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Miénk itt a színpad



A Karácsony mindig is a szeretet, a boldogság és a meg-
hittség ünnepe volt. A karácsonyi időszak mindent és 
mindenkit megváltoztat. Jobban figyelünk családunk-

ra, barátainkra, embertársainkra. Az ajándékok vásárlása és 
az ünnepi készülődés izgalma nagyon kellemes, szívet mel-
engető dolog, azonban ezen az ünnepen mégis a szereteten 
van a fő hangsúly. Azokon a meghitt pillanatokon, melyeket 
szeretteinkkel együtt tölthetünk el. Egy bensőnkből eredő 
szóval, egy mosollyal, egy érintéssel sokkal többet tudunk 
kifejezni, mintha drága ajándékokkal halmoznánk el egy-
mást. Sok ember talán nem is tudja, mi hiányzik az életéből, 
pedig ez nem más, mint az igaz szeretet. 

A valódi ünnephez csak annyi kell, hogy szeretni, tisz-
telni tudjuk egymást. Hiába jön össze a család, a baráti 
társaság, ha az érzések felszínre kerülése helyett csak rideg 
ajándékozásból, vacsorából és egymást untató beszélgetés-
ből áll az „ünnep”. Kell, hogy legyen közöttünk egy kapocs, 
és ez nem más, mint a szeretet, egymás megbecsülése. Azt 

Tisztelt Hölgyeim, Uraim! 

Kedves Sződligeti Polgárok!
kérem, hogy Karácsony elmúltával se veszítsük el az ember-
ségünket, a másik iránti tiszteletünket, szeretetünket. Olyan 
jó lenne, ha az egymást összekötő érzelemvilágunkban az 
esztendő minden napján Karácsony lehetne!

Közeledve 2015 végéhez, szeretnék köszönetet monda-
ni mindazoknak, akik egész évben segítették településünk 
fejlődését és az önkormányzat munkáját. Így köszönöm a 
polgármesteri hivatal, az iskola, az óvoda, az egészségügy, 
a gondozási központ és a művelődési ház dolgozóinak a lel-
kiismeretes munkát. Köszönöm a lakosságnak, a civil szer-
vezeteknek a különböző társadalmi kezdeményezésekben 
nyújtott segítséget és aktív részvételt, az egyházaknak és a 
vállalkozóknak a támogatásukat.

Áldott Karácsonyt és sok boldogságot, jó egészséget 
kívánok Önöknek a következő esztendőre.

Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete nevében
Juhász Béla

polgármester

Szeretettel hívunk minden kedves sződligeti lakót 
2015. december 12-én 16 órától 
a főtérre Falukarácsonyunkra!
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A Tinódi utcában található Egészség-
ház szomszédságában november 5-én 
sor került az új kialakítású gyermekor-
vosi rendelő ünnepélyes átadására. 

Avató beszédében Juhász Béla 
polgármester mondott köszöne-
tet a tervezőnek, Bátori Melin-

dának, a beruházás koordinátorának, 
Rutkay Évának, az önkormányzat ré-
széről közreműködő műszaki vezető-
nek, Oláh Jánosnak, valamint a kivi-
telező cégnek. A polgármester végül 
kérte a sződligetieket, hogy legyenek 
büszkék a saját erőből, saját szakem-
bergárdával létrehozott fejlesztésre.

Miután Rutkay Éva műszaki munka-
társ ismertette a jelenlévőkkel a projekt 
létrejöttének fázisait, illetve az épület 
paramétereit, Juhász Bélával együtt 
közreműködött abban, hogy a szintén 
sződligeti, hét és fél éves Farkas Bol-
dizsár nagy taps közepette a szalag 
átvágásával felavassa a beteg gyermek-
társai számára épített orvosi rendelőt. 

Sződligeten korábban közös épü-
letben rendelt két fő háziorvos, egy 
gyermekorvos, illetve egy fogorvos. A 
járóbeteg-rendelés alkalmával megol-
datlan volt a fertőző betegségben szen-
vedő személyek elkülönítése.

A problémák megoldására és a be-
tegek érdekében átalakításra került a 
volt orvosi szolgálati lakás. Ebben évek 
óta nem lakott senki, állaga pedig rom-
lott. A munka eredményeképpen egy 
minden igényt kielégítő gyermekorvosi 
rendelő készült el. Az átalakítást nagy-
községünk saját forrásból, több mint 
17 millió forintból oldotta meg.

További gondot jelentett eddig, 
hogy megoldatlan volt a megfelelő par-
kolás az érkező betegek számára. Ezért 
a telken belül egy parkoló is kialakítás-
ra került.

A projekt kivitelezője egy helyi cég, 
a Lafkó Építőipari Kft. volt, amelyet 
beszerzési pályázat útján bízott meg 
az önkormányzat. Az átalakítás idén 
májusban kezdődött és október végén 
fejeződött be. 

Felavatták  
az új gyermekorvosi rendelőt

Háziorvosi rendelő, I. körzet 
Háziorvos: Dr. Barta Györgyi 
Cím: 2133 Sződliget, Tinódi u. 20. 
Tel: 27/352-067, 20/9412-549 
Rendelési idő:
Hétfő, Szerda, Péntek: 8.00-12.00 
Kedd, Csütörtök: 14.00-18.00

Háziorvosi rendelő, II. körzet
Háziorvos: Dr. Sipos Lajos 
Cím: 2133 Sződliget, Tinódi u. 20. 
Tel: 27/352-088, 20/9726-265 
Rendelési idő:
Hétfő, Szerda, Péntek: 8.00-12.00 
Kedd, Csütörtök: 14.00-18.00

Rendelési beosztás

Gyermekorvosi rendelő: 
Gyermekorvos: Dr. Bíró Emőke 
Cím: 2133 Sződliget, Tinódi u. 20. 
Tel: 27/352-543, 30/222-0307

Rendelési idő: 
Hétfő 8.00-12.00 
Kedd: 14.00-18.00 
Szerda, Csütörtök, Péntek: 8.00-11.00

Minden hónap 3. szerdáján továbbképzés!
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Mint az a cég közleményéből 
kiderül, az ügyfelek többsége 
rendszeresen befizeti számláit 

és nincs tartozása a hulladékszolgál-
tató társaság felé. Ezzel is elősegítve a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
színvonalas működtetését, a közegész-
ségügyi és járványügyi veszélyhelyze-
tek elkerülését és a környezetbiztonság 
fenntartását. Mindezek mellett sajná-
latos, hogy minden ötödik ügyfélnek 
díjfizetési tartozása van, és vannak, 
akik úgy veszik igénybe a szemétszál-
lítást, hogy nincsenek nyilvántartásba 
véve. Miattuk a cégnek mintegy 500 
milliós hiánya keletkezett.

Ha nem kapta meg a 2016-os 
szemétszállítási matricát
A közel félszáz településen mintegy 65 ezer ügyféllel kapcsolatban álló Zöld 
Híd Régió Nonprofit Kft. ezúton is tájékoztatja a sződligeti lakosokat, hogy a 
náluk keletkező hulladékot január elsejétől csak a 2016-ra érvényes matricával 
ellátott edényzet esetében tudja elszállítani.

A közszolgáltató ezúton is szeretné 
felhívni az érintett ügyfelek figyelmét, 
hogy amennyiben lejárt tartozásuk 
van, azaz nem fizették meg a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatás ellenérté-
két, számukra nem tudja biztosítani a 
2016-os évre érvényes matricát! Ahhoz 
tehát, hogy 2016. január 1-től a hulla-
dékokat el tudják szállítani, érvényes, 
2016. évi matrica szükséges.

A közszolgáltató ezek postázását 
2015. november 16-tól megkezdte. A 
Zöld Híd Régió kéri, hogy akinek tar-
tozása van, és emiatt nem kapta meg a 
matricát, az haladéktalanul vegye fel a 
kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. 

Ügyfélszolgálati telefon 
(kék szám): 

06-40-201-026, 
email: 

ugyfelszolgalat@zoldhid.hu

Mint esztendők óta rendszere-
sen, idén is megérkezett Sződ-
ligetre az immár húszéves 

partnertelepülési kapcsolatok kereté-
ben a németországi Wolterdingenből 
az a nagymennyiségű adomány, ame-

lyet a település vöröskeresztesei gyűj-
töttek a sződligeti rászorulók részére. 

Ismét több köbméteres, teli utánfu-
tó tartalmazta azt a hagyományosan 
kora ősszel ideérkező – a ruhaneműtől 
háztartási eszközökön keresztül szinte 

mindenféle tárgyat felölelő – gyűjte-
ményt, amelyet német barátaink adtak 
át október első hétvégéjén.

Mint korábban is, ezúttal ismét a he-
lyi Vöröskereszt aktivistái révén jutottak 
a helyi rászorulók az adományokhoz. 

