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10. 
Vándor 
Fakanál 

Főzőverseny

2016.  
május 1.

Az idei csapatok és a versenyműveik:

–  Sződligetiek Baráti Köre: Marhapofa pörkölt erdészlány módra
–  Barangolók: Marhagulyás barangolók módra
–  Kék Duna Otthon: Gombás marharagu, petrezselymes 

burgonyával
–  Sződligeti Nyugdíjas Férfiak Baráti Köre: Göngyölt marha felsál
–  Sződligetiek Gödi Baráti Páholya: Vörösboros marhapörkölt 

burgonyával

–  „Onnan a Sarokról”: Ligeti szilvás hús
–  Boeuffet /böfé/: Burgundi marha
–  Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda: Kampós marhagulyás 

csemete módra
–  CISZE: Marhagulyás leves
–  Váci Kerékpárosok Baráti Köre: Tejszínes biciklis marhatekercs
–  Női Nyugdíjas Klub: Erdélyi majorannás borsos tokány
–  Gondűző Csapat: Gombás apróhús akácfavirággal
–  Jólészi Cházár András Csapat: Gombázó jutalma
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Kedves olvasók, én már elérkeztem abba a korba, hogy 
inkább nem számolom életemben hányadszor kiáltok fel a 
címben leírt mondatot megfogalmazván, örülve, hogy nem 
kell fűteni, havat lapátolni (bár már kitudja hány éve havat 
se nagyon látunk), részemről tűzifát hordani és ázott kutyát 
melengetni didergő téli napokon.

Maradjunk a sokadik nyaramnál, Sződligeten a kilence-
dik évben teljesítve a közönség vélt igényeit. Mert a min-
dennapi jelenlét mellett, munkám része és mára már rutinja, 
hogy lássuk és tervezzük előre az időt, mára már nagyrészt 
elkészült a falunap programja és dossziéban hevernek a 
nyári rendezvények szerződései.

Gondolva egy nagyot ismét a Parkszínpadot célozzuk 
meg, lecsalogatva  sződligetit és idecsalogatva környékbe-
lit. A rendezvények sora,sokak örömére a KRESZ NAPPAL 
indul, amit két koncert rendezvény fog követni, majd pedig 
a VETERÁN AUTÓK TALÁLKOZÓJA  zár.

Elárulom a Falunap dátumát is, szeptember 10., termé-
szetesen ezt a rendezvényt a falu központjában rendezzük 
majd meg.

Az újságban is említett és azóta még újabb beadott 
pályázatok sikerétől is függ persze az események bősége, 
láthatatlan munkánk egyike a napi többszöri kattintás a 
nyertes pályázatok listájára, osztás szorzás, mire is elég a 
saját forrás.

Végre itt a nyár (mindjárt)

ü KRESZ NAP
2016. június 12.

ü SUPER STEREO KONCERT 
2016. június 18.

ü SZABÓ BALÁZS és BANDÁJA 
2016. július 02.

ü VETERÁN AUTÓK TALÁLKOZÓJA 
2016. augusztus 28.

De addig is látogassák állandó klubjainkat, tanfolyamain-
kat, testedző és lelket ápoló rendezvényeinket a Közösségi 
Házban, jöjjenek újságot olvasni és könyveket kölcsönözni 
vagy csak beszélgetni könyvtárunkba!

Szép nyarat kívánok Önöknek, ne számolják, éljék meg a 
napfényes napokat, élményeket, hangulatokat és UV men-
tes D vitamint gyűjtve a szürkébb téli estékre.

Cris
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Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
2016. március és április hónapban is több fontos téma meg-
vitatásával és az ezekben hozott döntésekkel tartotta meg 
éves munkaterv szerinti ülését. 

Március 18-án délután négy órától a Közösségi Házban az 
ülés Juhász Béla napirend előtti javaslatával indult. Tájé-
koztatójában a polgármester ismertette, hogy a barackosi 
telekalakítás miatt kezdeményezett aláírásgyűjtés és a kö-
rülmények tisztázása miatt csak a meglévő források erejéig 
javasolja bevállalni a meghirdetett útfelújításokat. Ezért – a 
testületi tagok egyetértésével – az egyik napirendi pont leke-
rült a megtárgyalandó tárgykörök listájáról.

Elsőként elfogadták a település 2015-ös záró negyedévé-
nek költségvetését érintő technikai jellegű átcsoportosítást. 
Ennek folyományaként került sor az érintett büdzsérendelet 
módosítására. A helyi adóbevételekről és kintlévőségekről 
benyújtott beszámolóból megtudtuk, hogy idén február vé-
gén a hátralékok összege meghaladta a 29 millió forintot. 
Dr. Törőcsik Edit jegyző a testületi ülést is felhasználta arra, 
hogy fegyelmezettebb, pontosabb adófizetési morálra kérje 
meg a település érintett polgárait.

A folytatásban a grémium meghatározta a helyi civil szer-
vezetek támogatásával kapcsolatban a pályázatok kötelező 
tartalmi elemeit. Mint azt Juhász Béla elmondta: évente 300 
ezer forintos keretet biztosít az önkormányzat a civil szerve-
zeteknek, melyen felül természetbeni segítséget (pl. kedvez-
ményes teremhasználatot) is biztosít számukra. (A pályázat 
kiírása a hivatalos települési weboldalon – szodliget.hu – 
megtalálható.)

Mint ahogyan a „Tiszta udvar, rendes ház” elnevezésű 
pályázat szövege is, amelyet idén is kiírt az önkormányzat. 
A korábbi évekhez hasonlóan, ezúttal is négy községi por-
ta részesül majd elismerésben. Az óvodai beiratkozásról és 
egy települési terület bérleti szerződéséről szóló napirendi 
téma után az M2-es gyorsforgalmi út bővítéséhez szükséges 
önkormányzati hozzájárulást adta meg a testület. 

Majd a képviselők jóváhagyták a martaszfaltos útépíté-
si munkákra szánt forrásbiztosításról szóló előterjesztést is. 
Ebből kiderül, hogy a tevékenységet a Makadám Aszfalt Kft. 
végzi az alábbi költségek mellett:
Deák Ferenc utca 1.628.000.- Ft
Dobó István utca 1.628.000.- Ft
Malom köz:    499.500.- Ft
Liget köz:    599.400.- Ft
Csatorna fedlapok szintbeemelése 180.000.- Ft
Összesen:  nettó: 4.534.900.- Ft
 -  bruttó: 5.759.323.- Ft.
Döntés született arról is, hogy az említett vállalkozás végzi 
az Újtelepi utak burkolat helyreállítási munkáit is, valami-
vel több, mint bruttó 14 millió forintért. A képviselő-testület 
márciusi soros tanácskozásának végén a Magyar Állam-
kincstár jelzése nyomán elfogadta a szükséges módosításo-
kat a Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda alapító okira-
tában. 

Tartalmas testületi ülések fontos döntésekkel
Április 15-én szintén a Közösségi Ház adott helyszínt az ak-
tuális képviselő-testületi ülésnek. A könyvvizsgáló jelentésé-
nek ismertetése – melynek lényege, hogy a település tava-
lyi költségvetéséről készített elszámolás és vagyonkimutatás 
megfelel az előírásoknak – elfogadták a lejárt határidejű ha-
tározatokat tartalmazó előterjesztést. 
A 2015-ös büdzsé zárszámadásához szükséges átcsoportosí-
tás elfogadása után a tavalyi költségvetés végrehajtásának fő 
számai közül
–  a bevételi előirányzatának teljesítését 499 millió 409 ezer 

forintban,
–  a kiadási előirányzatának teljesítését   450 millió 370 ezer 

forintban, 
–  a költségvetési maradványt 49 millió 039 ezer forintban 

állapították meg.
A pénzmaradványt csökkentő kötelezettségek, időközbeni 

kifizetések után az idei évben szabadon felhasználható ösz-
szeg 7 672 ezer forint, amely a döntés értelmében az általános 
tartalékalapba került. A kötelező vagyonkimutatásból kiderül, 
hogy Sződliget Nagyközség vagyona 2015. december 31-én 
– A zárszámadást – illetve annak mellékleteit – a képviselő-tes-
tület egyhangú voksolással fogadta el.

Az ülés folytatásaként Gyurkó Ferenc tűzoltó alezredes egé-
szítette ki a hivatásos tűzoltóság Sződligetet érintő tevékenysé-
géről benyújtott beszámolót. Többek között ismertette a szer-
vezetet érintő személyi változásokat – Vinkó Kornél tűzoltó 
őrnagy távozott a tűzoltó parancsnokság éléről -, majd röviden 
jellemezte a Sződligetre érvényes katasztrófavédelmi helyze-
tet. Ezek közül kiemelte:

–  jelentősebb kárral járó tűzeset nem történt 2015-ben a te-
lepülésen, a két lakástűzzel együtt összesen nyolc esetet 
regisztráltak;

–  nem volt jelentős a műszaki mentéses esetek száma sem;
–  fontosnak mondta és megköszönte a települési önkénte-

sek segítségét.
Gyurkó Ferenc megerősítette: a rendelet értelmében május 

elsejétől tilos Sződligeten a belterületi égetés. „A külterületi 
égetések tűzoltósági engedélyhez kötöttek. A települések bel-
területére az önkormányzati rendelet az érvényes. Ez április 
30-ig engedélyezte például a kerti avarégetést. Másnaptól már 
az ilyen tevékenység büntetéssel jár. A levegővédelmi bírság 
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százezer forinttól egymillióig terjedhet. Természetesen még 
súlyosabb a büntetés mértéke, ha tűzoltósági vonulással jár a 
nem megfékezett tüzek eloltása.” – hangsúlyozta az alezredes. 

A feltett kérdésekre adott válaszok után beszámolót minden 
testületi tag elfogadta.

A következőkben Győrffy Szabolcs rendőr törzszászlós 
szóban kiegészítette a Váci Rendőrkapitányság által a 2015-
ös évre vonatkozóan benyújtott beszámolóját. (Ennek fonto-
sabb elemeiről lapunk 10. oldalán részletesebb ismertetés is 
olvasható!) Sződliget körzeti megbízottja a település konkrét 
bűnügyi helyzetét elemezve hangsúlyozta: súlyos, életellenes 
cselekmény nem volt, könnyű testi sértéssel járó eset is csu-
pán egy történt. A térfigyelő kamerarendszer megelőző hatása 
miatt a betörések és lopások száma is csökkent. Kiemelte a 
polgárőrség tevékenységének fontosságát és köszönetet mon-
dott segítségükért. Juhász Béla polgármester rákérdezett arra a 
három közelmúltbeli esetre, melyek nyomán feljelentéssel élt. 
Mint megtudtuk, a kerékpárlopási, az illegális szemétlerakási 
és a közlekedés biztonságát veszélyeztető rongálásos esetben 
egyaránt jelentős előrehaladás történt a felderítésben és biztos-
ra vehető, hogy a megfelelő büntetést a tettesek nem kerülhetik 
el. A rendőrségi beszámolót is egyhangú szavazással fogadta 
el a testület.

Az ülés folytatásában a 2015-ös belső ellenőrzési felada-
tokról szóló beszámolót vita nélkül, egyhangú támogatással 
fogadták el, majd hasonlóan egyetértésre talált az átruházott 
hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámoló is. Ennek során a 
polgármester hangsúlyozta: ezen feladatok ellátása az önkor-
mányzattól ugyanannyi anyagi forrás biztosítását kívánja, mint 
amennyit erről a központi alapból kap.

A dr. Törőcsik Edit jegyző által előterjesztett és a Sződligeti 
Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámoló 
nem váltott ki vitát, majd a Gondozási Központ vezetésével 
július végéig megbízták Pintér Edinát. Mint azt Bácskai Edit, 
a Pénzügyi Bizottság elnöke előzetesen elmondta: meghall-
gatták a jelöltet és szimpatikus, a feladat elvégzésére alkalmas 
szakemberként ismerték meg. (A Pintér Edinával készült inter-
jút lapunkban olvashatják, szerk.) 

A Barackosban tervezett családi házas telekkialakítás első 
lépéseként szükséges a közvilágítás kivitelezése, melyhez a 
grémium megadta a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást 
és megkérte a szakhatósági állásfoglalást is. A testületi ülés zá-
rásaként egy belterületi ingatlan villamos energia kiépítéséhez 
adták meg a szükséges hozzájárulást. 

GYIK, azaz gyakran ismételt kérdések
Az alábbiakban olyan kérdésekre adjuk meg a választ, ame-
lyeket a sződligeti emberek legtöbbször feltesznek a hivatali 
munkatársainknak.

l  Milyen szabályozás vonatkozik a sződligeti kutyasétáltatás-
ra? Ki ellenőrzi ezek betartását?

