső csoportos gyermekek 
adtak műsort, majd hagyományőrző táncház, kézműveske-
dés és ügyességi játékok várták gyerekeket.

Ebben a tanévben is tartalmas és igényes programokkal, 
rendezvényekkel készülünk. A bábcsoport újabb két előa-
dást, az óvónői énekkar újabb kórusműveket próbál. Sike-
res pályázat esetén beindulhat óvodánkban az Erdei Óvoda 
program, és a tanév második felében újra pályázunk a Zöld 
Óvoda cím megtartásáért.

Az elkövetkezendő tanévre minden apróságnak boldog 
ovis napokat, a szülőknek megnyugvást és minden kollégá-
nak örömteli, sikeres munkát kívánunk!

Fazekasné S. Mónika óvodapedagógus
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Az idén is megrendeztük négy 
hetes nyári gyermektáborunkat. 
A program összeállításánál arra 

törekedtünk, hogy a gyermekeket szí-
nes élményekkel gazdagítsuk. A tavalyi 
tapasztalatok alapján a kirándulások és 
a szabadtéri programok iránt nagyobb 
volt az érdeklődés,mint a kézműves 
,helyi programok iránt, ezért az idén 
erre nagyobb hangsúlyt fektettünk, 
többször mozdultunk ki a faluból, so-
kat kirándultunk.

Az első héten  nagy létszámmal 
indultunk el a kerékpártúrára , a váci 
Püspöki Palota volt az úti célunk. A 
palota ódon termeit idegenvezetővel 
jártuk végig, a kertben megnézhettük 
megyés püspökünk házi kedvenceit, 
a nyulait, kecskéit, szamarait. A négy 
hét alatt kétszer is főztünk a fiatalok 
bevonásával a Közösségi Ház udvarán. 
Megismerkedhettek a batikolás forté-
lyaival , egy másik kézműves foglalko-
zás alkalmával pedig megtanulhatták a 
quilling technikát (papírdísz készítés). 

Az idén is kangoozhattak a Fittness-te-
remben Unger Tímea aerobic edzővel, 
krikettezhettek Putnoki Gabriellával és 
segítőivel.  Meglátogattuk a Visegrá-
don a Fellegvárat és voltunk moziban 
is Budapesten. A gyermekek igényeit 
figyelembe véve úgy döntöttünk, hogy 
több napos kirándulást szervezünk 
Nagybörzsönybe. A táborozók közül 
többen először voltak több napig távol 
a szüleiktől, először aludtak idegen he-
lyen, ezúttal kipróbálhatták önállósá-
gukat. 

Az erdei élet, a hűs patak, a kisvas-
út, az esti tábortűz mellett három napig 
természet közeli életet éltünk. Végig-
jártuk a falu nevezetességeit is, meg-
néztük a Vízimalmot, a Szent István 
templomot és a Bányász templomot 
és múzeumot. A helyi programok al-
kalmával a rajzkedvelők Benk Katalin 
festőművész vezetésével rajzolhatták 
le Sződliget Fő terét. Adamecz Zoltán 
ifjúsági segítő és helyi lakos a Váci 
Pandák csapatával bemutatták, hogy 

milyen az amerikai foci, akinek kedve 
volt ki is próbálhatta a játékot. Ismét 
volt ügyességi játék Parádi Melinda ve-
zetésével. Ellátogattunk a Floch-pusz-
tára a tangazdaságba, ami egy igazi 
gyermekparadicsom. Lovakat, újszü-
lött bocikat simogathattak a gyerme-
kek, beülhettek a traktorokba. Utolsó 
héten a Mentőmúzeumot látogattuk 
Budapesten, ahol a magyarországi 
életmentés történetével, eszközeivel 
ismerkedhettek meg a fiatalok és meg-
nézhették az 1956-os Pincekórházat is. 

A váci Értéktárban múzeumpeda-
gógus vezetésével Hincz Gyula fest-
ményeit, Gádor István kerámiáit néz-
hették végig és megismerkedhettek az 
öntöttvas művesség 19. századi tárgya-
ival. A záróünnepségen nagy sikerrel 
mutatták be a tábor ideje alatt tanult 
táncot a lányok. Tábornyitón és a zá-
róünnepélyen is Faludi Szilvia énekelt, 
aki erőteljes hangjával jó hangulatot 
teremtett. Vele búcsúztattuk nyári él-
ményeinket.

A Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő 
nyári táborának eseményei
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Mi motivál téged a tanulásban?
Viola: - Néha azt a kérdést teszem 

fel magamnak, hogy miért ne tanulnék? 
Amit itt, általános iskolában megtanu-
lunk, arra alapozzuk majd az elkövet-
kezendő évek tanulmányait, valamint 
a hétköznapi életben is hasznát vesz-
szük. Nem árt, ha valaminek tudjuk 
a magyarázatát, és ha valamit látunk, 
hallunk, olvasunk, azt is tudjuk mihez 
kötni, elhelyezni a fejünkben. Miután 
megtanultam egy-egy leckét, jó érzés-
sel töltött el, hogy már ezt is tudom.   A 
jó eredmény eléréséhez hozzájárult az 
is, hogy nagyon lelkiismeretes és kitar-
tó vagyok, és mindig meg szeretnék fe-
lelni magamnak.

