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A rendezvényt az Nemzeti Kulturális Alap  
támogatta.

Sződligeti Barack Fesztivál
2016. december 17 – 18.

Főtér (Szabadság tér)

2016. december 17.

10.00–10.15 Köszöntő, a Fesztivál megnyitása 
Juhász Béla Sződliget Nagyközség polgármestere

10.15 Ízek, mesterségek háza - utcája átadása 
helyszín: Közösségi Ház

11.00–13.00 Testvértelepülések fogadása, 
köszöntése, bemutatkozása 
Csíkszentdomokos – Románia 
Jólész – Szlovákia

13.00 Ebéd – Magyaros ízek a külföldi vendégek 
és a fellépő vendégek részére

13.00–14.30 Helyi és környező települések saját 
készítésű termékeinek bemutatása , vására 
helyszín: Közösségi Ház

14.30–15.00 Barackos kvíz 
Játékos tudáspróba Sződliget és Vác 
történetéből 

Színpadi programok:

15.00–16.00 Holdfű színház  (Királyos mese)

16.00–16.20 Óvodások műsora

16.20–16.30 Barackos gombócfőző verseny  
(zsűri elnöke: Bernáth József Séf)  

16.30–17.30 Acustic Tours koncert

17.30–17.45 Gyermekbűvész 

17.45 – 19.00 Tűzzsonglőr,  
Rák Orsolya és Molnár Beatrix táncosainak 
bemutatója

19.00– Derby Zenekar  koncertje  
Benne: Gombócfőző nyertes hírdetése

2016. december 18.

10.00 Ízek, mesterségek háza - utcája  
Helyi és környező települések saját készítésű 
termékeink megvásárlása – lekvár, szörp, sajt, 
joghurt, kézműves termékek.

10.30-tól Erdélyi kürtőskalács sütés  
(óvodai alapítvány)

11.00–13.00 Testvértelepülések fogadása, 
köszöntése, bemutatkozása 
Csíkszentdomokos – Románia 
Jólész – Szlovákia

13.00 Ebéd – Magyaros ízek a külföldi vendégek 
és a fellépő vendégek részére

13.00–14.30 Helyi és környező települések saját 
készítésű termékeinek bemutatása

15.00–16.00 Baracklekvár kóstoló 

Színpadi programok:                                       

16.00–16.50 Esztrád színház gyermekműsor – 
Suszter Manói bábelőadás

16.50–17.15 Kosdi Rozmaring Hagyományőrző 
Egyesület ( Adventi est)

17.15–18.00 Gyertyagyújtás 

18.00–18.45 Tumbász  Márton  slágerek

19.00–20.00 Mohamed Fatima koncert



December 17-18.

Karácsonyváró Arany Advent
 a sződligeti főtéren

Kedves Sződligetiek, Váciak, Gödiek,  
és megannyi ismerős a környéken! 

December 17-18-án első alkalommal rendezünk 
gombócfőző- és lekvárkóstoló-versenyt

 a sződligeti főtéren, ahova szeretettel hívunk mindenkit.  
Komoly zsűri várja majd a főzőtudományukat bemutató  

lelkes vállalkozókat.

A zsűri elnöke
BERNÁTH JÓZSEF

a tévéből már ismert és megszeretett
 SÉF lesz.

Zsűritag lehet minden 6-14 éves gyermek, akinek a szülője írásban 
jelentkezik a barackbuli2016@gmail.com emailcímre,  
vagy a FACEBOOK oldalon megjelenő esemény oldalon. 

A jelentkezés határideje: DECEMBER 15.

Ezután Juhász Béla polgármester segítségével kisorsolunk  
15 szerencsést, aki értékelni fogja a finomságokat. 

December 17-én a gombóckészítők versenyeznek majd. 
Egyetlen fontos kritériumnak kell megfelelni, ez pedig a barack! Bármilyen kreatív ötlettel a baracknak a 
gombócban, alatta, mellette, rajta kell lennie valamilyen formában. Versenyezni 25 db gombóccal lehet,amit az 
esemény napján12-15 óráig kell leadni a Közösségi Házban.  
A főzőverseny első három nyertese pénzjutalomban részesül,  
amit a SÉF és a polgármester ad át.

December 18-án pedig a lekvár kerül terítékre. 
Elő a félretett finomságokkal! Hozzák el – December 18-áig, színtén a 
Közösségi Házba – a gyerekzsűrinek, amely értékeli a finomabbnál 
finomabb lekvárokat, dzsemeket. Az első három helyezett nyertes  
itt is pénzjutalomban részesül, amit Mohamed Fatima énekesnő  
és Juhász Béla  ad majd át.

December 17-18-án délután sok más színes programmal is várjuk  
a főtéren a kicsiket és nagyokat egyaránt. Lesz zenés gyermekszínház, 
táncelőadás, valamint koncerten szórakozhat az is, aki részt vesz a 
versenyen, és az is, aki csak arra jár.

Várjuk együtt a Karácsonyt! 
Töltsük el szeretetben és vidámságban!