A két évtizedes kapcsolat újabb állomása

Wolterdingen a németországi Fe-
kete-erdőben található, közigaz-
gatásilag 1971-től Vác testvér-
városához, Donaueschingenhez 
tartozik. Az első írásos emléke 
771-ben keletkezett: a St. Galleni 
okiratban említik először a nevét. 
Az 1700 lakosú település polgár-
mestere jelenleg Reinhard Müller. 
Az ő meghívására látogatott a te-
lepülésre idén májusban Juhász 
Béla polgármester is, de korábban 
több alkalommal utaztak ki sződ-
ligeti polgárok, szervezetek képvi-
selői is Wolterdingenbe.
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Októberi döntések
A tíz napirendi témát felölelő ülésen 
elsőként a grémium megalkotta az ön-
kormányzat intézményei által biztosí-
tott étkeztetés intézményi térítési díjai-
ról szóló rendeletét. 

Majd törvényi változás miatt felül-
vizsgálták az önkormányzat által ala-
pított Gondozási Központ család- és 
gyermekjóléti feladatok ellátásával 
kapcsolatos tevékenységét, feladatkö-
rét. Ez többek között kimondja, hogy 
„A Gondozási Központ, mint Sződliget 
Nagyközség által alapított és fenntar-
tott önálló intézmény továbbra is vál-
tozatlan intézményi formában műkö-
dik.” Valamint „A Gondozási Központ 
vezetője az új feladatoknak és a szer-
vezeti struktúrának megfelelően módo-
sítja az intézmény szakmai programját, 
házirendjét, szervezeti és működési 
szabályzatát és egyéb szabályzatait 
2016. január 1-ig.”

A folytatásban egyhangúlag elfogad-
ták a polgármester átruházott hatáskö-
rök gyakorlásáról szóló harmadik ne-
gyedéves beszámolóját, majd Tóthné 
Kovács Krisztina Közösségi Ház vezető 
ismertetőjét az intézmény működé-
séről. Miután megadták a tulajdonosi 
hozzájárulást az UVATERV Zrt. részére 
az M2 gyorsforgalmi út szennyvíznyo-
mócső kiváltásának engedélyezteté-
séhez, továbbá a VIA-FUTURA Mér-
nöki, Tanácsadó és Szolg. Kft. részére 
az M2 gyorsforgalmi úthoz csatlakozó 
útépítési engedélyezéséhez, illetve az 

Testületi ülések és lakossági fórum

ahhoz kapcsolódó vízépítési munkák 
vízjogi létesítési engedélyéhez, az ön-
kormányzat vállalta az M2 gyorsforgal-
mi út bővítésénél kialakuló új földutak 
megépítést követő tulajdonba vételét 
és kezelését. 

Mivel két terembérleti díjmérsék-
lésre is az évente történő – pénzbeli, 
illetve terembérleti támogatást célzó - 
pályázati kiíráson kívül érkezett kére-
lem, a képviselő-testület a közpénzek 
áramlásának átláthatósága érdekében 
ezeket nem támogatta. Az ülés zárása-
ként a váci Boronkay iskola ügyében 
hoztak támogató állásfoglalást, melyet 
külön cikkben ismertetünk. 

Novemberi határozatok
Az ülés első napirendi pontja során a 
nemrég elhunyt Németh Imre helyére 
az Idősek Tanácsába javasolták Tárnok 
Károlyt. A jelölt bemutatkozása után 
a jelenlévő képviselők mindegyike tá-
mogatta taggá válását. 

Törvényi szabályozás határozza 
meg a család- és gyermekjóléti felada-
tellátás mikéntjét. Ennek megfelelve a 
testület a következő határozatot hozta: 
„Sződliget Nagyközség Önkormány-
zata feladatellátási szerződést köt a 
Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális 
Alapellátási Központtal, hogy Vácrátót 
Község illetékességi területén a csa-
ládsegítés és gyermekjóléti feladatokat 
ellássa. A feladatellátási szerződés tar-
talmazza a feladatellátás finanszírozási 
hátterét, amelyet Sződliget Nagyközség 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 9-én és 
november 13-án tartotta meg éves munkaterv szerinti soros tanácskozását. Az 
utóbbi eseményt követően került sor az esztendő második lakossági fórumára. 
Összefoglalónkban a legfontosabb elemeket emeljük ki, a részletes jegyzőköny-
vek településünk hivatalos honlapján – www.szodliget.hu – megtalálhatók.

Önkormányzata és Vácrátót Község 
Önkormányzata biztosít megállapo-
dásuknak előírásainak megfelelően.” 
Elnevezésre került a települési óvoda, 
mely az intézményi dolgozók javasla-
tára a jövőben Csemeteliget Napközi 
Otthonos Óvoda néven szerepel majd. 

A következő tárgykörben felosztás-
ra került a Bursa Hungarica pályázat 
összege. Ebből a következők szerint 
részesülnek évi 10 hónapon keresztül 
a jelentkezők:Nándori Mária Bettina 
2.500 Ft, Nándori Balázs 2.500 Ft, 
Horváth Virág 1.000 Ft, Bohony Ger-
gely 5.000 Ft, Bohony Brigitta 4.500 Ft, 
Bohony Bálint 4.000 Ft. Kerényi Laura 
3.000 Ft, Kerényi Ramóna 3.000 Ft.

A 2016-os belső ellenőrzési terv 
elfogadását követően úgy határoztak, 
hogy 2,8 millió forintért tehergépkocsit 
vásárol a nagyközség. Öt igen szavazat 
mellett egy tartózkodással támogatták, 
hogy a társadalmi-gazdasági fejlődés 
érdekében Pest megye önálló régióvá 
váljon, majd zárásként két ingatlan 
vonatkozásában közútkezelési és tu-
lajdonosi hozzájárulást adtak az M2 
gyorsforgalmi út mellett kiépítendő új 
hírközlési kábel áramellátását szolgáló 
elektromos földkábel engedélyezésé-
hez és kiépítéséhez. 

A munkaterv szerint a képviselő-tes-
tület legközelebbi soros ülésére de-
cember 11-én kerül sor. 

Lakossági fórum 
A novemberi testületi ülést követő-
en került sor az év második lakossági 
fórumára. Gyetvai Lászlóné a Dunai 
fasor lakóinak kérdését tolmácsolta, 
melyben az M2-es út szélesítésével 
összefüggésben érdeklődtek ennek a 
forgalomi hatásairól.

Válaszában Juhász Béla egy felna-
gyított térkép segítségével elmondta: 
a jelenlegi Sződre átvezető felüljárót a 
gépkocsi forgalom elől lezárják, csak 
gyalogos és kerékpár közlekedés lesz. 
Az új csomópont 700 méterrel észak-
ra kerül kialakításra, ahonnan három 
irányba lehet továbbhaladni Sződ felé, 
Sződligetre és a régi 2-esre. Ezzel a 
Dunai fasoron áthaladó forgalom je-
lentősen csökkenni fog. Tehát a gyors-
forgalmi út és a régi 2-es főút közötti új 
útszakasz tehermentesíti majd a Duna 
fasort. Ami jó hír még, hogy Sződliget 
teljes szélességében zajvédő falat épí-
tenek ki.
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Úgy tűnik, a méltán felcsapó tiltakozó hangulat meg-
tette hatását: az illetékesek meghátráltak az országos 
felháborodást látva és a győri Krúdy gimnázium után 

a váci Boronkay iskola esetében is elálltak a gimnáziumi 
képzés megszüntetésétől. 

Mint ismeretes, a sok ismérv alapján, több év viszonyla-
tában is az egyik legeredményesebb váci középiskolában 
minisztériumi szinten tervezték az érettségit adó gimnázi-
umi oktatás betiltását. Fábián Gábor iskolaigazgató támo-
gatást kérő levelére az önkormányzatok közül elsőként – és 
sajnálatos módon mindezidáig egyetlenként – Sződliget 
Nagyközség Képviselő-testülete reagált. 

A grémium októberi ülésére Juhász Béla polgármester 
kezdeményezésére sürgősséggel került be egy, a gimnáziu-
mi képzés megtartását szorgalmazó előterjesztés. Az ülésen 
a polgármester hátteret összefoglaló és a megszüntetés ellen 
határozottan kiálló bevezetője után dr. Törőcsik Edit jegy-
ző olvasta fel az iskolaigazgató levelét. Majd a nagyközség 
egyik önkormányzati képviselője, Ritzl Gergely - mint pár 
éve még boronkays diák – szólt a képzés fontosságáról. 

Juhász Béla ezt követően azt hangsúlyozta, hogy hazánk-
ban a tudásalapú társadalmat kell preferálni, nem pedig 
gondolkodás nélküli, a hatalom kívánságait kiszolgáló em-
bereket „gyártani” futószalagon. Majd kérte képviselőtársa-
it, támogassák azt a javaslatot, hogy Sződliget álljon ki a Bo-
ronkay iskola megmentéséért és ezt írásban is megerősítve 
tudassák az illetékesekkel. 