Milyen eredmények alapján érted el 
ezt a címet?

Petra: - Először is szeretném megkö-
szönni a sződligeti iskola tanárainak, 
hogy úgy gondolták, érdemes vagyok 
erre a címre. Tavasszal voltam egy or-
szágos műveltségi versenyen az isko-
lai csapattal, ahol második helyezést 
értünk el. Tavalyelőtt ugyanezt a ver-
senyt megnyertük. Több fordulós volt, 
egész évben készültünk rá. Minden év-
ben indulok - hol egyéniben, hol cso-
portban - a Dunakanyar Népművészeti 
Versenyen. Itt is szép eredményeket 
sikerül elérnem. Szerintem ezért is és 
még talán a jó jegyeim miatt érdemel-
tem ki. 

János: - A sportban és a tanulmánya-
imban országos szinten elért eredmé-
nyeim után. Alsósként és ötödikesként 
is elértem pár tantárgyban szép sikert. 
Országos ének versenyen 2014-ben 
1., 2015-ben 2. helyezést értünk el 
társaimmal. Kenuzásban pedig voltam 
országos diákolimpiai bajnok és vidék-
bajnok. Korosztályos országos bajnok-
ságokon pedig jó helyezéseket értem 
el.

Sződliget kiváló diákjai
Az idei falunapon Juhász Béla polgármester négy sződligeti 
tanulónak adta át a SZŐDLIGET KIVÁLÓ DIÁKJA címet: 

PUSKÁS PETRÁNAK, KRÖEL-DULAY VIOLÁNAK,  
GÖNCZÖL JÁNOSnak és KOVÁCS MÓRICNAK

Ismerkedjünk meg büszkeségeinkkel!

Móric: - Az idei évben matematiká-
ból értem el megyei és országos ered-
ményeket, illetve az iskolai tanulmányi 
eredményem is jó lett. A Zrínyi mate-
matika versenyen országos 5., a Pan-
gea matematika versenyen országos 3., 
tavaly a Kalmár László matematikaver-
senyen országos 4. helyezést értem el.

Melyik tantárgy érdekel a legjobban 
és miért?

Viola: - Úgy igazán nincs kedvenc 
tantárgyam. Amelyiket azonban job-
ban szeretem az a rajz, matematika, 
irodalom és a biológia. A rajz azért, 
mert szabadidőmben is sokat foglalko-
zom vele, a biológia pedig azért, mert 
Miklós Gimnáziumba felvettek, ezt 
jelöltem meg elsőnek. Az első évben 
nagyrészt angolt és németet fogok ta-
nulni. Reményeim szerint jövőre meg-
szerzem a nyelvvizsgát is.

Petra: - Az angol, mert szeretek 
nyelvet tanulni. És a matek, de azt nem 
tudom megindokolni, hogy miért. A te-
sit is szeretem, mert imádok mozogni!

János: - A matematika és a fizika, 
mert hasonlítanak és számolni nagyon 
szeretek. Meg a testnevelés, mert a test 
karbantartására is sok időt kell szánni.

Móric: - A legjobban a matematikát, 
az informatikát és a német nyelvet sze-
retem, talán azért mert jól mennek, de 
nagyon várom már, hogy fizikát, kémi-
át vagy történelmet tanulhassak.  

Mit sportolsz? Milyen eredményeket 
értél el?

Viola: - Már tíz éve táncolok a Gö-
döllő Táncgyüttesben. Egy-egy nép-
tánc foglalkozás – ami két és fél órás 
– olyan fárasztó, hogy a sportok közé 
is sorolhatnánk. Már sok szóló és cso-
portos táncversenyen, valamint fesz-
tiválon voltunk versenyezni, fellépni, 
az ezeken elért szép sikerekre nagyon 
büszke vagyok.

Petra: – Ovis koromtól foglalko-
zom a balettel Nemzetes Gabi néninél 
a váci Jeszenszky Balett óráin. Itt, a 
sződligeti iskolában pedig társastáncot 
tanulok. Voltunk már versenyeken is és 
eddig még mindig dobogósok lettünk. 
Nagyon szeretem csinálni!

Mi a kedvenc szabadidős tevékeny-
séged?

Viola: - Szabadidőmben szeretek 
kézműveskedni, rajzolni és olvasni, va-
lamint túrázni is. Szeretem a természe-
tet, így az állatokat és a növényeket is. 
Így hát nem csoda hogy vannak háziál-
lataim, akikkel szintén szívesen töltöm 
az időt. Kedvenc időtöltéseim közé so-
rolhatom még a meseírást is, ahol sza-
badon engedhetem a fantáziámat. 

Petra: - Nagyon sokat olvasok. De 
zenét hallgatni és énekelni is nagyon 
szeretek.  Sokat járunk moziba, szín-
házba, kirándulni. Nyáron még a ke-
resztrejtvények is előkerülnek. 

János: - Igazán nincs külön ilyen, 
a kenuzás a hobbim, ha vehetjük ezt 
az aktív sport mellett szabadidős tevé-
kenységnek

Móric: - A kedvenc időtöltéseim az 
olvasás - a kedvenc íróm Jules Verne - a 
fényképezés, matematikai feladatok meg-
oldása, zongorázás, és a programozás.

Milyen terveid vannak a tovább ta-
nulással kapcsolatban, mi szeretnél 
lenni?

