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Képek az önkormányzati nyári táborról
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Fiammal fogadást kötöttünk
a nyár elején, miszerint fogyasztó 
társadalmunk reklámgurui mikor 
kezdik el a tanévhez elengedhetet-
lenül szükséges tanszerek reklám-
ját, gyomorgörcsöt előidézve kis 
hazánk népes diáktársadalmában. 
Gyermekem nyert, aki július végét, 
vagyis egy hónappal előbb, mint 
az első becsengetés, jósolta az 
első óriás plakátokat, szórólapokat 
és nagyáruházak iskolakezdésre 
berendezett kampány regáljait. 
Mire kezükbe veszik ezt a lapot, 
már reggelente iskolatáskás, tan-
szerekkel, tornazsákkal felszerelt 
gyerekek között közlekednek. Se-
gítő menekülési pontként újságunk 
közli a szünetek időpontját, felele-
venít pár kedves percet a nyárból 
és búfelejtőként egy kellemes kora 
őszi programra, a falunapra is invi-
tálja a község lakóit.

Fülöp jánosné Eszter kiállítását szeptember 8-ig tekinthetik meg a Közösségi Ház-
ban, augusztus 19-től a tárlat kiegészült egy művészeti csemegével, egy flashmob 
kiállítás anyagával.

Veterán autó- és motorcsodák Sződligeten!

-  Ha unja az unalmas kinézetű, sebességet hajszoló 
autókat,

-  ha semmi izgalmasat nem lát a manapság 
száguldozó motorokban,
-  ha egy igazi hétvégi, klasszikus benzingőzzel 

telt járgány kavalkádra vágyik, akkor

ÖNT IS VÁRJUK AUGUSZTUS 
28-ÁN A XII. SZŐDLIGETI 
VETERÁNAUTÓS  
ÉS MOTOROS TALÁLKOZÓRA!

Az ingyenes rendezvény délelőtt 9 órakor kezdődik.  
A programban ezúttal is szerepel az autó- és motorcsodák felvonulása, lesznek játékos vetélkedők,  

ügyességi próbák, tombola. 
További információk a 30/931-1361-es telefonszámon, vagy a jb@vnet.hu internetes címen kérhetők
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A nyári szünet előtti utolsó munkaterv szerinti ülésén igen tartal-
mas, a település életét több tárgykörben is jelentősen meghatározó 
tanácskozást tartott július elsején Sződliget Nagyközség Önkor-
mányzat teljes létszámban, 7 fővel jelenlévő képviselő-testülete.  
A lejárt idejű határozatokról szóló jelentés és az eredeti tárgyso-
rozat némi módosítása után  elfogadták napirendet, amely ezzel 
húsz, nyílt körben megtárgyalandó és három, zárt ülésen megvita-
tandó témát foglalt magában. (Az önkormányzati törvény szerint a 
kitüntetéses ügyeket kötelezően zárt ülésen kell tárgyalni.)

Újabb 11 millióval nőtt a költségvetési főösszeg
Az elsőként elfogadott költségvetési rendeletmódosítás után az ön-
kormányzat büdzséjének tervezett főösszege 487 millió 205 ezer 
forint. Mind a Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda, mind a Kö-
zösségi Ház éves munkáját bemutató beszámolót igen színvona-
lasnak értékelték a képviselők. Az óvodai nyelvoktatásra irányuló 
kérdésre Hanákné Durján Ilona óvodavezető elmondta: a korábbi 
felmérés szerint nincs élénk érdeklődés a nyelvi oktatás iránt, de 
tervezik az igények ismételt felmérését.
Háló Lénárd a Sződligetért Közalapítvány működéséről szólva is-
mertette, hogy idén közel 100 ezer forint áll az alapítvány rendel-
kezésére amit rendezvényekre szeretnének felhasználni. E három 
beszámolóhoz hasonlóan a testület elfogadta a Sződligeti Gyer-
mekekért és Fiatalokért Közalapítvány tevékenységéről benyújtott 
beszámolót, továbbá a Gondozási Központ munkáját ismertető 
előterjesztést is.
Majd dr. Törőcsik Edit jegyző adott tájékoztatást a helyi adóbevéte-
lek és kintlévőségek aktuális állásáról. A területtel foglalkozó szak-
emberek munkáját dicséri, hogy az elmúlt év azonos időszakához 
képest a hátralékok közel 8 millió forinttal csökkentek: jelenleg 
valamivel 28 millió felett vannak. A képviselő-testület a jegyzővel 
és a polgármesterrel egyetértve azonban ezúton is kéri a sződligeti 
polgárokat, hogy a közösségi feladatok zavartalan elvégzése érde-
kében igyekezzenek kötelezettségeiket pontosan megfizetni.
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
anyag kapcsán Bácskai Edit, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmond-
ta, hogy elégedettek  a jelzőrendszer működésével, viszont sajnos, 
egyre több a rászoruló, egyes esetekben veszélyeztetett gyermek a 
településen. 

Tiltakozás iskolánk elvétele ellen
Juhász Béla polgármester ezt követően ismertette azt az elvi ál-
lásfoglalást, amelyet részletesen lapunkban is ismertetünk. Az 
iskolák további államosítása és a települési önkormányzatoktól 
történő elvétele ellen megfogalmazott anyag szövegét  egyhangú 
szavazással fogadták el. Szintén részletesen olvashatnak mosta-
ni számunkban az útfelújítások eredményéről. A testületi ülésen 
egyhangú támogatással biztosítottak közel 21 millió forintot a Szt. 
István u. Szabadság tér és Határ utca közötti szakaszára, a Somo-
gyi Bacsó Béla utcára, valamint az Attila utca Rákóczi és Somogyi 
Bacsó Béla utca közötti szakaszára. A kivitelezéssel a legkedve-
zőbb ajánlatot benyújtó Pannon Globál Zrt-t bízták meg. Döntés 
született arról is, hogy az útfelújítások tulajdonosi önrészére kért – 

Ülésezett a képviselő-testület

Fontos döntéseket hoztak
összesen hat – részletfizetési kedvezményt az önkormányzat meg-
adja a kérelmezőknek.
A folytatásban elkülönítették azt a 30%-os önrészt, amely a teljes, 
egymillió forintos összeget megcélzó „Közművelődési érdekelt-
ségnövelő támogatás” elnevezésű pályázathoz szükséges. Mint 
hallhattuk, ez az önkormányzat által működtetett közművelődési 
színterek műszaki technikai eszközállományának, berendezési tár-
gyainak gyarapítását szolgálhatja majd.

Eltűnik a „barna vonal”!
Sződliget igen sok lakójának szolgált jó hírrel ezt követően a pol-
gármester. Mint elmondta: záró szakaszához érkezett az a vélemé-
nyezési eljárás, amely eredményeként eltűnhet a nagyvízi med-
errel érintett ingatlanok értékét csökkentő besorolás. Az összes 
szakhatóság elfogadta, hogy a megépített mobilgát rendszer ezt 
okafogyottá teszi, és már csak az Állami Főépítész jóváhagyása 
hiányzik a közvélemény által csak „barna vonalként” emlegetett 
megkülönböztetés eltüntetéséhez.
A Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, 
valamint Szakmai Programjának módosítása kapcsán megtudtuk, 
hogy költségkímélési céllal a székhely átkerült a Polgármesteri Hi-
vatalba, ahol a földszinten – a bejárattól jobbra – kaptak irodát a 
munkatársak. A volt székhelyet a későbbiek folyamán   hasznosíta-
ni kívánja az önkormányzat. 
Ezt követően a jegyző beszámolt a telekértékesítési árverésről. 
Hangsúlyozta: közjegyző jelenlétében, az előírások maximális 
betartásával sikerült eredményes licitálást tartani, amely eredmé-
nyeként négy telek került eladásra és a szerződéseket már meg is 
kötötték. Juhász Béla kiemelte, hogy az önkormányzat a telekérté-
kesítés során továbbra is jó gazda módjára folytatja ingatlankon-
cepcióját. A következő, nyárvégi árverés során már összközműve-
sített telkekre lehet jelentkezni. Bár érdeklődőben nincs hiány, dr. 
Czirjákné Tábori Györgyi képviselőasszony javaslatára a licitálási 
felhívás immár országos lapokban is megjelent.
Sződliget Nagyközség Önkormányzat július 1-jei testületi ülésének 
nyílt része az idei közbeszerzési terv és az óvoda alapító okiratá-
nak módosításával fejeződött be. 

Az idei sződligeti kitüntetettek
Már zárt ülésen döntöttek három kitüntetés odaítéléséről. Erről Ju-
hász Béla polgármester tájékoztatta lapunkat. 
Eszerint a Sződligetért Emlékplakettet 2016-ban Golcs József ér-
demelte ki. A testület Katedra Díjat adományozott Burik Antalné, 
Helembainé Haris Judit és Opavszkyné Ónodi Gabriella pedagó-
gusoknak. 
Sződliget Kiváló Tanulója lett Balogh Ádám, Bezzeg László Bend-
egúz, Fritz Áron és Tóth Máté Benedek. Az elismeréseket a szo-
kásoknak megfelelően a Falunapon (szeptember 10.) vehetik át a 
díjazottak.
A képviselő-testületi ülésről készült hivatalos jegyzőkönyv elérhe-
tő a szodliget.hu címen található hivatalos önkormányzati honla-
pon. Munkaterv szerint legközelebb szeptemberben tart ülést ön-
kormányzatunk testülete. 
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Az előkészítő munka befejeződött, hat önkormányzat ve-
zetője június 6-án a Demokrácia Műhely Egyesület szer-
vezésében megtartott sajtótájékoztatón bejelentette a Száz 
Százalékban Átlátható Önkormányzatok Klubjának megala-
kulását. A társaság tagja Sződliget Nagyközség Önkormány-
zata is, amely nevében Juhász Béla polgármester vett részt 
az eseményen.

A Száz Százalékban Átlátható Önkormányzatok Klubjá-
nak alapvető célja, hogy javítsa az önkormányzati működés 
átláthatóságát, és segítse az önkormányzatokat a jogszabá-
lyok által előírt, közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi 
kötelezettség teljesítésében. A rövidített nevén Százszáza-
lékos Önkormányzatok Klubjához bármely önkormányzat, 
polgármester vagy önkormányzati képviselő csatlakozhat, 
amely/aki vállalja, hogy egy éven belül megközelítőleg száz 
százalékban teljesíti a közérdekű adatok közzétételére vo-
natkozó előírásokat.

Az önkormányzatoknak jelenleg 249 közérdekű adatot 
kell az interneten elérhetővé tenni, amely átláthatóvá teszi 
működésüket, gazdálkodásukat, ám ezek közül nem mind 
kerül a nyilvánosság elé. A csatlakozó hat település - Al-
sómocsolád, Csemő, Kisoroszi, Pázmánd, Sződliget, Tápi-
ószentmárton – vállalta, hogy ezeket hiány nélkül közzéte-
szik oly módon, ahogyan a jogszabályok megkövetelik. A 

Sződliget, az átlátható önkormányzat

klub céljai között szerepel a tapasztalatok átadása, illetve 
a döntéshozók számára is szeretnének javaslatokat tenni 
arra vonatkozóan, hogy miként lehetne a közzétételi kötele-
zettséget ésszerűsíteni, mivel ma olyan előírások is vannak, 
amelyek teljesíthetetlenek.

A sajtótájékoztatón hangsúlyozták: várnak minden olyan 
települést soraikba, amelyek szeretnék bizonyítani, hogy 
nincsenek titkaik a választóik előtt, mert tisztességesen és 
korrupciómentesen működnek.