Érezzük jól magunkat!

A rendezvényt az Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
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Új szintre lép Sződliget fejlesztése!

Egy település nem csak földrajzi foga-
lom. A település az ott lakó emberek 
közössége. Ezért a település élete nem 
választható el az emberek életétől. Ab-
raham Maslow – amerikai pszichológus 
– munkásságából tudjuk, hogy az em-
beri szükségleteknek hierarchiája van. 
Egy szükséglet megjelenés általában 
egy másik szükséglet kielégítésén alap-
szik. Ez a törvény azért működik, mert 
az ember egy folytonosan kívánó lény. 
Maslow ezeket a szükségleteket egy pi-
ramis formába rendezte.
Az I. szint szükségletei – mint a szomjú-
ság, az éhség, a megfelelő hőmérséklet 
- a legfontosabbak és a legerősebbek. 
Minden mást megelőznek.
A II. szintű igények kielégítése (teljes 
biztonságérzet megléte) után támadnak 
fel a III. szintű szükségletek és így to-
vább: felfelé a piramis csúcsa felé.
Az éhes ősembert erősen motiválta az 
éhség és azért, hogy prédát ejtsen, akár 
a saját testi épségét is kockáztatta, nem 
törődve a biztonsággal. Ha sikeres volt 
a vadászat, akkor már a biztonság irán-
ti igény lett a legerősebb. A megmaradt 
húst kiszárította és tárolta a következő 
éhezésre. Ha elég sok maradt, akkor ad-

hatott társainak is, ezzel erősítve a befo-
gadást, az összetartozást. Amikor azután 
már minden jól ment, akkor megpróbál-
kozott az ételek különböző elkészítési 
módjával. Már nem csak szárította a 
húst, hanem sütötte, ízesítette. Ha jól si-
került, a finom ételekkel kivívta társai el-
ismerését, ami növelte az önbecsülését. 
Végül, a sikerek örömére és későbbi be-
biztosítására az elejtett állatokról képet 
festett a barlangja falára.  Kreativitásával 
már a piramis legfelső szintjére lépett, 
elérte az önmegvalósítást.
Véleményem szerint egy település élete 
is hasonló szükséglet hierarchián alap-
szik. Elsőként az alapinfrastruktúrát kell 

kiépíteni. Jó utakra, megbízhatóan műkö-
dő intézményekre van szükség. Mostan-
ra sikerült elérni azt, hogy útjaink 99%-a 
szilárd burkolatú. Csupán ebben az év-
ben 20 utcára került aszfalt. A következő 
szint a biztonság igénye. Sződliget ese-
tében ez az árvízvédelmi gát felépítését 
és a települést behálózó bűnmegelőző 
kamerarendszer telepítését jelenti. 
A következő években kell a település-
nek egy újabb lépcsőfokot lépni a pira-
mis oldalán. A tervek szerint a főterünk 
felújításának befejezésével kialakul egy 
olyan közösségi tér, ahol az emberek 
találkozhatnak, leülhetnek beszélgetni. 
Ezzel megerősödik az összetartozás él-
ménye. Már az önmegvalósítás irányá-
ba mutató törekvés a barackosi parkba 
tervezett köztéri fitnesz pálya és futókör 
felépítése, vagy a Radnóti Miklós-em-
lékmű felállítása.
Az a határozott véleményem, hogy az 
a településvezető, aki nem követi a ter-
mészet rendjét, nem tartja be a szükség-
letpiramis előírásait, az nem alkalmas 
erre a munkára. Nem működik az, hogy 
egy településen szobrokat emelnek 
nemzetünk nagyjainak és közben jár-
hatatlanok az utak és bokájukat törik 
az emberek. Az sem működik, ha va-
laki úgy megy haza a vasútállomásról, 
hogy közben attól tart, hogy leütik és ki-
rabolják a következő sarkon. Ugyan ki 
fog ilyen esetben rácsodálkozni egy-egy 
szobor szépségére? Örül, ha biztonsá-
gosan hazaér. 
A sződligetiek tisztelik a természet tör-
vényeit. Tiszteljük azt a tapasztalatot, 
ami sok-sok év alatt halmozódott fel 
az idős emberekben. Kérjük is minden 
alkalommal, hogy osszák meg velünk 
a tudást. Tőlük kaptuk azt a gondola-
tot is, hogy bővítsük szakrendelésekkel 
az orvosi ellátást. A terveink szerint a 
következő évben már heti egy-egy al-
kalommal olyan szakorvosi rendelések 
lehetnek Sződligeten, mint kardiológia, 
urológia, vagy akár nőgyógyászat is. 
Kérem, hogy a következő években is tá-
mogassák munkánkat. 
Áldott Karácsonyt és Sikerekben gazdag 
új esztendőt kívánok Önöknek!

Juhász Béla
polgármester

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sződligeti Polgárok!