Petra: - Szeretném elvégezni az 
egyetemet, de azt még nem tudom, 
hogy melyiket. Talán az orvosit, de ez 
még nem biztos. Érdekel az írás is. 

János: - Szeretnék több egyetemet 
elvégezni a gimnázium után és valahol 
pénzügyi téren szeretnék elhelyezkedni. 
A Boronkay György Szakközépiskola és 
Gimnáziumba felvételiztem sikeresen, 
ahol a német haladó-angol kezdő nulla-
dik osztállyal indulok, majd gimnázium-
mal folytatom tanulmányaimat.

Móric: - Valószínűleg Informatikus, 
ehhez fogok iskolát választani, de ezen 
belül még nem igazán tudom, hogy 
milyen területtel szeretnék foglalkozni, 
mert sok minden érdekel.

Önkormányzati ügyvéd,

dr. Almási Csaba, 
fogadóórája: 

hétfőn 16,00-17,30
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Napközis tábor
Táborunk nem egyenlő a napközis ügyelet-
tel. Minél több színes programot kínálunk a 
gyerekeknek. Egyik fő irányvonalat a moz-
gás adja. Az óriási sorversenyek, labdajáté-
kok nagyon jó hangulatot keltenek. Minden 
évben kerékpáros kirándulással indítjuk a 
programunkat. Idén Vácra mentünk, meg-
néztük a város Főterét, kavicsokat gyűjtöt-
tünk a Duna-parton, melyeket kézműves 
foglalkozáson használtunk fel. Kirándul-
tunk Budapestre is a Tarzan Parkba, ahol 
egy hatalmas játszótér várta a gyerekeket és 
ellátogattunk  Mini Poliszba, ahol a gyere-
kek különböző foglalkozásokat próbálhat-
tak ki. Utolsó napunkon egy tangazdaságba 
látogattunk el, ahol különféle házi állato-
kat, konyhakertet, gyümölcsöst nézhettek 
meg a gyerekek. A tábor reggeltől délutánig 
folyamatos programokkal színesíti meg a 
nyári szünet első hetét. A gyerekek szívesen 
jönnek és a tapasztalat azt mutatja, hogy, 
sokan első osztályos koruktól egészen ne-
gyedikes korukig visszatérő résztvevői a tá-
bornak. Az étkezést sikerült az iskola kony-
háján megoldanunk. Jóleső visszajelzés a 
gyerekek felől, hogy délután, amikor jön-
nek értük szüleik, nem akarnak hazamen-
ni. A tábor közösségformáló hatása teret ad 
arra, hogy a gyerekek jobban megismerjék 
egymást, tudjanak jól, csapatban együttmű-
ködni, játszani. 

Dudás Krisztina tanárnő

Angol - kézműves tábor
A napközis tábor után, hagyományszerűen 
idén is az angol-kézműves tábor követke-
zett McBrayer Anna (Panka néni) és Plank-
né Válint Ingrid tanárnő vezetésével. A je-
lentkezők száma az eddigi legmagasabb, 
45 fő volt, melyből az első és második 
osztályosok voltak a legtöbben. Délelőttön-
ként három játékos angol órán vettek részt 
a gyerekek, ahol elsősorban a szókincsfej-
lesztés és beszédkészség fejlesztése volt a 
középpontban, délután pedig gyönyörű 
kézműves munkák készültek. Volt például 
póló és baseball sapka díszítés, üvegfestés, 
nemezelés   és ajtó dísz készítés.  Az angol 
táborosok részt vehettek az udvar falának 
átfestésében is, ahol örökre otthagyhatták 
kézlenyomataikat. Az angol tábor visszaté-
rő fő programja - a baseball oktatás - idén 
is a kedvenc  volt. A nagy hőség ellenére 
a gyerekek nagyon lelkesen próbálták el-
sajátítani a baseball alapjait az amerikai 
oktatóktól.

A tábor sikerességét alátámasztja egy 
kis elsős véleménye:” bárcsak ilyen lenne 
minden nap az iskolában”. Köszönjük a 
dicsérő szavakat és a lelkesedést! Jövőre 
folytatjuk.

A Sződligeti Gárdonyi Géza  
Általános Iskola nyári programjai

Iskolai Diák Önkormányzat 
(IDÖK) tábora (Bükkszék)

Az idei tábor résztvevői főleg felső tagoza-
tos gyermekek voltak (28 fő). Többen kö-
zülük már az előző években is táboroztak, 
de volt olyan diák is, akinek ez volt az első 
„igazi” tábora, amikor délután sem kellett 
elválni a társaktól. A bükkszéki helyszín 
ideális volt, hiszen gyönyörű területen fek-
szik, így bőven volt miből választani ki-
rándulási célt, valamint nagyszerű fürdési 
lehetőséget is kínál a terület. A jó időjárást 
igyekeztek is kihasználni a táborozók: ki-
rándulást szervezetek Magyarország leg-
magasabb csúcsára, Kékestetőre, valamint 
többször frissültek fel a bükkszéki strandon. 
Meglátogatták Recsken, a volt munkatábor 
területén kialakított Recski Nemzeti Em-
lékparkot, így történelmi ismereteik is bő-
vültek a táborozóknak. Az öt napos tábor 
olyan kikapcsolódást nyújtott, melyet csak 
így lehetett befejezni: Köszönjük szépen a 
tábor szervezőinek, Simonné Kelemen Má-
ria tanárnőnek, Dudás Krisztina tanárnőnek 
és Frankl György tanár úrnak. 