Tisztelettel köszöntöm a Sződligeti Hírforrás olvasóit! 
Engedjék meg, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási 
Hivatalának vezetőjeként az alábbiakban tájékoztassam Önöket a 
2013. január 1. napjától megalakult Váci Járási Hivatal szerveze-
tébe tartozó települési ügysegédi feladatok ellátásáról.
Az államigazgatási reform eredményeként több mint 3 éve működ-
nek a megyei kormányhivatalok járási hivatalai. Pest megyében 18 
járási hivatal – köztük a Váci Járási Hivatal – került kialakításra, 
amelyeknek legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb 
szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása. Az ügyfélbarát, 
szolgáltató közigazgatás megvalósítása érdekében kiemelt szem-
pont volt továbbá, hogy az állampolgárok ne csak a járási hivatalok 
székhelytelepülésein tudjanak ügyeket intézni, hanem lehetőségük 
legyen az államigazgatási ügyek helyben történő intézésére is, mely 
a települési ügysegédi rendszer útján biztosított. A települési ügyse-
géd az ügyfelek lakóhelyén segít a járási hivatal hatáskörébe tarto-
zó ügyek intézésében, közreműködik az eljárás megindításában, és 
szükség esetén az eljárásban is.
A Váci Járási Hivatal az illetékességi területéhez tartozó – a hivatal 
székhelyén kívül – valamennyi településen, heti rendszerességgel 
lát el ügysegédi feladatokat. 
Sződligeten a települési ügysegéd 2015. március hónaptól kez-
dő dően hétfői napokon 12.30–16.00 óra között fogadja az ügy-
feleket a Polgármesteri Hivatal épületében (2133 Sződliget, Szent 
István út 34-36.), aki a teljesség igénye nélkül az alábbi feladatok-
ban áll az ügyfelek rendelkezésére:
részt vesz a járási hivatal határkörébe tartozó szociális ügyek inté-
zésében (közgyógyellátás, ápolási díj, egészségügyi szolgáltatásra 
való jogosultság, időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása, hadi-
gondozotti ellátások, stb.), ezen belül:

Váci Járási Hivatal szervezetébe tartozó települési ügysegédi feladatok

1  biztosítja a szükséges nyomtatványokat,
  –  segít a nyomtatványok kitöltésében, 
  –  továbbítja a hatáskörrel rendelkező szervhez;
  –  segíti az okmányirodai ügyintézést, ennek keretében:
2  tájékoztatást nyújt a szükséges iratokról, az ügyintézés meneté-

ről, – kivéve a közlekedési és egyéni vállalkozói engedélyhez 
kötődő ügytípusok;

  –  népesség-nyilvántartási ügyekben kiadja a lakcím bejelentő la-
pokat, segít azok kitöltésében.

3  egyéb hatósági ügyek esetén átveszi a kérelmeket és annak mel-
lékleteit továbbítja az illetékes osztályra;

4  tájékoztatást nyújt egyéb államigazgatási ügyekben (család tá mo-
ga tási ellátások, nyugdíjbiztosítási ellátások);

5  helyszíni környezettanulmányt készít a szociális ellátást igénylők 
estében. 

A települési ügysegédi feladatellátás mellett szeretném megemlí-
teni a Vácon már 2 helyszínen is elérhető Kormányablakot, ahol 
2016. április 8-tól már 1135 ügykörben lehet eljárni. A Kormá-
nyablakokról bővebb információ interneten a https://kormanyab-
lak.hu/hu oldalon olvasható.
A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala szervezeti fel-
építéséről, elérhetőségeiről és ügyfélfogadási rendjéről a http://
www.kormanyhivatal.hu/hu/pest, valamint a http://www.vac.hu/
jaras.html  oldalon, a megfelelő menüpontok kiválasztásával tá-
jékozódhatnak. 
Kérem, hogy a gyors és hatékony ügyintézés érdekében továbbra is 
forduljanak bizalommal a Váci Járási Hivatal ügysegédjéhez. 

Dr. Maruszki Gábor
járási hivatalvezető
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Sződliget Nagyközség közterületeinek rendezésével, gon-
dozásával, kapubejáró létesítésével, az átereszek elhelyezé-
sével kapcsolatosan több esetben is tapasztalható, hogy a 
lakosság nincs megfelelően tájékoztatva. Mivel a települé-
süzemeltetési feladatok megvalósításához a lakosság szoros 
együttműködése is szükséges, a következőkben tájékoztat-
juk Önöket.

Az ingatlanok és az azok előtti közterületek esetében a leg-
fontosabb lakossági feladatok:

Közterület karbantartása, tisztántartása

–  az ingatlanok használói, tulajdonosai kötelesek ingatlanu-
kat megművelni, illetve rendbe tartani, gyomtól, gaztól, 
szeméttől, - különös tekintettel a parlagfűtől – megtisztí-
tani;

–  az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a tulajdo-
nában lévő ingatlan körüli közterületen található gyalog-
útszakaszt, és - ha a gyalogút mellett zöldsáv is van - az 
úttestig terjedő teljes területet köteles tisztántartani. Köte-
les az ehhez a területhez tartozó gyepfelület, virágágyás, 
illetve fák gondozásáról, a kapu- és garázsbejáró sártala-
nításáról, hó- és jégmentesítéséről, tisztántartásáról gon-
doskodni;

–  a tulajdonos kötelessége a tulajdonában lévő ingatlan kö-
rüli közterületen található járdaszakasz melletti folyókák 
és csatornanyílások (csapadék-vízelvezető árkok) tisztítá-
sa, gyomtalanítása, továbbá a járműbehajtó átereszeinek 
rendszeres karbantartása, tisztítása, gyommentesítése és a 
csapadékvíz zavartalan lefolyásának biztosítása.

Belterületi vízrendezés, kapubejáró létesítés, 
faültetés

–  az ingatlanok előtti új átereszek építése alkalmával a mű-
tárgynak a mértékadó vízhozamot kiöntés és károkozás 
nélkül el kell vezetnie - ezért minimum 20 cm átmérőjű 
átereszek beépítése javasolt, melyről gondoskodni az in-
gatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) köte-
lessége;

–  az ingatlan tulajdonosának a tulajdonában lévő ingatlan 
körüli területen található padkán és árkon végzett munká-
latokat, járműbehajtó,- átereszépítést és átalakítást, fa- és 
cserjeültetést annak megkezdése előtt a Polgármesteri Hi-
vatallal egyeztetnie szükséges. Fontos, hogy fa- és cserje-
ültetés esetében a lakosok vegyék figyelembe az érintett 
közművek nyomvonalait. A közművezetékek alá (pl. vil-
lanyvezeték) vagy fölé (pl. gáz- vízvezeték) ne ültessenek 
növényzetet! Sarki telkek esetében figyeljünk oda, hogy 
az utak csomópontjában ne telepítsünk magasra növő nö-

Hasznos tudnivalók  
ingatlantulajdonosoknak, -használóknak

vényeket a „rálátási háromszög»-ben, (az egymáshoz kö-
zeledő járművek között szükséges látómező, az egymásra 
szabad rálátást biztosító terület), illetve elengedhetetlenül 
fontos a már meglévők rendszeres gondozása, visszavá-
gása;

–  olyan kapubejáró építése esetén, mely állami utat érint 
(jellemzően a szomszédos településekre is átvezető főút-
vonalak) az illetékes közút kezelőjétől kell az engedélyt 
megkérni (Magyar Közút Nonprofit Zrt.);

–  közterületen bárminemű burkolat felbontása csak a sződ-
ligeti jegyző, az országos közúthálózatba tartozó utak te-
kintetében az illetékes közút kezelőjének hozzájárulásá-
val lehetséges;

–  felhívjuk a figyelmet a következőre: a kapubejárók építése 
során előfordulhat, hogy a közterületen található gyalog-
út is felbontásra kerül. Ebben az esetben egyeztetés szük-
séges. Nem elfogadható megoldás az, ha a kapubejáró 
szintbeli megemelése a gyalogút szintbeli megemelésével 
is együtt jár, hiszen az zavarhatja az akadálymentes köz-
lekedést (mozgáskorlátozottak, babakocsival járó szülők);

–  közterületen fát kivágni – pótlási kötelezettséggel! – csak a 
sződligeti jegyző engedélyével lehet.

Házszámot jelző tábla elhelyezése 

–  a házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható 
állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlá-
sáról az ingatlantulajdonos gondoskodik;

–  a házszámot jelző táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, 
házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan 
tulajdonosának, használójának, kezelőjének elhelyezni. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztatása 
szerint az alábbi időszakokban lesz közoktatási szünet 

Magyarországon a 2016/17-es tanévben:

Őszi szünet: 2016. október 29-től november 6-ig
Téli szünet: 2016. december 22-től 2017. január 2-ig
Tavaszi szünet: 2017. április 13-18-ig
Nyári szünet: 2017. június 16-tól

Piros betűs ünnepek és munkaszüneti napok,  
amikor nincs tanítás:
2016. október 31. (hétfő) és november 1. (kedd) – 
hosszú hétvége
2016. december 24-25-26. (szombat-vasárnap-hétfő)
2017. március 15. (szerda)
Húsvét: 2017. április 17. (hétfő)
2017. május 1. (hétfő)
Pünkösd: 2017. június 5. (hétfő)
Szombati tanítási nap:
2016. október 15.
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Sződliget Nagyközség Önkormányzata a július 1-jén meg-
tartott képviselő-testületi ülésén határozottan kiállt általános 
iskolájának megtartásáért és egyhangú szavazással fogadta 
el ez ennek érdekében megfogalmazott nyilatkozatot.
Ebben az elvi állásfoglalásban tiltakozását fejezi ki a gré-
mium az ellen, hogy a sződligeti emberek által nagyrészt 
kétkezi társadalmi munkával felépített Gárdonyi Géza Álta-
lános Iskolát az állam kisajátítsa, a település tulajdonát ké-
pező iskolaépületeket és a hozzá kapcsolódó ingó és ingat-
lan vagyont elvegye az itt élőktől. Ugyanis a fenntartás után 
a működtetés jogának megvonása szétszakítja még a mara-
dék kapcsolatot is az iskola és az önkormányzat között. A 
képviselők megdöbbenésüknek adnak hangot amiatt, hogy 
a helyi közösségek ügyeinek intézésére létrehozott, válasz-
tott önkormányzatok önrendelkezési jogát kívánják tovább 
csorbítani. Ezzel a lépéssel megvonnák az iskolákat működ-
tető és azt továbbra is vállaló önkormányzatoktól ezt a jo-
got és lehetőségét - a saját tulajdonukban álló ingatlanokra 
vonatkozó jogaikat. 
Az önkormányzatok megkérdezése nélkül válna lehetővé, 
hogy iskolákat szervezzenek át vagy szüntessenek meg, 
illetve hogy az iskoláik vagyonát más települések javára 
átcsoportosítsák. A gyerekek ellátása ezután már nem a 
helyiek által megkívánt színvonalon történne, nem tudnák 
megakadályozni, hogy az iskolaépületek, bútorok, felszere-
lések megfelelő karbantartás-felújítás hiányában leromolja-
nak. A gyerekek, szülők, polgárok ezen félelmét táplálják 
azok a tapasztalatok, amelyek a KLIK által eddig működte-
tett intézményekben volt tapasztalható.  
A sződligeti önkormányzat csatlakozva a helyi polgárok 
felháborodásához, osztozva a gyermekek testi és szellemi 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Sződliget ragaszkodik iskolájához
fejlődését féltő szülőkhöz, pedagógusokhoz, a leghatározot-
tabban tiltakozik a teljes elvonás ellen és követeli: azok az 
önkormányzatok, amelyek vállalják az intézmények fenn-
tartását, kapják vissza - természetesen az elvett forrásokkal 
együtt - a működtetés mellé a fenntartói jogot is!

***

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának elvi állásfoglalá-
sa kapcsán a Civil Közoktatási Platform maximális egyetér-
tését fejezi ki.
Nyilatkozatukban kiemelik: egy demokráciában az önren-
delkezés joga mind az egyének, mind a közösségek részére 
alapvető jog és érték. Az iskolák teljes elvonásával: 
•  A kormány kizárja ezeket a szereplőket a döntéshozatal 

folyamatából. 
•  A kormány maga kívánja eldönteni, hogy gyermekeink-

nek milyen jövőt szánhatunk, hogyan és mire taníthatjuk, 
taníttathatjuk őket. 

•  A kormány elveszi számos helyi közösségi tulajdonban 
lévő eszközzel való gazdálkodás jogát, amelyeket a helyi 
közösségek felépítettek, amelyekre áldoztak, és amelye-
ket gondoztak – mert azok a saját életüket, a gyermekei-
ket szolgálták.