MASLOW SZÜKSÉGLETPIRAMISA

Önmegvalósítás
vitalitás, kreativitás

önfentartás, hitelesség
játékosság, céltudatosság

Önbecsülés

Szeretet és összetartozás

Biztonság és védelem

Fiziológiai szükségletek
levegő, víz, étel, alvás, biztonságérzet, szex
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Összefoglaló a testületi munkáról
Lapunk legutóbbi megjelenése óta négy munkaterv szerinti 
és két rendkívüli tanácskozást tartott Sződliget Nagyköz-
ség Önkormányzat Képviselő-testülete. A következőkben 
az ezeken született döntéseket foglaljuk össze.

A nyári szünet után szeptember 9-én tíznél is több napiren-
di témában tanácskozott a hétfős testület. Az idei költségve-
tés aktualizálása után elfogadták az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről szóló beszámolót. Juhász Béla polgár-
mester köszönetet mondott a Falunap megszervezésében 
nyújtott munkáért, külön kiemelve Maszlik Ildikó esernyős 
díszlet ötletét. Az adóbevételekről szóló anyagból kiderül, 
hogy aligha állja meg a helyét, hogy „Magyarország jobban 
teljesít”, hiszen előreláthatólag Sződliget 2017-es iparűzési 
adóbevétele 5-7 százalékkal kisebb lesz.
A Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda 2016/2017 évre 
vonatkozó munkatervének tárgyalása során a testület öröm-
mel állapította meg, hogy igen jó nívójú szakmai tevékeny-
ség folyik az intézményben. A Gárdonyi Géza Általános 
Iskola beszámolója során a polgármester hosszan sorolta, 
hogy bár az állam már korábban elvette a fenntartást az ön-
kormányzattól, Sződliget erejéhez mérten kiemelten igye-
kezett segíteni az ott folyó munkát. A folytatásban kiírták a 
hasznosítási pályázatot a volt Gondozási Központ épületére 
és döntöttek a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerés díjazott-
jairól, valamint újabb utcák útfejlesztéseinek kivitelezőiről 
is. Településünk pályázatot nyújtott be a júliusi végi esőzé-
sek miatt a vis major pályázatra.
Október harmadik napján egyetlen napirendi ponttal rend-
kívüli ülést tartott a testület. Ezen döntés született a 2017-es 
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról.
Majd október 7-én már az éves munkaterv szerint megtar-
tott tanácskozásra gyűltek össze a képviselők. Az ülés ele-

jén három rendeletet is alkotott a testület: a település va-
gyonáról, a védőnői körzetek meghatározásáról, továbbá 
az anyakönyvi események engedélyezésének és díjszabá-
lyozásának módjáról döntöttek egyhangú voksolással. Az 
iskola energiahatékonysági felújítására benyújtott pályázat 
kapcsán döntés született arról, hogy nyertes pályázat esetén 
a műszaki ellenőrzést mely cég végezheti, majd ugyanezen 
projekt tájékoztatási feladataira is meghatározták a nyertes 
jelentkező kilétét. (Mindkét esetben az Uniós Energia Kft. 
adta be a legkedvezőbb pályázatot, így lett nyertes.) Az ülés 
zárásaként vita nélkül, egyhangú szavazással fogadták el az 
óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának, illetve Adat-
és iratkezelési Szabályzatának a módosítását. 
A november 11-i ülésre kiadott tanácskozási tervhez képest 
egy napirendi téma lekerült a listáról, míg egyet sürgősség-
gel vettek fel megtárgyalásra. Az előbbi oka, hogy a pályá-
zat kiírói meghosszabbították a Bursa Hungarica ösztön-
díjpályázat beadási határidejét. Egy másik pályázaton való 
indulásról is döntött a testület.
Az éves költségvetési rendelet aktualizálása után a település 
büdzséjének főösszege kevéssel 559 millió forint fölé ugrott. 
Az ülésen jóváhagyták a 2017-es ellenőrzési terv főbb téma-
köreit: a normatíva igénylés, illetve az adóhiány feltárásá-
nak szabályszerűségéről, továbbá a pénzügyi szabályzatok 
ellenőrzéséről. Elfogadták Sződliget környezeti állapotáról 
szóló lakossági tájékoztató tartalmát is. A vitában elhang-
zott, hogy a település környezetvédelmi helyzete jónak 
mondható, de fegyelmezettebb lakossági magatartással még 
javítható lenne. A testület végül egyetértett azzal, hogy az 
újabb barackosi telek megvételére érkezett, közel 12 milliós 
megkeresés teljesíthető.
Az idei esztendő utolsó testületi ülésére december 9-én ke-
rült majd sor. 

Képek az óvoda életéből – Mihály-nap
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November 11-én megtartotta 2016-os nyílt lakossági fó-
rumát Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete.