A polgármesteri indítvány egyhangú szavazással került 

Pozitív fordulat  
a Boronkay ügyében

elfogadásra. A nagyközség határozott véleménynyilvánítá-
sa, valamint polgármesterének kemény fellépése után tör-
téntek bizonyították, hogy igenis szóvá kell tenni a regnáló 
hatalom túlkapásait. Minden bizonnyal szerepet játszott a 
sződligetiek kiállása is abban, hogy a közvélemény még 
időben értesülhetett a népbutító javaslatról, felháborodásá-
val megakadályozhatta annak megvalósítását.

Sződliget nagyközség megválasztott vezetője örömét fe-
jezte ki a fellépés sikere után. „Önkormányzatunk tagjai, 
és mondhatom, a sződligetiek döntő többsége nevében 
elégedettségemet fejezem ki, mivel bebizonyosodott: egy 
jó és széles körben támogatott ügy mellé álltunk elsőként. 
Láthatjuk, hogy érdemes volt felemelnünk szavunkat, meg-
érte akár más települések, kormánypolitikát szolgamódon 
támogató vezetőivel is konfrontálódni. Megerősítést nyert: 
nem a sikerpropaganda, a mellébeszélés, az emberek lené-
zése hoz sikert egy ügyben, hanem a bátor kiállás, a polgá-
rok akaratának következetes képviselete. Polgármesterként 
büszke vagyok Sződligetre, köszönöm polgárainak a Boron-
kay-ügy kapcsán is megnyilvánuló, igazi közösséget alkotó 
magatartását.” – mondta Juhász Béla.

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének novemberi ülésén napirend előtt Juhász Béla tájékoz-
tatott az előző állásfoglalás után történt kedvező fejlemé-
nyekről. A polgármester megköszönte képviselőtársainak, 
hogy októberben egyhangúan kiálltak gimnáziumi képzés 
megtartása mellett, egyúttal sajnálatát fejezte ki, hogy a kör-
nyező települések ezt nem tartották fontosnak. 
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Az évtizedből lepergett esztendők során évről évre keve-
sebb bűncselekményre került sor Sződligeten. Ez derül ki 
a Váci Rendőrkapitányság éves beszámolójában található 
statisztikákból.

A rendőrkapitányság illetékességi területéhez 35 település 
tartozik, melyek közül 4 városi címmel bír. A terület két já-
rásra - váci és szobi – oszlik. A mintegy 800 négyzetkilomé-
teren valamivel több, mint 93 ezer állandó lakos él. Mint a 
beszámoló leszögezi: nincs jelen a közterületi prostitúció, 
illetve nem található a szervezett bűnözés minden kritériu-
mával rendelkező bűnözői csoport sem. Az elkövetők nagy 
része helyi lakos vagy átutazó bűnöző. És ami a legfonto-
sabb: fokozatosan csökken az elkövetett bűncselekmények 
száma.

Ezen megállapítások igazak Sződligetre is. A regisztrált 
elkövetések számának alakulása azt mutatja, hogy míg te-
lepülésünkön 2011-ben még 114 bűncselekmény történt, 
ez a szám a következő évre 103-ra, 2013-ban 87-re, a 
tavalyi év vonatkozásában pedig 69-re csökkent. (Össze-
hasonlításul: Vácon 2014-ben 1229 regisztrált elkövetés 
történt, ami ezer lakosra vetítve több mint kétszerese a 
sződligetinek.)

Folyamatosan csökken a bűncselekmények száma

KéK híreK KéK híreK KéK híreK

A kiemelten kezelt bűncselekmények – ide tartozik többek 
között az emberölés, garázdaság, testi sértés, lopás, drogozás, 
betörés, rablás – számában szintén kedvező nagyközségünk 
utóbbi évekre vetített statisztikája. A 2011-ben történt 82 
ilyen eset három év folyamatos csökkenése után tavaly töre-
dékére, 36-ra esett vissza. De jelentős a változás a közterü-
leten elkövetett bűncselekményeknél is, hiszen a tavalyelőtti 
29 ilyennel ellentétben 2014-ben csak 13 hasonló történt. 

Elmondhatjuk tehát, hogy Sződliget közbiztonsága fo-
kozatosan javuló tendenciát mutat. Ebben nagy szerepet 
játszik a körzeti megbízott lelkiismeretes és hatékony mun-
kája. Az iskola udvarán, az ún. Bagolyvárban található iro-
dában Győrffy Szabolcs rendőr törzszászlós minden páros 
hét keddjén 10 és 11 óra között fogadóórát is tart. (Tele-
fon: 20 917-2558) Fontos lépés volt a bűnesetek visszaszo-
rításában továbbá a térfigyelő kamerarendszer kiépítése. A 
közterületeken elhelyezett eszközök telepítésük óta jelen-
tős segítséget nyújtanak akár a megelőzés, akár a felderítés 
szerteágazó feladataihoz. 

Ennek eredménye is kiolvasható a Latorovszky Gábor 
rendőr alezredes, kapitányságvezető által összeállított, a 
Váci Rendőrkapitányság éves munkáját összefoglaló beszá-
molóból. 

November 15-án délelőtt a Tinódi utcában, egy gázkazán-
nal ellátott családi házban szén-monoxid jelenlétét érzékel-
te a riasztó készülék. A tulajdonos értesítette a váci hiva-
tásos tűzoltókat, majd az ő kiérkezésükig szellőztetett. Az 

egység a gázszolgáltató szakembereinek értesítését kérte, il-
letve zárt nyílászárók mellett szén-monoxid visszaáramlásra 
vonatkozó méréseket végzett. A mentők a két lakót megfi-
gyelésre kórházba szállítottak.

Két személyi sérüléssel járó tűzeset történt november 12-én 
este községünkben. A Somogyi Bacsó Béla utcában egy ko-
rábban üzletként funkcionáló ingatlanon csaptak magasra 
a lángok. 

Az egyik helyiségben keletkezett tűz teljes intenzitással 
égett, mire a váci tűzoltók a helyszínre értek. Az épületben 
két személy is tartózkodott, közülük egyik saját lábán el 
tudta hagyni az ingatlant, míg a másik érintettet a tűzoltók 
mentették ki a lángokból. Mindketten füstmérgezést szen-
vedtek, a kimentett személy pedig még égési sérüléseket is 
szenvedett.

A lángokat a szakemberek lokalizálták, majd eloltották. 
Az eset körülményeinek vizsgálata megkezdődött. 

Tűz a Somogyi Bacsó Béla utcában

Még időben jelzett a riasztó
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KéK híreK

Imádjuk a szalontüdő zsemlegombóccal kombinációt, de – miután sok pepe-
cseléssel jár – ritkán csinálom. 
Most van egy kis időm, innen a rövid sztori. 
Október 7-én, Lehel piac, hentes bolt. 
Gyönyörű árú, valójában minden kapható, ami állatból kinyerhető. Szépen 
szortírozva, táblákkal ellátva, ahogy azt kell. És ott van a szalontüdőnek való, 
egyik oldalon tábla: „sertés tüdő”, másik oldalon: „marha tüdő, szívvel”.
Megyek a „marha oldalhoz”, de csak a táblát látom, amit hirdet, az hiányzik. 
Fiatal hentes-eladó jön, kérdésemre, hogy „Marha tüdő van-e?”, a következőt 
válaszolja: 
– Nincs, de magának nem is adnék, azt a cigányok vásárolják. 
– Én mindig marha tüdőből csinálom a szalontüdőt.
– No, akkor ezentúl azzal a tudattal vegye, hogy cigánykaját eszik a családja. 
MEGMAGYARÁZNÁ EZT NEKEM VALAKI?  Bíró Judit

VANNAK! HOGY MIK VANNAK! HOGY MIK VANNAK! 

Ezzel az önkormányzati ciklus vé-
gére tett választási ígéretünknél 
évekkel korábban, már 2016-

ban megvalósulhat, hogy – egy fejlett 
nagyközség polgárainak jogos igényét 
teljesítve – Sződligeten nem lesz jár-
hatatlan, sáros, embert és gépjárművet 
próbára tevő utca.

A már korábban megkezdett fejlesz-
tés folytatása az eddigiekhez hasonló 
lakossági aktivitást igényel. Mint is-
meretes, a korábban szilárd felületté 
alakított útszakaszok mellett lakó in-
gatlantulajdonosok igazi lokálpatrióta 
szemlélettel, közösséget alkotva közre-
működtek a megvalósításban. A szük-
séges önrész befizetésével egy olyan 
tulajdonosi szemlélettel átszőtt építési 
társaságot alkottak, mely segítségével 
hazánk többi településének is példát 
mutattak. Példát arra, miként lehet em-
berek, családok összefogásával mara-
dandót alkotni, szó szerint szilárd talaj-
ra helyezve egy-egy utca polgárainak a 
jövőt is felölelő közösségi életformáját.