Mindezek miatt a Civil Közoktatási Platform támogatásáról 
biztosítja Sződliget önkormányzatát és polgárait, és minden 
olyan önkormányzatot és települést, amely nem hagyja ma-
gát, nem hagyja az iskoláját, és nem szolgáltatja ki a gyer-
mekeit.
Sződliget Nagyközség Önkormányzata nevében:

Juhász Béla polgármester
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Pályázat az iskoláért,  
az iskolásokért
Iskolánkban idén februártól megvalósításra kerülhetett az 
„Alkotó összefonódás a természettel” c. pályázat, melynek 
során tizenkét tanuló két pedagógus vezetésével, tanórán kí-
vüli hatvan órában, három „utazós” kiránduláson bővíthette 
tudását, járulhatott hozzá az iskola fejlesztéséhez.
Programunk több irányú ismeretet, tapasztalást adott és 
komplexebb látásmódot kínált, ismereteket, irányokat, lehe-
tőségeket adott a gyerekeknek.
Célunk volt, hogy ismerjenek meg ősi magyar, ma is hasz-
nálható, de újragondolható technikákat.
Rá kellett jönnünk, hogy a kipróbált technikák a kreativitá-
son kívül nagy tapasztalatot, kitartást igényelnek. A szövés 
nagyon lassan haladt, a kosárfonás erős kezeket igényelt, 
a növényi festés halvány színeivel meglepetéseket okozott. 
Miután kipróbálták a kézműves technikákat jobban tudják 
értékelni a kézzel készített tárgyakat, alkotásokat, mester-
ségeket.
A foglalkozásokon tanári irányítással egyéni munkákat vé-
geztek, de sok ötletet adtak egymásnak és támogatták, se-
gítették egymást. Gyakran önállóan párokba, kisebb cso-
portokba rendeződtek, így a munka során alkalom adódott 
egymás jobb megismerésére, elfogadására. Néhány gyerek 
viselkedése, alkotásmódja számunkra is pozitív meglepetést 
okozott.
A szakemberek (Takács Edvárd tájépítész, Csiki Lóránt, Hor-
váth Kata, Kanalas János a népművészet mesterei) tudása, 
ügyessége lenyűgözte a gyerekeket. A munka során közvet-
len beszélgetésekre került sor, melyek során megismerhet-

ték a neves mesterek em-
beri oldalát is.
Célunk volt továbbá, hogy 
a gyerekek közelebb kerül-
jenek az – általuk háttérbe 
helyezett – természethez. 
Környékünkön tett felfe-
dező útjainkon megisme-
rő módon közelítettünk a természethez, spontán „land art” 
alkotásokat készítettünk, melyeket többnyire kisebb cso-
portokban készítettek el, közösen gyűjtögetve, tervezgetve, 
létrehozva. Úgy éreztük, hogy a nehézkes kezdetek ellenére 
az erdőben, a mezőn és a Duna parton is mélyen elmerültek 
a természetben történő alkotásban.
A közös fűzépítő munka során átélhették a hatékony alko-
tás örömét, a mai napig nagyon büszkék az iskola udvarán 
létrehozott fűzkuckóra. Megélhették az összefogás örömét, 
erejét: az iskola apraja-nagyja mindennapos locsolásával ki-
zöldült a fűzépítmény.
Több napos útjaink során kis csapatunk igazi közösséggé 
alakult.
Pályázatunk megvalósítását az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma által támogatott Nemzeti Tehetség Program tette 
lehetővé.
A pályázatról készült képeket iskolánk honlapján (www.
amisulink.hu) tekinthetik meg. 

Kröel-Dulayné Varga Magdolna 
és Plankné Válint Ingrid
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Sződliget Nagyközség Önkormányza-
ta az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc méltó helyi megemlékezésére 
pályázatot adott be az 56-os Emlék-
bizottsághoz. A bizottság értesítette 
önkormányzatunkat, hogy az “Emlé-
kezzünk közösen – Sződliget Önkor-
mányzatának Emléknapja” elnevezé-
sű programtervezet megvalósításához 
egymillió forinttal járul hozzá. 
A benyújtott pályázat szerint a forrada-
lom és szabadságharc 60. évfordulója 
délelőtt 9 órakor ünnepi köszöntővel 
indul, majd a magyar királyi honvéd 
hagyományőrzők ünnepi műsorukban 
korhű katonai ruhákban bemutatják 
1956 főbb állomásait. Ezt követően 
az 1956-os események egy-egy emlé-
kezetes jelenetét a sződligeti általános 
iskola tanulói adják elő.
Délután Szádoczki Mihály sződlige-
ti lakos emlékezik vissza az 1956-os 
eseményekre és hagyományőrző cso-
portok zenés, énekes ünnepi műso-
rát láthatják az érdeklődők. A napot 
– melyen megtekinthető a “Szól a rá-
dió” emlékkiállítás is - este héttől fák-
lyás felvonulás és mécsesgyújtás zárja 
az Emlékoszlopnál.
Az ünnepi megemlékezés pontos prog-
ramját a szervezés lezárta után tesszük 
közzé.  

Pályázatot nyert  
’56-os megemlékezés

Az élővizek védelmének fontosságára hívja fel a figyelmet a WWF szervezte 
nagy ugrás.Sződliget elsőként jelentkezett résztvevőnek!

A sződligeti önkormányzat nyári tá-
borozásán résztvevők számára örökre 
felejthetetlen élmény marad az a prog-
ram, amely a jet-ski sport egyik hazai 
központjában, Dunaharaszti térségé-
ben tölthettek.
A gyerekek gyönyörű környezetben, ra-
gyogó nyári időben, egész napos jet-ski 
oktatáson vehettek részt, megismerve 
a technikai és sportolási jellemzőket. 
A kezdeti félénkséget fokozatosan fel-
váltotta a táborlakókban a kalandvágy, 
és sorra próbálhatták ki a szakavatott 

mesterek segítségével a gyakorlatban is 
a vízen való száguldás élményét. Ter-
mészetesen a legnagyobb biztonsági 
előkészületek mellett egy versenyre is 
sor került, amely láttán még az oktatók 
is megemlítették, hogy a jókedvű gyer-
mekek között milyen talpraesett, bátor 
és ügyes tehetségek vannak. 
A jet-ski kalandon résztvevők minden 
bizonnyal örömmel mesélik majd szü-
leiknek, barátaiknak és osztálytársaik-
nak az idei nyári tábor egyik legmara-
dandóbb élményét. 

A táborozók jet-ski kalandja
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Három rövid és ritkán használt kivételével napjainkban már 
minden sződligeti utca szilárd burkolattal büszkélkedhet. 
Míg hazánkban alig haladja meg ezen mutató az 50 %-ot, 
településünk e tekintetben utolérte a fejlett nyugat-európai 
államok nívóját: a 96 %-os arányt. Hajrá Sződliget!
Mint ismeretes, Sződliget Nagyközség stabil költségvetésé-
nek hála, ebben az esztendőben a település történetében 
páratlan útfelújítási munkák kezdődtek meg. A cél: a válasz-
tási ígéretekhez képest korábban, már 2016 végére minden 
sződligeti utca kapjon szilárd útburkolatot. Az első lépés-
ben mart aszfaltot majd néhány év múlva melegaszfaltos 
kopóréteget kapnak ezek a felületek. Megszűnnek a boka 
és tengelytörő hepehupák, nem kell sáros, járhatatlan földes 
utakon közlekedni.

A nagyobb volumennek köszönhetően a kivitelező áraiból 
engedményeket kaphattunk, ami azt jelenti, hogy a korábbi 
30 ezer helyett az itt lakó ingatlantulajdonosok már csak 20 
ezer forintos önrész befizetésével közreműködnek a beru-
házásban. Éppen a legutóbbi testületi ülésünkön fogadtuk 
el, hogy a részletfizetést kérő lakótársaink akár egyéves pe-
riódusban törlesszék az összeget. A költségek többi négyö-
tödét a település büdzséjéből fedezzük. 

Sződligeti utak:  
utolértük Nyugat-Európát!

A tervek szerint a jó idő beköszöntével el is indultak a mun-
kák, a sződligeti polgárok örömére a kivitelezők jó tempóban 
haladtak. A megcélzott utcák döntő részben megújultak. A 
legújabb aszfaltozás eredményeként immár községünk két 
„főútvonala”, a Szent István utca és a Somogyi-Bacsó Béla 
utca is Európához méltó képet mutat. Az iskolai megközelí-
tésben főszerepet kapó Attila utca is immár sima, göröngy-
mentes úttal várja a nebulókat. 
Köszönet illeti a munkákat végző Makadám Aszfalt Kft-t, 
amely az újtelepi utak helyreállítását is végezte. A mun-
kákra már eddig is több tízmilliós forrást biztosított az ön-
kormányzat. Mindezt az eladósodást jelentő hitelfelvétel 
nélkül, önerőből, a település, az itt lakók erőfeszítéseinek, 
munkájának és erős közösségi szellemének hála. 
A tervek átmeneti, időbeli átdolgozását a barackosi telkek 
körüli mesterségesen keltett hercehurca indokolta. Bár egy-
két ritkábban lakott és használt út még nem öltözött modern, 
csinos ruhájába, minden esély megvan arra, hogy ezekre is 
sor kerülhet belátható időn belül.
És akkor Sződliget a maga 100 %-ával már nem csupán 
utoléri, hanem le is hagyja útfejlettségével a Nyugatot! 

Elkészült a Dunai fasor új buszmegállója is
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Idén  is lehetősége volt a helyi gyerekek-
nek,hogy az önkormányzat által szerve-
zett táborban egy hónapon át,  ingyene-
sen táborozhassanak.
A négy hét alatt sok, átlagosan 19 fő/hét, 
gyermek táborozott. A programok válto-
zatossága, a napi háromszori étkeztetés,  
a reggel nyolctól délután négyig tartó fel-
ügyelet biztosította a szülők nyugalmát, 
míg ők dolgoztak a csemetéik biztonság-
ban tölthették el  szabadidejüket.
A 2016. június 27-től július 22-ig tartó tá-
borunk programjaiból csak párat említek, 
hiszen annak sokszínűsége, és élményei 
leírására kevésnek bizonyulna e pár sor. 
Az első hét a természetvédelemről szólt, 
ahol meghívott vendégeink ennek fon-
tosságára hívták fel a gyermekek figyel-
mét, és adták át tudásukat, sok érdekes-
séget és tanulságot szűrhettünk le hazánk 
élővilágából. Lehetőségünk nyílt meg-
hívni vadászt, vízbiológust, horgászt, és 
nem utolsó sorban ellátogatott hozzánk a 
Budapesti Állatkert egyik állatgondozója, 
aki a gyermekek és a lakosság örömére a 
Szabadság téren röptette sólymait. Sünit 
simogathattak a gyerekek, és megtudtuk, 
hogy ez a kedves állatka sajnos rövidlátó, 
ezért vigyáznunk kell rá.A második hét a 
közlekedésről, annak biztonságáról szólt, 
eljött hozzánk a polgárőrség és a rendőr-
ség is, és hasznos tanácsokkal látták el a 

gyerekeket, hogyan is kell biztonságosan 
kerékpározni. Célunk a biztonságos köz-
lekedés, és a kerékpározás az utakon, 
helyes ismerete a közlekedési tábláknak, 
melyet a gyerekek ezen a héten megta-
nulhattak. Akadályverseny, rendőrautó, 
kerékpártúra, és sorolhatnám még az e 
heti eseményeket is.A harmadik héten 
kézműveskedtek a gyerekek, ez a hét 
is a hagyományokról, a Magyarországi 
szokásokról szólt. Ezen a héten lehetősé-
günk volt két buszos kirándulásra is, így 
ellátogattunk a Budapesti Állatkertbe, és 
a Szentendrei Skanzenbe. Az utolsó hét 
az újrahasznosítható anyagokról „Öko” 
hétként telt el. A gyermekek ezen a hé-
ten sajnálkoztak, mert tudták vége lesz 
a táborunknak. Ellátogathattunk Flock- 
pusztára, a Nyéki-tanyára, ahová lovas 

kocsival utazhattak, a Váci Dunai Sár-
kányhajósok által pedig hajózhattak a 
Dunán, hatalmas élményt szerezve a 
gyerekeknek. És még sorolhatnám, de azt 
gondolom a Táborzáró bulinkon a pozitív 
visszajelzések megerősítették számunk-
ra, hogy igen van értelme a táborozta-
tásnak és a hatalmas erőfeszítéseknek. 
A csillogó szemek, mosoly az arcokon, 
a kitörő öröm, a kacajok az élmények 
által megerősítették bennünk, hogy erre 
szükség van a jövőben is.Természetesen 
nagy - nagy köszönettel és elismeréssel 
tartozunk mindazoknak, akik segítették 
a munkánkat, ki anyagiakkal ki önkéntes 
munkáját felajánlva a tábornak. Köszön-
jük, és jövőre is visszavárunk mindenkit 
táborainkba!
 Pintér Tiborné