A félórás eseményen mindössze két állampolgár jelent meg. 
Kérésre ígéret hangzott el arra, hogy a jövőben szélesebb 
körű propagandával igyekeznek növelni az érdeklődők szá-
mát. Demény Katalin az Arany János utca több ingatlantu-
lajdonosának problémáját tolmácsolta. Ők az idei nagysza-
bású útfejlesztés után az érintett utcában felszedett és az 
utca végében felhalmozott kőtörmelék elszállítását szorgal-
mazták. Mint az Rutkay Éva műszaki ügyintéző azonnali 
telefonos tájékoztatásából kiderült, nem az önkormányzat 
hibájából jött létre a probléma, hiszen az érintett ingatlantu-
lajdonosok kezdeményezték a kövek általuk történő későb-
bi hasznosítását. Mint elhangzott: az említett utca útépítését 
koordináló közös képviselők több alkalommal eredményte-
lenül keresték egyeztetésre Demény Katalint. Viszont a tör-
melékhalmaz idegen anyagokkal történt időközbeni szapo-
rodása mindenképpen intézkedést igényel. Erre Juhász Béla 
polgármester egyhónapos türelmi időt kért. 
Egy sor – bár részben nem az önkormányzat hatáskörébe tar-
tozó – gondot vetett fel Kemenes Lajos. A válaszokból kiderült, 
hogy az M2-es út bővítése kapcsán (például az áthelyezésre 
kerülő lehajtó helyére) a sződligetieknek semmilyen kompeten-
ciájuk nincs. Téves információ nyomán vetődhetett fel, hogy 
Vác már lehívhatja a mobilgátra biztosított forrást. A tervezési 
szakaszban lévő műszaki tartalom egyeztetésébe pedig Sződli-
get vezetése semmilyen módon nem tudott még bekapcsolód-
ni. (Vácott mindezidáig egyetlen fórum – a képviselő-testület 
rendkívüli ülése – foglalkozott az ottani árvízvédelmi rendszer 
műszaki tartalmával. Ezen is csupán az első ütem tervkoncep-

Az idei közmeghallgatásról

Két, a kultúra és a művelődés területére vonatkozó sikeres 
pályázaton van túl Sződliget Nagyközség Önkormányza-
ta. Az így kapott források lehetősé teszik a Közösségi Ház 
eszközfejlesztését és megrendezésre kerülhet egy kétnapos 
fesztivál is.
A település pályázatot adott be a Közösségi Ház művelődést 
segítő eszközparkjának korszerűsítése érdekében. A fontos 
fejlesztések prioritását az intézmény vezetője, Tóthné Ko-
vács Krisztina állította össze és a pályázaton való indulást a 
képviselő-testület is jóváhagyta. A kiíró szervezet napokban 
érkezett értesítése szerint 114 ezer forintos eszközfejlesztést 
biztosít a sződligeti intézmény számára.
A Nemzeti Kulturális Alap által kiírt és a Kulturális Turisztikai 
Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma által odaítélt támogatások 
között találjuk Sződliget pályázatát is. A pályázat  önrészét 
a település önkormányzata már korábban elkülönítette, így 
minden feltétel biztosítva lett a kétnapos Falukarácsonyra.

Nyertes sződligeti pályázatok

ciója került szóba, tehát erre szintén nem lehet befolyása Sződ-
ligetnek. A terveket egyéb helyen még nem publikálták, bár 
ígéret van egy váci lakossági tájékoztatóra a jövőben.)
Szóba került továbbá az ásott kutak kötelező bejelentése kö-
rüli lakossági bizonytalanság. A polgármester és az aljegyző 
információi szerint – bár valóban nyilvánosságra hoztak már 
egy központilag megküldött tájékoztatót az ügyben - sem 
jogi, sem közvetlen lakosságra kiható konkrét végrehajtási 
utasításokat, módszereket nem közöltek az ezt előíró szer-
vek. Kemenes Lajos további felvetéseire (katolikus templom 
környékének fejlesztése, Tompa utcai árkok eltömődése) 
megoldási ígéretet kapott, míg a helyi árvízi védvonal érin-
tett ingatlanainak szolgalmi jogával kapcsolatosan megma-
radt az ellentét a polgármester és az ezt firtató lakó között. 
A Malom utca melletti ingatlanokra történő szolgalmi jog 
rávezetés ugyanis Juhász Béla szerint egyértelmű értékcsök-
kenést jelentene, ami sem a tulajdonosoknak, sem a telepü-
lésnek nem érdeke. 
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Képek az 1956-os  
megemlékezésről

Tovább javult a sződligeti utak minősége
Településünk nagy ívű útfejlesztési 
programja újabb állomásához érke-
zett: négy utca korábbi jelentős útmi-
nőségi problémái várhatóan három 
évtizedre megoldást nyertek.

Mint ismert, nagyközségünk útháló-
zat fejlesztései két műszaki szakasz-
ban valósulnak meg. A poros, sáros, 
boka- és tengelytörő földutakat előbb 
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Titka van a Karácsonynak. Olyan ereje, mely még az Istentől el-
távolodott emberek szívét is megérinti. Olyan hatása, mely egybe 
tudja fogni az egyébként szerteszét szaladó családokat. Olyan érzést 
kelt bennünk ez a titok, hogy – bármily távol érezzük magunkat az 
év többi szakaszában Istentől – ilyenkor azt mondjuk: szükségünk 
van rá. De vajon mi is ez a titok?