Biztos vagyok abban, hogy az alább 
felsorolt, és jelenleg még jórészt járha-

Aszfaltos lesz minden  
sződligeti utca

tatlan, vagy nehezen járható utcáink la-
kói örömmel csatlakoznak egy hasonló 
megoldáshoz. Az adott utcában találha-
tó ingatlanok egyszeri 20 ezer forintos 
hozzájárulásával önkormányzatunknak 
lehetősége nyílik arra, hogy kedvezmé-
nyes áron előbb mart aszfalttal, majd 
később a szükséges kopóréteggel ellá-
tott szilárd burkolattal fedje be a jelen-
leg földes utcák úttest részeit. Az ön-
rész a tervezési és a kivitelezési munkák 
költségének mintegy ötödét fedezik, a 
további forrást önkormányzatunk költ-
ségvetéséből biztosítjuk. A korábbi 30 
ezer forintos önrész mérséklését a piaci 
szokások szerint az teszi lehetővé, hogy 
az egyszerre, közös szerződéskötéssel 
biztosított beruházás megvalósítása a 
nagyobb mennyiség figyelembevételé-
vel egy ingatlanra vetítve olcsóbbá teszi 
a kivitelezést.

Ezúton is kérem tehát az Arany Já-
nos utca, az Ady Endre utca, a Deák 
Ferenc utca, a Dobó István utca, a 
Dózsa György utca, a Hunyadi János 
utca, a József Attila utca, a Klapka 
György utca, a Kossuth Lajos utca, a 
Liget utca, a Malom utca, a Táncsics 
Mihály utca, Thököly Imre utca és a 

Nagyközségünk sikeres esztendejének zárásakor örömmel jelenthetem ki, hogy 
terveink szerint a következő év mérföldkő lesz a település életében. Szilárd költ-
ségvetésünk segítségével Sződliget még földes útjai az érintettek közreműködé-
sével szilárd útburkolatot kapnak! 

Zrínyi Miklós utca ingatlantulajdono-
sait, hogy álljanak a fejlesztés mellé. 
Közreműködésük segítségével a jövő 
év elején megalakulhatnak az építési 
közösségek és tavasszal megkezdőd-
hetnek a munkák.

Az útépítés részleteiről Rutkay Éva 
műszaki ügyintéző tud felvilágosítást 
adni. Telefonszám: 20/918 8516

Tegyünk együtt azért, hogy közös-
ségünk követendő példa legyen mások 
számára, hogy nagyközségünk min-
den polgára szilárd meggyőződéssel, 
büszkén mondhassa a jövőben is: saját 
maga irányítja sorsát, tevékeny alkotó-
munkával tesz sokat önmaga, családja, 
lakótársai boldogulásáért!

Közreműködésüket előre is megkö-
szönve.

Tisztelettel: Juhász Béla
 polgármester
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Tóth Rebeka 
szociálpedagógus főiskolai 

hallgató gyakorlati idejét 
töltötte a Gondozási 
Központban. Rebeka 

feladatai között szerepelt 
olyan tevékenység vállalása, 
ami a gyerekek kreativitását 

fejleszti, szabadidejük 
hasznos eltöltését segíti. 
Írjunk újságot, vetődött 

fel az ötlet, s a gondolatot 
követte a tett. 

Összeállt a 
csapat, ötleteltek, 

felkerekedtek, anyagot 
gyűjtöttek, gépeltek. 
Fogadják szeretettel 

szárnypróbálgatásaikat. 
A csapat tagjai voltak: 

Helembai Írisz,
Jócsik Tamás,

Szikora Barnabás,
Tóth Kitti.

Gitár a suliban

A gitározás olyan élményt tud adni, 
ami szavakkal el nem mondható. Ha 
megtanultál gitározni és elmész a 
barátaiddal táborozni és a tábortűz-
nél előveszed a gitárodat és elkez-
desz gitározni az hatalmas élmény. 
Bárki kipróbálhatja a Gárdonyi Géza 
Általános Iskolában. A gitározás jó 
mulatság,jó időtöltés. Tibor bácsi 
mindenkit szeretettel vár.

Szikora Barnabás

Mi jut eszedbe  
a szilveszterről?

virsli, unokázás, buli, tüzijáték, 
pezsgő, petárda, jókedv, zene, 
síelés, fogadalom, négylevelű ló-
here, malac, konfetti, rokonom 
szülinapja

Övék itt a tér…

Tomi és a foci
Hat éve járok a Sződligeti SE csa-
patába. 
Három okból szeretek ide járni: 
– jó a társaság,
– sok jó dolgot mutatnak, 
– hasznos tanácsokkal látnak el. 

A csapatba összesen heten já-
runk. Andris (Plachi András)az 
edzőnk, akinél türelmesebb edzőt 
még nem láttam. Ha kell legalább 
százszor elmondja, hogy mit csi-
náljunk. 

Amikor pedig meccsre me-
gyünk, újra elmondja, bár akkor 
már egy kicsit szigorúbb. Én min-
denkinek ajánlom, aki szeret fociz-
ni, ide jöjjön, mert jó a társaság, jó 
az edző, hasznosan lehet „elütni 
az időt”. 

Hetente két edzés van, nyáron a 
Duna mellett,  télen a tornaterem-
ben,kedden és csütörtökön 17-18 
óráig.

Jócsik Tamás

Miért fontos  
a barátság?

–  mert ők visznek fényt a napjainkba
–  mert ha unatkozol, velük lehet 

szórakozni
–  mert számíthatsz rájuk
–  mert ők írnak puskát, ha eltört a 

kezed
–  ők vidítanak fel, ha szomorú va-

gyok

Mi jut eszedbe  
a karácsonyról?

A gyerekek körkérdésben kérdez-
ték meg társaikat, családtagjaikat, 
néhány a sok-sok válaszból: sok 
ajándék, együtt a család, beigli sü-
tés, halászlé főzés, töltött káposz-
ta, rántott hal, fenyőfa díszítés, 
unokák várása, szeretet, családi 
vacsora, békesség, család, szánkó-
zás…
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– Hol és mit tanult? 
– Szombathelyen vé-
geztem a tanárkép-
ző főiskolán. Azóta 
elvégeztem a lakbe-
rendező, divatterve-
ző, tiffany művesség 
iskolát, mondhatni 
folyamatosan tanu-
lok. 
– Szeret tanítani?
– Igen, jó érzés terel-
getni másokat.
– Mit szeret a tanítás-
ban?
– A sokféleséget, a 
gyerekek kreativi-
tását, ügyességét és 
szeretem látni a fej-
lődést.

– Ha nem tanár lenne, mivel foglalkozna szívesen?
– Kézműveskedés, alkotás, látvány tervezés, iskolán kívüli 
alkotó csoportok vezetése. De legszívesebben díszletterve-
ző lennék.
– Hogy van türelme a gyerekekhez?
– Eredendően türelmes és empatikus vagyok, próbálom 
megérteni a másik embert,beleképzelni magam a gondjai-

Interjú Válint Ingrid tanárnővel
ba, gondolataiba, de mostanában jóval nehezebb türelmes-
nek és elnézőnek lenni.
– Milyen érzés, hogy tanítja a saját gyerekeit? A gyerekeinek 
milyen?
– Imádom őket tanítani. Jó érzés látni hogy mi történik a 
saját gyerekeimmel az iskolában. A saját gyereket nehezebb 
tanítani. Nehéz elkülöníteni a tanár-anya szerepet. Nekik 
milyen? Hát azt ők tudják!
– Fontosnak tartja, hogy csinosan öltözködjön?
– Imádom a ruhákat. Nagyon fontos a harmónia az öltözkö-
désben is. Igen,szerintem fontos.
– Honnan kapja a dekorációs ötleteit, ihletet?
– A gyerekkorom természetközelsége a legmeghatározha-
tóbb ötletadó, de a gyerekkel való munka során is rengeteg 
ötletem támad.
– Önöknél hogyan zajlik a karácsony?
– Otthon vagyunk a Mátrában a szüleimnél.
– Van szabadideje? Hogyan talál ennyi mindenre időt?
– A szabad idő kevés, mert mindig kitalálok valami teendőd.
Arra van időnk amit nagyon szeretnénk megtenni,legfeljebb 
megtoldjuk a nappalt az éjszakával.
– Mit csinál szívesen szabadidejében?
– Családilag rajongunk a színházért, sokat rajzolunk is, kéz-
műveskedünk a gyerekekkel otthon, de kedvenc kikapcso-
lódásom a kert és az olvasás, tornázni meg ugye, muszáj.

A kérdéseket feltette a válaszokat lejegyezte: Jócsik Tamás

A Gárdonyi Géza Általános Iskola  
versenyeredményei

Sportversenyek
Diákolimpia
Diákolimpia Futsal IV. korcsoport
Vácrátót, 2015. november 11.
Csapatunk 7 csapatból IV. helyezést ért el.
A csapat tagjai: Bezzeg László Bendegúz, Balogh Ádám, 
Tölgyes Ádám, Tóth Szilveszter Máté,
Berta Barnabás, Kardos Balázs
Mezei futóverseny
Mezei futóversen 2015. október 2. Sződ
A Sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskolából 44 tanuló 
vett részt a versenyen.
Legjobb eredményeink:

név osztály korcsoport helyezés
Farkas Lotti 2.a I. 5.
Farkas Bence 4.b II. 3.
Aranyosi Adrián 4.a II. 15.
Rácz Levente 4.a II. 19.
Kiss Anna 3.a II. 25.
Pápai Dóra 4.a II. 26.
Jócsik Vivien 4.a II. 41.
Kapotsffy Tamás 4.b II. 42.
Kovács Viktória 4.a II. 42.
Szinte Bálint 6.a III. 4.
Kröel-Dulay Gáspár 6.a III. 13.
Jócsik Norbert 5.b III. 35.
Marczis Kamilla 6.a III. 27.
Dénes Alexandra 6.a III. 29.
Berta Barnabás 7.a IV. 1.
Gönczöl Laura 7.a III. 31.
Kiss Éva Vivien 7.b IV. 43.