Nyári tábor

Képek a KRESZ NAPról
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Tájékoztatás jelzés megtételéről
Az elmúlt időszakban sokan keresték fel Család és Gyer-
mekjóléti Szolgálatunkat jelzéseikkel, melyeket az érintet-
tek nevében köszönünk.
Sok esetben telefonon hívják szolgálatunkat, hogy a környe-
zetükben olyan események történnek, melyekben szükséges 
közbelépnie a szolgálatunknak.
Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján kérem a T. Lakossá-
got, hogy jelzéseiket írásban, anonim módon is tegyék meg, 
hiszen ezt titoktartás mellett, szigorúan a törvényi előírások-
nak megfelelően kezeli a szolgálat.
A telefonon érkező hívások nem minden esetben indokol-
tak, sőt előfordult, hogy két haragos próbált egymásnak ez-
által bosszúságot okozni.
Természetesen minden hívást, és jelzést kivizsgálunk, de 
fontos, hogy megelőzzük a bajt!
A Sződliget Nagyközségben évek óta a jelzőrendszer jól 
működik, de fontosnak tartjuk, hogy a lakosság is tájéko-
zódjon a jelzőrendszer működéséről, melyet az alábbiak-
ban röviden ismertetünk.
Ma már a gyermekek bántalmazása a családon belüli bán-
talmazások a verbális és a nonverbális bántalmazás nem 
családi ügy, hanem társadalmi.
A gyermek, vagy a fiatal az otthoni problémákat beviszi az 
iskolába, munkahelyére, vagy olyan eszközökhöz folya-
modik, mely társadalmi értékeket sért, vagy viselkedésével, 
magatartásával, kifordulva önmagával társait és saját testi 
épségét is veszélyeztetheti.
A jelzőrendszer működtetésének célja a közösen hozandó 
döntések megszületését, válaszadást a felmerülő speciális 
problémákra, a jelzőrendszeri tagok speciális gyermekvé-
delmi ismereteinek bővítését,a kölcsönös adatszolgáltatás 
mikéntjének és az együttműködés szükségességének egyér-
telműsítését, egységesebb szempontrendszer kialakítását te-
szi lehetővé.
Az elhangzottakról feljegyzést kell készíteni, mely segítséget 
nyújt a települési gondok feltérképezésében, a jelzőrend-
szeri együttműködés jellegzetességeinek elemzésében, illet-
ve a következő találkozások témáinak kijelölésében.
A szakmaközi megbeszélések azon kérdések megfogalma-
zására is kiválóan alkalmasak, melyekre a helyi szakembe-
rek külső szakértőktől várják a választ. 
Az együttműködés kompetenciái: rugalmasság, nyitottság; 
jó kommunikációs készség; kölcsönös bizalom, jó szándék; 
jó konfliktus megoldási modellek, konszenzuskeresés; és fe-
lelősség, csapatmunkára való alkalmasság és hajlandóság;
A szolgálat tagjai legkönnyebben, akkor tudnak a lakosság-
gal és a jelzőrendszeri tagokkal együtt dolgozni, ha a kap-
csolat vagy az információ nem hiányos. 
Például: mert eddig senki sem vette fel vele a kapcsolatot, 
vagy nem észleli a gyermekek veszélyeztetettségét (ismeret-
hiány), esetleg nem tudja, hogy mit kell tennie, vagy nem 
érzi magát kompetensnek még egy jelzésszintű beavatko-
záshoz sem. 

A jelzőrendszer működtetése:
A bizalom (hiánya). A bizalom kellő alapot ad a csoport 
tagjainak ahhoz, hogy vállalják véleményüket, illetve, hogy 
aktivizálják magukat, mert tudják, hogy gyengeségeiket, hi-
báikat, félelmeiket és viselkedésüket, illetőleg eredményei-
ket a többiek jó szándékkal kezelik.

A jelzőrendszer optimális működése:
Összefoglalva a gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer 
optimális működésének feltétele, hogy hálózatként működ-
jön. Hálózatként komplex rendszert alkot, mely egyének és 
szervezetek kapcsolataiból tevődik össze. A hálózat tagjai 
kölcsönhatásban vannak egymással, és optimális esetben a 
jelzőrendszer tagjai között aktív kommunikáció zajlik, meg-
határozott formában.
A jól működő jelzőrendszer a hatékony információcserén 
alapul.

A jelzés:

Az észlelő és jelzőrendszer alapvető feladata: 
észlel,vagyis felismer, és jelez, vagyis segítséget kér a prob-
léma megoldására. Le kell szögezni, hogy a tagok feladata 
nem az, hogy mindig azonnal jelezzenek a gyermekjóléti 
szolgálat felé, amennyiben problémát érzékelnek. A tagok 
alapvető feladata az, hogy a gyermeket érintő, veszélyeztető 
probléma észlelésekor saját eszköztárukat mozgósítva avat-
kozzanak be, a gyermek legjobb érdekét szem előtt tartva! 
Amennyiben olyan, a gyermeket veszélyeztető problémát 
érzékelnek, melynek megoldásában nem kompetensek, ha-
ladéktalanul jelzéssel kell élniük a gyermekjóléti szolgálat 
felé, akkor is, ha annak csak a gyanúja áll fenn (pl. abúzus).

A jelzőrendszer működtetése:
A gyermekjóléti szolgálat utólag is bevonhatja az addig be 
nem avatkozó jelzéstevőt a probléma megoldásába; továb-
bá a helyi gyermekvédelmi szereplők kompetenciáját nö-
velve megnőhet az előzetes beavatkozások gyakorisága és 
hatékonysága. A skála másik végén a jelzés teljes elmaradá-
sa áll. Az inaktivitás korábban ismertetett, hálózati, illetve 
csoportszintű okain túl a nem jelzés gyakran a helyi tár-
sadalom toleranciáján, „kulturális” sajátosságain múlik. 
Sajnos Magyarországon bizonyos jelenségek olyan tabu-
nak számíthatnak, hogy azokat még észrevenni sem illik, 
illetve, ha valaki mégis észreveszi és „ügyet csinál” belőle, 
normasértőként számíthat a közösség retorziójára. Magyar-
országon főleg a vidéki, falusias közösségekben általában 
efféle védettséget élveznek például a középosztálybeli (vagy 
annál magasabb státuszú) családok; problémáikról, legyen 
az nyílt alkoholizmus, vagy bármi más, nem lehet tudomást 
venni (maximum a válás után). Általában toleránsak, illetve 
érzéketlenek a helyi gyermekvédelmi szereplők a verbális 
erőszak megnyilvánulásaira, vagy az érzelmi bántalmazás 



www.szodliget.hu 13

számtalan formájára ez utóbbi esetben az is gátolja a jel-
zést, hogy a játszmák végtelennek tűnnek, és nehéz bizo-
nyítani. A tabukra, diszfunkcionális toleranciára, de még a 
bizonyítási kényszer miatt előálló visszahúzódásra a jó vá-
lasz a nyílt, világos beszéd ha legalább a helyi gyermekvé-
delmi szereplők együttműködő csoportjában uralkodik a bi-
zalom, az egyes kérdéseket szabadon megvitató közeg. Egy 
ilyen szakmai közösség nem csupán támogató erőt jelent, 
hanem a jelzésről való döntésben, de szemléletformáló ha-
tása miatt érzékenyíti is a tagokat, az addig tabuként kezelt 
problémákra, nem utolsó sorban pedig szupervíziós jellegű 
funkciót is betölt. A jelzőrendszer tagjai tehát kötelesek a 
gyermek veszélyeztetettségének fokától függően jelzéssel 
élni a gyermekjóléti szolgálat felé, vagy súlyos veszélyezte-
tő ok esetén hatósági eljárást kezdeményezni.

A jelzés pontjai:
– érkezzen a megfelelő személyhez,
– a megfelelő időben,
– a jelzést fogadó reagáljon rá.

A jelzés minimális tartalmi elemei:
– veszélyeztetett gyermek neve, 
– címe (ha a címe nem ismert, akkor az 
– elérhetősége, pl. melyik osztályba jár),
– a jelzést tevő észrevételei.
– a jelzést tevő viszonya az ügyhöz, elérhetősége
– a gyermek személyes adatai
– a gyermek törvényes képviselőjének adatai.

Fő szabály: a jelzés mindig írásban érkezzen! A halasztást 
nem tűrő, azonnali beavatkozást kívánó jelzés történhet 
szóban, de azt követően be kell kérni írásban is a jelzésadó-
tól. A családgondozó a jelzést fogadja, körüljárja a problé-
mát, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Krízis esetén 
azonnal intézkedik, és 3 munkanapon belül visszajelez a 
jelzést tevőnek. Egyéb esetben érdemi, tartalmas visszajel-
zését 15 munkanapon belül teszi ezt meg. A jelzést tevő 
feladata nem szűnik meg a jelzés megtevését követően. A 
problémafeltárás, és problémamegoldás folyamatába be 

kell vonni a jelzőrendszeri tagokat. Különös körültekintéssel 
kell kezelni az anonimitást kérő magánszemélyek jelzéseit, 
hiszen a bejelentő nem szakember, nem aktív tagja a jelző-
rendszernek. A kliens betekinthet az ügyéhez kapcsolódó 
iratokba, azonban ebben az esetben is ügyelni kell a jelző 
magánszemély személyes adatainak védelméhez kötődő 
jogaira. Magánszemély jelzését kérésére anonimizálni kell 
(pl. a jelzést tevő személyes adatait zártan kezelni, kézzel írt 
levelét a dossziéban géppel átírt változatban tárolni).
Mindezek ismeretében Család és Gyermekjóléti Szolgá-
latunk a továbbiakban is fogadja jelzéseiket, és azokat ki-
vizsgálja, felkeresi az érintett családokat, bevonva a jelző-
rendszeri tagokat. Hatékonyságunkat elősegíti a háziorvosi, 
védőnői, óvodai és iskolai, körzeti megbízott kollégák be-
vonása.
Gondozási Központunk továbbra is biztosítja az ingyenes 
pszichológiai és jogi tanácsadást a lakosság részére, de kér-
jük, hogy az alábbi elérhetőségeken tájékoztassák szolgála-
tunkat, mint igényről, hogy a legmegfelelőbb időszakot és 
óraszámot tudjuk biztosítani a segítséget kérők számára.
Gondozási Központunk 2016. augusztus 1-től a Sződliget 
Nagyközség Önkormányzat épületének földszinti részére 
átköltözött, a megszokott munkarendben továbbra is bizto-
sítja a lakosság részére a szolgáltatásait!

 Pintér Tiborné

Gondozási Központ
2133 Sződliget, Szt. István u. 34-36.

Tel.: 06 27 590 095/113 mellék vagy 06 30 485 9298

Kirendeltség:
2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.

Tel.: 06 70 469 7543
Családsegítő munkatárs: Pintér Tiborné

Ügyfélfogadás:
Kedd 8-16.30, Szerda 8-16.30,  

minden páratlan hét péntekén 8-13 óra között

Tisztelt Sződligeti Társaink!

Nagy összefogást hirdetünk Rácz Istvánné és Zsolt ügyében, 
akiknek kis háza júniusban leégett.
Ezt a felhívást minden vallási és civil szervezethez eljuttat-
juk, arra kérve őket, hogy gyűjtsenek segítségül.

Az adományokat a szervezetek a következő számlaszámra 
fizethetik be „leégett ház” megjelöléssel:

Sződligeti Római Katolikus Egyházközség
HU97 64700124-10001181-00000000

FIZETETT HIRDETÉS FIZETETT HIRDETÉS FIZETETT HIRDETÉS FIZETETT HIRDETÉS FIZETETT FIZETTETT HIRDETÉS FIZE

FIZETETT HIRDETÉS FIZETETT HIRDETÉS FIZETETT HIRDETÉS FIZETETT HIRDETÉS FIZETETT FIZETETT HIRDETÉS FIZE

A számlaszámot a Római Katolikus Plébánia biztosította.
Ha sikerül 500 000 Ft-ot gyűjtenünk, lakókocsit v hetünk 
nekik. Ha kevesebb, albérletre adhatjuk.
Bízunk a régi Sződligetiek – és a hozzájuk csatlakozó fiatal, 
újak segítőkészségében, nagylelkűségében.
Sződliget, 2016. július. 20.