„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige” 
– így kezdődik Szent János evangéliumának gyönyörű előbeszéde, 
mely összefoglalja Krisztus megváltói művének egész titkát. A má-
sodik isteni személy, aki öröktől születik az Atyától, a teremtő Szó, 
mely ott van a világ születésének pillanatában, az igazi, a valódi, a 
teljes világosság a világba jött. Az Ige testté lett. Jézus áll középen, 
ő a Fiú, az egyszülött és egyetlen Fiú. Minden más lénytől különbö-
zik, mert Istennek a saját örök és egyetlen Fia. Aki volt már a világ 
előtt, aki magasabb rendű minden angyalnál. Benne nyilatkoztatta 
ki magát az Isten.

A János-evangélium megfogalmazásában: „Istent sohasem látta sen-
ki, az egyszülött Fiú, aki az Atya keblén van, ő nyilatkoztatta ki. A 
Fiú által betekintést nyertünk az Isten megközelíthetetlen világossá-
gába, titkába. Jézus Krisztusban találkozik végtelen és véges, isteni és 
emberi. Őbenne találkozunk az Istennel, akiben megtaláljuk létünk 
titkának megoldását. Megtaláljuk a célt, az utat, a teljességet.”
Szent Terézia Benedikta (Edith Stein) adja nekünk a fontos tanácsot: 
„Hogy az egész emberi életet átjárja az isteni élet, nem elég évente 
egyszer a jászol elé térdelnünk és hagynunk, hogy a szent éj varázsa 
rabul ejtsen. Ehhez az kell, hogy az ember egész élete során naponta 
kapcsolatban álljon Istennel, hallgassa Szavát, azt, amit neki mond, 
és kövesse ezeket a szavakat.”

Kegyelemteljes Karácsonyi Ünnepeket és Reményteljes Boldog Új 
Esztendőt a Róm. Kat. Egyházközség nevében kíván

Szaniszló atya, plébános

Szenteste a családok különböző módon, mégis hasonlóan, imád-
sággal, énekkel köszöntik az Isten Fiát, aki határtalan szeretetében 
gyermekként közénk jött. A családi ünneplés és közös imádság 
szebbé tételének lehetséges módja a következő családi liturgia.
A család a karácsonyfa köré gyűlik. A családfő felolvassa a Szent-
írásból a Jézus születéséről szóló evangéliumi szakaszt:
Szent Lukács evangéliumából:
Történt pedig azokban a napokban: Rendelet ment ki Augusztusz 
császártól, hogy írassék össze az egész földkerekség. Ez az első össze-
írás akkor történt, amikor Szíriát Kvirínusz kormányozta. El is ment 
mindenki, hogy összeírják, mindenki a maga városába. Fölment te-
hát József is Galileából, Názáret városából Júdeába, Dávid városába, 
amelyet Betlehemnek hívnak, mert Dávid házából és nemzetségéből 
való volt, hogy összeírják Máriával, eljegyzett feleségével, aki áldott 
állapotban volt. Amikor ott voltak, eljött az ideje, hogy szüljön, és 
megszülte elsőszülött fiát. Pólyába takarta és jászolba fektette, mert 
nem kaptak helyet a szálláson. Azon a vidéken pásztorok tanyáztak, 
és őrizték nyájukat az éjszakában. Egyszer csak ott termett mellet-
tük az Úr angyala, és az Úr fényessége körülragyogta őket. Nagy fé-
lelem vett erőt rajtuk. Az angyal ezt mondta nekik: »Ne féljetek! Íme, 
nagy örömet hirdetek nektek, melyben része lesz az egész népnek. Ma 
született nektek az Üdvözítő, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez 
lesz a jel számotokra: találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva 
és jászolba fektetve.« Ekkor azonnal mennyei sereg sokasága vette 
körül az angyalt, és dicsérte Istent: »Dicsőség a magasságban Isten-
nek, és a földön békesség a jóakaratú emberekben!« És történt, hogy 
amikor az angyalok visszatértek tőlük a mennybe, a pásztorok így 
szóltak egymáshoz: »Menjünk át Betlehembe, és lássuk azt a dolgot, 
ami történt, s amelyet az Úr hírül adott nekünk.« Elmentek tehát si-
etve, és megtalálták Máriát és Józsefet, és a jászolban fekvő kisdedet. 
Amikor meglátták őket, elhíresztelték azt, amit a gyermek felől hal-
lottak. És mindnyájan, akik hallották, csodálkoztak azon, amiről a 
pásztorok beszéltek nekik. Mária pedig megjegyezte mindezeket a 
dolgokat, és el-elgondolkodott rajtuk szívében. A pásztorok pedig 
visszatértek, magasztalták és dicsérték Istent mindazokért a dolgo-
kért, amiket hallottak és láttak úgy, ahogy megmondták nekik.