Korcsoportonként fiúknál és a lányoknál is 100-120 tanuló 
indult a versenyen.
Köszönjük azoknak a Szülőknek segítségét, akik segítettek a 
gyerekek szállításában. Gratulálunk a versenyzőknek!

Matematika

Kempelen Matematikaverseny 2015. 09. 29. 
A Boronkay György Műszaki Szakközépiskola és Gimná-
zium által megrendezett matematikaversenyen két díjazott 
tanítványunk volt:
Bezzeg László Bendegúz 8. osztály V. helyezett
Biczó-Kovács Katica 8. osztály XIII. helyezett
Bolyai Matematika Csapatverseny megyei forduló
2015. október 16.
Eredmények:
5. osztály: Mi legyen? nevűcsapat 8.hely
A csapat tagjai: Galambos Csaba, Kovács Móric Péter, 
Puskás Réka
7, osztály: Coca Fc nevű csapat 10. hely
A csapat tagjai: BelákBorbála, Matkovics Ádám,  
Plank Panna, Puskás Petra
8. osztály: Kelkáposzták nevű csapat 6. hely
A csapat tagjai: Balogh Ádám, Bezzeg László Bendegúz, 
Fritz Áron, Tóth Máté Benedek
8. osztály: Valakik nevű csapat 14. hely
A csapat tagjai: Ballon Andrea, Biczó-Kovács Katica, 
Sümegi Zsófia
Az eredmények itt tekinthetők meg:http://www.bolyaiver-
seny.hu/matek/index.htm
Göd kistérségi matematika csapatverseny 6. évfolyamosoknak
1.hely  Reményi Antal Miklós
2.hely  Podhánszky Bálint
3.hely  Romhányi Róbert
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A végeredményről beszéljenek a képek, ami minket érde-
kelt az a kulisszatitkok,a készülődés, a gyerekeket erről kér-
deztük. 
–  Nagyon sok készülődés volt, mindenki zavart és óriásian 

izgatott volt. Azon a héten csütörtökön már állt a színpad 
alapja és egyre több ember nézett meg minket a próbá-
kon. Egyre több próba volt.

–  Nehéz dolog ez a szereplés,mert vannak gyerekek, akik 
lámpalázasok, vannak akik kicsúfolják őket.

–  Az utolsó héten a tanárok között sok a feszültség az állan-
dó próbák miatt, azt se tudják, hol áll a fejük.

–  Ingrid néni csinálta a pólókat, egyenként fújta le őket.

MIÉNK A SZÍNPAD
–  A legjobbak a táncos előadások, bár van, akinek a moz-

gása kicsit fura.
–  A szereplést azért nem mindig szeretem, mert kidüllesz-

tett szemmel néznek és az zavar.
–  Három, négy héttel előbb kezdődtek a próbák ,a tanár-

nő a legváratlanabb pillanatban jelent meg a laptoppal. 
Szünetekben gyakoroltunk. Az utolsó héten egyre többet.

Pénteken minden jól sikerült. A közönség minden produk-
ciót tapssal jutalmazott. Szerintem a legjobb darab az angol 
csoportté volt. Mindenki odatette magát, nagyon jó hangu-
latú volt.
Milyen volt a visszhang? Óriási, mindenkinek tetszett!

Ajándék ötlet: Hógömb
Mindössze néhány „összetevő” 
kell csak hozzá: egy sima külsejű 
üveg, egy kanál csillám, egy kevés 
glicerin (ez a csillámok süllye-
désének lassításához kell), pilla-
natragasztó, ragasztópisztoly, va-
lamint egy tárgy, amit az üvegbe 
teszünk.

Az üveg kiválasztásánál fontos, 
hogy az alja ne legyen recézett, 
inkább szép sima, hogy a látvány-
ból ne vegyen el.

Ki kell választani  azt a tárgyat, 
amelyet a hógömb belsejébe fo-

gunk tenni - itt persze olyat érdemes használni, amelyben a 
víz nem tud kárt tenni. Lehet bármilyen kész tárgyat is bele-
tenni, de még személyesebb lehet a hógömbünk, ha süthető 
gyurmából készítünk hozzá figurát.

Én most ezt a megoldást választottam, és Fimo süthető 
gyurmából készítettem egy hóemberlányt. 100 fokon sütöt-
tem félórát, és teljes kihűlés után pillanatragasztóval bera-
gasztottam az üveg kupakjának tetejébe. Az üveget majdnem 
teletöltöttem vízzel (annyi helyet kell hagyni, hogy a figura 
ne szorítsa ki a vizet), tettem bele kb. 3 evőkanál glicerint, 
és egy kevés csillámot. Nagyon vonzza ilyenkor az embert 
az, hogy rengeteg csillámmal pakolja tele a vizet, de meg 
kell őrizni az önfegyelmet, különben a figurából egyáltalán 
semi sem fog látszani. Egy kávéskanálnyi csillám bőven elég. 
Érdemes persze belepróbálni a figurát így az üvegbe, hogy 
a vízmennyiség elegendő-e, de ezután mindenképpen töröl-
jük egy konyharuhával teljesen szárazra az üveg szélét és a 
kupak belsejét. Jól előforrósított ragasztópisztollyal nyomjuk 
egy vastag kört a ragasztóból a kupak belsejének a legszélére, 
és rögtön szorosan csavarjuk rá az üvegre. 

Várjunk legalább egy félórát, hogy a ragasztó tökéletesen 
megszáradjon. Én még piros karácsonyi kartonból ragasz-
tottam egy csíkot a kupak szélére, hogy hógömbszerűbb le-
gyen, és ezzel el is készült.
forrás:http://kiflieslevendula.blogspot.hu/2012/11/hogomb.html

Olcsóbb lesz 
Sződliget közterületi és 
intézményi világítása

Többek között nagyközségünk 
részvételével, sikeresen befeje-
ződött az a csoportos közbeszer-
zési pályázat, amelynek eredmé-
nyeként világítási költségeiben 
Sződliget is jelentős megtakarítást 
érhet el a következő esztendőtől.

A Sourcing Hungary Kft. ál-
tal szervezett csoportos villamos 
energia beszerzési tenderhez 
több önkormányzat együttesen 
csatlakozott, amely így a nagy-
beszerzési előnyöket kihasználva 
komoly kiadáscsökkentést jelent 

a résztvevőknek. A már korábban is sikeres pályázati mód 
népszerűségét mutatja, hogy immár kétezernél is több kis 
és közepes fogyasztó csatlakozott ehhez a lehetőséghez. 
Ennek köszönhetően összesen mintegy 340 millió kWh vil-
lamos energia biztosítása szerepelt az elindított versenyez-
tetésben.

A tenderekben érdekelt fogyasztók – köztük az önkor-
mányzatok szintjén Sződliget is – számára összességében 
közel 900 millió forintos megtakarítást sikerült realizálni. Ez 
minimálisan 5%, de esetenként akár 20%-os megtakarítást 
is jelent a bázisévhez viszonyítva. Nagyközségünk eseté-
ben ez a mutatószám a következő két esztendőre 14,9%. 
Mindez elsősorban annak köszönhető, hogy a mennyiségi 
előnyöket és kedvező időzítést kihasználva alacsony árat és 
kedvező feltételeket lehetett elérni. 

A pályázaton győztes MVM Partner Energiakereskedel-
mi Zrt. (a magyar állam tulajdonában álló Magyar Villamos 
Művek Zrt. leányvállalata) Sződliget részére is 2016. január 
1-jétől biztosítja az olcsóbb vételezési lehetőséget, így te-
lepülésünk közvilágítása és intézményi világítása olcsóbbá 
válik. 
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Kedves … emlékszik mi tör-
tént 2000-ben? Ön elküldte 
első adományát az SOS Gyer-
mekfalvaknak.
Így kezdődik az a levél, amit 
nemrégiben kapott egy  sződ-
ligeti hölgy, kitartó, 15 éven 
át rendszeresen küldött ado-
mányainak köszöneteként. 
Havi 500 forintot postázott 15 
éven át az SOS gyermekfal-
vak részére, szeptemberben 
iskolakezdéskor és karácsony 
előtt megtoldva még egy-egy  
ötszázassal, járult hozzá az 
alapítvány munkájához. Ezért 

rendszeresen kapott köszönetet, beszámolót és hívták és 
hívják évente egy „klubdélutánra” ahol elmesélik a gyerme-
kek életét, sorsát a pénz hasznosítását, sikereket, kudarco-
kat.