2013-tól hatályos állatvédelmi törvény felülírta a települési ön-
kormányzatok által alkotott korábbi „ebrendeleteket” is. Így a 
kutyák tartásáról központi szabályozás van érvényben. Az ebek 
által például a közterületi sétáltatás alkalmával előforduló ve-
szélyeztetésről a 2012-es II. törvény határoz, amely részletesen 
tárgyalja a kutyával való veszélyeztetés – mint szabálysértés 
– eseteit. 
l  Mikor szabad faleveleket égetni?
Legközelebb csak ősszel, október 1-jét követően szabad! 
l  Mit tegyek, ha a szomszéd avart, kerti hulladékot, autógu-

mit, stb éget?
Amennyiben a Tűzoltóság felé jelzi, akkor a szomszédot a ha-
tóság levegővédelmi bírsággal fogja súlytani.
l  Kinek kell rendben tartani a házam előtti fákat és a vízelve-

zető árkot?
A tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlana előtti járdasza-
kasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a 
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület) és 
a járdaszakasz melletti nyílt árok tisztán tartásáról. A szikkasztó 
árkokból a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anya-
gok és más hulladékok eltávolítása is az ott lakó kötelessége.
l  Hány darab háziállatot tarthatok a házam udvarán?
A belterületi ingatlanokon: 2 eb és szaporulatai 6 hónapos 
korukig, 2 macska és szaporulatai 3 hónapos korukig tartható 
– kivéve engedéllyel rendelkező tenyésztők. Amennyiben 20 
kisállatnál (sertés, kecske, juh) vagy 5 nagyállatnál (szarvasmar-
ha, ló) több haszonállatot tart a tulajdonos, gazdasági udvart 
kell kialakítani. A gazdasági udvar nem lehet közvetlen határos 
a szomszéd telekkel, védőtávolság meghagyása szükséges.
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 kivágásához nem 
kell engedély.
l  Mire költi az önkormányzat a pénzt? 
Az évenkénti kb. 500 millió forint döntő részét a kötelező fel-
adatokra (bérek, járulékok, közvilágítás, víz, gáz, áram isko-
lában, óvodában, temető üzemeltetés, stb) fizetjük ki. Évente 
mintegy 30 millió forint marad szabadon, például fejlesztésre. 
Ehhez igyekszik pluszban az önkormányzat pályázati pénzt 
biztosítani. Méghozzá oly módon, hogy ezek kötelező önrészét 
is ebből a 30 millióból kell állni. Ezzel igyekszünk megtöbb-
szörözni anyagi lehetőségeinket. 
l  Mikor lesz lomtalanítás?
Április 1-jétől elkezd működni a nemzeti kukaholding, a Nem-
zeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., 
valamint az új állami szemétgyűjtési rendszer. A koordináló 
szervezet beszedi majd a díjakat, átveszi a kétes követelése-
ket, a behajtást pedig az adóhatóság kezeli és meghatározza pl. 
a lomtalanítás időpontját is. Vélhetően havi számlával fogják 
megkapni az értesítést a lomtalanítás időpontjáról.
l  Kinek kell jelezni, ha az utcánkban nincs közvilágítás.
E-mailben, vagy telefonon kérjük jelezze a polgármesteri hiva-
talnak. A hivatal azonnal intézkedik a hiba elhárításáról.
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Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete az éves munkaterv szerint meghatározott május havi 
ülését a Közösségi házban tartotta május 13-án délután. 
A tanácskozáson több pályázaton való részvételről hozott 
döntés mellett tíz ingatlan értékesítésében is egyetértettek a 
grémium tagjai.

Az elfogadott napirendi sor szerint a hatályos önkormányza-
ti rendeletek felülvizsgálatáról szóló előterjesztéssel kezd-
tek a képviselők. A település jegyzője, dr. Törőcsik Edit 
által benyújtott anyag bevezetőjében szerepel, hogy egy-
egy törvény és rendelet előírásai szerint történik nagyköz-
ségünkben is a jogszabályalkotás és –szerkesztés. Alapvető 
követelmény az áttekinthetőség és a követhetőség. 

A hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata az 
önkormányzati Hivatal köztisztviselői közreműködésével 
folyamatosan történik. Mint elhangzott, a sződligeti önkor-
mányzat nyilvános ülések biztosításával, továbbá az elő-
terjesztések, jegyzőkönyvek és rendelet honlapon történő 
közzétételével, évente egy esetben tartott közmeghallgatás-
sal és évente egy esetben lakossági fórummal biztosítja a 
nyilvánosságot. 

A testület elfogadta az előterjesztést azzal, hogy a konkrét 
rendeletmódosítások a szeptemberi plenáris ülésre kerülnek 
beterjesztésre.

A májusi tanácskozás folytatásaként döntöttek a civil 
szervezetek önkormányzati támogatásáról. A korábban kiírt 
pályázatra összesen 16 helyi jelentkező adott be az előírá-
soknak megfelelő pályázatot (13 pénzbeli, 3 természetbeni 
segítségre.) A költségvetésben meghatározottak szerint ösz-
szesen 300 ezer forint pályázati alap került felosztásra úgy, 
hogy egy pályázat maximálisan 50 ezer forintos támogatást 
kaphatott az alábbi felosztásban:

–  Vackor Apró természetjárók Köre és Tündérkert Lovar-
da Sportegyesület: 45-45 ezer forint;

–  Sződligetért Alapítvány: 25 ezer forint;
–  Sződligeti Női Nyugdíjas Klub, Sződligeti Nyugdí-

jas Férfiak Baráti Köre, Sződligeti Képzőművészek és 
Előadóművészek Baráti Köre, Sződligeti Gyermekekért 
és Fiatalokért Alapítvány, Sződligeti Római Katolikus 
Egyház, Okos Nők Klubja, Sződligetiek Baráti Köre 
Egyesület és Sződligeti Iskolás Gyermekekért Alapít-
vány: 20-20 ezer forint;

–  Sződligeti Katolikus Templom Kórusa: 15 ezer forint;
–  Baba-Mama Klub: 10 ezer forint.
–  Továbbá: Gajda Gabriella pilates oktató, Gereben 

Melinda gyógytornász és a Hatvani Harcművészek a 
Gyermekekért Alapítvány kedvezményes terembérleti 
díját 800 Ft/óra összegben állapították meg. 

A következőkben elfogadták azt a javaslatot, amely sze-
rint tíz barackosi telek értékesítésére pályázatot írnak ki. 

Főszerepben a pályázatok
Összefoglaló a képviselő-testület májusi üléséről

Mint azt Juhász Béla elmondta, az akkori önkormányzat 
már a 2009-ben elfogadott helyi építési szabályzatban ter-
vezte a kialakított tíz belterületi telket értékesítését. (Erről a 
tervről a testület lapunk legutóbbi számában is tájékoztatta 
a sződligetieket – a szerk.) „A telkek eladásával elsősorban 
azoknak a fiataloknak kívánunk segíteni, akik élni tudnak az 
új állami lakásépítési támogatások nyújtotta lehetőségekkel 
és itt, Sződligeten kívánnak letelepedni, családot, otthont 
teremteni. A telkeket az önkormányzat piaci áron, nyilvá-
nos árverésen szeretné eladni. A telkek közművesítésével 
kapcsolatos jogi és műszaki előkészítést korábban elindítot-
tuk.” – hangsúlyozta a polgármester. Megtudhattuk azt is, 
hogy a befolyt összegből elsősorban a község korábban már 
erre előkészített útjait kívánják aszfaltozni, főtér felújítását 
befejezni és az orvosi rendelőt felújítani.

Az elfogadott pályázati felhívás – más sajtótermékek mel-
lett – lapunk 14-15.oldalán is megtalálható.

A testületi ülés további részében kinyilvánították, hogy 
Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a Száz 
Százalékban Átlátható Önkormányzatok Klubjának külde-
tésével és alapító tagként csatlakozni kíván a klubhoz. Majd 
két pályázathoz biztosítottak önrészt. A 16 millió forintos 
összköltségű orvosi rendelő felújításhoz – amely 95%-os tá-
mogatási intenzitással bír – bruttó közel 805 ezer forintot, 
míg több belterületi közút felújítására (amelyhez 85%-os 
támogatás jár) a 20 milliót meghaladó összköltségből bruttó 
5.7 millió forintot.

Végül a Sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskola ener-
getikai felújítása érdekében elérhető, illetve a Kulturális 
Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma elnevezéssel 
kiírt pályázatra való jelentkezésről határoztak. Az előbbi 
esetében egy minimum 50, maximum 250 milliós, teljes fi-
nanszírozottságú, vissza nem térítendő támogatás nyerhető, 
míg az utóbbihoz 10%-os önrész szükséges. Ehhez az idei 
büdzsé tartalék sorából 600 ezer forintot különítettek el.

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete az éves munkaterv szerint legközelebb 2016. június 
10-én tart plenáris ülést. 
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Tündérkertes sikerek
Rendkívül sikeres időszakot tudhatnak maguk mögött a Tündérkert Lovarda SE 
lovasai és Lovastornászai. A 2016-os versenyszezonban nem tértek haza helye-
zés nélkül.

Lovastorna csapatunk pályafutásuk első versenyén elhozták az Amatőr Csapat 
első helyezést, míg egyéni kategóriában Csipkereki Brigitta második, Kazár Bog-
lárka harmadik helyezést kapott.

A Sóskút Kupán szintén Amatőr Csapat első helyezést hoztak, egyéniben pedig 
Csipkereki Brigitta első, Bartalos Anna harmadik helyezést értek el.

Lovasaink közül Martinez Bernadett és Pitypang első versenyükön a Díjlovas 
1 kategória második helyezettje lett.

Gratulálunk a győztes és helyezett lovasoknak! 

Máté 11 éves. 
2013. szeptemberben kezdett gumiasztalozni az UTE-ban 
(Újpesti Torna Egylet) Juhász Judit irányításával.Tehetségé-
vel és szorgalmával hamar kitűnt, már a 2014-es verseny-
szezonban több érmet szerzett.

2015-ben megnyerte az Országos Bajnokságot és az össze-
sített Éves Pontszerző Versenysorozatot. Élete első nemzet-
közi megmérettetésén (Barsi Leventével) szinkron ugrásban 
3. helyezést értek el.

2016. a nemzetközi megmérettetések éve lesz. Németorszá-
gi, ausztriai és csehországi versenyeken szeretne bizonyíta-
ni. A felkészülés remekül halad, mi sem bizonyítja jobban, 
hogy az idei évad első versenyén, a Gumiasztal Diákolim-
pián maga mögé utasítva vetélytársait arany érmet szerzett.

Gratulálunk 
Csipkereki Máté!
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Az újtelepi utak felújítására a kiírt pá-
lyázaton a legolcsóbb megoldást a 
Makadám Aszfalt Kft. kínálta, amellyel 
– a képviselő-testületi felhatalmazás 
alapján – a polgármester 14 millió 160 
ezer forintos bruttó összegben megkö-
tötte a szerződést. Az elnyert pályázati 
forráshoz hiányzó több mint kétmilli-
ós összeget Sződliget költségvetéséből 
pótolták. A munkálatok műszaki tartal-
mába tartozik kilenc utca (Thököly u., 
Ady E. u., Zrínyi u., Arany J. u., Dózsa 
Gy. u., Kossuth u., Hunyadi u., Tán-
csics u. és Malom u.) összesen közel 
hatezer négyzetméteres útszakaszának 
felújítása, valamint 27 fedlap szintbe-
emelése.

Megújuló sződligeti utak
Eltűnnek a boka- és tengelytörő földes úttestek
Mint arról előző számainkban már hírt adtunk, a település történetében példátlan útfelújítási munkák 
helyszíne Sződliget. Az önkormányzat képviselő-testületének döntései nyomán azzal a céllal indultak meg 
ezek a fejlesztések, hogy a nagyközség útjai szilárd burkolatot kapjanak.

Ezen újtelepi munkák mellett 
azonban további jelentős beruházá-
sok segítenek a rossz állapotú sződ-
ligeti utak minőségi megújításában. 
Ezekről Juhász Bélát kérdeztük.

– Mi a célja a megkezdődött útfej-
lesztéseknek?

– Sződliget Nagyközség Önkor-
mányzata a sáros, nehezen járható 
és balesetveszélyes utcákat is szilárd 
burkolatú réteggel kívánja ellátni – 
kezdte a polgármester. Az érintett te-
rületeken május 2-án megkezdődtek 
a munkálatok. Ezek során előbb mart 
aszfaltos burkolattal, néhány év múl-
va pedig melegaszfaltos kopóréteggel 
látják el az úttesteket. Célunk, hogy 

Ilyen volt

minden belső területi utca olyan 
burkolattal legyen ellátva, amely 
nyomán az ott lakók és közlekedők 
elfelejthetik a sáros, pocsolyákkal tar-
kított és – valljuk be – eddig emberre 
és járműre is sok veszélyt hordozó 
földes, sokszor járhatatlan utat.