Szeretettel Szabó Gáborné sződligeti lakos,  
Papp István a Civilek Sződligetért Egyesület Elnöke,  
(akit az árvizekkor mindig láthattunk a gáton),  
Somogyi István a Civilek Sződligetért Egyesület előző 
elnöke, (a „Vándor Fakanál” alapítója)
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Általános feltételek
Beépíthetőség: A telkeken a Szabályozási terv és a Helyi 
Építési Szabályzat előírásainak megfelelő lakóházak építhe-
tők az alábbi övezeti besorolásnak megfelelően: 
–  „Lke” jelű kertvárosias lakóterület,
–  az építmények oldalhatáros beépítéssel,
–  a telek max. 30 %-os beépítettsége mellett, 
–  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 
kiépültek. 
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.

Egyéb feltételek
Egy természetes személy csak egy telek tulajdonjogát sze-
rezheti meg.
Az árverésen jogi személyek nem vehetnek részt.
Az építési telkek további albetétesítése, vagyis az ingatlano-
kon társasházak építése nem megengedett.
Aki az árverésen részt kíván venni, annak az árverés meg-

Sződliget Nagyközség Önkormányzata
2133 Sződliget, Szt. István u. 34-36.

Tel: 27/590-095, Tel./fax: 27/590-236
E-mail: polgarmester@szodliget.hu

kezdéséig az alábbi táblázatban meghatározott Bánatpénz 
összegét letétbe kell helyeznie a Sződligeti Közös Önkor-
mányzati 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 leg-
magasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba. Aki az ár-
verésen 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 belül 
meg kell kötni. Amennyiben a nyertes a szerződést ki nem 
menthető okból nem köti meg, úgy a letétbe helyezett ösz-
szeg bánatpénznek minősül, azt az eladó visszafizetni nem 
köteles.
Az árverésen kialakult vételárat az adásvételi szerződés alá-
írásától számított 20 napon belül kell egy összegben meg-
fizetni.
A vételár késedelmes befizetése esetén az eladó jogosult a 
szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe 
helyezett összegből.
A telek birtokbaadása a vételár teljes összegének kiegyenlí-
tését 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 in-
gatlanra elidegenítési tilalmat, a beépítési kötelezettség nem 
teljesítése 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 adómentes, 
ezért a kikiáltási ár tartalmazza az általános forgalmi adót.

Sződliget Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet  
a Sződliget belterület 1794/25, 1794/29, 1794/30, 1794/31, 1794/32 és a 1794/33 alatti  

közművesített építési telkek nyilvános versenytárgyaláson való értékesítésére. 

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

Pályázati kiírás
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IV Az ingatlanok adatai:

Sor-
szám Cím Hrsz. Terület 

(m2)
Licit induló ára 

(Ft)
Bánatpénz 

(Ft)
Licitlépcső 

(Ft)
Versenytárgyalás ideje
2016. szeptember 15.

 1 Meggyfa u. 1794/25 612 7 900 000

800 000 100 000

 9.15
 2 Meggyfa u. 1794/29 623   8 000 000 10.15
 3 Nyárfa köz 1794/30 695   9 000 000 10.30
 4 Nyárfa köz 1794/31 718   9 300 000 10.45
 5 Nyárfa köz 1794/32 717   9 300 000 11.00
6 Nyárfa köz 1794/33 984 11 900 000 11.15

A versenytárgyalással kapcsoltban érdeklődni lehet személyesen a Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatalban.

Az ingatlanok elhelyezkedése

VANNAK! HOGY MIK VANNAK! HOGY MIK VANNAK! HOGY MIK VANNAK! HOGY 
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– Kérem, meséljen kicsit önmagáról!
– Születésem óta Sződligeten élek, na-
gyon szeretek itt dolgozni.  Férjemmel, 
Lászlóval, 27 éve élünk, kiegyensúlyo-
zott házasságban. Három gyermekem 
van: legnagyobb fiam, Gergő, Angliá-
ban dolgozik. Középső fiam, Gábor, tör-
ténész, jelenleg doktori képzést végez, 
idén jelent meg könyve, amely hadtör-
téneti kutatásainak eredményeit mutatja 
be.  Legkisebb fiam, Erik, jelenleg Szege-
den végzi tanulmányait testnevelő-edző 
szakon, sokat foglalkozik gyerekekkel, 
jó pedagógiai érzékkel rendelkezik. 
– Hogyan lett önből óvodapedagógus, 
miért választotta ezt a hivatást?
– A gyermekkori emlékek, élmények 
alapján beigazolódott számomra hogy 
a pályaválasztásom indíttatását az óvó-
nénik iránti csodálat, szeretet, tisztelet 
táplálta. 12 évesen döntöttem el, hogy 
óvónő leszek.  1978-ban érettségiztem 
a Kossuth Zsuzsa Óvónői Szakközép-
iskolában. Diákéveim alatt vezetői fel-
adatokat vállaltam az úttörőcsapatban, 
csakhogy a gyermekek társaságában 
lehessek. Érettségi után épp szükség 
volt egy óvónőre itt Sződligeten, így hát 
rögtön el is tudtam helyezkedni. Ami-
kor első nap bejöttem dolgozni, úgy 
éreztem, hogy hazaértem.  Az akkori 
óvodavezető, gyermekkori óvónénim, 
Lendér Lajosné, Mária óvónéni segített a 
pályám kezdetén, és mentorként mindig 
mellettem volt. Az ő tanácsára végez-
tem el a főiskolát Kecskeméten. Helyi 
pedagógusként a közéleti munkában is 
aktívan vettem rész.  Munka megkezdé-
se után, a helyi óvodai ifjúsági szerve-
zet vezetője, később képviselő-testületi, 
végrehajtó bizottsági tag, majd a helyi 
ifjúsági koordinációs bizottság elnöke 
lettem.  Elsődlegesnek az óvodapedagó-
gusi feladatkört tekintem. Másodsorban 
vagyok az intézményvezető helyettese.  
A két feladat együtt jelenti számomra 
a pályán való kiteljesedést. 2012-ben 

A mindig tanuló óvónéni

Már első munkanapján érezte: hazaért
Aligha akad valaki, az óvodánkban már megfordult sződligetiek között, aki ne 
ismerné Haris Judit nevét. Az egyik leglelkesebb óvónéni kiemelkedő munkája 
elismeréseként idén Katedra díjat kap. Az óvodavezető helyettesként is 
dolgozó pedagógus az immár 38 éves munkásságáról is beszél. 

a Pedagógiai Programunk megírásában 
irányító, szervezői funkciót töltöttem 
be. Az általam mentorált főiskolai hall-
gatók közül öten voltak, akik a későbbi-
ekben közvetlen munkatársaim lettek. A 
mentori tevékenység nagyon élvezetes 
számomra: tudást, szakértelmet adtam, 
ugyanakkor ez által magam is megújul-
tam.
– Szabadidejében mit szeret leginkább 
csinálni?
– Nagyon szerencsésnek tartom ma-
gam, mivel érdeklődési köröm meg-
egyezik az óvodában hasznosítható 
területekkel. A kedvenc hobbijaimat az 
óvodai hétköznapok alkalmával alkal-
mazni is tudom. A kertészkedés örömét 
a külső világ tevékeny megismerése so-
rán tudom hasznosítani. A kertészkedés 
meglepő lehet, azonban mivel „zöld 
óvoda” vagyunk, ezért feladatunk meg-
ismertetni a gyerekekkel a növényeket, 
a virágokat, a gyógynövényeket, hasz-
nálhatóságukat. Mindközül a legfon-
tosabbat: a természet iránti tiszteletet, 
a környezetbarát életmódot.  A virág-
kötészet iránti vonzalmamat a gyer-
mekekkel is megismertetem, néhány 
olyan egyszerűbb munkafogásra meg 
is tanítom őket, amelyeket ők is kivite-
lezhetnek, fejlesztve az esztétikai érzé-
küket, valamint megtanulni értékelni a 
természet adta kincseket. Azt hiszem, 

nem árulok el nagy titkot, hogy a varrás 
milyen nagy kincset jelent egy óvoda-
pedagógus kezében. A csoportszobánk 
felújítása sosem jelent gondot számom-
ra, ezen kívül népviseletek, jelmezek és 
fejdíszek, bábok készítésére is felhasz-
nálom ez irányú hozzáértésemet. 
– Milyen tervei vannak a jövőt illetően?
– Tavaly úgy döntöttem, hogy még 
tanulni fogok. A Szent Gergely Nép-
főiskolán, ahol megszereztem a Fej-
lesztőpedagógiai mentor pedagógus 
végzettséget. Szeretnék emberileg a 
közösség olyan példamutató tagja len-
ni, aki pozitív életszemlélettel közelíti 
meg az innovációkat. Segíteni a kol-
légákat a változó elvárásokban való 
tájékozódásban. Számukra szakmai 
területen segítséget nyújtani, az elmúlt 
évtizedek tapasztalatait megosztani 
úgy, hogy az építően hasson az óvoda 
pedagógiai folyamatára. Most tényleg 
úgy érzem, hogy hazaértem! Ez az ér-
zés a mai napig meghatározza mun-
kámat, úgy hogy abban megtaláltam 
életem kiteljesedését, örömét! Min-
denkinek, aki közreműködött céljaim 
eléréséért megköszönöm munkáját, így 
a volt és jelenlegi munkatársaimnak, 
vezetőimnek, a gyermekeknek, a szü-
lőknek! És persze családtagjaimnak, 
akik mindig támogatták a munkámat.
– Ha a gyermekmesékből jól ismert 3 
kívánságot Öntől is megkérdeznénk, 
mik lennének azok?
– Ezen még soha nem gondolkoztam… 
Úgy ítélem meg, hogy minden óvónő-
nek valamilyen szinten naivnak, gyer-
meklelkűnek kell lennie, hogy azo-
nosulhasson a gyerekekkel.   Az első 
kívánságom mindenféleképp az lenne, 
hogy egészségileg továbbra is bírjam 
a munkám, ha lehet hasonló színvo-
nalon. A második, hogy a segítségre 
szoruló gyerekeket itt helyben minél 
magasabb szinten elláthassuk. A har-
madik pedig, hogy a gyerekeim élete 
sikeres legyen, és jó egészségben él-
hessenek, boldog családi életet.
– Gratulálok az elért eredményekhez, 
és kívánom, hogy váljanak valóra kí-
vánságai!
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– Sződligeten keveset tudnak önről. Ha 
lehetséges, változtassunk ezen!
– Szeretem az inkognitómat fenntartani, 
de persze. Tolna megyében születtem, 
szüleim máig ott élnek. Testnevelő ta-
nár vagyok és osztályfőnök is, ha éppen 
úgy jön ki a lépés. A testnevelés nekem 
mindig is fontos volt, gyerekkorom óta 
sportolok. Régebben atletizáltam, ma 
már a futással élem ki mozgásigénye-
met.
– Mindig csodálattal gondoltam a taná-
rok motivációjára, hogyan képesek nap, 
mint nap magas fokon törődni lényegé-
ben idegen gyerekekkel. Ön miben látja 
a dolog szépségét?
– Aki nem hivatásának érzi a tanítást, 
annak nehéz az egész. Nekem a legjobb 
érzés, egy-egy tanóra után az, amikor 
egy-egy büszke gyermek arcot látok, 
mert ő ezt is, meg azt is megcsinálta. 
Itt a magabiztosságukat is fejlesztjük. 
Ha épp nem sikerül valami, igyekszem 
őket megnyugtatni, elmagyarázni, hogy 
ez nem a világ sorsáról szól. A mozgás 
szeretetét próbálom átadni. Jó eszköze-
ink vannak ezekhez, a játékok, egy kis 
osztályon belüli verseny, vagy akár a 
bemelegítő futás közbeni beszélgetések. 
– Ha épp nem a nebulókat izzasztja, 
mivel foglalkozik a legszívesebben?
– Akkor magamat izzasztom… Mint 
már említettem, futni járok. Félmaraton-
ra edzek, idén már három alkalommal 
részt is vettem ilyenen, és szeptember-
ben is lesz egy újabb verseny. Illetve, 
nem is annyira verseny, mert én nem 
időre futok. Addig futok, amíg jólesik, 
amíg bírom, nem a helyezésért megyek. 
Hatalmas pszichés megterhelés egy 
ekkora, vagy nagyobb táv teljesítése. 
Nem a társaiddal küzdesz, hanem ön-
magaddal. Előfordul, hogy jaj, ott fáj, itt 
fáj - hirtelen meg akarsz állni, és haza-
menni. Egyre jobban kiismeri magát az 
ember, ahogy egyre több megméretteté-
sen vesz részt. De emellett a hobbimnak 