„Bepillanthatok az SOS gyerekek életébe és úgy érzem, a 
gyerekek barátja vagyok. Része lettem az életüknek, ahogy 

Jót tenni, csendes kitartással

ők az enyémnek és ez nagyon jó érzés. A családom is tá-
mogat és remélem, hogy idővel a gyermekeink is követik 
szüleik példáját.” – írja az asztalomra letett levélben Bőcs 
Mihályné Tábor Anna Terézia. Mert, hogy ő a példaértékű, 
kitartó, csendes adományozó.

…és ha esetleg csatlakozni szeretne az adományozók 
köréhez: telefon: 1-301-3171, e-mail:adomanyinfo@sos.hu

Az idősek tanácsának új tagja Tárnok Károly lett. Károly a könyv-
tárunk lelkes olvasója hetekkel ezelőtt (akkor még nem kérték fel 
a feladatra) egy írást tett le az asztalomra, szó szerint idézem:

„Tizenhat évvel ezelőtt költöztem a fővárosból Sződligetre. 
A kötelező átjelentkezést intéztem a polgármesteri hivatalban. 
A hölgy a polgármester irodája előtti helyiségben a személyi 
igazolványomba bejegyezte az új címemet. Amikor át akartam 
venni az igazolványt, türelmemet kérte. A polgármester éppen 
az irodájában volt. A titkárnő tájékoztatása után kéretett a pol-
gármester. Üdvözölt a faluban. Pár percet beszélgettünk, majd 
kívánta, érezzük jól magunkat új otthonunkban. Akkor érez-
tem, hogy haza jöttem. Ahányszor a temetőben járok, megállok 
a kapu melletti sírjánál néhány másodpercre, rá emlékezni.”

Az idősek tanácsának új tagja  
Tárnok Károly lett

VANNAK! HOGY MIK VANNAK! HOGY 
MIK VANNAK! HOGY MIK VANNAK! Advent első hétvégéjének szombatján loholok Valihoz gyer-

tyáért. Jó a hangulat a boltban, kedvesen kerülgetjük egymást 
a szűk helyen és udvariaskodunk, hogy mindenki, minden-
hez hozzáférjen. Munkásruhába öltözött fiatalember sasszé-
zik mögöttem, udvariasan terelem a polcokhoz, főleg amikor 
hallom, ő is adventi gyertyáért érkezett. „Á, köszönöm nem 
én választom, a feleségem már intézi.”- köszöni meg és már 
mosolyog is rám a hölgy, az előbb vele kamara balettoztam. 
„Bizony, mindent otthagytam, igaz téli gumit kellett volna sze-
relnem, de az ADVENTI gyertya, na, az fontosabb, rosszul is 
vagyok öltözve hozzá” (mutat munkásba öltözött jelmezére). 
Már kacag mindenki, mondom Valinál jó a hangulat, ráadá-
sul még így is van… az adventi gyertya mindennél fontosabb!

„Nekem a kérés nagy szégyen, 
akkor is adjon, ha nem kérem.”

…de ha nem is tudja,hogy adni kellene? Három fiú 
lelkesen járt edzésre. Három, négy alkalom után el-
maradtak. 
Miért? 
Kérdeztem az edzőjüket. Nem tudják fizetni a szülők a 
tagdíjat. Mennyit is? Havi 4000Ft-ot. Havi négy, fél évi 
huszonnégy…hármuknak hatvankettő. Ezen (is) múlik 
három fiúcska lelke,teste,kedve. Hát kérem, ha esetleg 
tudna valaki segíteni, megadjuk az edző elérhetőségét.
(szerkesztőség)

Folytatódik a faültetési akció
A nagy érdeklődésre való tekintettel Sződliget Nagyközség 
Önkormányzata folytatja faültetési akcióját. 

Akik szeretnék az ingatlanjuk előtti közterületet fával 
szebbé tenni, vagy egy kiöregedett, kiszáradt fát egy fia-
talabbal pótolni, azok számára az önkormányzat szivarfa 
csemetét/csemetéket, biztosít. Az ültetés feladata a lakóké, 
akárcsak a későbbi öntözés, gondozás. A csemeték a meg-
maradt készlet erejéig a fagyok megszűnése után továbbra is 
ingyenesen kerülnek kiosztásra. Az ültetésre váró szivarfák 
jellemzően 2-2,5 métert magas, három éves csemeték, kon-
téneres (földlabdás) kiszerelésben. A facsemetéket a Puskás 
kertészet ajánlotta fel. 

Az igényeket Bányavári Pál falugondnoknál lehet jelezni 
a 06 20 942-2218-as telefonszámon.
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2015. november 13-án nyílt meg Fiúk 
a falon címmel az év utolsó kiállítása a 
Közösségi Házban. A kiállításra az ez 
évben kiállító férfi művészek kaptak 
meghívást, akik örömmel fogadták el 
az invitálást. 

A sokszínű kiállításon így békében 
fér el egymás mellett Zalubel István 
profi festménye, Bíró Ferenc ötletes 
evőeszköz ékszerei, Dvornik Gábor 
fotói és meséje, Mekkey Péter karika-
túrái, Kardos Tibor raku kerámiái,Kol-
lár László és Kalmár Géza csodálatos 
festményei. 

A megnyitó kellemes hangulatáról 
a váci Latin jazz trió gondoskodott.  
A kiállítás advent időszakában kiegé-
szül még eladásra szánt további mű-
vészek alkotásaival is, ahogy azt már 
az évek alatt megszokhatták a Házba 
látogatók.

VIGYÁZAT!  
CSALÓK  

SZŐDLIGETEN!
Villanyóra-szerelőknek adták ki magu-
kat azok a csalók, akik egy idős sződli-
geti embertől csaltak ki komoly össze-
get Sződligeten. 

A csalók azzal az ígérettel keresték 
fel a bácsit, hogy mechanikus rend-
szerű villanyóráját digitálisra cserélik, 
amely megtakarítást hoz a villany-
számlájában. Sajnos, a nem megfele-
lő körültekintés miatt százezer forint 
előleget csaltak így ki tőle. Miután a 
„szerelőknek” azóta semmi nyoma, a 
megkárosított személy feljelentést tett a 
rendőrség körzeti megbízottjánál.

Ezúton is megkérem a tisztelt sződli-
geti polgárokat – különösen a legveszé-
lyeztetettebb időseket -, hogy fokozott 
óvatossággal fogadják az ismeretlene-
ket. Ne engedjenek be idegeneket az 
otthonukba, a bejárati ajtókra szerel-
tessenek biztonsági láncot, kiegészítő 
zárat, továbbá, lehetőség szerint pén-
züket bankban, értéktárgyaikat pedig 
zárható szekrényben tartsák! 

Kérem továbbá polgártársaimat, 
hogy az aktuális veszélyre figyelmez-
tessék ismerőseiket, rokonaikat, bará-
taikat, sződligeti lakótársaikat.

ÓVJUK, VIGYÁZZUK ÉRTÉKEINKET, 
MAGUNK ÉS TÁRSAINK TESTI 

ÉPSÉGÉT, BIZTONSÁGÁT!

Köszönettel: Juhász Béla
polgármester

2015. október 22-én rendhagyó mó-
don, egy Cseh Tamás emlékkoncerttel 
emlékeztünk meg az 1956. október 
23-i eseményekről. 

2015. november 4-én pedig fáklyás 
menetelés után a tavaly állított kopja-
fánál róhatták le kegyeletüket a részt 
vevők, dr. Cseh József emlékező szavai 
után.

RENDHAGYÓ MEGEMLÉKEZÉS

VÉRADÁS
 lesz 

2015. december 22-én 
15 órától 18 óráig 

a Közösségi Házban.

Várunk minden  
régi és új véradót. 

Segítsen, hogy segíthessünk!

FIÚK A FALON 
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Tudtad, hogy él egy selyemfestő hölgy 
Sződligeten? Szegezte nekem egy nap 
a kérdést Zsuzsa az okos nők klubjának 
vezetője. Nem, ha tudtam volna, már 
festenénk javában a selymet… Ma már 
tudom, megismerkedtünk, kellemeset 
beszélgettem Zsuzsa és két uszkár fiú 
társaságában Fodor Erikával.