– Mi a menete a munkáknak?
– Az érintett lakóközösségek in-

gatlanonként 20 ezer forintos – akár 
részletfizetéssel és csak a munkák 
után befizetendő – önrésszel járul-
nak a költségekhez, a további költ-
ségeket az önkormányzat állja. Tud-
ni kell, hogy Sződliget történetében 
ilyen nagyságú forrás még nem ju-
tott útépítésre. (Ez meghaladja a 20 
millió forintot, melynek részletezése 
a testületi ülésről szóló összefogla-
lónkban olvasható – a szerk.) Több 
vállalkozótól kértünk árajánlatot. 
Mint ahogyan az újtelepi útjavítások 
esetében, ezúttal is a Makadám Asz-
falt Kft. kínálata volt a legolcsóbb, 
így velük szerződtünk. A cég remé-
nyeink szerint május végéig el is ké-
szül az aszfaltozással.

– Az eredeti tervekhez képest 
egyelőre több utca hiányzik a fejlesz-
tendők sorából…

– Sajnos, így van. A Klapka u, az 
Attila u. temető mögötti része, a Liget 
köz, a Somogyi-Bacsó u. Vasúti fasor 
és Fő tér, valamint a Szent István u. 
Határ u. és Fő tér közötti szakaszán 
egyelőre nem tudnak kezdeni. Ugyan-
is a beruházás forrásához szükséges 
az az összeg is, amelyet a barackosi 
telkek értékesítéséből kívánunk fe-
dezni. Amint ezek a bevételek is rea-
lizálódnak, természetesen az említett 
területeken is megtörténik a szilárd 
burkolat kialakítása. Ezúton is kérem 
az ott lakók megértését, de a telepü-
lés működését (intézmények zavarta-
lan munkája, közvilágítás, szociális 
ellátórendszer) nem veszélyeztethet-
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jük fedezet nélküli, vagy bizonytalan 
fedezetű fejlesztéssel. Olyan hitelfel-
vétellel pedig, amely hosszabb távon 
gúzsba köti Sződligetet és az itt élők 
mindennapjait, az elmúlt években és 
a jövőben sem kívánunk élni. Amint 
a barackosi bizonytalanság terveink 
megvalósítását már nem hátráltatja, 
ígérem, megvalósul önkormányza-
tunk nagyívű elképzelése és minden 
sződligeti utca szilárd burkolattal lesz 
ellátva – zárta tájékoztatóját Juhász 
Béla polgármester. 

A sződligeti hulladékszállításról
Településünkön a Zöld Híd Non-
profit Kft. végzi mind a kommuná-
lis, mind a szelektív és zöldhulla-
dék elszállítást. 

Kommunális hulladék
A cég áprilistól november végéig 

két műszakban dolgozik. Ezért – bár kérik, hogy a pénte-
ki szállítási napokon már reggel helyezzék ki a szemetes 
kukákat az ingatlantulajdonosok – előfordul, hogy délutáni 
órákban ürítik ki a két körzetre tagolt (azaz, két járművel 
végzik a munkát) területen az edényzeteket.

Szelektív hulladék 
Sződligeten konténerek szolgálnak arra, hogy az üvegeket elkülönít-
ve helyezzék el a polgárok. Az egyéb szelektív hulladékot – papír, 
műanyag – zsákokba lehet helyezni, melyek több sződligeti boltban 
ingyenesen kaphatók. A szelektív hulladékot minden PÁROS HÉT 
pénteki napján szállítja el a szolgáltató. A cég ezúton is kéri, hogy a 
veszélyes hulladékot, illetve a lomokat ne tegyék ki, ezek begyűjtése 
egy későbbi időpontban szervezetten történik majd.

Zöldhulladék
Szintén a boltokban 50 Ft-ért megvásárolható zsákokban 
lehet elhelyezni a növényi hulladékot. Ezeket minden PÁ-
RATLAN HÉT péntekén viszik el. Szintén a szolgáltató kéré-
se, hogy lehetőleg a fásszárú zöldhulladékot minél apróbb 
darabokban helyezzék el a zsákokban.
A Zöld Híd Nonprofit Kft. hivatalos, www.zoldhid.hu címen 
elérhető honlapján részletes tájékoztató olvasható a hulla-
dékszállítással kapcsolatos egyéb információkkal. 
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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 legfontosabb: 
fokozatosan csökken az elkövetett bűncselekmények száma.

Ezen megállapítások igazak Sződligetre is. A regisztrált 
elkövetések számának alakulása azt mutatja, hogy míg tele-
pülésünkön 2011-ben még 114 bűncselekmény történt, ez 
a szám a következő évre 103-ra, 2013-ban 87-re, a tava-
lyi évben pedig 69-re csökkent. (Összehasonlításul: Vácon 
2014-ben 1229 regisztrált elkövetés történt, ami ezer lakos-
ra vetítve több mint kétszerese a sződligetinek.)

A kiemelten kezelt bűncselekmények – ide tartozik töb-
bek között az emberölés, garázdaság, testi sértés, lopás, dro-
gozás, betörés, rablás – számában szintén kedvező nagy-
községünk utóbbi évekre vetített statisztikája. A 2011-ben 
történt 82 ilyen eset három év folyamatos csökkenése után 
tavaly töredékére, 36-ra esett vissza. De jelentős a változás 
a közterületen elkövetett bűncselekményeknél is, hiszen a 
tavalyelőtti 29 ilyennel ellentétben 2014-ben csak 13 ha-
sonló 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. (Telefon: 
20 917-2558) Fontos lépés volt a bűnesetek visszaszorítá-
sában a térfigyelő kamerarendszer kiépítése. A közterülete-
ken elhelyezett eszközök telepítésük óta jelentős segítséget 
nyújtanak akár a megelőzés, akár a felderítés szerteágazó 
feladataihoz. 

Eredményes felderítések
Két közveszélyt előidéző cselekményre derült fény a közel-
múltban. Szerencsére mindkettő esetében gyorsan kiderült a 
tettes és a közveszélyt is rövid időn belül sikerült elhárítani.

Köszönhetően annak, hogy településünk a korábban ter-
vezett számnál harmadával több térfigyelő kamerát telepített, 
fény derült arra az illegális szemétlerakásra, amelyet Sződli-
get és Václiget közötti területen történt, az elkövető bevallása 
szerint „építési törmeléket” raktak le. Az egyértelműen sze-
métnek bizonyuló hordalék miatt a sződligeti polgármester 
feljelentést tett, melynek nyomán kiderült a lerakó személye.

Mint ahogyan nem úszta meg az a két, ittasságában ma-
gát túlzottan erősnek képzelő személy sem a cselekedetét, 

Folyamatosan csökken a bűncselekmények száma

badtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.
Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település ön-
kormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben 
az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, na-
pokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, 
amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen 
engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított ége-
tés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön 
történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett. A sza-
badban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül 
és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű 
oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas 
kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát 
folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozód-
junk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors 
továbbterjedésének. 

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő 
vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevé-
kenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi ható-
ság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki. 

Ön se legyen áldozat!
Az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények álta-
lános jellemzőjének mondható, hogy az elkövetők kihasz-
nálják a sértettek bizalmát, jóhiszeműségét, óvatlanságát, 

aki április elején a kettes főút Mátyás király utca kereszte-
ződésében lévő – két fontos, közlekedést segítő táblát tartó 
– oszlopot csavart ki a helyéről és dobott félre. A felderítés 
itt is gyors volt, a tetteseket elfogták.

Lakossági felhívás az erdő- és szabadtéri tüzek 
megelőzésére 
A melegebb időjárás beköszöntével egyre többen választa-
nak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fo-
kozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tü-
zek megelőzésére. A szabadtéri tüzesetek keletkezésének fő 
oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg 
a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos sza-
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illetve az esetleges rossz egészségügyi, védekezésre kép-
telen állapotot. Ezzel kapcsolatban szeretnénk felhívni pár 
dologra a figyelmét, amivel tehet azért, hogy ne váljon bűn-
cselekmény áldozatává.

–  Amennyiben idegen személy hívja fel telefonon, hogy 
pl. az unoka bajban van és készpénzre lenne szüksége, 
amiért elküld a sértetthez valakit, legyen körültekintő! 
Kérjük, hogy először győződjön meg arról, hogy való-
ban a hivatkozott rokon kereste fel és neki van szüksé-
ge segítségre.

–  Idegen személynek semmilyen körülmények között ne 
adjon át készpénzt!

–  Amennyiben a hatóság tagjaként tünteti fel magát va-
laki, kérje el tőle a hivatalos minőséget igazoló igazol-
ványt, illetve kérdezze meg, hogy melyik hatóságtól 
érkezett. Ha kétségei vannak az illetővel szemben, ak-
kor az ingatlanba ne engedje be és ellenőrizze le az 
illetékes hatóságnál, hogy valóban tőlük érkezett-e a 
személy.

–  Kérjük, hogy amennyiben nagyobb összegű készpénz-
zel rendelkezik, azt ne tartsa otthonában és főleg ne 
olyan helyen, amelyet egy ismeretlen személy hossza-
dalmas kutatás nélkül is megtalálhat!

–  A szolgáltatókkal kapcsolatban szükséges felhívni a fi-
gyelmet, hogy egyik sem küld házhoz készpénzt. Bár-
milyen túlfizetés után visszajáró összeget bankszámlá-
ra történő utalással vagy postai kézbesítés útján fizetik 
vissza. Amennyiben pénzvisszafizetés indokával ke-
resik fel ismeretlen személyek, ne engedje be őket az 
ingatlanba!

–  A háznál eladásra kínált áruk minősége kétséges, így 
ez a vásárlási mód nem ajánlott! Amennyiben azon-
ban mégis megvásárolná az így felkínált terméket, 
akkor az otthonában tartott készpénzt, értékeket ne 
tegye mások által is láthatóvá, illetve az értékeit tartsa 
mindig szem előtt és ne hagyja magukra az ismeretlen 
személyeket.

–  Ahhoz, hogy a bűncselekmény elkövetői engedély 
nélkül se tudjanak bejutni a lakásába, a nyílászárókat 
zárja be, még akkor is, ha otthon tartózkodik, hiszen 
vannak olyanok, akiket az sem tart vissza a lopás elkö-
vetésétől, hogy nem üres az ingatlan.

Pályázunk
Sződliget nagyközség az elmúlt időszakban is folytatta az elmúlt 
évek gyakorlatát, mely szerint a különböző szintű pályázati for-
rásokból igyekszik a legtöbb lehetőséget megragadni a fejlődés 
érdekében. Az alábbiakban néhány olyan pályázatról olvashat-
nak, amelyre településünk legutóbb benyújtotta jelentkezését.

1.  Önkormányzati épületek energiahatékonysági felújí-
tására és megújuló energiaforrás hasznosítására a Kö-
zép-magyarországi régióban 

A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 50 millió Ft 
– 250 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban 
részesítik a rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatá-
si előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott 
projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei 
legfeljebb 50%-ának megfelelő támogatási előleget biztosít. 
A pályázatnyertes önkormányzatok hozzájárulnak az érin-
tett épületek épületenergetikai fejlesztési céljának elérésé-
hez, illetve a kapott támogatáson felül önerőből finanszí-
rozzák a projektet. Csak olyan projektet valósítanak meg, 
amely fosszilis energiahordozó-megtakarítás következtében 
csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását. 
2.  A Visegrádi Alap Nemzetközi Művészeti és Kézműves 

Nyári tábor szervezésére kiírt pályázat
Az elnyert forrás lehetőséget biztosíthat testvértelepülésünk, a 
szlovákiai Jólész fiataljaival közös nyári tábor megszervezésére, 
amely során a különböző művészeti és kézműves mesterségeket 
ismerhetnék meg a résztvevők. A pályázott összeg 6 ezer euró.
3.  A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom 

Kutatásáért Közalapítvány pályázata 1956 évfordulójára
A pályázat célja az 1956-os forradalom és szabadsághar-
cot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidé-
ző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító kulturális 
programok, rendezvények, művészeti tevékenységek támo-
gatása. A pályázatra folyamatosan jelentkezhetnek önkor-
mányzatok, szervezetek és magánszemélyek is, a maximális 
elnyerhető támogatás 5 millió forint. 