A hivatása mellett a hobbija is a mozgás

A test nevelése az egészség alappillére
Opavszkyné Ónodi Gabriella, azaz, Gabi néni. Minden gárdonyis diák hőn 
szeretett újdonsült Katedra-díjas testnevelő tanára. Sokan ismerik, de vannak 
dolgok, amiket mégsem tudunk róla. Természetesen az iskola tornatermében 
beszélgettünk a mindennapokról és munkásságáról.

minősülhetne akár gyermekeim edzésre 
vitele. Ide-oda. Szerencsére ők is spor-
tolnak, és nagyon büszke vagyok rájuk. 
Az egyik célom az életben az volt, hogy 
mozgásra neveljem őket és élvezzék is 
azt. Úgy látom, hogy sikerült!
– Miért tartja fontosnak a testnevelést, 
és a mindennapos testnevelést? 
– A mindennapos mozgás nagyon fon-
tos a fejlődő szervezetnek, és kialakít 
egy olyan igényt a diákokban, amit re-
mélhetőleg még jó sokáig fenntartanak. 
Itt nem arra gondolok, hogy mindenki 
az olimpiára fog készülni, hanem, hogy 
eljárnak kocogni, ping-pongozni, kosa-
razni, vagy akár a barátokkal biciklizni 
egyet. Az én személyes célom, hogy a 
gyerekeknek 10-20 év múlva ne fájda-
lommal kelljen együtt élniük. Persze, 
van, amit nem lehet elkerülni, de amit 
meg lehet előzni, azt meg is szeretném 
előzni. Az egészségnél nincs fontosabb 
az életben.
-A már meglévő célokon túl, van még 
valami, amit szeretne megvalósítani?
– Persze. A diákokkal szeretnék még 
több versenyre menni, eddig igen szép 

eredményeket értünk el, jövőre remé-
lem, még tovább juthatunk. Szeren-
csére a diákok szülei teljes odaadással 
támogatják az ilyesfajta elképzeléseket. 
Gyakran tanácsolom egy-egy szülőnek, 
hogy a gyermekét megérné edzésekre 
járatni - általában ezt is megteszik. Na-
gyon szerencsés vagyok, hogy effajta 
támogatást kapok tőlük. A mindenna-
pos testnevelés miatt sajnos nehézsé-
gek is kialakultak a tornaterem mére-
tét illetően, amivel bár megtanultunk 
együtt élni, mégis jobb volna, ha nem 
lennének. Folyamatosan próbálkozunk 
pályázatokkal növelni a használható te-
rület nagyságát, eddig sajnos nem jutot-
tunk előbbre. De nem adjuk fel!
– Ha lenne 3 dolog, melyekről szeretné, 
ha megvalósulna, mik volnának azok?
– Az első biztosan az lenne, hogy a 
gyermekeim boldog, örömteli és egész-
séges életet éljenek.
A második a tornaterem bővítése lenne. 
Sok-sok mindent megcsinálhatnánk, 
emelhetnénk a színvonalat, ha nagyobb 
lenne a hely. Harmadik kívánságom az 
lenne, hogy én is bírjam még sokáig a 
sportolást, az életformámat, a félmara-
ton futást. 
– A kitüntetéshez való gratulációm mel-
lett, kívánom, hogy így legyen! 

Ritzl Attila

                                  
OKTÓBER 11-én

              ingyenes  
hallásvizsgálat lesz

 a Közösségi Ház  
udvarán  

10-12 óráig
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Az idei év egyik Katedra Díjas peda-
gógusa Burik Antalné Julika. Otthoná-
ban kerestem fel  és beszélgettem vele 
az elmúlt évekről,családról,munkáról 
az élet nagy és apró,de praktikus dol-
gairól. Juliék Kismaroson, festői kör-
nyezetben laknak, igényesen tervezett 
díszkerttel, kellemes árnyékot adó te-
rasszal megáldott házban.

Cris: Kérlek, mesélj egy kicsit magadról 
és a családodról!
B. A.: Két gyermekem van, Mónika 39 
éves, közgazdász doktor, jelenleg gaz-
dasági vezető, fiam Zoli pedig nőgyó-
gyász szakorvos, ő 36 éves. Fiam révén 
két unokának vagyunk boldog nagy-
szülei. Ma már ketten lakjuk a házat. 
Igazán szerencsés embernek tarthatom 
magam, mert férjemmel több évtize-
de egyetértésben élünk, gyerekeinkkel 
pedig soha sem volt nagyobb problé-
mánk, mindig tudták a dolgukat.
Cris: Hogyan kerültél Sződligetre?
B.A.: Eredetileg kóspallagi vagyok, ott   
nőttem fel,  ott  jártam  általános iskolá-
ba, majd  a későbbiekben  szülőfalum-
ban  egy évig tanítóként dolgoztam. 
(Abban a tanévben fejeztem be tanul-
mányaimat az Esztergomi Tanítóképző 
Főiskolán.) Sajnos 1979-ben összevon-
ták a kóspallagi általános Iskolát a ve-
rőcei általános Iskolával, ezért az akko-
ri Járási Hivatal álláshelyeket ajánlott 
fel azoknak a pedagógusoknak, akiket 
Verőcén már nem tudtak foglalkoztat-
ni. Sződliget is az ajánlatok között sze-
repelt. Így kerültem 1979. szeptember 
1-jén jelenlegi munkahelyemre. 
Cris:  37 év alatt mondhatni tanítottad 
egész Sződligetet,sőt a tanítványok 
gyerekeit is…
B. A.: Igen, így van. 2001-ben a BGF-
en tanári diplomát szereztem háztar-
tásökonómia-életvitel szakon, s attól 
kezdve a felső tagozaton életvitel-tech-
nika tantárgyat is tanítottam egészen 
2016-ig.
 Cris: Ahogy gyorsan fejszámolok a 41 
év munkaviszony alatt jóval ezer felett 
voltak a tanítványok.

Egy kávé  
Burik Antalné Julikával

B.A.: Igen, ennek köszönhetően bi-
zony úton-útfélen tanítványokkal vagy 
szülőkkel találkozom. Sződligeten és 
környékén nagyon sokan ismernek, eb-
ből adódóan mindig akad beszélgetni, 
megbeszélni való.
Cris: Mindezek mellett, mint gyermek-
védelmi felelős is dolgoztál.
B.A.: Így igaz, 1987-től először Kéke-
si János  kollégámmal együtt, 2006-tól 
pedig egyedül láttam el  ezt a feladatot.
Cris: Nehéz feladat volt?
B. A.: Nem nevezném nehéznek, min-
dig azt tartottam fontosnak, hogy a 
problémát a lehető leggyorsabban a 
jelzőrendszer tagjaival megoldjuk és 
a segítségre szorulóknak kezet nyújt-
sunk. Nagy előnyöm, hogy jól isme-
rem a gyerekeket, hiszen nagyon sok 
diáknak már a szüleit is tanítottam. Az 
viszont tény, hogy nem kevesebb, ha-
nem egyre több a problémás gyermek. 
Cris: Ettől az évtől nyugdíjas lettél. El-
fáradtál?
B. A.: Nem érzem magam fáradtnak. 
Az életemnek egy új szakasza kezdő-
dik, de erre az életszakaszra is vannak 
terveim.
Cris: Hogyan éled meg, hogy ma még 
aktív pedagógus vagy, holnaptól meg 
már nyugdíjas leszel?
B.A.: Úgy gondolom, sokkal haszno-

sabb lenne a tapasztalt pedagógusok 
fokozatos pályaelhagyása, hogy   ta-
pasztalataikat át tudják adni a jövő 
generációjának, legyen idejük segíte-
ni,bölcs  tanácsaikkal az újonnan jövő-
ket támogatni. Magam is hálás voltam 
azoknak az idősebb kollégáknak, akik 
pályám kezdetén hétköznapi, gyakor-
lati tanácsokkal láttak el. Mert ugye 
senki nem hiszi, hogy a főiskola min-
dent megtanít?  
Cris: Emlékszel konkrét példára?
B.A.: Természetesen. Az első pilla-
nattól kezdve Simigh Albertné Éva és 
Ónodi-Szabó Mihályné Marika volt a 
segítségemre. Később Fogassyné Erzsi-
ke vezetett be a napközis foglalkozá-
sok rejtelmeibe. A személyes beszél-
getések kapcsán nagyon sok életszerű, 
hasznos tanácsokkal láttak el, melyeket 
a gyakorlati munkám során alkalmazni 
tudtam. Nagyon hálás voltam, vagyok 
nekik a szakmai segítségekért.
Julika jó vendéglátónak bizonyult. 
Finom kávéval, fagylalttal kínált. Be-
szélgetés közben sorolja  legelső osz-
tályának névsorát, felidézi a kedves 
emlékeket. 
Láthatóan még sok energiával rendel-
kezik. Kívánom, hogy energiáját, tudá-
sát családja körében hasznosítsa.  
A nyugdíjas évekre jó egészséget!
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Bár a kormány tervei szerint a követke-
ző esztendőtől minden önkormányzati 
kapcsolatot megszakítanak a település 
és annak iskolája között, természe-
tesen a nyár folyamán ismét jelentős 
felújítási munkák tették szebbé, kom-
fortosabbá a Sződligeti Gárdonyi Géza 
Általános Iskola épületeit, termeit.

Mint az lapunkban olvasható, képvi-
se lő-testületünk is határozottan til-
takozott azon elképzelések ellen, 
melyek szerint januártól a sződlige-
tieknek már semmilyen ráhatása, be-
leszólása sem lehet majd a tanintéz-
ményük életébe. Ám mivel teljesen 
bizonytalan például a leendő karban-
tartás, felújítás központi finanszírozá-
sa, természetesen a nebulók és az ott 
dolgozó pedagógusok, alkalmazottak 
érdekében önerőből idén is megol-
dotta önkormányzatunk a szükséges 
javításokat. Sőt, komoly felújításokra, 
fejlesztésekre is futotta a több, mint 
hárommilliós ráfordításból.
Megújult étkezős környezet biztosíthat 
jobb étvágyat a gyermekeknek, hiszen 
ki lett bővítve az étkező terem bejára-
ta, és egy előtető biztosítja a védelmet 
az időjárás viszontagságaitól. Benn a 
padlón és a falakon egyaránt vadonat-
új burkolat ad szebb esztétikai élményt 
az ott tartózkodóknak. A tanári szoba 
mellett további két tanterem PVC-bur-
kolata lett kicserélve. Természetesen 

Felújított suliba mehetnek a diákok

megtörtént most is a mellékhelyiségek 
és öltözők újrafestése. Az esetlegesen 
megszeppenve az új környezetbe be-
lépő elsőseinket pedig szintén frissen 
festett tanterem várja.

Újságunk szerkesztői ezúton is kelle-
mes – és főleg, gyorsan lepergő – tan-
évet kívánnak a megújult sződligeti is-
kolában dolgozóknak, és persze az ott 
tanuló gyermekeknek! 

Ilyen lett.Ilyen volt.