Erika ma már nyugdíjasként hódol 
hobbijának a selyemfestésnek. Mint 
már annyi riport és interjú alanyom ő 
se művészetével kereste aktív korában 
kenyerét. Mondhatnánk a Fodor név 
kötelezettségeként, pedagógus volt, 
ahova viszont nem egyenes út vezetett, 
bár az érdeklődés már középiskolá-
ban kiderült, amikor miután megtudta 
nincs az iskolában színjátszó kör ő sec 
perc alatt összetoborzott egy szakkörre 
való csapatot. Fellépések, versenyek 
a Tiszti klub fiaival közös produkciók 
fémjelezték a sikereket. Mégse ívelt a 
pálya felfelé az érettségi után a buda-
pesti izzó adatfeldolgozó munkatársa 
lett először aztán házasság, gyerekek 
klasszikus évek következtek. Élete első 
fordulópontja az volt, amikor elhatá-
rozta nem megy, vissza régi munka-
helyére fazekasságot szeretne tanulni. 
A váci fazekasok viszont nem így gon-
dolták, nem fogadták őt, hát új terveket 
szőtt. Pedagógus lesz. A tárt karok itt 
se várták, egészen Szobig kellett menni 
egy iskolába ahol fogadták a képesítés 
nélkül jelentkező anyukát. Tanított,le-
velezőn tanult,gyerekeket nevelt…ki-
merülésig. Szakfelügyelőként dolgozó 
nagynénje segített, az addig protekciót 
ellenző Erikán és került Sződre, majd 
Sződligetre az akkor Gebora László 
igazgatta iskolába. A megpróbáltatá-
soknak még ekkor sem volt vége, bár 
az iskola már helyben volt, de kicsi 
gyerekei sok betegsége, a közben vá-
lásként végződő házasság és a leve-
lezőn folytatott tanulmányok ismét a 
végletekig merítették az energiákat. 
Gödön napközis tanár lett aztán egy 
véletlen folytán alapító, iskolalétreho-
zó tantestületi tagként Budapesten a 
Virág utcai iskola létrejöttében élhette 

Okos, nő, pedagógus, selyemfestő
interjú Fodor Erikával

át egy intézmény kialakulásának cso-
dáját. Az akkor már megedzett tanító, 
csoda dolgokat művelt kis tanítványa-
ival és mellesleg szüleikkel is. Közös 
kirándulások, elveszettnek hitt gyere-
kek meg- és felemelése adott neki hitet 
pályáján a nem mindig megértő és értő 
vezetéssel szemben. Tudta mit akar és 
azt is hogyan érje el, utolsó munkahe-
lyére már így érkezett és a mindennapi 
munka mellett kiderült érzéke a drá-
mázáshoz is. Rendhagyó, vidám anyák 
napi műsorok, verses összeállítások 
igazolták azt az érzéket, amit már kö-
zépiskolában gyakorolt és érzett ma-
gában. Színjátszó versenyek és érmek 
az iskolában bevezetett dráma tagozat 
szakmai munkájának csúcsa. Negy-
vennégy év után választatták vele a 
nyugdíjat és rettent meg, most mi lesz. 
Lánya segítette át a krízisen, amiről így 
ír blogjában:

„Életünk gyakran ér fordulópont-
hoz. Felnőtt életemben ilyen volt az 
érettségi utáni első munkahely, majd a 
házasság és a babaillatú éveket követő 
időszak. Az idő nem állt meg, gyerme-
keim felnőttek és önálló életüket kezd-
ve elhagyták a kicsi fészket. Hiába tud-
tam, ez az élet rendje, hirtelen nagyon 

elfogyottnak éreztem lábam alatt a jól 
megszokott utat.

Megtaláltam magam újra és szinte 
észre sem vettem, eljött a nyugdíjba 
vonulás ideje. Féltem. Mi lesz velem? 
Milyen feladatom lesz? Merre visz az 
utam?

Olyan sok megkeseredett idős em-
bert láttam magam körül, akik tele 
voltak panasszal, fizikai és lelki fáj-
dalommal, rengeteg lemondással, ne-
gatív gondolattal. Biztosan tudtam, 
én nem így akarok élni! Hálás vagyok 
nekik, amiért ezt láttatták velem! 
Végig gondoltam hát eddigi életem és 
számba vettem sikereimet, mindazt a 
leckét, amire megtanított az élet. Van 
dolgom a világban! Ekkor egy könyv 
címén akadt meg a szemem: Mögöt-
tem a munka, előttem az élet! Zseniális 
megfogalmazása ez a cím annak, ami-
re végül jutottam!

Mindig szerettem rajzolni, festeni és 
szerencsés pillanatban iratkoztam be 
egy selyemfestő tanfolyamra. Rögtön 
éreztem, elvarázsolódtam, megérkez-
tem. Új hobbim lett! Erre eddig nem 
volt sem időm, sem lehetőségem. Én 
álmodhatok színeket, érzéseket egy le-
helet finom anyagra. Feladatom is van. 
Pedagógus voltam, most sem tudom 
abbahagyni a tanítást. Amit megtanul-
tam, tapasztaltam, tovább adom, más 
is tudjon alkotni, örömet szerezni ma-
gának és persze másoknak.

Minden, életemben bekövetkezett 
fordulópontban közös volt, hogy a 
megszokottból újra kellett indulnom 
egy addig ismeretlen úton. Újra fel kel-
lett építenem magam, tartalommal töl-
teni meg minden napomat. Új célokat 
kellett kitalálom magamnak. Sikerült! 
Így teljes az életem.

Köszönöm, hogy megélhetem.”
http://selyemvarazs.hu/index.php/

blog/19-uj-elet-uj-lehetoseg
Előkerültek hát a selyem csodák. 

Számtalan varázslatos kendő lebbent 
az asztalon a szemünk elé. Ilyen cso-
dákat csak boldog ember tud alkotni. 
Azt hiszem Fodor Erika boldog ember.

Cris
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A magyar papírfogyasztás évente körülbelül egy millió 
fa kivágását jelenti! 
Egy kg papír elkészítéséhez 3kg fa, akár 700l víz és 

8kwh energia szükséges! Ezen nyilvánvaló kellékek mellett 
közel 2000 féle segédanyag is kell: vegyszerek, fehérítők. 
Ezek közül kiemelendő a klór, ami a környezetre különö-
sen káros, mert az élőlényeket elpusztítja. Igen, igen, ahogy 
a reklámok  ígérik: azok 99%-át, ám nemcsak a fürdőszo-
bában (ott is feleslegesen, de ez külön írás tárgya lehetne), 
hanem ott is, ahova kikerül a papírgyártás során alkalmazott 
vegyszer, köztük a klór.

Számos esetben teljesen felesleges fehérített papírt hasz-
nálni. A papírtörlő, a wc-papír, sőt a szalvéta is lehet újra-
papírból. A fotón egy holland étteremben használt szalvéta 
látható.

Törekedjünk tehát arra, hogy ahol csak lehet újrapapírt 
használjunk: füzetek, borítékok, WC papír, papírzsebkendő 
stb. vásárlásakor, és kerüljük a fehérített (vagyis  nagy klór 
igényű) változatokat.

Az otthoni papír folyamatos gyűjtésével hatékonyan já-
rulhatunk hozzá az újrahasznosításhoz.

Két legyet egy csapásra: ÖkoKÉPzés

Újrahasznosított, és nem klórozott papír

Sződligeten az iskolában is lehetőségünk van leadni a 
papírt – és a gyerekeink szemléletét formálni! A folyamatos 
otthoni papírgyűjtésre kiválóan szolgál a banános doboz, 
amit az iskolai papírgyűjtés napjáig egymásra halmozva el-
rakhatunk. Az újrapapír minden tonnája 10-17 felnőtt fát 
kímél meg. Ennyi fa a fotoszintézis során 112 kg széndioxi-
dot köt meg. (Lugosi Bea: Hulladékos ABC, HuMuSZ Bp.) 
Jó érzés tudni, hogy egyetlen kiló papír újrahasznosítása mi 
mindennel kíméli a természetet.

Az emberi csecsemő táplálásának biológiai normája 
az anyatej. A mai szoptatási tanácsadás az egészsé-
ges babák esetében 6 hónapos korig kizárólag anya-

tejes táplálást javasolnak, majd onnan fokozatos hozzátáp-
lálást, ám az anyatej maradhat akár évekig is.

Ehelyett – sajnos – eléggé elterjedt a tápszeres, cumis-
üveges táplálás, amire számos felületen „nevel” a környe-
zet, így például a játéktárgyak is úgy mutatják be a babákat, 
mintha az lenne a természetes, hogy cumiznak. 