Felhívjuk továbbá a tisztelt sződligeti 
ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy 
az OTTHON MELEGE PROGRAM 
„Családi házak energia-megtakarí-
tást eredményező korszerűsítésének, 
felújításának támogatása alprogram” 
július 1-től lehetőséget nyújt a családi 
házban élő lakosság számára vissza 

nem térítendő támogatás felhasználásával lakóépületeik kor-
szerűsítésére, felújítására. A támogatás célja elsődlegesen az 
energiahatékonyság javítása.
A pályázati kiírásra kizárólag magyarországi lakóhellyel rendel-
kező, cselekvőképes nagykorú természetes személyek nyújt-
hatnak be pályázatot. Ezt hagyományos technológiával 1996 
előtt épült, és 1995. december 31. napjáig kiadott építési en-
gedéllyel rendelkező egylakásos, legfeljebb 135 m2 fűtött alap-
területtel rendelkező, a pályázatot benyújtó magánszemély 
tulajdonában álló és a pályázat benyújtását megelőzően hasz-
nálatban lévő (lakott) családi házak felújítására lehet igénybe 
venni. (Részletek a palyazatmenedzser.hu weboldalon!)
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Ma reggel szórólapot találtam a postaládámban. Arról szólt, 
milyen felháborító, hogy a polgármester - egy sajtónyilatko-
zata alapján - annak örülne, ha Sződliget lakossága minél 
előbb legalább 400 fővel gyarapodna, mert akkor a község 
lakossága meghaladná az ötezer főt. Ez pedig azért lenne 
fontos, mert a kormányzati tervek szerint a jövőben csak 
az ötezer fő feletti települések tarthatnák meg pénzügyi és 
önkormányzati függetlenségüket. A polgármester a cikkben 
állítólag ezzel is indokolta, hogy tíz telket kíván parcelláz-
ni a sződligeti önkormányzat. Ez is hozzájárulhatna ahhoz, 
hogy új, fiatal családok itt telepedhessenek le. Nem tudom, 
hogy ezek a kormányzati tervek valóban léteznek-e. Ha 
igen, akkor a polgármester a kötelességét teszi és a község 
érdekeit igyekszik védeni.

A postaládámban lévő szórólapon azonban egy, a face-
bookon alakult csoport tiltakozik a „betelepítés” és a par-
cellázás ellen. A faluban sétálva látom, hogy üzenetüket 
plakátokon és molinókon is hirdetik. Elgondolkodtató és el-
szomorító üzenetek… Mintha maga a tatárjárás jönne a 400 
betelepülővel Sződligetre…

Aki kicsit is ismeri községünk történetét, az nagyon jól 
tudja, hogy Sződligetnek soha nem voltak őslakosai. Itt min-
denki betelepülő. Maga a község is fiatal. Az 1920-as évek-
ben kezdtek itt megjelenni az első házak, amelyek akkor 
elsősorban pesti hivatalnokok üdülői voltak. Akik a hétvé-
géket, a nyarakat szívesen töltötték itt, élvezve a jó levegőt 
és a szép Duna-partot. Azután megjelentek az első állandó 
lakók, az első iparosok, kereskedők, létrejött az iskola, meg-
épült a templom. Ez segítette, hogy tovább nőjön az állan-
dó lakosság. Az én dédszüleim például, a családi vissza-
emlékezések szerint, 1938-ban telepedtek le Sződligeten.  
Alig hatvanöt éve lett Sződliget önálló település és lakossága 
azóta egyfolytában nőtt. Az egyre több betelepülő tette alig 
néhány évtized alatt Sződligetet egy ma már 4600 lakosú 
nagyközséggé, a budapesti agglomeráció jelentős települé-
sévé. A fejlődést segítette, hogy a Budapest-Vác vasútvonal 
és a 2-es főút kiváló összeköttetést biztosított a 
fővárossal.

A lakosság növekedése elképzelhetet-
len lett volna, ha Sződliget nem ad teret az 
új lakosoknak. Így alakult ki a 60-as évek-
ben parcellázott telkeken az Újtelep, a het-
venes-nyolcvanas években kezdődött a ba-
rackosi telkek beépítése és a kilencvenes 
években a Duna-parti lakópark parcellázása.  
Ezért tartom furcsának és elszomorítónak, hogy 
most vannak, akik új „betelepülőkkel” próbálják 
ijesztgetni a lakosságot. Azon lehet vitatkozni, 
hogy az önkormányzat által eladni kívánt tíz 
telek jó helyen lett-e kijelölve, eladásuk sérti-e 
az itt élők érdekeit, vagy sem. Egyesek szerint 
igen, mások szerint nem. Mint mindennek, en-

OLVASÓI LEVÉL
Isten hozott Sződligeten!

nek is bizonyára vannak előnyei és hátrányai. Az is fontos, 
hogy a telkek értékesítése tiszta és átlátható legyen. De a 
Sződligetre újonnan betelepülőkkel riogatni nagyon álsá-
gos. És különösen hiteltelen azoktól, akik maguk is új be-
települők voltak még néhány éve. Akik közül sokaknak a 
születési anyakönyvi kivonatában születési helyként nem-
hogy Sződliget, de még csak nem is magyarországi helység 
szerepel. Az itt élők mégis befogadták, szívesen látták, látják 
őket, segítették beilleszkedésüket. Nagyon helyesen! Mert 
Sződliget lakossága mindig is nyitott és befogadó volt. Az új 
betelepülőknek otthont adó, hagyományaik ápolását nem-
csak elfogadó, de kifejezetten támogató közösség. Otthonra 
leltek itt a „magyarok” mellett tótok, székelyek, cigányok, 
svábok, katolikusok, reformátusok és zsidók, idősek és fia-
talok. Mindig békében, egymást tisztelve és támogatva éltek 
és hagyták élni a másikat.

Van-e joga, erkölcsi alapja bárkinek is ezen a kizárólag 
„gyütt-mentekből” álló településen ellentétet szítani a már 
itt lakók és a most ideköltözni készülők között? Egyáltalán 
van-e olyan, hogy tős-gyökeres sződligeti? Mi kell ahhoz, 
hogy valaki azzá váljon? Öt, tíz, húsz év? Esetleg ötven? És 
miért pont annyi?

Sződliget minden lakosa valamikor új betelepülő volt itt. 
Nem hiszem, hogy bármilyen előjoggal járna, ha néhány 
évvel régebben él itt, mint más. Ezért számomra különösen 
visszataszító ez a riogatós kampány. Ahogy „ős” sződlige-
tiként néhány éve szívesen fogadtam az újonnan érkező 
szomszédaimat, ahogy mindig is nyitottan fordultam a most 
kampányt szervezők felé, úgy most is azt mondom: 400 új 
betelepülő? – Isten hozta őket Sződligeten! Tudásukkal, ha-
gyományaikkal, kultúrájukkal és befizetett adójukkal gazda-
gítsák tovább ezt az élő és állandóan fejlődő közösséget! 
Legyenek megbecsült tagjai! Én szívesen látom és szeretettel 
várom őket. Hasonlóan, mint egy családba érkező új gyer-
meket.

2016. április 24.  Kékesi Gábor
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Az idős sződligeti emberek talán még emlékeznek arra, 
hogy az akkori önkormányzat, sok-sok évvel ezelőtt, egy 
nyugdíjasházat kívánt felépíteni a barackosban. Amikor 
a barackosi telkeket parcellázták, akkor ennek az intéz-
ménynek hagytak helyet a jelenleg játszótérként és szán-
kózó dombként ismert közpark keleti oldalán. Időközben 
a KISZ iskolából nyugdíjas otthon lett, így elvesztette ak-
tualitását a korábbi terv. 

Ezt követően, a 2006-os ciklus előtt megfogalmazódott 
az igény, hogy telkeket kell ezen a területen kialakítani. A 
2009-ben elfogadott önkormányzati rendeletben ez már 
papírra is került. A terület értékesítésére azonban nem ke-
rülhetett sor, mert közbeszólt a nagyvízi meder eljárás. 
Ekkor folyómedernek minősítették a területet - ugyanúgy, 
mint Sződliget harmadát. Folyómederben pedig építkezni 
nem lehet. 

2013-ban megépült a gátunk, így eltűnt a korlátozás 
a telkekről. Nagyközségünk fejlődése érdekében olyan 
tervekkel vágtunk az idei esztendőnek, amelyek pénz-
ügyi forrását ennek, a korábbi önkormányzati ciklusban 
hozott döntésnek a végrehajtása jelenti. A tervezett fej-
lesztéseket részben a barackosi közparkban lévő telkek 
értékesítéséből kell finanszíroznunk, oly módon, hogy 
az egyúttal a sződligeti fiatal családok helyben való 
boldogulását is elősegítse. 

A telekalakítás összességében a közpark kevesebb, 
mint egyharmadát érinti. A közpark, a játszótér és a szán-
kózó domb továbbra is megmarad, sőt, ezt a területet sze-
retnénk szépen rendbe tenni. 

Az elsősorban helyi fiataloknak szánt, nyílt árverésen, 

akár több évi részletfizetési kedvezménnyel értékesíteni 
kívánt telkeket a terület keleti oldalán, a vad akácokkal 
benőtt és parkként soha sem használt területen lesznek 
kialakítva. 

Eddig egy út alap került kialakításra (nem sittel, hanem 
murvával), amely alatt később a közműhálózat futhat. Az 
áram, víz, gáz, csatornahálózat kialakítása után kap vég-
leges burkolatot az út. 

Meggyőződésem, hogy a község zöld területe csak 
minimális mértékben csökken és a telkeken építkező 
családok a jelenleginél sokkal szebb, rendezettebb kerte-
ket fognak kialakítani házaik körül sok fával és virággal. 
Sződliget csak szépülni fog és rendezettebb lesz a telkek 
beépítése után. 

Választási programunk – úgy az előző, mint a mosta-
ni ciklusra vonatkozóan – megtekinthető a Tiszta Forrás 
Szövetség internetes honlapján. Ebben sehol nem szere-
pel, hogy a barackosban kialakítandó telkeket nem fogjuk 
értékesíteni. A levélíró személyes indulattól átfűtött sze-
mélyeskedéseire és vádaskodásaira pedig nem kívánok 
reagálni, az őt magát minősíti. Ő és társai a telkek szom-
szédságában laknak, és azt a kivételezett helyzetüket 
szeretnék fenntartani, hogy nincsen szomszédjuk, akihez 
bizonyos mértékben alkalmazkodniuk kell. Telkeik most 
egy elhanyagolt kiserdőre néznek, és azt kérik rajtunk 
számon, hogy miért nem rendezzük a területet és alakí-
tunk ott ki közpénzen futójárdát meg helikopter leszálló 
pályát. Ez a terület azonban a község minden lakójának 
közös tulajdona és az értékesítéséből befolyt pénzzel az 
egész falu közösségének életminőségét fogjuk javítani.

Amikor az akkori polgármester, Bábiné Szottfried Gabri-
ella (Fidesz) elhatározta, hogy felparcellázza a barackosi 
kiserdő egyharmadát, akkora volt a felzúdulás, hogy ő és 
képviselői is bele buktak a 2010-es választásokon. Viszont 
itt hagytak egy bombát, a 2010. januárban elfogadott he-
lyi építési szabályzatot, amelynek melléklete egy térkép, 
azon pedig a tervezett parcellázás. Juhász Béla és társai a 
meglévő zöld terület védelmével kampányoltak és csont 
nélkül nyertek 2010-ben és 2014-ben is. Csak közben to-
vább dédelgették mutyiban a Bábinéék bombáját, vagyis 
nem módosították az említett térképet. Így most Juhász Béla 
arra hivatkozik, hogy amikor parcelláz, egy hatályos önkor-
mányzati rendeletet hajt végre. Ezt hívják farizeusságnak.

Azért indította el titokban a parcellázást Juhász, mert 
tudta, hogy újra ellenállásba ütközik, amely egy civil szer-
veződés formájában meg is valósult. Amikor átadtuk neki 
a 320 tiltakozó aláírást, sem ezt a tényt, sem pedig a mel-

lékelt levelet nem közölte a község honlapján, viszont a 
levélre válaszolt ugyanott. Úgy tett, mintha övé lenne a 
község honlapja, emiatt eljárást kezdeményeztünk ellene 
a médiahatóságnál. A polgármester emellett eltüntette a 
község honlapjáról az említett térképet is.

Hogy a községet kész helyzet elé állítsa, kivágatta a 
parcellázáshoz tartozó, tervezett út helyén lévő fákat és 
sittel szóratta le a területet, a port azóta is ott kavarja a 
szél. A tiltakozók a Föld Napján örökbe fogadtak sok – 
még meglévő – de kivágásra ítélt fát. 