ÉNEK: Dicsőség, mennyben az Istennek…
CSALÁDFŐ: Karácsony éjszakáján földre szállt az Isten – őt ün-
nepeljük ma este. Ő a mi megváltónk és világosságunk. Örvendező 
szívvel és bizalommal kérjük őt:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
(Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké.) Ámen.

A családtagok boldog ünnepet kívánnak egymásnak, énekelnek 
(Pásztorok, pásztorok, Istengyermek, és más karácsonyi ének…), 
majd megajándékozzák egymást.

Titka van a Karácsonynak

Karácsonyi program a KatoliKus templomban
 

dec. 24.-én,
16.00 – Karácsonyi műsor
éjfélkor, az éjfélimise

dec. 25.-én, Urunk Születése 
főünnepe

miserend: reggel 8-kor, 9.30-kor 
(utána a pásztorjáték) és este  
6 órakor

dec. 26.-án, Szent István első 
vértanú ünnepe

miserend: reggel 8-kor, 9.30-kor 
és este 6 órakor

dec. 27.-én, Szent János Apos-
tol és Evangélista ünnepe

miserend: 17.30-kor

dec. 28.-án, Aprószentek 
ünnepe

miserend: 17.30-kor

dec. 31.-én, Szent I. Szilveszter 
pápa emléknapja

miserend: este 5 órakor ünne-
pélyes hálaadási mise a múlt évi 
beszámolóval

január 1.-én, Szűz Mária, Isten 
Anyja főünnepe,  
a Béke Világnapja

miserend: reggel 8-kor, 9.30-kor 
és este 6 órakor
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Sződliget Nagyközség Önkormányzat bérbevételre hir-
deti a Sződliget, Szabadság tér 11. szám alatti ingatlan 
(volt Gondozási Központ) teljes, vagy fél területrészét.

A teljes közműves ingatlanon, 291m2-s telken 70m2-es 
házrész található, amelynek a Településszerkezeti Terv 
és a Helyi Építési Szabályzat szerinti besorolása: telepü-
lésközpont-vegyes.
Az ingatlanban végezhető fő tevékenység: adminiszt-
ratív vagy kereskedelmi. (Lakóház céljára nem vehető 
bérbe.)

Az ingatlan bérbevételi ára: 1200,- Ft /m2

Az önkormányzat kikötései:
A leendő bérlőnek biztosítani kell legalább 3 hónapnyi 
bérleti díj összegének megfelelő óvadékot (kauciót) és 
nyilatkoznia kell, hogy készfizető kezességet vállal a 
bérleti szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséért.
A bérlőnek vállalni kell a bérleti szerződéssel egyidejű-
leg a bérleti díj megfizetését.
További információ: Sződligeti Közös Önkormányzati 
Hivatal, 2133 Sződliget, Szt. István u. 34-36. - Jegyzői 
iroda

Érvénytelen népszavazás Sződligeten is

Mint a települések döntő részében, Sződligeten is ér-
vénytelen lett az október 2-án megtartott népszavazás.
A hivatalos végeredmény szerint nagyközségünk 3620 
választópolgára közül 1739 fő (48,04%) személy járult 
az urnákhoz. A bedobott szavazólapok száma 1738 
volt, közülük 124 darab (7,13%) érvénytelen voks volt. 
Így az érvényes szavazólapok száma 1614 darab. Vég-
eredményben a sződligeti népszavazáson 1587 NEM 
voksot számláltak meg, ami a település választásra jo-
gosul lakóinak 43,84%-át jelenti. 

Befektetői paradicsom lehet Sződliget

Egy elmúlt napokban megjelent kormányhatározat sze-
rint két Pest megyei település is bekerült a legmagasabb 
intenzitással támogatandó vállalkozói szférába: Göd 
mellett Sződliget!
A Magyar Közlönyben napvilágot látott döntés szerint az 
eddig nulla százalékos kormánytámogatást 35+20 %-os 
intenzitású beruházási kormánysegítség váltja. Eddig az 
uniós szabályozás szerint a főváros környéki beruházók 
közül a gödi és sződligeti helyszínben gondolkodók 
nem kaptak támogatást. A 2017. január 1-jével életbe 
lépő változással a nagyvállalatok 35%, a középvállala-
tok 45%, míg a mikro- és kisvállalkozások 55% regi-
onális állami támogatással számolhatnak, amennyiben 
településünkön kívánnak beruházni.
Sződliget tisztelettel várja a vállalkozókat!
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Tájékoztató a kéményseprés szabályairól
Törvény szabályozza a kéménysep-
rő-ipari tevékenység előírásait. A Pest 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság - a korábban egyes szolgáltatók ál-
tal kibocsátott félrevezető információk 
tisztázása érdekében - az alábbiakban 
tájékoztatja a polgárokat a törvényi 
szabályokról.
A vonatkozó törvény és egy tavalyi kor-
mányrendelet értelmében a kémény-
seprés-ipari tevékenység ellátására ké-
ményseprő-ipari szervként a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv került kijelö-
lésre. Ez alapján a megye teljes terüle-
tén e szerv közfeladatként látja el:

1. a természetes személy tulajdonában 
lévő és gazdálkodó szervezet székhe-
lyeként, telephelyeként, fióktelepeként 
be nem jegyzett ingatlan esetében;

2. kizárólag az 1. pont szerinti ingat-
lanokból álló társasház, lakásszövetke-
zeti lakóépület esetében, amelyben az 
égéstermék elvezető osztatlan közös 
tulajdonban van;

3. továbbá a 2. pontban fel nem sorolt 
társasház, lakásszövetkezeti lakóépület 
esetében.