Az anyatej a tápszerrel szemben számos előnnyel jár, a 
közvetlen tápérték mellett immunológiailag és érzelmileg is 
fontos. Ezekről a témakörökről számos jó honlap tájékoztat:

www.szoptatasert.hu, www.mave.hu, www.lll.hu, 
www.szoptatasportal.hu

Dr Rákócziné Krämer Ágnes, Perinatális szaktanácsadó 
és szoptatási tanácsadó “Egészségügyi dolgozók által köz-
vetített üzenetek hatása a szoptatásra és az anya-gyerek 
kapcsolatra” című írásából idézünk a téma ökológiai vonat-
kozásairól:

2005-ben A Szoptatásért Magyar Egyesület kiadványának 
előszavában (Üvegbe zárva) megdöbbentő adatokat olvas-
hatunk arról, hogy milyen költséget ró a társadalomra a táp-
szerfogyasztás. 2003-ban és a következő évben is több, mint 
2 milliárd forintot költött az OEP tápszertámogatásra. Ezen 
receptekre felírt tápszerek árának másik részét – 1,2 milli-
árd forintot – a gyógyszertárakban hagyták a családok. (Egy 
gyógyszerész-laktációs szaktanácsadó személyes adatgyűj-

Az anyatejes táplálás ökológiai vonatkozásai

Cumizó babákat ábrázoló játéktárgyak – szoptatás helyett 
 Fotó: Végh Ágnes

tése szerint ezek az összegek 2012-ben meghaladták a 6 
milliárd forintot!) A tápszerek egy része a hipermarketekben 
a polcról bárki számára levehető (akár „születéstől kezd-
ve….”), ennek költségeit pedig a családok teljes mértékben 
fizetik, melyhez hozzájárul a cumisüvegek megvásárlása 
és a fertőtlenítéséhez szükséges szerek, anyagok, víz és 
energia költségei.  És ezek még csak a rövidtávú költségek! 
Az anyatejes táplálás elmaradásából származó – későbbi 
egészségi állapotra negatívan ható – állapotok, betegségek, 
gyógyszeres kezelések, csökkent munkaképesség társadalmi 
és gazdasági értékei ennek többszörösét teszik ki.
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Ha nem vagy aktív kajakos vagy kenus, de szereted a vizet, a jó levegőt, 
meg a buli evezéseket, akkor gyere, sportolj a sződligeti Duna parton! A 
sződligeti Sport Mozgás Élet Tömegsport Egyesület és a PACS-PACS KSE 
kajak-kenu egyesület heti 2 alkalommal tart edzést. Csatlakozz a csapathoz 
te is, vegyél részt a Suli Sárkányhajó Bajnokságon is! 

Jelentkezés: Gönczöl János kajak-kenu edző: 06-20 980 7512

Sulis Sárkányhajó Bajnokság és Edzések

Nemrégiben egy lelkes fiatal pár úgy döntött, le-
hetőséget ad az arra fogékonyaknak Sződligeten, 
hogy megismerkedjenek a Bujutsu-Kai Kenshin-

ryú művészetével.

Kupiné Vámos Veronika immár 
20 éve szerelmese a sportágnak. 
13 éves volt mikor úgy döntött, 
hogy kipróbálja magát valamilyen 
harcművészeti ágban. Elsőként a 
Taekwondo-t választotta, ám ha-
mar rájött nem ez a neki való. Ek-
kor találta szembe magát egy Bujut-
su-Kai Kenshin-ryú edzést hirdető 

plakáttal. És lám, az érdeklődése, azóta sem szűnt meg.
A sportág több szempontból is különleges. Az egyik 

legfontosabb gondolat ezzel kapcsolatban a következő: 
„Az ember nem az ellenségeit győzi le itt, hanem a sa-
ját gyengéit, saját magát.”. Ezt végezheti puszta kézzel 
vagy fegyverrel, például szamuráj karddal. Bár verse-
nyeket nem rendeznek a sport szerelmeseinek, mégis 
magasra lehet jutni. Mint a legtöbb harcművészetben itt 

Bujutsu-Kai Kenshin-ryú edzések 
Sződligeten

is a legkiemelkedőbb eredmény a fekete 
öv elérése. Ehhez azonban kemény mun-
kára és végtelen fegyelemre van szükség. 
Ahhoz, hogy valaki elérje az áhított övet, 
közel 10 év munkára van szükség. Vero-
nika arcáról azonban tisztán leolvasható, 
megéri a sok munka. Imádja a sportot, 
a szellemiséget, amit képviselnek, és nem utolsó sorban a 
társaságot. 

 A testi nevelésen túl nagy hangsúlyt fektetnek a szellemi 
nevelésre is. Fontosnak tartják, hogy gondolkodásra ösztö-
nözzék a tanítványokat, rendszeresen tartanak beszélgeté-
seket és nem ritka, hogy arra kérik az edzeni vágyókat, hogy 
egy-egy témával kapcsolatban vessék papírra a gondolatai-
kat. Ahogy Veronika mestere mondja ők „emberből ember-
be tanítanak”.

A lehetőség bárki számára adott, nemre való tekintet nél-
kül. Egy apróság, az önvédelmi harcművészetek ezen ágát 
12 éves korban érdemes elkezdeni, azonban felső határ 
nincs.

Sok szeretettel várják az érdeklődőket a Sződligeti Közös-
ség Házban szerdánként  17.30-tól.
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2015. december 03-án Krisztina néni meghívásából, 
Nyulász Péter író a Sződligeti könyvtárban fogadta az osz-
tályunkat.

Nyulász Péter 1968-ban született, már iskolás kora óta ír 
verseket, de eredetileg történelem-földrajz szakon szerzett 
diplomát Debrecenben, dolgozott újságíró-riportereként, je-
lenleg az Egyszervolt.hu családi portál szerkesztő-szerzője.

Első verses kötete 2005-ben jelent meg, kisgyermekeknek 
írt könyvein kívül regényeket is ír.

Könyveiben a hazai tájak gyakran jelennek meg, pl. Bala-
ton, Bakony, Tihany, Hévízi-tó. 

Számunkra egyik legérdekesebb művét mutatta be, 
amelynek címe: Helka- A Burok-völgy árnyai. Szereplői 
Helka, a hercegnő, Cidrik, a hercegnő testőre és Sió, a kígyó 
hajú hölgy. A regénynek folytatása is van: Ciprián-A Balaton 
Hercege címmel. Mindkét regény kalandos és meseszerű 
egyben, sőt már az első regény harmadik kötetét írja.

Nagyon érdekes olvasmánynak képzelem el, mindenki-
nek felkeltette az érdeklődését. Javaslom minden gyerek-
nek, mert szórakoztató, kalandos és mókás is!

Cser Izabella, 3.b 

A hagyományoknak megfelelően idén is ajándékozással 
és műsorral kedveskedett önkormányzatunk a Sződli-
geten élő hetven év feletti lakosoknak. Az eseményre 

december 5-én a helyi általános iskolában került sor.
Az oktatási intézmény tornatermét megtöltő érdeklődő-

ket az önkormányzat különféle szendvicsekkel és üdítőital-
lal vendégelte meg. Tóthné Kovács Krisztina, a Közösségi 
Ház és Könyvtár vezetőjének üdvözlő szavai és bevezetője 
után Tari Istvánné köszöntötte a település tisztelettel és sze-
retettel övezett 70 éves kort betöltő polgárait.

Az alpolgármester asszony kiemelte az időskorúak meg-
becsülésének, az egy életen át tartó becsületes munkában 
megfáradt emberek segítésének fontosságát. Mint mond-
ta: bennük két nemesfém találkozik, így az ezüsthajú és 
aranyszívű örökifjú hölgyeket és urakat igazi kincsként kell 
kezelnie a társadalomnak. Óbecsey István Szeressétek az 
öregeket című versének sorai után Tari Istvánné sorra vette 
azokat a helyi történéseket, amelyek fontos lépcsőfokai vol-
tak Sződliget idei fejlődésének, majd zárásként nagyon jó 
erőt, egészséget és sok boldogságot kívánt nagyközségünk 
valamennyi idős polgárának.

A folytatásban Poór Péter és Molnár Orsi adott nagy si-
kerű műsort a közel kétszázötven jelenlévő számára, akik 
nosztalgiával idézhették fel a hatvanas-hetvenes évek örök-
zöld slágereinek taktusait, és volt, aki még táncra is perdült.

Végül a jó hangulatú, tartalmas est önkormányzatunk 
ajándékainak kiosztásával zárult, majd az emlékeket, egyé-
ni és közös élményeket felidéző kötetlen beszélgetés egy 
igazán őszinte búcsúzkodással zárult: „Jövőre veletek, 
ugyanitt!”

Idős polgáraink köszöntése

Sződligeti Író - olvasó találkozó:  
Nyulász Péter
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Bort, búzát, békességet, sötétségben fényességet!  
Új esztendő újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon.  
Ki barát volt, az maradjon, ki elindult az haladjon.

Gondolj az elmúlt 12 hónapra,  
minden gondod múljon el holnapra.  

Nemsokára vége lesz az évnek kívánunk 
BOLDOG ÚJ ÉVET néked!

Virradjon rád szép nap, köszöntsön rád jó év,  
kedves hajlékodba költözzön a jólét. A lelkedbe boldogság,  

a szívedbe béke, ezt kívánjuk neked az újévre.

Elmúlik az ó-év, beköszönt egy újabb, szívünkben 
 ismét új remények gyúlnak.  
Teljesüljön vágyunk, legyen minden még szebb, kívánunk 
nektek egy boldogabb évet. B.Ú.É.K !

Ha olykor mégis gyötör az élet,  
azért most örülj a jónak, a szépnek. S szívedbecsendüljön 

mindig az ének: Hogy vannak, akik szeretnek téged!

Örömöd sok legyen. Bánatod semmi, segítsen az Isten 
boldognak lenni. Legyél mindig vidám, örülj minden 

szépnek, mi így kívánunk nektek boldog újévet!

Mikor kigyúlnak a fények, pajkos tündérek zenélnek.  
Huncut mosollyal egy rád kacsint, kicsi kendőből csillámport 
hint. Így adja át az üzenetet: Boldog Új Évet neked!