Most úgy állunk, hogy a 10 kialakítandó telek majda-
ni tulajdonosainak érdeke áll szemben a község meglévő 
zöld területéhez ragaszkodók érdekével. A választási ígé-
retét megszegett Juhász Béla pedig úgy viselkedik, mintha 
övé lenne a község. A képviselők pedig ehhez asszisz-
tálnak - mintha az Országházban lennénk. Aki csendben 
marad, az ő pártján – pártjukon - áll. Németh Géza

Olvasói levél
Az alábbi írást az egyik, a barackosi telkek parcellázását ellenző lakó kérésére közöljük.

Bábiné elhatározta, Juhász végrehajtja – tiltakozunk a Barackos-beli parcellázás ellen

Megkerestük Juhász Béla polgármestert is, aki így reagált a fenti írásra:
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I. Általános feltételek

Beépíthetőség: A telkeken a Szabályozási terv és a Helyi 
Építési Szabályzat előírásainak megfelelő lakóházak építhe-
tők az alábbi övezeti besorolásnak megfelelően: 
l „Lke” jelű kertvárosias lakóterület,
l az építmények oldalhatáros beépítéssel,
l a telek max. 30 %-os beépítettsége mellett, 
l max. 5 m építménymagassággal helyezhetők el.

Közművesítettség: Az ingatlanok közművekkel történő el-
látásának és a közműfejlesztési hozzájárulások megfizeté-
sének költségét a vételi ár már tartalmazza. A közművek 
legkésőbb 2016. október végéig kiépülnek. A telekhatáron 
belül a kerítéstől 1 m-ig kiépítésre kerül a víz- és szenny-
vízcsatorna vezeték, a gázvezeték, valamint az ingatlanok 
előtti közterületen húzódó közvilágítási hálózatról lekötésre 
kerül ingatlanonként 32 Amper erősségű villamos energia.

Egyéb infrastruktúra: Az önkormányzat vállalja, hogy az 
ingatlanok előtt húzódó közterületen az ingatlanok be-
építését, és az építési forgalom lebonyolítását követően a 
helyben szokásos martaszfalt burkolattal ellátott utat épít. 
A telkek vételára a burkolt járda építésének költségét nem 
tartalmazza.

Beépítési kötelezettség: 3 év.
A beépítési kötelezettség biztosítására Sződliget Nagyköz-
ség Önkormányzata az ingatlan tulajdoni lapjára elidege-
nítési és terhelési tilalmat jegyeztet be. Az Önkormányzat 
kötelezettséget vállal arra, hogy az elidegenítési és terhelési 
tilalom jogosultjaként hozzájárul az adásvétel tárgyát képe-
ző ingatlan beépítésére irányuló banki kölcsön biztosítását, 
illetve a Magyar Állam által nyújtott támogatások biztosítá-
sát szolgáló jelzálogjog ranghelycserével történő bejegyzé-
séhez. Az erről szóló jognyilatkozatot az Önkormányzat a 
támogatást és a hitel folyósítását végző bank megkeresése 
alapján adja ki.

II. Egyéb feltételek

Egy természetes személy csak egy telek tulajdonjogát sze-
rezheti meg.

Sződliget Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet 
a Sződliget belterület 1794/24-33 alatti közművesítésre váró 

építési telkek nyilvános versenytárgyaláson való értékesítésére. 

A versenytárgyalásos értékesítés helye: Közösségi Ház (2133 Sződliget, Szt. István u. 29.)

Az árverésen jogi személyek nem vehetnek részt.
Az építési telkek további albetétesítése, vagyis az ingatla-

nokon társasházak építése nem megengedett.
Aki az árverésen részt kíván venni, annak az árverés 

megkezdéséig az alábbi táblázatban meghatározott Bá-
natpénz összegét letétbe kell helyeznie a Sződligeti Közös 
Önkormányzati Hivatal pénztárában. Az árverésen a letéti 
összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával 
lehet részt venni.

Az induló ártól lefelé licitálni nem lehet.
A befizetett vagy átutalt összeg annál, aki az árverésen a 

legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba. Aki az 
árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár.

A nem nyertes pályázó részére a bánatpénz visszafizetése 
a versenytárgyalás befejezését követően, a Sződligeti Közös 
Önkormányzati Hivatal pénztárában történik.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 15 napon be-
lül meg kell kötni. Amennyiben a nyertes a szerződést ki 
nem menthető okból nem köti meg, úgy a letétbe helyezett 
összeg bánatpénznek minősül, azt az eladó visszafizetni 
nem köteles.

Az árverésen kialakult vételárat az adásvételi szerződés alá-
írásától számított 20 napon belül kell egy összegben megfizetni.

A vételár késedelmes befizetése esetén az eladó jogosult 
a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letét-
be helyezett összegből.

A telek birtokbaadása a vételár teljes összegének kiegyen-
lítését követő 5 napon belül történik.

Amennyiben az előírt határidőn belül a nyertes pályázó 
érdekkörében felmerült okból nem jön létre az adásvételi 
szerződés, úgy az Eladó haladéktalanul értesíti a versenytár-
gyalás eredménye szerint következő legmagasabb vételárat 
ajánló pályázót. Amennyiben többen tettek azonos összegű 
vételárajánlatot, a vevő személyéről sorsolás dönt. A szer-
ződéskötésre az értesítés kézhez vételétől számított 15 na-
pon belül van lehetőség. Ezen határidő jogvesztő.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a beépítési kötelezettség 
biztosítására Sződliget Nagyközség Önkormányzata az ingat-
lanra elidegenítési tilalmat, a beépítési kötelezettség nem tel-
jesítése esetére eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot 
jegyeztet be az ingatlanra az ingatlan nyilvántartásba.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 
86. § (1) bekezdés j) pontja alapján az építési telek nem adómen-
tes, ezért a kikiáltási ár tartalmazza az általános forgalmi adót.
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III. Az ingatlanok elhelyezkedése

IV Az ingatlanok adatai:

Sor-
szám Cím hrsz. Terület 

(m2)
Licit induló ára 

(Ft)
Bánatpénz 

(Ft)
Licitlépcső 

(Ft)
Versenytárgyalás ideje

2016. június 16.
 1 Meggyfa u. 1794/24 865 10 500 000

800 000 100 000

 9.00
 2 Meggyfa u. 1794/25 612   7 900 000  9.15
 3 Meggyfa u. 1794/26 612   7 900 000  9.30
 4 Meggyfa u. 1794/27 612   7 900 000  9.45
 5 Meggyfa u. 1794/28 612   7 900 000 10.00
 6 Meggyfa u. 1794/29 623   8 000 000 10.15
 7 Nyárfa köz 1794/30 695   9 000 000 10.30
 8 Nyárfa köz 1794/31 718   9 300 000 10.45
 9 Nyárfa köz 1794/32 717   9 300 000 11.00
10 Nyárfa köz 1794/33 984 11 900 000 11.15

A versenytárgyalással kapcsoltban érdeklődni lehet személyesen a Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatalban.
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A világon minden egészséges nép 
kö te lességének érzi, hogy felkutas-
sa, ápolja, továbbadja az elődei által 
örökbe adott hagyományokat: dalokat, 
táncokat, szöveges és tárgyi emlékeket. 
Tudja, hogy ezzel is értékesebb, gaz-
dagabb lesz és ilyen értelemben addig 
„él”, míg ezt teszi, amíg benne „zeng 
a lélek”.

Ezért indította el egy generációval 
korábban a mai főszervező, Báli Péter-
né énektanár a mai verseny elődeit és 
évről évre lankadatlan kitartással szer-
vezi ma is ezeket az országosan ismert, 
kedvelt vetélkedőket. (Így lesz a csör-
gedező erecskéből bővizű folyó). Ezért 
tudta maga mellé állítani a község és 
az általános iskola mindenkori vezeté-
sét, pedagógustársait - akik érzik, hogy 
hívatásukhoz hozzátartozik minden jó, 
ami a gyermekeknél termékeny talaj-
ra hull -, a szülőket (akik tudják, hogy 
gyermekeik teljesebb életet élnek, ha 
segítik felkészülésüket egy ilyen nemes 
versenyre).

Ezért vállalták és vállalják a zsűriben 
való részvételt a hazai népművészeti 
élet nemzetközi hírű tudósai, énekesei, 
néptáncosai, zenészei, irodalmárai, 
iparművészei jelképes díjazás mellett 
is.

Ezért érzik kötelességüknek a felké-
szítő tanárok Szekszárdtól Nyíregyhá-
záig, hogy pályázzanak és a növendé-
keikbe oltott tudást elhozzák, velünk 
megosszák Nagyon örültünk, hogy 
több, mint 500 résztvevő idén is volt.

Számok: helyben versenyző 460, 
kézműves versenyző 50 felett. Nyolc 
versenyhelyszín és két játszóház , 11 
versenykategória (szóló énektől a ze-
nekari kíséretű csoportos néptáncig, 
mesemondástól a kézműves alkotáso-
kig), életkor 6 évestől 18 évesig, sződ-
ligeti aranyérem 7 (ebből 3 kiemelt), 
ezüstérem 1, bronzérem 1. 18 zsűritag, 
egyetlen országos verseny iskolai meg-
kötés nélkül.

És ami mögöttük van: rendkívüli 
tehetség, sok-sok gyakorlás, rengeteg 

Addig élek, amíg bennem zeng a lélek
Gondolatok a 22. Dunakanyar Népművészeti Verseny után 

szülői és felkészítői áldozat, temérdek 
szervezői és összehangolt lebonyolítói 
munka, szakszerű és segítőkész zsűri-
zés (az értékelések a gyerekek életpá-
lyáját is meghatározhatják).

Gördülékenyen folyt a verseny. Saj-
náltuk, hogy egyszerre nem lehettünk 
mindenütt jelen. A ballada- és mese-
mondó versenyre sem jutottunk be, 
ahol értesülésünk szerint 10 lelkes me-
semondó is bizonyította, hogy a mese 
nem halt ki.

A versenyek lezártával – miközben a 
zsűri döntéshozatalra összeült- érdekes 
hangszerbemutatónak lehettünk tanúi. 
A citera, tárogató mellett előkerült egy 
igen ritka hangszer is, a körtemuzsi-
ka (a versenyen is szerepelt). A közös 
énektanulás most sem maradhatott el. 
A többszáz gyerek és ifjú percek alatt 
megtanulta és bátran énekelte az ere-
detileg ismeretlen éneket. (Úgy látszik, 
nem hiába gyűjtöttek – és a mai napig 
gyűjtenek – össze a Kárpát-medencé-
ben, több, mint 200 ezer, - nem csak 
magyar - népdalt és népdalváltozatot. 

A címben szereplő mondat többféle módon értelmezhető. Most nekünk a 
nagysikerű sződligeti verseny, a 22. Dunakanyar Népművészeti Verseny 
kapcsán jutott eszünkbe, hiszen egyik népdalunk kísérő szövege.

Itt az eredmény). Fergeteges táncház 
következett egy nemzetközi hírű ze-
nekar kíséretével. Dunántúli táncokat 
vezetett sok-sok mókával a Vadrózsák 
együttes művészeti vezetője. Végre a 
verseny alatti feszültség után kitombol-
hatták magukat a fiatalok.

Példás csend várta az eredményhir-
detést. Ilyen csendben csak az aulában 
kiállított csodálatos tárgyak „várták”, 
hogy milyen helyezést érnek el azok, 
akik megformálták „őket”, életet adtak 
„nekik”. Kategóriánként díjazták a ver-
senyzőket. A sok jó szereplő mellett a 
felkészítő tanároknak is örömet hozott 
az eredményhirdetés, mert név szerint 
megköszönték odaadó munkájukat. 
Mi pedig még egy komoly ajándékot 
kaptunk, mert a kategóriák legjobbjai 
– immár levetkőzve a verseny izgalmát 
– előadták mindenki számára verseny 
programjukat. A díjazottak arcát fi-
gyeltük. Örömüket leírni nem lehetett, 
hiszen ezek a fiatalok a kemény mun-
kával kiharcolt sikerek után ismét fel-
szabadult, mai, hús-vér emberek.
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A verseny tulajdonképpen nemcsak 
a megmérettetésről, a bizonyítási vágy-
ról szól, hanem nemesebb alapja van. 
A gyermekek a saját kulturális gyökere-
ikkel, saját tradíciójukkal ismerkednek 
meg, zenei anyanyelvükben kitelje-
sedve identitásuk is erősödik, gyökeret 
ereszt. Sok dallamot, táncot autentikus  
formában sajátítanak el és reményeink 
szerint örökítik tovább a következő ge-
nerációnak. A nagy örömünk pedig az 
volt, hogy az elavultnak gondolt népi 
dallamoknak és népi játékoknak, tán-
coknak ma is létjogosultsága van. Úgy 
gondoljuk, hogy velük együtt most is 
elmondhattuk:  
„addig élek, amíg bennem zeng a lélek”.