A kéményseprés sormunka és sormun-
kán kívül ellátandó feladatokból áll. Ez 
a három felsorolt ingatlantípus közül 
az első kettőben – az első két írásbeli 
kiértesítés időpontjában – térítésmen-
tes. A 3. pontban feltüntetett társashá-
zak, lakásszövetkezeti lakóépületben 
– amennyiben az ingatlan nem termé-
szetes személy tulajdona, vagy gazdál-
kodó szervezet telephelye, székhelye, 
fióktelepe - a szolgáltatás az előzetes 
írásbeli értesítés első két időpontjában 
is térítésköteles.
Összegezve: a lakosság számára a fel-
tételek teljesülésével végzett sormun-
kát a kéményseprő-ipari szerv térítés-
mentesen végzi.

Információk a közületi szektor  
számára
A fel nem sorolt (a közületi szektort 
érintő) ingatlanok esetében a szolgálta-
tást a tűzvédelmi hatóság által nyilván-
tartásba vett kéményseprő ipari szolgál-

tatók láthatják el. Azok a szolgáltatók, 
a melyek a megyében, a közületi szek-
torban ilyen szolgáltatást elláthatnak, 
az illetékes megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság honlapján megtalálhatók: 
pest.katasztrofavedelem.hu/szolgálta-
tási-felugyelet. Az ingatlanhasználók 
maguk választhatják ki a szolgáltatót. 
A közületi szektorban a kéménysep-

rő-ipari szolgáltatás nem sormunka 
keretében történik, azt az ingatlan-
tulajdonos köteles igénybe venni, és 
amely egyben díjköteles. (Ezen díjak a 
szolgáltatók honlapján találhatók.)
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Katasztrófavédelmi Ható-
sági Osztályának teljes tájékoztatója 
mellékelt képünkön elolvasható. 
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Csendes segítők a védőnők
Községünkben két védőnő látja el, 849 gyer-
mek védőnői feladatait. Mivel Móni( Müller-
né Derzsy Mónika) és Ági ( Hegedűsné Uhrin 
Ágnes)lassan harminc éve teljesít szolgála-
tot, mondhatjuk a községben így,vagy úgy 
mindenki kapcsolatba került, kerül velük, 
nagyszülőként,szülőként,vagy gyermekként. 
Kérdéseimmel remélem segítek,hogy megis-
merjék szerteágazó munkájukat és bepillanthassanak kicsit 
a hétköznapjaikba is.

Mikor kell és lehet a védőnői szolgálathoz fordulni?
Móni: A terhesség megállapítása után 8-10. héten kell a vé-
dőnőnél jelentkezni a „Várandós kiskönyv” kiállítása és a 
„koraterhességi” vizsgálatok megbeszélése miatt. Beköltö-
zők esetén pedig a gyermek 6 éves koráig kell bejelentkezni 
még akkor is, ha csak tartózkodási címmel rendelkeznek. 
Azt, hogy mikor lehet? Bármikor.
Ági: A védőnői szolgálat gondozottjai a várandósok, a 0-6 
éves korú gyermekek, illetve az általános és középiskolá-
sok. A szolgálathoz azok a hölgyek fordulnak, akik gyer-
meket várnak. A család egészen a gyermek 6 éves koráig 
gondozásban marad. Az iskolások ellátása az iskolákban 
folyik. Bennünket akkor is fel kell keresni, ha valaki Sződ-
ligetre költözik 6 éven aluli gyermekkel. Teljesen függetle-
nül attól, hogy van-e bejelentett lakcíme a községben vagy 
nincs. Gondozásba kell vennünk minden gyermeket, aki 
Sződligeten tartózkodik. Ezek mellett nővédelmi tevékeny-
séggel, tanácsadással is foglalkozunk. Ami nemcsak azt 
jelenti, hogy évente egy alkalommal nőgyógyászati rák-
szűrét szervezünk, hanem azt is, hogy a sződligeti lányok, 
asszonyok bizalommal fordulhatnak hozzánk bármikor 
problémáikkal.

Összesen hány gyermek ellátásáról gondoskodtok ketten?
Várandósok: 11 fő, 0-7 éves korúak: 150 fő, általános isko-
la: 282 fő, középiskola: 406 fő, röviden: nagyon sokról.

Ki hány éve dolgozik a szakmában?
Ági 26 éve, Móni 23 éve.