A táborozók beszámolója, elmesélése 
alapján az élményeket leírta: Kápolnainé 
Dégi Lívia, de az iskolánk honlapján meg-
található képek ennél színesebben mutat-
ják be a hét eseményeit.

Vízi tábor (Ráckevei-Duna) 
Iskolánkban idén nyáron szerveztünk elő-
ször vízi tábort. Helyszínnek a könnyen 
megközelíthető, mégis vadregényes, nyu-
godt vizű Ráckevei-Duna-ágat választot-
tuk. Tizenkét felső tagozatos diák, két pe-
da gó gus és két közösségi szolgálatosként 
részt vevő gimnazista élvezte a vizet, min-
den irányból. 

Víz, víz, víz … Két nap alatt fogadott 
túravezető segítségével, bérelt kenukkal, 
keményen evezve értünk le Szigetbecsé-
re, közben élveztük a vizet és a vízpartot 
a kenukból, élveztük a vizet fürdés közben 
a kis strandokon. Sátorhelyünk is vízparton 
volt, ahol a fürdés mellett horgászattal is 
próbálkoztunk. Csapatunk egy napra négy 

fővel kiegészülve Ráckevét és környékét 
először vízen fedezte fel, de a vizet nem 
várt irányból is megtapasztaltuk: egy vihar 
lezavart minket a vízről és kizavart éjszaka 
a sátrakból. 

A pihenőnapon fél napra elszakadtunk a 
víztől, kártya-, pingpong- és billiárd partyt 
rendeztünk táborhelyünkön. Délután visz-
szatért a víz életünkbe: Ráckevét egy gáton 
gyalogosan közelítettük meg, s egy helyi 
vízimolnár segítségével megismertük a te-
lepülés büszkeségét, a hajómalmot.

Az utolsó napot a ráckevei Aqua-
land-ben töltöttük, természetesen a meden-
cékben. Ügyességünket, erőnket próbára 
tette a vízi „mászóka”, a fáradalmakat kipi-
henni a termálvizet választottuk.

Búcsúzáskor az egyik táborozó meg-
kérdezte: jövőre is megyünk? Hát, ha van 
kedvetek …
(A táborról készült képek iskolánk honlap-
ján megtalálhatóak.)

Kröel-Dulayné Varga Magdolna

Nyár folyamán megszépült iskolánk udva-
ra és az aula fala is. Plankné Válint Ingrid 
tanárnő kreatív elképzelése alapján színes 
rajzok, ábrák, motívumok díszítik az eddig 
szürke telekhatárt. A festésben a tanárnő se-
gítségére voltak: Belák Borbála, Belák Do-
rottya, Plank Johanna, Plank Panna, Puskás 
Réka, Puskás Petra és Tóth Máté Benedek. 
Legérdekesebbek talán a gyermekek kezeit 
ábrázoló képek, ezeket a kézlenyomatokat 
az Angol-Kézműves tábor tagjai készítet-
ték. Igyekezni fogunk, hogy a képek által 
sugárzott vidámság, jókedv egész évben a 
tarsolyunkban maradjon. 

Kápolnainé Dégi Lívia
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AMI A TANÉVBŐL FONTOS
…a szünetek:

tanév menetrend – szünetek

A 2015/2016. tanévben a tanítási év 
– első tanítási napja 2015. szeptember 1. (kedd), 
– és utolsó tanítási napja 2016. június 15. (szerda). 

A tanítási napok száma általában száznyolcvan vagy 
száznyolcvanegy nap.

A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a 
nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott 
pedagógiai célra az általános iskolában öt, a 
nappali oktatás munkarendje szerint működő 
középfokú iskolában hat munkanapot tanítás 
nélküli munkanapként használhat fel, amelyből 
egy tanítás nélküli munkanap programjáról a 
nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai 
diákönkormányzat jogosult dönteni.

Az őszi szünet 2015. október 26-tól  
2015. október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 
nap 2015. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első 
tanítási nap 2015. november 2. (hétfő).

Kemence átadás
2015. augusztus 15.

2015. augusztus 30. 

Veterán autók találkozója.

A MIÉNK ITT A TÉR program-
sorozat keretében 2015. július 24-
én Somogyi István zenélt a téren. 
Ezúton is köszönjük a kellemes 
estét Istvánnak, aki felajánlásként, 
mindenki jókedvéért, igazi öröm 
zenéléssel lepte meg a térre látoga-
tókat.
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Egy község rendezvényeinek életé-
ben kiemelt helye van a „Falunap-
nak”.Pénzt, paripát, fegyvert nem 

sajnálva szerveződik a mulatság egy-
szer az évben minden lakó jókedvére. 
Szerződünk, szervezünk, tárgyalunk, 
gyártunk és izgulunk az idő a közönség 
a hangulat meg minden miatt. Aztán 
elérkezik a nap és minden porcikánk 
arra koncentrál, hogy kisüssön a Nap. 