TÓTH MÁTÉ BENEDEK
Sződliget Kiváló Tanulója

M.V.: Mit gondolsz a „Sződliget Ki-
váló Tanulója” címről?
Tóth Máté Benedek: Ezt azok kap-
ják, akik nyolc évig kitűnő tanulók 
voltak, részt vettek versenyeken és 
a közösség munkájában. Nagysze-
rű ez a jutalmazás, elismerés.
M.V.: Minek tudható be szerinted, 
hogy te megkaptad?
Tóth Máté Benedek: Tanulmányi 
eredményeimnek, versenyeken 
való részvételeimnek. A szorgalmas 
munkámnak.
M.V.: Mennyi időd és munkád van 
benne? Mennyi kitartás kell, hogy 
sikerüljön? 
Tóth Máté Benedek:  Nem érzem 
azt, hogy megerőltető lett volna, de 
sokat kellett tanulni és koncentrál-
ni. 
M.V.: Mi volt a motivációd a tan-
években nyújtott kimagasló tanul-
mányi eredményekhez? 
Tóth Máté Benedek:  Magamnak 
szerettem volna bizonyítani, vala-
mint egy jó középiskolába kerülni. 

M.V.: Tudatosan tettél a kitünteté-
sért, vagy meglepetésként ért, hogy 
kiválasztottak?
Tóth Máté Benedek:  Abszolút nem 
számítottam rá, meglepetésként ért, 
de nagyon boldog vagyok, hogy el-
nyertem ezt a címet.
M.V.: A családod, barátaid hogy re-
agáltak az eredményedre?
Tóth Máté Benedek: Mindenki gra-
tulált és megdicsért, ez hatalmas el-
ismerés számomra.
M.V.: Ad ez neked motivációt/erőt 
a további hasonlóan jó eredmények 
eléréséhez?
Tóth Máté Benedek: Persze, a to-
vábbiakban is szeretném tartani a 
tanulmányi eredményeim, ehhez 
pedig sok erőt ad, hogy a közösség 
is elismeri az eredményeim.
M.V.: Jut időd a sportra és a szóra-
kozásra ennyi tanulás mellett?
Tóth Máté Benedek: Igen, jut min-
denre elég időm.

Martinkovics Viktória
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Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak  
akik utosó utjára elkísérték szeretett  

hozzátartozónkat,  
Vanicsek Györgyöt, 

2016. július 12-én a sződligeti temetőben. 
A gyászoló család

A Közösségi Ház termei bérelhetők születésnapi,családi 
rendezvényekre.A terembérlés mellett 24 főre terítéket is 
tudunk biztosítani. Gyermek rendezvények esetén segítünk 
program szolgáltatásában is. Várjuk kedves érdeklődésüket.

Mint lapunk testületi összefoglalójá-
ban olvasható, Sződliget Nagyközség 
Önkormányzata idén is több diákot 
jutalmazott. 
1. Mit gondolsz a „Sződliget Kiváló Ta-
nulója” címről? 
Fritz Áron: Ez a díj azért jó, mert az is-
kolán kívül a közösség is értékeli azok-
nak a diákoknak a munkáját, akik jó 
tanulmányi eredményt értek el az évek 
során.
Balogh Ádám: Óriási megtiszteltetés, 
kiváló formája az ösztönzésnek.
2. Milyen érzés megkapni ezt az elis-
merést? Számítottál rá? 
Fritz Áron: Nagyon jó érzés, és igen, 
bíztam benne, miután az iskolában 
megkaptam a Gárdonyi-emlékplakettet.
Balogh Ádám: Csodás érzés, büszke-
séggel tölt el.
3. Minek tudható be szerinted, hogy 
neked adományozták ezt a címet?
Fritz Áron: Gondolom, a tanulmányi 
eredményeimnek és annak, hogy szí-
vesen vettem rész tanulmányi verse-
nyeken.   

Balogh Ádám: Azt hiszem, hogy a 
nyolc éven át tartó kiváló tanulmányi 
eredményemnek.
4. Mennyi időd és munkád van benne? 
Mennyi kitartás kellett, hogy ezt elérd?
Fritz Áron: Nem éreztem azt, hogy 
nagy teher lett volna és sokat kellett 
volna küzdenem ért
Balogh Ádám: Sok év munkája és még 
több kitartás kellett a nyolc év alatt, ah-
hoz hogy megkapjam ezt az elismerést.
5. Mi volt a motivációd a tanévekben 
nyújtott kimagasló tanulmányi ered-
ményekhez? 
Fritz Áron: Az motivált, hogy egy jó 
gimnáziumba kerüljek.
Balogh Ádám: A családom általi elvá-
rások, és az hogy büszkévé tegyem a 
szüleimet.
6. Tudatosan tettél a kitüntetésért, vagy 
meglepetésként ért, hogy kiválasztot-
tak? 
Fritz Áron: Bíztam benne, de az elmúlt 
években nem ez ösztönözött, hanem a 
jó tanulmányi eredmények.
Balogh Ádám: Meglepetésként ért, 

Akikre büszkék vagyunk nem a kitüntetés megszerzése lebegett 
a szemeim elött.
7. Mit szóltak a hozzátartozóid a kima-
gasló eredményedhez?
Fritz Áron: A családom nagyon örült, 
főleg mert a bátyám után én is meg-
kaptam ezt az elismerést, a barátaim-
mal pedig együtt örültünk mivel ők is 
megkapták ezt a címet.
Balogh Ádám: Mindenki gratulált és 
büszke volt rám, ez nagyon jól esett.
8. Ad ez neked motivációt/erőt a to-
vábbi hasonlóan jó eredmények eléré-
séhez?
Fritz Áron: Igen, ad egy kis erőt ahhoz, 
hogy a gimnáziumban is szeretnék mi-
nél jobb eredményeket elérni majd.
Balogh Ádám: Igen, ad, mivel egy ki-
tűntetés mindig nagy elismerést jelent 
bármiért is jár.
9. Jutott időd a barátokra és a kikapcso-
lódásra (pl. sport) a sok tanulás mellett?
Fritz Áron: Volt időm, nyolc évig jár-
tam zongorázni és sportoltam is egye-
sületi szinten. A barátaimmal meg sok-
szor találkoztunk iskolán kívül is.
Balogh Ádám: Igen, sikerült jól beosz-
tani az időmet, így volt lehetőségem 
sportolni és elég időt tudtam tölteni a 
barátaimmal is.
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Továbbra is tarolnak a Tündérkertes 
lányok , rengeteg kupát, szalagot és ér-
met gyűjtöttek! Az idei szezonban ed-
dig még nem jöttek haza kupa nélkül!

Az eredmények:
Csömör Kupa I. forduló
Futószáras verseny 1 szint : Tóth-Kato-
na Zille első Mészáros Emma második 
helyezést ért el a 4-6 éves korosztály-
ban Csáti Csenge második helyezést ért 
el a 7-9 éves korosztályban Martinez 
Barbara első Lázi  Kata második helye-
zést ért el a 10-12 éves korosztályban
Futószár 2 szint: Martinez Bernadett a 
kategória abszolút győztese
D1 díjlovas versenyben: Kayos Noémi 
első Martinez Bernadett második he-
lyezést ért el.

Újabb Tündérkertes sikerek

Bernadett első helyezett a 13 évnél 
idősebbek között.
D1 díjlovas versenyszámban: Kayos 
Noémi első Martinez Bernadett máso-
dik, Bódi Csenge negyedik helyezést 
ért el 

Pilisjászfalu regionális minősítő 
verseny
Futószáras verseny 1 szint: Tóth-Kato-
na Zille harmadik Mészáros Emma ne-
gyedik helyezést ért el.
Futószáras verseny 2 szint: Dublinszki 
Lili második helyezést ért el a népes 
mezőnyben. 
D0 díjlovas versenyen: Kayos Noémi 
harmadik helyezést ért el.

Csomád Regionális minősítő 
verseny:
Futószáras verseny 1 szint: Tóth-Kato-
na Zille első Mészáros Emma második 
helyezett.
Futószáras verseny 2 szint: Fuchs Na-
tália első Csáti Csenge második Franyó 
Hanna negyedik helyezést ért el.
Futószáras verseny 3 szint: Franyó 
Zsanett első Dublinszki Lili negyedik 
helyezést ért el.
D1 díjlovas versenyen:  Kayos Noémi 
második Bódi Csenge harmadik Mar-
tinez Bernadett negyedik helyezést ért 
el.
Gratulálunk a győztes és helyezett lo-
vasoknak és oktatóiknak!

Csömör Kupa II. forduló
Futószáras verseny 1 szint: Mészáros 
Emma második Tóth-Katona Zille har-
madik helyezést ért el a 4-6 éves kate-
góriában. Franyó Hanna második Csáti 
Csenge harmadik helyezést ért el a 7-9 
éves kategóriában.
Futószáras verseny 2 szint: Franyó 
Zsanett első helyezett a 7-9 éves kate-
górában. Berecz Kíra első Berecz Fanni 
második Martinez Barbara harmadik a 
10-12 éves kategóriában. Martinez 
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– Hogyan kerültél a pénzügyi bizottságba, mikor kezdődött 
közéleti szereped?
– Pár évvel ezelőtt Polgármester úr azzal fordult hozzám, 
hogy lenne-e kedvem részt venni a sződligeti programok 
szervezésében, illetve a sződligeti fiatalok érdekeinek ér-
vényesítésében, a fiatalság helyi döntéshozatalba történő 
bevonásában. Volt. A sződligeti élettel való közvetlen köz-
reműködéssel így kapcsolatba kerültem a képviselő-testület 
munkájával. 2014. októberében, az önkormányzati válasz-
tásokat követően déja vu érzésem lett: Polgármester úr a 
képviselő-testület nevében felkért arra, hogy legyek tagja a 
Pénzügyi Bizottságnak. Az egyetlen kérdés, ami felmerült 
bennem: mit veszthetek? És mint kiderült, semmit. 
– Milyen tapasztalataid vannak a nagyközség életével kap-
csolatban, miért szeretsz részt venni benne?
– Sződliget egyszerre hagyománytisztelő, mégis fiatalos. 
Egyszerre agglomeráció és falu – a szó lehető legpozitívabb 
értelmében véve. Itt még a szomszédok nem szigetelődnek 
el egymástól teljesen, idősebbek és fiatalok együtt élvezik 
a helyi rendezvények programjait, műsorait, legyen szó 
nemzeti ünnepről, a község fennállását ünneplő falunapról, 
vagy akár a falukarácsonyról. A részvétel egy-egy esemény 
kapcsán inkább nevezhető szórakozásnak, mint munkának. 
Azt gondolnánk, fiatalként nehezebb érvényesülni, érdeke-
ket érvényesíteni, de ez egyáltalán nem így van: bár az évek 
alatt gyűjtött tapasztalat sokat számít, mégsem szorítja ki  a 
helyi vezetés az „újító gondolatokat”.     
– Ha jól tudom, tősgyökeres sződligeti vagy. Itt élsz, innen 
jársz dolgozni, ráadásul az önkormányzati munkákban is 
részt veszel.
– Még Sződliget, mint önálló település nem is létezett, mikor 
dédnagymamámék letelepedtek itt. Bár családomról sokan 
tudják kik is ők, engem már kevésbé tudnak „hova rakni” az 
emberek. Persze ha úgy mutatkozom be, hogy a nagyma-
mám, akinek a Dunai fasoron volt kifőzdéje, már mindenki 
tudja ki  is vagyok. Szeretem Sződligetet, pont annyi lehetőség 
van benne, amennyire szüksége van a fiataloknak: a főváros 
közelsége, illetve a közösségi közlekedés és infrastruktúra mi-
att a munka és a szórakozási lehetőségek széles körében le-
het válogatni. A településre érve mégis egy csendes, nyugodt 
környezetben találhatjuk magunkat. Én ezért (is) szeretem 
Sződligetet. Minden Sződligethez köt, a jövőben is szeretnék 
aktívan részt venni az életében. Itt élni, innen járni dolgozni, 
továbbá az önkormányzati munkában is részt venni.  
– Milyen munkát tervezel még a későbbiekben?
– Ameddig a képviselő-testület igényt tart a pénzügyi bizott-
sági tagságomra, szeretnék részt venni a helyi rendezvények 

Fiatalon is már szakmai révben
Interjú egy fiatal sződligeti jogásszal

Dr. Gergely Kitti nagyközségünk pénzügyi bizottsági tagja, 
fiatal jogász. Elfoglaltságai miatt sajnos csak levelezésen 
keresztül tudtuk vele beszélgetésünket lefolytatni.