Tumbász Anita és  
Ónodi Szabó Mihály

A költészet égboltján…
Április a magyar poézis hónapja. Ebben az időszakban a 
szokásosnál is többet foglalkozunk az irodalomórákon lírai 
műalkotásokkal, bizonyságot téve arról: van még felfedezni 
való tartomány a költészet égboltján. 
Az idén a projekt középpontjában Márai Sándor: Hol va-
gyok? című költeményének értelmezése állt. 
Örömmel adom közre a hetedikes tanulók szövegelemzé-
seinek részleteit…

Márai Sándor: Hol vagyok?

Ülök a padon, nézem az eget.
A Central Park nem a Margitsziget.
Milyen szép az élet, - kapok, amit kérek.
Milyen furcsa íze van itt a kenyérnek.
Micsoda házak és micsoda utak!
Vajon hogy hívják most a Károly körutat?
Micsoda nép! - - az iramot bírják.
Vajon ki ápolja szegény Mama sírját?
Izzik a levegő, a Nap ragyog.
Szent Isten – hol vagyok.

„Szembeállítja a múltat és a jelent. Gondolatai elkalandoz-
nak, de túllépve a múlton azon töpreng, vajon mi is történ-
het most otthon. Párhuzamot épít (hídszerűen) New York és 
Budapest, a Central Park és a Margitsziget között. A mon-
datfajták rendszerint váltakoznak; kérdés, állítás, felkiáltás. 

Ezzel a szerkezeti-nyelvtani jelenségekkel érzelmeket emel 
ki: a honvágyat, a bizonytalanságot, a vívódást, az értet-
lenséget. Vörösmarty Szózatát állítanám mellé, hiszen a 
téma közös: hazaszeretet. A nagyvilágon e kívül/Nincsen 
számodra hely ”(Puskás Petra 7.a)

„Emlékképek és a jelen. Az idegen nagyváros élete és a Bu-
dapesthez köthető családi emlékek (Mama sírja) szembeál-
lítása a meghatározó. A hazáról kérdez, de a jelenről csak 
állít.  Mi a fontosabb?” (Mészáros Csenge Szófia 7.b)

„Márai nem tudta elfogadni a kommunizmust, ezért élete 
második felében emigrációban tartózkodott Amerikában.  A 
poétikai eszközök közül a legfontosabb az idősíkok szem-
beállítása. Jelenben van, és úgy tűnik jól érzi magát ott, 
mégis hiányt érez. Kíváncsisággal gondol arra, mi történik 
ebben az időben Magyarországon. Mikes Kelemen Török-
országi leveleivel állítható párhuzamba…”(Kiss Virág 7.a)

„A lírai én mesél. Párhuzamos szerkezetű a vers, két idő-
síkot állít szembe egymással: a múltat, Magyarországot, a 
kitörölhetetlen családi emléket , New York-ot, a jelen vi-
lágot, az új életet, ami akár egy „padon” is megtörténhet. 
Hiányérzete érzelmi eredetű: Az utolsó sor a honvágy erős 
sóhaja: Szent Isten? – hol vagyok? A Petőfi-versekkel (Hon-
vágy, Az alföld) is rokonságban áll.” (Kiss Gergő 7.a) 

Lejegyezte: Dóra Zoltán, szaktanár
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Április 7-én iskolánkba költözött a Szegedi Partiscum Mobil 
Planetárium, a Sződligeti Iskolás Gyermekekért Alapítvány 
támogatásával. Tanulóink betekinthettek az Univerzum le-
nyűgöző világába, csillagászati és űrkutatási ismeretekkel 
gazdagodtak. Az előadásokat egy 7 méter átmérőjű, 5 méter 
magas hordozható, felfújható kupolában tekinthettük meg. 
A pályázatot benyújtó pedagógusok: Alexy Filkor Márta, Si-
monné Kelemen Mária tanárnők

A planetáriumi bemutatót a legkisebb gyerekek is élvezték, 
minden gyermek nagy meglepetéssel és örömmel fogadta ezt 

a rendkívüli órát. A korosztályonkénti beosztással megtartott 
előadás nyelvezetében és stílusában teljes mértékben alkal-
mazkodott a gyermekek eddigi tudásához, érdeklődéséhez, 
lekötötte a figyelmüket. Az eddig tanult ismereteiket kibőví-
tette, további kutakodásra ösztönözte őket. A pedagógusok 
nevében köszönjük az Sződligeti Iskolás Gyermekekért Ala-
pítvány támogatását, mely segítségével a pályázat elérte cél-
ját: a gyermekek eddig nem használt eszközökkel bővíthették 
tudásukat, a tanítást kiegészítő modern, legújabb eszközök-
kel hasznos információkhoz juthattak.

„A Földtől az Univerzumig”

Egy tavaszi napon iskolánk tornatermébe felfújható plane-
tárium érkezett. 

Mielőtt beléphettünk volna a sátorba, a bemutatót tartó 
bácsi mindent elmagyarázott nekünk. A kivetített bolygók 
érdekesek, a hullámvasutak élvezetesek voltak. A program 
végére kicsit elfáradtunk, de ennek ellenére jó kedvvel men-
tünk a következő órára.

(Pápai Dóra 4. a osztályos tanuló)

Ahogy bevezettek minket a tornaterembe, és megláttam a nagy 
sátrat - szinte kupolát - izgalom járt át. Beljebb mentünk. Na-
gyon vártam, hogy milyen lesz majd. Leültünk a párnákra, be-
húzták az ajtót és elkezdődött a vetítés. A Naprendszer összes 
bolygóját bemutatták pár szóban, a vetítés végén pedig „elvit-
tek” minket egy hullámvasutazásra. Mindenkinek ez tetszett a 
legjobban, bár engem a bolygók bemutatása jobban érdekelt. 

(Puskás Réka 5. b osztályos tanuló)

Nagyon tetszett a Mobilplanetárium előadás, mert eddig 
nem látott szemszögből figyelhettük meg a Naprendszert. 
Részletesebben megismerhettük a bolygókat és a Világegye-
tem érdekes részeit. Még egy kis extra meglepetést is tarto-
gattak a végére: egy szuper menetet a hullámvasúton. 

(Puskás Petra, Matkovics Ádám 7. a osztályos tanulók)

Április első napján rendeztük meg a 
XXII. Dunakanyar Népművészeti Ver-
senyt, melyen Pest megye, továbbá 
Nyíregyháza és Kecskemét összesen 
522 tanulója vett részt.
A sződligetiek a következő eredmény-
nyel büszkélkedhetnek:
–  Csipkebogyó néptánccsoport (14 fő) 

ARANY MINŐSÍTÉS – felkészítő ta-
nár: Onodiné  Csécsi Katalin

–  Vicze Blanka 4.o. mesemondás kate-
góriában BRONZ  MINŐSÍTÉS - fel-
készítő tanár: Bán- Andrási Zsófia

–  Kis Csipkebogyók 2 o. (6 fő) nagy-
csoportos ének kategóriában ARANY 
MINŐSÍTÉS

–  Bella Zsombor- Szvetlik Lilien - 2. o. 
kiscsoportos ének kategóriában: KI-
EMELT ARANY MINŐSÍTÉS

–  Csipkebogyók 3-4. o. (9 fő) nagycso-
portos ének kategóriában: KIEMELT 
ARANY MINŐSÍTÉS

–  Kovács Dóra- Szabó Bence 3. o. 

kiscsoportos ének kategóriában: KI-
EMELT ARANY MINŐSÍTÉS

–  Puskás Réka 5. o. szólóének kategóri-
ában: KIEMELT ARANY MINŐSÍTÉS

–  Nagy Csipkebogyók 6. o. (4fő) kiscso-
portos ének kategóriában: ARANY 
MINŐSÍTÉS

–  Puskás Petra 7.o. szólóének kategóri-
ában: EZÜST  MINŐSÍTÉS

Az utolsó 7 versenyszám felkészítő ta-
nára: Báli Péterné

Április 13-án iskolánk Szinkópa csa-
pata (tagjai: Kovács Móric 5. o., He-
lembai Irisz, Kröel-Dulay Gáspár 6.o., 
Haulik Rebeka, Mészáros Csenge, Pus-
kás Réka 7.o.) a Budakeszin rendezett 
Pest megyei verseny középdöntőjében 
első helyen jutott tovább. A vetélkedő 
Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Bartók Béla, 
Kodály Zoltán életéről, munkásságáról 
szól. A döntő időpontja: 2016. május 
20. Felkészítő tanár: Báli Péterné

Shakespeare-verseny sződligeti sikerrel
Március 22-én került megrendezésre 
a váci Madách Imre Gimnáziumban a 
Shakespeare halálának 400. évforduló-
jára rendezett angol verseny. 
A szóbeli fordulót egy írásbeli feladat-
lap előzte meg, melynek eredménye 
alapján hívták be a csapatokat a szó-
belire.  Iskolánk 8.-os tanulói három 
csapatban indultak és nagy örömünk-
re, a 37 csapatból a 12 legjobb között 
oldották meg a feladatokat.
A tavaszi szünet után, nagyon rövid 
idő alatt kellett felkészülniük Shakes-
peare életéből, színdarabjaiból és a 
korabeli Anglia világából és egy diave-
títéses prezentációt kellett készíteniük, 
majd 80 ember előtt angolul előadni-
uk. A sződligeti nyolcadikosok nagyon 
szépen felkészültek, 6., 9. és 11. helyet 
szereztek. Nagyon büszkék vagyunk 
rájuk!

McBrayer Anna angol tanár

Diákjaink így élték meg az előadást:

Iskolánk sikerei
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Fűzkunyhó-építés az iskola udvarán
Egy február végi szombat reggel szokatlanul benépesült az 
iskola udvara. Közös, alkotó munkára gyűltünk össze, gye-
rekek és felnőttek. Izgatottan láttunk neki Takács Edvárd ok-
leveles tájépítész irányításával terveink megvalósításához. 
Ástunk, gallyaztunk, fűztünk, bújtattunk, kötöztünk … Zöld, 
árnyat adó kupola készült, közel 45 ember lelkes munkája 
eredményeként. A halottnak tűnő vesszőket folyamatos ön-
tözéssel, minden osztály bevonásával varázsoltuk mostanra 
élővé. Fűzépítményünket az NTP-KKI-B-15 pályázat kereté-
ben valósíthattuk meg.

Plankné Válint Ingrid, Kröel-Dulayné Varga Magdolna

„Gyertek, gyertek játszani, játszani,
De valamit játszani, játszani.
Játszunk, játszunk, Szent György napról,
Szent György napi kihajtásról,
Szent György nap …”

Hangzott május 6-án, péntek délután az óvoda udvarán 
György napi rendezvényünkön. A nagyobb csoportok rövid 
közös műsorral készültek erre az alkalomra. Az énekes já-
tékokban, rövid rigmusokban megjelentek az e naphoz 
fűződő néphagyományok. Az óvodások műsora után „Tum-
bász Márton és barátai” hangszer bemutatót tartottak, majd 
igényes népi hangszeres játékukkal biztosították a gyerekek 
táncához a talpalá valót. Aki kifáradt a mulatságban, ehe-
tett szilvásgombócot dr. Somogyi István és Erzsike és segítői 
jóvoltából, de volt itt kürtös kalács és mindenféle más fi-
nomság. A Tündérkert lovarda lovaglási lehetőséget biztosí-
tott a kicsiknek az óvoda udvarán. Az óvó nénik kézműves 
foglalkozásra várták az alkotni vágyó gyermekeket. Ki lehe-
tett próbálni régi népi játékokat. A szülők előzetes szerve-
zéssel és munkával biztosították a helyszínt, az igényes kör-
nyezetet és árulták a gyermekek által készített portékákat. 

György nap 2016
Bízunk benne, hogy tartalmas és élményekben gazdag prog-
ramot szerveztünk a gyermekek részére immáron második 
alkalommal. 

Köszönjük minden kedves segítőnknek az odaadó munkáját 
és támogatását, mellyel nagyban hozzájárultak rendezvé-
nyünk sikeréhez. 

Horváthné Turányik Mária, Tóthné Palotai Gabriella
óvodapedagógus
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A Gondozási Központ új, megbízott veze-
tője Pintér Tiborné Weimann Edina. Bár 
Edina jelenleg Gödön él és Budapesten 
született, nagyszülei révén és élete egy 
szakaszában élt  községünkben , így nem 
ismeretlen számára Sződliget.
„Holnap nem itt vagyok, szerda nem lesz 
jó… jövő hét hétfő sem,legyen kedd,de 
reggel…”

Így kezdődött az interjú Edinával, aki 
jelenleg Sződliget és Vácrátót gyermek és 
családgondozója és megbízott vezetője 
községünk Gondozási Központjának.