Az idén sikerült. Kellemes idő, lát-
hatóan vidám emberek a rendezvény 
egész ideje alatt sok-sok érdeklődő a 
téren és környékén. Az idén „latinosra” 
vettük a figurát sok tánccal, zenével, 
látványos befejezéssel. Díszítettük a 
résztvevőket virágfüzérrel és megmu-
tattuk, hogy játék közben is sokat le-
het tanulni, jelen esetben a fogyatékkal 
élőkről. Boldogok voltak a jutalma-
zottak és velük örültek a jutalmazók. 
Láthattuk ügyesen táncoló és lovagló 
gyerekeinket. Megcsodálhattunk vi-
lághíres batik képeket. A visszajelzé-
sekből azt gondoljuk sikeres volt ez 
a nap a csúszás és éjszakába húzódó 
tombola ellenére. Köszönjük minden 
segítőnek a munkáját és résztvevőnek 
a jelenlétét. Jövőre újra ugyanitt… ta-
lálkozzunk a téren!

Cris

2015. Sződliget  
Falunap Támogatói:

 1. Gyógyszertár
 2. ETA Vegyesbolt
 3. Háztartási Bolt
 4. Zöldség Bolt (Szabadság tér)
 5. Virágbolt (Szent István utca)
 6. Önkormányzat
 7. Rábai Cukrászat
 8. Borostyán ABC
 9. Borostyán Virágbolt
10. Ezerjó Vinotéka ABC
11. Barkácsbolt
12. Egzotikus áruk boltja
13. Böbe bolt
14. Virágbolt (Dunai Fasor)
15. Saci Vegyesbolt
16. Soti Horgászbolt
17. CBA
18. Kínai Bolt

TISZTA UDVAR  
RENDES HÁZ  

2015. Sződliget”  
nyertesei

1.  dr. Neszmélyi László  
Sződliget, Tinódi u. 22. 

2.  Szász Attila  
Sződliget, Arany J. u. 1.

3.  Milák István  
Sződliget, Meggyfa u. 2.

4.  Füzesi Fruzsina  
Sződliget, Pacsirta u. 1/A

(a nyertes kertek fényképeit a 
hátsó borítón megtekinthetik)

Falunap
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sportolási lehetőségekért. Ingyen kapták a felszerelést, a lab-
dát, a táskát, a törülközőt és térítésmentes volt az edzés is.”

Juhász Béla rátért a szükséges változtatásokra is. Mint 
mondta, tovább sajnos nem tartható fenn az ingyenesség 
gyakorlata. Fájdalmas döntéseket kell meghozni, hiszen 
válság közeli helyzetbe került a sportegyesület. A döntések 
meghozatalához és a végrehajtás levezényeléséhez szük-
ség volt egy válságmenedzserre. Mint megtudtuk, felkérték, 
hogy személyesen segítsen egyenesbe hozni a dolgokat.

Az eddig megtett intézkedésekről polgármesterünk el-
mondta: a foci ügyében megállapodott a Dunakanyar Ré-
gió SE-vel, melynek szakemberei edzéseket fognak tartani a 
gyerekeknek – a kezdetben két korosztály számára. A spor-
tolók a gyermekbajnokságban Sződliget nevében indulnak 
majd. Az ifjúsági meccseket Sződligeten fogják lejátszani, 
így nem maradnak foci nélkül a helyi sportbarátok. A te-
niszpályákat egy profi üzemeltető kezébe adják, aki oktatást 
és versenyeket fog szervezni már most ősszel. A kajak-ke-
nu vonatkozásában egy váci sportegyesülettel és a korábbi 
edzővel, Gönczöl Jánossal is megtörtént az egyezség, ennek 
eredményeként már nem csak kenu-, de kajakoktatás és ver-
senyzés is lesz Sződligeten.

Juhász Béla összefoglalásként úgy értékelt, hogy a ne-
hézségek leküzdéséhez mindenképpen új szemléletre van 
szükség. „A versenysport dotálása és prioritása helyett in-
kább a tömegsportra kell koncentrálni. Ameddig nem ren-
deződik teljesen a helyzet, amíg nem építünk betonkemény 
alapokat, nem tudunk új beruházásokat, fejlesztéseket vál-
lalni. Az anyagi bizonytalanság ugyanis gyermekeink testi 
fejlődését, mozgásigényének kielégítését, sportolását ve-
szélyeztetné. Minden figyelmet a működtetésre, az adott 
lehetőségek kiaknázására fordítunk. A költségeket fedezni 
szükséges. Mindennek ára van, ám ez egyben azt is bizto-
sítja, hogy így nagyobb megbecsülés, takarékosság és óvó 
figyelem övezi majd a sződligeti sportélet feltételrendsze-
rét.” – zárta ismertetőjét Juhász Béla polgármester. 

Sokan, sokfélét találgattak az utóbbi időben. Szóbeszéd-
ként terjedt, hogy megszűnik a helyi foci, sőt: azt állították 
többen, hogy megszűnik az egész sportélet Sződligeten... 
Ennek jártunk utána és kértünk a polgármestertől egy be-
számolót a történtekről, az események hátteréről, illetve a 
jövőképről.

„Négy évvel ezelőtt kötött szerződést Sződliget önkor-
mányzata a Sport, Mozgás, Élet Tömegsport Egyesülettel 
(SMTE) a Duna parti sportpálya működtetésére.” – kezdte 
a múltidézést Juhász Béla. „A feltételünk az volt, hogy egy 
évtized alatt tízmillió forint összegű beruházást hajtsanak 
végre a sport területén, úgy, hogy a létrehozott értékek ezt 
követően a település tulajdonába mennek át.