szervezésében. A későbbiekben pedig részvételemmel tá-
mogatom a megszervezett programokat.
– Van olyan határozott életcélod, amit el szeretnél érni?
– Teljes mértékben elégedett vagyok az életemmel. Két év 
múlva szeretnék sikeres szakvizsgát tenni, de ettől függetlenül 
mind a magánéletben, mind pedig szakmailag révbe értem. 
-Hogyan képzeled el az életedet 5-10 év múlva?
– Egyrészt nehéz kérdés,másrészt nagyon egyszerű és talán 
sablonos lesz a válasz:szakvizsgázott jogászként szeretnék 
továbbra is dolgozni a közigazgatásban és a napi munka 
után haza menni a családomhoz.
-A szakvizsgát említetted,hogy folyamatban és gondolom 
nem titok,hogy a tavasszal eljegyeztek.
-Igen, április óta menyasszony vagyok, a boldog vőlegény 
Ritzl Gergő jóvoltából. 
– Szerinted milyen ma fiatalnak lenni?
– Véleményem szerint nem könnyű ma fiatalnak lenni. Miu-
tán kikerülünk az oktatási rendszerből,azt hinné az ember,-
hogy kitárul a világ,de ez nem így van. Ha találunk mun-
kahelyet, ahova megfelel a képesítésünk, elvárják ,hogy 
években mért gyakorlatunk legyen, ami pályakezdőként 
honnan is lenne. Rengeteg felelősségteljes döntést kell hoz-
nunk, tapasztalat, gyakorlat nélkül,amit   érettebben biztos 
másként látunk majd és másként is döntenénk. Persze a vi-
lág sokkal nyitottabb  is ma már a fiatalok előtt,mint szüle-
ink, nagyszüleink idejében ,ami nagyon jó,hisz több lehető-
séget tartogathat számunkra.
– Ha lehetne három kívánságod,mi lenne az?
– Gyógyítható legyen a rák. Ne törjön ki a harmadik világ-
háború. Egy gyerek se éhezzen.



Felhívás!
Barackos finomságok 
versenyét hirdetjük 

2016. szeptember 
10-ére 

Falunapi 
rendezvényünkre.

Nevezni mindenféle 
étellel,itallal lehet 

ami barackot 
tartalmaz.

A „pályaműveket” 
2016. szeptember 

9-én 
8-16 óra között
 lehet leadni a 

Közösségi Házban.
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Átmeneti visszaesés után látványos 
fejlődésnek indult községünk szaba-
didős és tömegsportélete, melynek 
fontosabb szegmenseiről az alábbiak-
ban adunk tájékoztatást.

Az elmúlt esztendő végén tartotta meg 
soros tisztújító taggyűlését a sződligeti 
Sport, Mozgás, Élet Tömegsport Egye-
sület (SMTE). A háromtagú elnökségbe 
az elnök Juhász Béla mellett bekerült 
Kékesi Gábor és Szabó Gábor is. A 
nagy lendülettel megkezdett munka 
célja volt, hogy a három szakosztállyal 
(kajak-kenu, labdarúgás, tenisz) műkö-
dő klub minél jobban kiszolgálja a te-
lepülés lakóinak mozgásigényét, lehe-
tőséget adjon tehetségek felkutatására, 
versenyeztetésére.
A kajak-kenusoknál a szervezési prob-
lémák miatt kialakult nehéz helyzetet 
– díjfizetési rendszertelenség miatt át-
menetileg az országos szakszövetség 
felfüggesztette az egyesület tagságát – 
kellett legsürgősebben orvosolni. Ezzel 
összefüggésben egy utánpótlásképzései 
tervet kellett elkészíteni, melyet a Ma-
gyar Kajak-Kenu Szövetség anyagilag és 
eszközbiztosítással is támogat a jövő-
ben. Ennek első eredménye, hogy Sződ-
liget szerepel abban, a szakszövetség 
által összeállított listában, amely telepü-
lések fa konténer házakat kaphatnak té-
rítésmentesen öltöző és tároló számára. 
A leglátványosabb fejlődés a focisták-
nál volt. Mint azt az egyesület elnö-
kétől megtudtuk: több mint tízmilliós 
TAO-s pályázati forrásból – melynek 
önrészét a klubnak kellett biztosítania 
– és helyi vállalkozók lelkes segítségé-
vel érték el, hogy felnőtt és utánpótlás 
csapatok ismételt versenyeztetése mel-
lett sor kerülhetett a pálya felújítására 
is. „Az elhasználódott, gazos terület 
megújult, a füvet lecseréltük, a pálya 
alá pedig egy programozható 28 fejes 
öntözőrendszer került, amely az NB II-
es infrastrukturális követelményeknek 
is megfelel. Örömmel mondhatom, 
hogy remek talajú pályán fogadhatják 
csapataink az ellenfeleket. Ugyanis a 
most induló megyei harmadosztály-
ban már szerepel a sződligeti gárda és 

Hajrá, Sződliget!

Megélénkült településünk sportélete

Tenisz: kedvezményes 
pályabérlés 1000Ft/óra
foglalás:20/941-8758
oktatás:30/373-0892
teniszszodliget@gmail.com

beneveztünk az öregfiúk pontvadásza-
tába is. A legnagyobb örömünk pedig 
az, hogy több korosztályos utánpótlás 
bajnokságban is megmutathatják tehet-
ségüket községünk ifjú focipalántái.” – 
mondta Juhász Béla.
Településünk polgármester ugyanak-
kor klubelnökként is hangsúlyozta, 

hogy természetesen ezen fejlesztések, 
a szakosztályok munkájának élénkí-
tése mind-mind olyan céllal történtek 
és történnek, hogy a mozogni vágyú 
sződligetiek igényeit minél jobb körül-
ményekkel biztosítani tudják. Így sze-
retettel várják a jelentkező fiatalokat és 
örökifjakat az egyesületbe.   
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A Közösségi Házból jelentjük

30 év szolgálat után mindenki Márti nénije ez év tavaszán 
elbúcsúzott a könyvtártól. Spányik Márta néni 1986. júni-
usa óta kezelte a községi könyvtár állományát a harminc 
évből  23 évig egyedül gondozta a könyveket,várta az olva-
sókat,intézte a kölcsönzéssel, leltározással no és a költözé-
sekkel járó  feladatokat. 
Mert a könyvtár ez alatt a harminc év alatt hétszer költö-
zött. Az utolsó hét évben  a Közösségi Házban helyet kapott 
könyvtár állománya szinte teljesen kicserélődött. 
A jelenleg kicsi de erős intézmény igyekszik kielégíteni  
az olvasók igényeit. A könyvtári szolgáltató rendszer tag-
jaként gyakorlatilag az ország összes könyvtárából meg 
tudjuk szerezni a könyveket a könyvtárközi kölcsönzésnek 
köszönhetően. 
Az elektronikus katalógusok és szakmai kapcsolatok így vir-
tuálisan és a lehetőségek tekintetében kitágítják a könyvtár 
falait. Márti néni átadta a stafétát ,amit igyekszem megőriz-
ni, de a kor követelményeinek megfelelően tovább fejleszte-
ni is…és őszintén,én még nem költöztettem a könyvtárat,de 
szeretném …az állománynak és igényeknek  jobban megfe-
lelő helyre.

Jó egészséget kívánok minden olvasó nevében!

Kovács Krisztina  
könyvtáros

Minden héten kedden találkoznak  
a KEDDEN PONT RÁÉREK KLUB 

tagjai

Az egyelőre hölgyekből álló csapat lassan fél éve tölti együtt 
a kedd délelőttöket egyik héten beszélgetéssel másik héten 
házi fortélyok átadásával  foglalkozva. A klubnak köszön-
hetően tagjaik már biztos kezekkel nyújtják a rétest,sütik a 
pogácsát, sütik a pizzát és a buktát.
A programban szerepelt szilvás gombóc főzés és a nyár vé-
gén lecsó befőzés is. Várjuk a további érdeklődőket is sze-
retettel keddenként tíz órától!

Köszönjük  
Márti néni!
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2016. július 29-én nyitottunk meg egy Vasúttörténeti Kiál-
lítást a Közösségi Házban, melyet egy hétig lehetett megte-
kinteni.

A megnyitóra este hét  órakor került  sor. A kiállítást Sleiner 
Béla vasúti híd-szakaszmérnök nyitotta meg. A megnyitó han-
gulatát Kanyó Ábel gitárjátéka emelte. Két darabot játszott el a 
közönség örömére. A kiállítást Nehéz Györgynek köszönhet-
jük, aki a MÁV Zrt. Budapesti Igazgatóságán dolgozik. György 
több területen is megfordult a cégen belül. Ez idő alatt gyűjtöt-

VASÚTTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 

A 170 éves Budapest-Vác vasútvonal  
megindulása emlékére

te össze anyagát, amelynek a hely szűke miatt, csak egy részét 
tudtuk bemutatni. Érdeklődésének köszönhetően jól ismeri a 
magyar vasút történetét. Fontosnak tartotta, hogy a működés-
hez már szükségtelen, de jelentős eszmei értéket képviselő 
tárgyakat összegyűjtse, és megtekinthetővé tegye. Tablói be-
mutatják a magyar vasút történetét, és emléket állít azoknak 
a vasúti vonalaknak, amiket sajnos már bezártak. Láthattuk 
milyen sokféle jegy és igazolvány volt használatban. Voltak 
korabeli kinevezések és személyzeti nyilvántartó lapok. Meg-
csodálhattuk, hogy milyen szépen, kézzel írták meg ezeket az 
okmányokat. Volt néhány vasúti részvény is. 
A kiállítás része volt több olyan lámpa, amit a vasúti sze-
relvények megvilágítására használtak. Az idősebbek felfe-
dezhették azokat a régi sapkákat, amiket forgalmisták, és a 
forgalomban dolgozó személyzet használt. Érdekesség volt 
még a jegykiadó szerkezetek sorozata, ami időrendi sor-
rendben mutatta be ezek fejlődését. 
Egy kis vonatot is láthattunk több vasúti modellel, aminek 
a később idelátogató gyerekek külön örültek.A látogatók  a 
megnyitón külön belépő jegyet és emléklapot is  kaptak. A 
megnyitóra György hozott néhány üveggel abból az üdí-
tőből, amit az Utasellátó forgalmazott még 30-40 évvel 
ezelőtt. A ma kapható üdítők dömpingjében ez már nem 
igazán lenne sikerdíjas, de akkoriban ez volt elérhető a pá-
lyaudvarokon, no és a Bambi. 
A nosztalgia hangulatához hozzátartozott néhány zsíros ke-
nyér egy kis piros arannyal.A Közösségi Ház külön megle-
petése volt a résztvevők számára, az Utasellátó régi slágere, 
amire sokan nosztalgiával emlékeznek, a csoki roló. Ezeket 
kicsit kalandosan Miskolcról sikerült beszerezni. 
A miskolci Utasellátó teljes készletét elhozattuk, de sajnos 
így sem jutott mindenkinek egy egész. A három órás vonat-
út kicsit megolvasztotta a nagy melegben, de azért örömmel 
ette meg a közönség.A kiállítás ablakot nyitott a közelmúltra, 
aminek sokan még részesei voltunk, a fiatalabbak pedig meg-
ismerhették a közlekedés történetének egy jelentős szeletét.

Sinka Zsuzsanna
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Szabó Zoltán és fiai kiállítását is megtekinthették a nyá-
ron a művészetek iránt érdeklődők a Közösségi Házban
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FALUNAP

BON BON együttes (20.00)

Kirakodó vásár, büfé, 

jótékonysági vásár, 

településtörténeti kiállítás, 

Benk Katalin  

helyi festőművész kiállítása

TOMBOLA  
(azonnali nyerési lehetőséggel)

IHOS JÓZSEF (18.30) 

Fellépőink:
R Váci Ifjúsági Fúvószenekar,

R  Tumbász Márton és Ónodi-Szabó Mihály,

R  helyi tánciskolák, óvoda, iskola csoportjai,

R  Batyu Színház bábelőadása,

R  Harcművészeti bemutató,

SZANDI (19.00) 

R  Tündérkert Lovarda bemutatója,

R  vasúti terepasztal

R  Katedra díj, Tiszta udvar, rendes ház   

és a barackos ételek verseny 

győzteseinek díjátadása (17.40)

Sződliget 2016. szeptember 10. 
15 órától a falu főterén