Cris: Meséljen kicsit a gyerekkoráról!
Edina: Nagyon nehéz, hányatott gye-

rekkorom volt. Erre szokták azt mondani, 
hogy könyvet lehetne írni belőle. A szüleim 
elváltak, alkohol, bántalmazás, kapcsolat-
tartási problémák…és mindez Csörögben, 
ahol a kortárs csoport sem éppen segítő-
kész volt a kiszakadásban.

Cris: Mégis mára diplomás, segítő ember lett magából.
Edina: Sokat segítettek ebben a nagyszüleim, akik Sződ-

ligeten éltek és mintegy sziget,   biztonságot jelentettek 
nekem, vár voltak a nehéz időkben. Hamar elhatároztam, 
hogy én nem azt az életet szeretném élni, mint a szüleim és 
sok akarattal, erővel, no és tanulással léptem a saját utam-
ra, persze sok-sok hibát is elkövetve. Egyedülállóként,18 
évesen lettem anya, több mint öt évig egyedül neveltem a 
gyermekemet, iskoláimat levelezőn munka mellett végez-
tem el. Miután férjhez mentem és örökbe fogadtuk második 
gyermekemet az örökbefogadás tortúrája alatt fogalmazó-
dott meg bennem, hogy én a szociális pályán szeretnék dol-
gozni. Így iratkoztam be a főiskolára és tanultam szociálpe-
dagógiát.

Cris:Az életrajzában számtalan, majd húsz munkahely 
szerepel.

Edina: Hát igen, eleinte nem igazán találtam meg a he-
lyem a munkaerő piacon, nagyon fiatal voltam és  a kortárs-
csoport is  befolyásolt. A munka világában  nem volt egysze-
rű a helyemre kerülni, sokat fáradoztam, hogy megleljem az 
igazi munkámat, ami mára az elhivatottságom is egyben. A 
felsoroltakban sok  alkalmi munka, a gyerekemmel három 
évi otthonlét, majd munkakeresés, férjhez menetel szerepel, 
aki nem ragaszkodott az elhelyezkedésemhez. Nagyma-
mám halála után a nagyapám ápolásáról szólt az élet. A fér-
jem segítségével és támogatásával jött el az a pillanat,hogy 
átgondoljam az életem,mit is akarok kezdeni vele, sodró-
dok, vagy a kezembe veszem a sorsom. A kezembe vettem. 

Megmutatom, hogyan kell halat fogni, és adok 
hozzá hálót, de helyetted nem foghatom meg  
a halat, azt neked kell megtenned… 
...a szociális munkás ennyit tehet

Elvégeztem a főiskolát,de nem várt a szak-
ma tárt karokkal, önkéntes munkákat vállal-
tam a segítő szakma szinte minden szintjét 
megismertem,migránsokkal, krízis-szállóra 
került emberekkel dolgoztam, utcai szociá-
lis munkás is voltam, katasztrófa helyzetek-
be küldtek például amikor már a Vöröske-
resztnél volt munkám. Aztán esélyt kaptam 
az Esély Szociális Alapellátási Központnál, 
mint családgondozó Veresegyházán.

Cris: Hogyan került Sződligetre?
Edina: Vácrátót  és Vácduka gyerek-

jóléti és családsegítő feladatait láttam el 
az elmúlt évben, 2016-ban Vácrátót nem 
csatlakozott az Esély szolgáltatásaihoz, de 
számomra felajánlottak egy négyórás ál-
lást. Vácrátót ragaszkodott hozzám, nekem 
viszont teljes állásra volt szükségem, amit 
Sződligettel együtt tudtak biztosítani. Most 
két települést látok el, illetve jelenleg Sződ-
ligeten megbízott vezetőként is dolgozom. 

Nagy a kihívás,sok a feladat, egyenlőre ismerkedem az új 
helyzettel.

Cris: Amit így elmondott 24 órába se nagyon fér bele na-
ponta, de mégis hogyan pihen, miből merít erőt, hogyan 
telnek a szabad napok?

Edina: Sokat segít a családom, megtanultam kizárni a 
munkát a magánéletemből, hétvégén csak ők vannak. Sze-
retek rajzolni, így elvégeztem egy körömépítő tanfolyamot, 
jelenleg szabadidőmben ennek a hobbinak is szentelek időt, 
és a körömépítő stúdiónak is  dolgozom, mint képzésszerve-
ző. Kertészkedem, van két kutyám és folyamatosan építke-
zésben vagyunk… szóval aktívan pihenem a hétköznapokat 
a hétvégén.

Cris: Bár még nem rég óta vette át a helyi központ veze-
tését, bizonyára vannak tervei.

Edina: Kedden és szerdán vagyok Sződligeten, igyekszem 
az ügyfeleket tájékoztatni erről, illetve sürgős esetekben a te-
lefonos megkeresést szorgalmazom. A napi feladatok mellett a 
leg időszerűbb feladatunk most a nyári tábor szervezése, ami-
nek felhívását többek között az újságba is olvashatják, de az 
érdeklődőknek személyesen is állunk rendelkezésére. Itt meg 
is ragadnám az alkalmat, hogy kérjem, ha van olyan vállal-
kozó, adakozni szándékozó, aki élelmiszerrel esetleg apróbb 
jutalmakkal (csoki, cukor stb.) támogatni tudja táborunkat, 
nagyon megköszönnénk, keressen meg minket. Folyamatban 
van az élelmiszerbankkal a szerződés bonyolítása, aminek 
köszönhetően ismét lesz élelmiszer segély Sződligeten. 

 Cris



  

FELHÍVÁS 
 

Gyermeke hálás lesz, amiért szórakozhat, és békés, barátságos környezetben, 
felhőtlenül töltheti nyári vakációját! 

Figyeljük és hallgassuk meg gyermekeink élménybeszámolóit egy jól sikerült, 
vidám nap után! 

 

Látta már, amikor elmélyülten figyel és alkot? 

Unatkozik gyermeke a négy fal között? 

Elvesztegetett idő, mit gondol, hogyan tölthetné el szabadidejét gyermeke 
hasznosan? 

 

Színvonalas nyári táboraink várják az érdeklődőket! 

Programjaink változatosak, színesek, izgalmasak! 

 

Tapasztalattal rendelkező táboroztatók ügyelnek a gyermekek biztonságára, testi 
épségére! 

 

Jelentkezni előzetes felmérésünk alapján tud: 

GONDOZÁSI KÖZPONT 

2133 SZŐDLIGET, SZABADSÁG TÉR 11. 

 Személyesen ügyfélfogadási időben vagy a 06 70 7697543 telefonszámon! 

HOGY  JÓL TELJEN A VAKÁCIÓ! 

Kellemes szünidőt kívánunk! 

 

 

Kedves Sződligeti lakosok!

A Gondozási Központ az idén is szeretettel várja 
nyári táborába a gyermekeket.

A Családsegítő –és Gyermekjóléti Szolgálat  
szervezésében és a Sződligeti Önkormányzat  

támogatásával ismét a gyermekek részt vehetnek  
változatos programokon.

Az idén 2016.június 27-től július 22-ig tervezzük  
a 4 hetes táborunkat, mely hétköznapokon  

8.00-16.00 óra között biztosítaná a szünidő alatt  
a gyermekek kikapcsolódását.

Továbbá a programok szervezéséhez  
önkéntes segítőket várunk!

A táborok tervezett időpontjai:
1. 2016.június 27-  július 1.
2. 2016. július 4 -  július 8.
3. 2016. július 11 -  július 15.
4. 2016. július 18 - július 22.

Kézműves foglalkozások, változatos  
programok, kirándulások

A táborban a gyerekek ingyenesen vehetnek részt!
Kérjük a jelentkezést a Gondozási Központ  

(2133 Sződliget, Szabadság tér 11.) épületében az arra  
kijelölt nyomtatványon szíveskedjenek gyermekenként leadni!

Minden gyermeket – kicsit és nagyot –  
szeretettel várunk nyári programjainkra!

Gondozási Központ 
munkatársai 

JELENTKEZÉSI LAP
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nyári táborába

A tábor időpontja: 2016……………….. – …….…………….. 8-16 óráig

Helyszín: Sződliget

A táborozó neve: ……………………………………Ált.isk.osztálya: …

Születési helye és ideje: …..……………………………………………

Anyja neve: … …………………………………………………………

A gyermek TAJ száma: …………………………………………………

A szülő neve és lakcíme: ….………… ………………………………...

Telefon (lakás, esetleg munkahely:)… …………………………………

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek-e?  igen nem

Hogyan mehet haza a gyermek?  egyedül  szülővel (………………….)

Hány órakor mehet haza a gyermek? ……………………………….....
Egyéb fontos közölnivaló  (eü. probléma, gyógyszerérzékenység,  
allergia/étel): ……..……………………………………………………
……………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………

Kelt: Sződliget, 2016………………………….

…………………………                 ……………………………………
     a szülő aláírása                                       a gyermek aláírása

A jelentkezési lap leadásának és a tábor idejének megjelölése: 
2016. június 01-ig kérjük jelezni!

A jelentkezési lapok leadásának helye: Gondozási Központ 
2133 Sződliget, Szabadság tér 11.

Ügyfélfogadási időben, vagy kedd, szerda 8-16 óra között

A jelentkezési lapok leadása folyamatos, a határidőig történő 
jelentkezés a táborban való részvétel feltétele!

NYILATKOZAT

Hozzájárulok, hogy …………………………………………………..... 
nevű  gyermekem részt vegyen a  Család –és Gyermekjóléti Szolgálat 

programjain, továbbá a nyári tábor ideje alatt szervezett utazással 
egybekötött kirándulásokon részt vegyen, és az ez idő alatt esetlegesen 

készült fotók, ha úgy adódik nyilvánosan megjelenjenek.

Engedélyezem:     igen     nem    (kérjük a megfelelő választ aláhúzni)

Sződliget, 2016………………………………..

…………………………………………………….
szülő/gondviselő aláírása
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Idén immár tízedik alkalommal szervezte 
meg május első napjára a sződligeti kisrét-
re a Civilek Sződligetért Egyesület (CISZE)  
településünk egyik legnépszerűbb közös-
ségi eseményét, a Vándor Fakanál főzőver-
senyt. A jubileumi vetélkedés új rekordot is 
hozott.

Szabadtéri rendezvényre tökéletes idő-
ben már reggeltől gyülekeztek a résztve-
vők, a főzőtudásukat egy-egy speciális étel 
megalkotásával bizonyítani akaró csapatok. 
Még az sem jelentett balszerencsét, hogy ezúttal 13 társaság 
állt neki a most marhahúsból készült finomságokat kérő ver-
senykiírás teljesítéséhez. A csapatok nagy része sződligeti 
szervezet, baráti társaság volt, de Vácról is érkeztek részt-
vevők és ismét üdvözölhettük testvértelepülésünk, Jólész 
küldöttségét.

Tari Istvánné alpolgármester köszöntő és megnyitó szavai 
után egy aranyozott serleggel és két aranyszínű kiskanállal 
kedveskedett az esemény kitalálójának és immár egy évtize-
de főszervezőjének, dr. Somogyi Istvánnak, valamint felesé-
gének, Erzsikének. Majd az utóbbi években hagyománnyá 
vált májusfa állítása után – az édesanyák köszöntése mellett 
- a megajándékozott üdvözölte a megszokott barátságpo-
hárral a jelenlévőket. Aztán minden főzőhelyen megkezdő-
dött az alapanyagok előkészítése, megtörtént a tűzgyújtás 
– azaz: elindult a jubileumi főzőverseny.

Amíg készültek az ínycsiklandozó ételek és egyre terebé-
lyesebb illatfelhők lepték el a környéket, egy-egy egyéni 
előadás színesítette a programot. Meghallgathattuk dr. Ba-
logh Zoltán nótacsokrát és Dömötör Judit szavalatát, aki 
a Női Nyugdíjas Klub korábbi vezetőjének, Hajdú Évának 
versét adta elő. A folytatásban a szervező egyesület elnöke, 
Papp István szólt az elmúlt tíz évről, a célokról és mondott 
köszönetet azoknak, akik sikerre vitték az eseményt. A jó-
kedvről és hangulatról Horváth Gyula és cigányzenekara 
gondoskodott, ők később egyenként felkeresték a csapato-
kat is és kívánságukra eljátszották a kedvenc nótáikat. 