Mint azt tapasztalhattuk, hatalmas lépésekkel kezdődtek 
meg a fejlesztések. Öntözőrendszer került a focipálya füve 
alá, felépült a salakos edzőpálya, megduplázódott a tenisz-
pályák száma. A teniszversenyeket szerveztek, gyermekvá-
logatott lett egy sződligeti kajakos és bajnokságot nyert a 
focicsapat.

Az egyesületet újabb és újabb fejlesztésre ösztönözték az 
elért eredmények. Már közel 20 gyerek lapátolta a vizet és 
85 gyermek járt focizni. Átlépték azt a kritikus határt, ahol 
már nem lehet „kispályázni”, ahol már a profiknál használa-
tos módszereket kell bevezetni. Ez nem történt meg.” 

Településünk polgármestere ezt követően rátért az emiatt 
felbukkanó, majd terebélyesedő problémákra is. „Hiába lett 
például a megyei harmadosztályban bajnok a felnőtt foci-
csapat, nem tudott az egyesület a magasabb osztály köve-
telményeinek megfelelni: nem tudott egy U19-es csapatot 
felmutatni, versenyeztetni. A focisták egy része viszont úgy 
gondolta, hogy szeretnék megmérettetni magukat egy maga-
sabb osztályban is, így eligazoltak. Voltak olyanok is, akik 
külföldön folytatták az életüket –igaz egészen más okok mi-
att. Mire eljött a nevezés időszaka, már csak öt játékos volt 
a sződligeti keretben. Tudni kell, hogy az elmúlt években 
egyetlen gyermeknek sem kellett fizetni egyetlen fillért sem a 

Szemléletváltás a sződligeti sport 
életben tartásáért

A győzelem pillanatai...
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A kivonat készült: Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képvise-
lő-testületének 2015. szeptember 11. napján a Sződligeti Közös 
Önkormányzati Hivatalban (Sződliget, Szent István u. 34 – 36.) 
16.00 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésén. 

Juhász Béla: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket, ked-
ves vendégeket és a televízió nézőit. Megállapítom, hogy a képvi-
selő-testület 6 fővel határozatképes.  Egy képviselőtársunk jelezte, 
hogy nem tud részt venni a mai testületi ülésen.

Mindenek előtt, szeretném kérni a jelenlévőktől, hogy egy per-
ces néma felállással emlékezzünk Németh Imrére, akivel öt évet 
dolgoztunk együtt az Idősek Tanácsában ahol alapító tag volt. Né-
meth Imre a közelmúltban hunyt el tragikus hirtelenséggel. (egy 
perces néma felállás.)
 
Ezt követően az alábbi napirendi pontokat tárgyalta a Képvise-
lő-testület:
1/a  Sződliget Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetésé-

vel kapcsolatos átcsoportosítások.
1./b  Sződliget Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása. 
2./  Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. fél-

évi teljesítéséről.
3./  Sződliget Nagyközség Önkormányzata és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotása.
4./  Sződliget Nagyközség Önkormányzatának az önkormányzat 

intézményei által biztosított étkeztetés intézményi térítési díjai-
ról szóló rendeletének megalkotása. 

5./  A szociális tűzifa támogatás szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása.

6./  A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kap-
csolódó kiegészítő támogatással összefüggő feladatokról. 

7./  Beszámoló a Képviselő-testület által átruházott hatáskörök gya-
korlásáról.

8./  Az Önkormányzattal szemben fennálló pénzügyi tartozások 
behajtása.  

9./  Napközi Otthonos Óvoda 2015/2016. évre vonatkozó munka-
terve és házirendjének elfogadása.

10/  Beszámoló a Gárdonyi Géza Általános Iskola 2014/2015. tan-
év működéséről, az iskola pedagógiai programjában meghatá-
rozott feladatok végrehajtásáról. A pedagógiai szakmai munka 
értékelése. A 2015/2016. tanév tervei. Az iskola működéséhez 
szükséges minimumfeltételek teljesülése. 

11/ Vis maior pályázat határidejének módosítása.
12/ Ügyvédi megbízási szerződés megkötése.
13/  A „ Tiszta udvar, rendes ház”  pályázat elbírálása.  
14/  Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához.
15/  Sződliget Nagyközség Vak Bottyán utcai útépítési érdekeltségi 

hozzájárulás megfizetése részletfizetési kérelme.

Hogyan alakult az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. 
félévi teljesítése?
Bácskai Edit a Pénzügyi Bizottság elnöke erről így szólalt fel: meg-
állapítottuk, hogy időarányos  a bevételek és a kiadások teljesítése.  
Az alacsonyabb teljesítéseknél még vannak el nem végzett felada-
tok. Összességében úgy vélem sem a kiadások, sem a teljesítés 
tekintetében nem tértünk el jelentősen az előirányzattól.
Sződliget Nagyközség Önkormányzata és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzata (SZMSZ) is módosításra került.

dr. Törőcsik Edit jegyző elmondása alapján erre a módosításra 

Összefoglaló Sződliget Nagyközség  
Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről

azért került sor, mert Sződliget Község Önkormányzatának neve 
Sződliget Nagyközség Önkormányzatára változott. A MÁK-hoz 
benyújtottuk a változás bejelentést erre vonatkozóan, azonban 
szükségesnek tartották az SZMSZ módosítását is.
A Sződligeti Hírforrással kapcsolatban is történtek módosítások, 
amit az SZMSZ-ben módosítani kellett. 

Miért emelkednek az étkezési térítési díjak? Erről is tanácskozott 
a Testület.
Juhász Béla: Mint Önök előtt is ismeretes bevezetésre került a 
37/2014. (IV.30.) EMMI  rendelet, amely részletesen szabályozza 
a közétkeztetésben naponta biztosítandó élelmiszereket, élelmi-
szercsoportokat.  
A jogszabály előírja pl. naponta két adag zöldség (burgonya kivéte-
lével) , vagy pl. két adag gabona alapú élelmiszer – ebből az egyik 
teljes kiőrlésű - fogyasztását. Előírja továbbá, hogy csak 100%-os 
gyümölcslé adható a gyerekeknek.
Sajnos az egészséges ételek többe kerülnek. A háttérszámítások 
alapján jelentősen – kb. 30%-al – megnőnek a nyersanyag költ-
ségek. 
Az elmúlt hónapban 5000 fős minta vétel történt, amelyből kide-
rült, hogy a gyerekek ízetlennek találták az új jogszabály alapján 
készült ételeket, az új összetevők is idegenek a gyerekeknek. Mi-
vel a gyerekek egy része idegenkedve fogadja az új ízeket, kb. 
1/3-ával megnőtt az el nem fogyasztott ételek aránya. Szeretnénk 
lehetőséget biztosítani arra, hogy a szülők megkóstolják az új jog-
szabály szerint elkészített ételeket.    
El kell mondanom, hogy itt Sződligeten hat éve változatlanok a 
térítési díjak. Igyekeztünk a legolcsóbb lehetőséget megtalálni a 
nyersanyagok beszerzésére. A mostani áremelkedés az
Óvodában napi 100 Ft-os, ez havi szinten 2.200.Ft. Tudom, hogy 
ez nem kis összes, de kérem a szülők megértését.
Az Önkormányzattal szemben fennálló pénzügyi tartozások be-
hajtását tárgyalta a Képviselő-testület. Tari Istvánné alpolgármester 
asszony elmondta: 
Készítettem évekre visszamenőleg egy kimutatást, amelyből lát-
szik, hogy szépen csökkennek a kintlévőségek.  2013. év ezen idő-
szakában 41 millió Ft, 2014. évben 36 millió Ft, ebben az évben 
28 millió forint a hátralékok összege. Úgy gondolom, az appará-
tusban történt változtatások jó hatással voltak az adóbevételeinkre. 
Az összeghatáron felüli tartozások darab száma is csökkent. Kö-
szönjük az adóügyi csoport színvonalas munkáját.

Sződliget ismét csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer-
hez. Önkormányzatunk által meghatározott pontrendszer alapján 
történik a pályázatok elbírálása. A pályázati űrlapot a kötelező 
mellékletekkel kell benyújtani önkormányzatunkhoz, amelyek 
a pályázó szociális helyzetére engednek betekintést. A pályázat 
kedvező elbírálása esetén az ösztöndíj egyik felét Sződliget Nagy-
község Önkormányzata, másik felét az Oktatási Hivatal finanszí-
rozza. A csatlakozó nyilatkozatot 2015. október 1-ig szükséges 
megküldeni a Támogatáskezelő részére. Ezt követően kerül meg-
hirdetésre, és a novemberi Képviselő-testületi ülésen bíráljuk el a 
pályázatokat.
És még egy pályázaton való indulásról döntött a Képviselő-testület:
Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályáza-
tot nyújt be a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlá-
sához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014.(IX.25.) 
BM rendelet alapján igényét benyújtja a 40 erdei m3 kemény lom-
bos fafajta mennyiségre.
(A teljes jegyzőkönyv megtalálható a község honlapján, nyomta-
tott formában pedig a polgármesteri hivatalban – szerk.)
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Sződliget művészei a helyi kiállításokon kívül szerte az 
országban viszik jó hírünket, 2015. szeptember 18-án 
Váckisújfalun mutatkoztak be művészeink, az alábbi cikk  
pedig Dvornik Gábor fotókiállításáról jelent meg,aki első 

Hírünket viszik...
kiállítását a sződligeti Közösségi Házban rendezte és ezt 
követően keltek útra a képek, első állomásként Lakitelekre 
érkezve.
„Lendvainé dr. Erki Mária, a Mákvirág Galéria tulajdonosa 
köszöntötte a kiállítás megnyitón a megjelenteket. Ahogy 
a falu gyógyszerésze fogalmazott: „Sződliget megérke-
zett Lakitelekre.” A megnyitóban közreműködött Szaba-
dos Zoltán bábművész, aki rikkancsnak öltözve, korabeli 
stílusban ismertette Dvornik Gábor sződligeti fotós, azaz 
fénnyel rajzoló munkásságát.