Miközben a bográcsokban egyre inkább formát öltöttek a 
„versenyművek”, dr. Somogyi Istvánt kértük egy kis vissza-
tekintésre, értékelésre. Mint elmondta, a környezetvédelmi 
célokkal, a helyi civil szervezetek összefogásának érdeké-
ben létrehozott CISZE egyidős a Vándor Fakanál vetélke-
dővel. Amelyet a közösségépítés, egymás megismerése, 
barátságok szövődésének célja szült. Minden esztendőben 
más-más jellegű ételek megfőzésére kérik a résztvevőket, 
és volt, amikor húsznál is több csoport népesítette be a 
kisrét füvét. „Hagyományt teremtettünk Sződligeten. Egy 
olyan eseménnyel, amelyen együtt lehetünk, megismerhet-
jük egymás gondolatát. Szándékunk, hogy a mai zaklatott, 
időnként sárdobálós életünk közepette legyen egy nyugodt 
színfolt. Örülök, hogy a helyi intézmények, szervezetek, in-
tézmények rendszeresen részt vesznek a rendezvényen és 
kellemes emlékekkel távoznak, így aztán jó érzésekkel vár-
ják a következőt.” – vázolta a rendezvény alapgondolatát a 
főszervező.  

Tizedszer vándorolt a fakanál
Jubilált Sződliget népszerű közösségi rendezvénye

A háromtagú zsűri mindeközben körbe-
járt a rotyogó üstöknél és kóstolgatták, jó-
tanácsokkal látták el a készítőket. Miután 
elkészültek az idén szó szerint marha-jó 
falnivalók, a tíz évvel ezelőtti indulástól 
háziasszonyi szerepet betöltő Tóth Ildikó 
hívására érkeztek az ételminták a Barabás 
Lajos, Kollár Dezső és Szénási Jácint által 
alkotott szakértő ítészekhez, akik a remek 
tálalással eléjük kerülő alkotásokat megíz-
lelve értékelték azokat. Majd megszületett 

a végeredmény. Minden résztvevő csapat ajándékot és em-
léklapot kapott, majd sor került a díjazottak jutalmazására 
is. Két különdíj talált gazdára: a Harrach Péter országgyű-
lési képviselő által felajánlott borkészletet a jólészi Cházár 
András csapat nyerte. A Rábai Cukrászat hatalmas tortáját a 
Beuffet (büfé)-csoport vehette át.

A megosztott harmadik díjat – mely mellé a Dr. Somogyi 
Kft, illetve az Üvegház Étterem 5 ezer forintos utalványa is 
társult – a Barangolók és a Sződligetiek Gödi Páholya nevű 
csapat kapta a „Barangoló módra” elkészített gulyásért, illet-
ve a tarhonyás vörösboros marhapörköltért. A „Marhapofa 
pörkölt erdészlány módra” nevet kapó és a Sződligetiek Ba-
ráti Köre által megalkotott finomság a második helyet és a 
CISZE 10 ezer forintos utalványát érdemelte ki. 

Az idei, jubileumi Vándor Fakanál nyertese pedig egy-
ben rekorder is lett: a Férfi Nyugdíjas Klub ugyanis a ko-
rábbi győztesek közül elsőként nyerte el immár harmadszor 
a fődíjat, amelyet egy évig őrizhet. Emellé göngyölt mar-
hafelsáljuk kiérdemelte a Dr. Somogyi Kft. 20 ezer forintos 
jutalmát is. 

Miután a jelenlévők elfogyasztották a május elsejéhez illő 
jó munkával előállított ételcsodákat, a kötetlen beszélgeté-
sek közös elhatározásával búcsúztak a kitűnő hangulatú, 
remekül szervezett és lebonyolított jubileumi eseménytől: 
„Jövőre veletek ugyanitt – a tizenegyediken is!”

***
A szervezők ezúton is köszönetet mondanak a rendezvény 
támogatóknak:
Sződliget Nagyközség Önkormányzatának, a Dr. Somogyi 
Kft.-nek, a Civilek Sződligetért Egyesületnek, Harrach Péter 
országgyűlési képviselőnek, Kemenes Lajosnak, az Üveg-
ház Étteremnek, a Rábai Cukrászatnak, a Kék Duna Ott-
honnak, Schröck Istvánnak, Horváth Tibornak, a Borostyán 
Virágháznak, az Anikó virágüzletnek, Csányi Zsolt masszőr-
nek, Erdélyiné Deme Renáta műkörmösnek, Ojtozi Beatrix 
kozmetikusnak, Csipánné Varró Anna fodrásznak, a Judit 
butiknak, Berki Tibornak, Erdélyi Zoltánnénak, a Sződligeti 
Háztartási boltnak, a sződligeti CBA-nak, Ónodi Szabó Mi-
hálynak és a Váci Kerékpárosok Baráti Körének.

A zsűri tagjai voltak:
Barabás Lajos zsűri elnök, Gasztronómiai Kft vezető
Szénási Jácint zsűri tag, szakács, Szabadtűzi Lovagrend tagja
Kollár Dezső zsűri tag, szakács, Boszorkánykonyha Dunakeszi
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Takarítunk, dobozok vándorolnak szobából előszobába,  pol-
cok magasába, padlásra,garázsba...valamikor, valakinek majd még...a gondolat. 
Aztán megint takarítunk és rálelünk elfelejtett dolgainkra,tombol az aha élmény, 
talán még meg is örvendünk ennek-annak,de a nagy része tovább vándorol, 
pincébe, garázsba, padlásra...vagy ha már kellően szorít a tárgyak fogsága a 
szemétbe. Közben a gyerek görkorit szeretne a másik rollert, nekünk is jó lenne 
valami új cucc, vagy egy kék váza az asztalra...erre találtuk ki a Közösségi Vá-
sárokat havonta... ne dobozolja, dobja, rakja, inkább hozza, no és jöjjön, néz-
zen körül, mert a sokezres bukósisak itt ötszáz a görkori nyolcszáz és a gyerek 
kerékpár is fillérek, vagy csere alap...
és még nem beszéltem a friss virág-
ról, zöldségről, tartósítószer nélküli 
lekvárról, kézműves termékekről...
helyben a téren, Sződligeten... június 
11-én, július 9-én és augusztus 13-
án. Várjuk! Árulni, nézelődni, vásá-
rolni. Nézzen bátran körül, felesleges 
tárgyinak valaki talán örül!

Imádok főzni, rendszeresen nézem a gasztro műsorokat…
Főznek a séfek, a celebek, a szakács tanulók, mindenféle 
hírességek. Közben igazi divatbemutatónak lehetünk ta-
núi: kockásingtől nagyestéjíig, klasszikustól a modernig. 
És gyönyörű frizurákat láthatunk, hosszú lokniktól a mo-
dern felnyírtig. Szóval, megadják a módját. 
És jópofiznak: népszerű színművészünk vörös sáljának 
rojtjai szépen mutatnak a zöld mártásban, és ezt túlszár-
nyalandó, egy lelkes alkalmi szakács bedugja az ujját a 
fazékba, majd lenyalja. Meg van elégedve, jó íze van főzt-
jének. Mint otthon. 

Közben olvasom az újságban, hogy ellenőrzést tartott az 
ÁNTSZ egy vendéglátóipari vállalkozónál és több száz-
ezerre büntette, mert nem volt megfelelő védőruházata. 
Nagyi elzavarja unokáját az asztaltól, mert nem mosott 
kezet.
Anyuka tanítja főzni kiskamasz lányát: „…és legelőször is, 
kösd magad elé a kötényt. 
Vizsgáztatunk a Vendéglátóipari Szakközépiskolában, 11. 
tétel: Higiéniai szabályok a konyhában.
Rajzoljunk egy képzeletbeli mérleget és rakjuk meg a két 
serpenyőt! Merre húz? És milyen előjellel?  Bíró Judit

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

A kép nem illusztráció egy tavaszi 
közösségi vásárunkon készült.

2016. május 25-én  
18.30-kor a Közösségi 
Házban. A tanfolyam 
várhatóan 3 hónapig tart.
Jelentkezni a  
kovacscris@freemail.hu 
e-mail címen a Közösségi 
Ház facebook oldalán és 
személyesen a Közösségi 
Házban is lehet. 
A tanfolyam ára  
3000Ft/hónap.

Női  
önvédelmi 
tanfolyam 

indul 
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Az idei PILVAX kávéház házigazdája az önkormányzat in-
gyenes, Közösségi Házban működő kezdő és haladó német 
csoportja volt. A kávéház bevételéből táblát vásároltak, ami 
az ő tanulmányaikat és a Házba látogató más csoportok, 
előadások munkáját is segíti ezentúl. Köszönjük az adomá-
nyokat mindenkinek!

Mozgalmasan teltek a Közösségi Ház 
hétköznapjai. Állandó programjaink 
mellett az idei évben is havonta új al-
kotások díszelegnek a falakon, beindí-
tottunk egy új találkozási lehetőséget 
főleg nyugdíjasoknak, kedd délelőtt 
ráérő és beszélgetni szeretőknek. Havi 
rendszerességgel találkoznak továbbra 
is  a nyugdíjas hölgyek és urak, illetve 
az Okos nők. Az utóbbi két hónapban  
okos férfiakat is vendégül láttunk,akik 
értékes előadásokat tartottak az érdek-
lődők számára sörös kupákról, Ame-
rikai Nemzeti Parkokról. Köszönjük  
Szemere Istvánnak és Kurdi Ferencnek  
a tartalmas,érdekes estéket!

Szemere István Kurdi Ferenc

A Közösségi Házból jelentjük
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Könyvtárunk kínálata 2016. májustól  a felsorolt folyóiratokkal bővült.  
Az újságokat 3 napra lehet kölcsönözni is,illetve helyben is olvashatók.  
Várunk minden régi és új könyvtárlátogatót !

Szép lak - lakberendezés, ökológia, környezetkultúra
Színház - a Magyar Színházi Társaság folyóirata
Szitakötő - a kíváncsi gyerekek folyóirata
Szivárvány - kisgyermekek képes lapja
Sztereo - újdonságok, érdekességek
Természet világa - a TIT folyóirata
Természetbúvár - környezetbarát ökológiai magazin
Természetgyógyász magazin - tudományos szemle
Természetjáró turista magazin (Turista magazin)- utazás,  
  ökoturizmus, outdoor, programajánló
Új elixír - életmód magazin
Új művészet - kortárs képzőművészeti folyóirat
Veterán autó és motor - régi járművek 
Vidék íze - a Szabad föld havi receptújsága
Vox mozimagazin - Magyarország legnagyobb filmmagazinja
Wellness - magazin testnek és léleknek
Zenészmagazin - magazin zenéről, zenészekről

A tavasz közeledtével egy kedves sződligeti polgár a kis-
gyerekes játszótérre felajánlott egy gokartot. A jó időben 
több kis lurkó örömmel fogadta az új játékot és másnap 
ismét  (már emlegetve a járművet) meglátogatta a játszó-
teret, de a játéknak már csak hűlt helyét találta… 24 órát 
se élt meg közös játékként az adomány!

VANNAK! HOGY MIK VANNAK! HOGY 
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Forrás: http://nopack.blog.hu/2016/04/26/mi_elhet_tul_bennunket

Szent Mihály
Kegyeletszolgáltató

Teljeskörű temetkezési  
szolgáltatás

Éjjel-nappal:

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

Helyi szám: 06-27/388 862
web: www.szentmihaly.atw.hu

Bemutatóterem:
2134 Sződ, Dózsa György út 168.

HOGY MIK VANNAK – TUDTA?
Mindennapi vásárlásainkkal döntéseket hozunk, melyek be-
folyásolják világunkat: egy-egy adott márkának, terméknek 
szavazunk bizalmat; egy adott minőségű terméket választunk; 
de sokan a csomagolás milyensége miatt választanak valamit.  
Abba azonban kevesen gondolnak bele, hogy a legtöbb 
termék csomagolása súlyos környezeti károkat tud okozni, 
éppen ezért jönnek létre a világon olyan kezdeményezé-
sek – többek között csomagolásmentes boltok is – amelyek 
egy környezettudatosabb életmódot kínálnak a mindennapi 
élethez.
Szomorú, de legtöbbünk egyáltalán nem tudja egyes anya-
goknak – melyek a legtöbb háztartásban megtalálhatóak – a 
lebomlási idejét. Egy-egy anyag élettartamának csak igen 
csekély részét tölti „hasznosan”, hiszen eldobás után éve-
kig, évtizedekig, de akár sok százezer évig is potenciális 
veszélyforrás lehet környezetünkre, s annak növény-; és ál-
latvilágára nézve, akár az óceánok tetején óriási szemét-szi-
getekként úszva, akár az óceánok aljára lesüllyedve, akár a 
partokat elárasztva...
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Sződligeti Dunakanyar Népművészeti Verseny 
2016
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