A kiállítást Kovács Krisztina, a sződligeti alkotóház ve-
zetője nyitotta meg. Kiderült, hogy Dvornik Gábornak a 
lakiteleki a második kiállítása, az első egy hónapja volt 
Sződligeten. Kovács Krisztina reméli, hogy a fotók ván-
dorútra fognak kelni. A bekeretezett fotók a megtekintés 
mellett eladásra is készültek, azonban a kiállítás megnyi-
tóján nem volt feltüntetve az áruk. A megnyitó napján 
Dvornik Gábor képei annyit értek, amennyit a jelenlévők 
érte szántak. Másnaptól viszont már árak is szerepelnek 
az egyes képeken…A fotókiállítás 2015. október 31-ig te-
kinthető meg a lakiteleki Mákvirág Galéria-Drogériában.”

( forrás:lakitelekma.hu)

Az ORSZÁGOS KÖNYV-
TÁRI NAPOK keretében 2015. 
október 9-én 10 órától 18 óráig 
Csere-bere,adok-veszek használt 
könyvek vásárát rendezzük a Kö-
zösségi Házban.Várunk minden 
érdeklődőt!
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Felelős kiadó: Sződligeti Közösségi Ház vezetõje, 
Tóthné Kovács Krisztina l A szerkesztőség és a 
kiadó címe: 2133 Sződliget, Szent István u. 29. l 
e-mail: hirforras@szodliget.hu l A szerkesztőség 
kéziratokat nem őriz meg. l Címlapfotó: Dvornik 
Gábor l Fenn tartjuk a jogot a beérkezett anyagok 
átszerkesztésére és rövidítésére. l A megjelenő 
hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal 
felelősséget. l A lapban megjelent anyagokhoz 
szerzői jogok kapcsolódhatnak. l Nyomdai elõké-
szítés és nyomdai munkák: Grafit Pencil Nyomda 
l ISSN 2062-3240

Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal
Tel: 27/590-095, 27/590-096, 27/590-236, Tel:/Fax: 27/590-236
2133 Sződliget, Szent István u. 34-36.

Vácrátóti Kirendeltség
2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.  Tel: 28/360-012

Név Telefonszám Mellék e-mail cím / Szakterület

Juhász Béla  polgármester 20/918-6406 101 polgarmester@szodliget.hu

Dr. Törőcsik Edit jegyző 20/203-1356 111 jegyzo@szodliget.hu

Fehér Irén 30/343-7563 114 feher.iren@szodliget.hu / Szociális 
ügyek, kereskedelmi tevékenység

Balázsovitsné Kovács 
Eszter

20/928-2401 102 hivatal@szodliget.hu / Igazgatási 
előadó

Mikes Judit 20/918-7485 106 mikesne.judit@szodliget.hu / 
Pénzügyi Csoport Vezetője

Nagy Lenke 20/802-7857 107 penzugy@szodliget.hu / Pénzügy, 
pénztáros

László Zoltán 20/932-7487 104 ado@szodliget.hu / Adóügyek

RutkayÉva 20/918-8516 113 muszak@szodliget.hu / Műszaki 
ügyek

Takács Lászlóné Edit 20/918-5042 103 ado@szodliget.hu / Adóügyek

Kevevári Attiláné 20/918-5397 115 penzugy@ szodliget.hu / Pénzügy

Zsótér Ambrusné Ilonka 20/918-5664 109
zsoter.ambrusne@szodliget.hu / 
Anyakönyv, népesség, hagyaték, 
temetési segély, köztemetés

Hidvéginé Petényi Éva 20/397-4062 112 iktato@szodliget.hu / Iktatás

Matyó Anikó  aljegyző 70/374-7262  vacratotph@vacratot.hu



Tiszta udvar,rendes ház győztesei

KÖNYVTÁRI HÍREK
Ezúton értesítünk minden kedves olvasni szeretőt,hogy to-
vább folytatjuk a „Könyvtár házhoz megy” szolgáltatásun-
kat. Bejelentkezés után  indokolt esetben  a könyveket ház-
hoz visszük (06-30-511-6260).

Tisztelt Állattulajdonosok!
Ezúton szeretném Önöket tájékoztatni, 

hogy Sződön új állatorvosi rendelő nyílik.

– Belgyógyászati ellátásra, 
– lágyszöveti műtétekre, 
– ivartalanításra, 
– védőoltásra, 
–  teljes körű kivizsgálásra  

van lehetőség.

A rendelő címe: 
Sződ, Dózsa György út 137.

(A főúton a Coop mellett.)

Rendelési idő: Hétfő, Kedd: 16-19h
 Szerda: 9-12h, Csütörtök, Péntek: 16-19h.

Várok szeretettel minden kedves Gazdit  
és Kedvencét rendelőmben.

Háznál történő ellátásra, valamint betegszállításra  
is van lehetőség!

Telefon: 06-20-598-9669
e-mail: drburanszki.barbara@gmail.com

Közösségi Ház programjai:
Jóga – hétfőn 17 órától
Pilates – hétfőn 18.30 órától
Jóga (Benis Krisztinával) – kedd 19 óra, csütörtök 8.20 óra
Ülő torna (csoporttorna) szerda 8.45
Távol Keleti Harcművészet –  Bujutsu-kai Kenshin-ryú  

szerda 17.30
Baba-mama klub csütörtök 10 órától
hétfő 9 órától, szerda 10 órától német (haladó) nyelvóra 
minden hónap első kedd Női nyugdíjas klub
minden hónap első csütörtök Férfi nyugdíjas klub
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