Mik a leggyakoribb kérdések?
Móni: Természetesen a szoptatással kapcsolatos kérdések a 
leggyakoribbak, valamint a gyermek neveléssel, gondozás-
sal kapcsolatban is sok kérdést kapunk.
Ági: Csecsemő korúaknál a szoptatásról, a hozzátáplálásról, 
a mozgásfejlődésről kérdeznek legtöbben. 1 év feletti gyer-
meknél a mozgásfejlődés, a beszédfejlődés és a nevelési ta-
nácsok kerülnek előtérbe.

A legemlékezetesebb kedves történet
Móni: Lassan két évvel ezelőtt az egyik kismama megkere-
sett azzal, hogy olyan anyagi körülmények közé kerültek, 
ami lehetővé teszi mások segítését. Havonta, kéthavonta 
összeállít egy komoly csomagot (pelenka, alapvető élelmi-

szerek, tisztálkodó és tisztítószerek), elhozza 
hozzánk, hogy belátásunk szerint adjuk oda 
kisgyermekes családoknak. Az egyik csoma-
got az újszülött hazaérkezésekor vittem ki 
ahol a kispapa legnagyobb gondja éppen a 
soron következő ebéd volt. Jött az ötlet: le-
gyen milánói makaróni! Láss csodát, minden 
volt a csomagban!

Ági: A legkedvesebb történetem egy két éves kisfiú őszin-
teségéhez, bájosságához kapcsolódik. Iker újszülöttekhez 
mentem családlátogatásra, amikor a nagyobb testvér meg-
unta, hogy sokáig lefoglalom az édesanyjukat. Az előszo-
bából behozta a cipőmet, ezzel is jelezve, hogy ideje men-
nem.

Meglepőbb kérdés?
Móni: Meglepő kérdés számomra nem létezik, csak kérdés, 
amit meg kell válaszolnom.

Új trendek?
Móni: Lehet, hogy a technika hihetetlen ütemben fejlődik, 
de a gyerekeknek az ad biztonságot, ha minden nap ugyan-
úgy történik, jól megszokott napirend szerint. Természete-
sen a folyamatos szakmai továbbképzések alkalmával új 
módszereket, irányelveket kell tanuljunk, melyeket beépítve 
a napi munkába alkalmazunk. Megváltozott a csecsemőtáp-
lálás, új oltások és oltási sémák vannak, valamint a szociális 
ügyeink a gyermekjóléti szolgálathoz kerültek. Nekünk csak 
jelzési kötelezettségünk van.
Ági: Az elmúlt években a továbbképzéseink alatt megtud-
tuk, hogy a védőnői gondozást változtatni kívánják. Ez a ter-
vek szerint a státuszvizsgálatok számának növelését jelenti. 
Emellett szülői kérdőíveket is ki kell majd töltetni.

Mi a véleményetek a bölcsődéről?
Móni: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert a gyermek szem-
pontjából az az ideális, ha 3 éves koráig az édesanyja mel-
lett nő fel. Azonban vannak olyan élethelyzetek, amikor 
a család érdekében, akár a gyermek 1 éves kora felett, az 
anyának vissza kell mennie dolgozni. 
Ági: Egyre több gyermek felvételére kerül sor a bölcsődék-
be, egészen fiatal életkorban. Sajnos Sződligeten igen korlá-
tozott az elhelyezésük, így a többség a szomszédos telepü-
lések valamelyikén iratkozik be az intézménybe.

Téli jó tanácsok?
Ha sétálni mennek gyermekükkel, a réteges öltöztetés fon-
tos. Az arcbőr védelméről sem szabad megfeledkezni. Zsí-
ros krémmel kell ápolni a hideg és a szél ellen.

3 szakmai kívánság
Móni: Babát! Mamát! Papát! 
Ági: Még hosszú- hosszú ideig mindig legyenek olyan anyu-
kák és apukák, akik segítenek fenntartani ezt a lendületet és 
kitartást, ami jellemez most bennünket. Cris
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Falunap
A nagyközség apraja-nagyja 
mellett sokan érkeztek a környék 
településeiről is, így a kánikulában 
kezdődő, majd kellemes esti időjárás 
közepette befejeződő Falunapra 
a korábbi évek rendezvényeihez 
képest is több vendég látogatott el 
Sződligetre.

A délután háromkor induló Falunap 
felvezetőjét a Váci Ifjúsági Fúvósze-
nekar térzenéje szolgáltatta, majd 
harcművészeti bemutatón ámuldoz-
hattak az érdeklődők. Miközben a főté-
ri, vendéglátást biztosító egységek for-
galma fokozatosan nőtt, a kézművesek 
utcájává változott Szent István utcán 
pár métert gyalogolva, a Községháza 
udvarán hatalmas vasúti terepasztal 
vonzott gyermekeket és szülőket, az 
udvaron pedig a Tündérkert Lovarda 
bemutatójának és akrobatikus torná-
szoknak tapsolhatott a publikum.
Sokan voltak kíváncsiak arra a telepü-
léstörténeti kiállításra is, amely fotókon 
keresztül mutatta be az utóbbi évtized 
fontosabb sződligeti eseményeit. Nagy 
sikere volt és ezentúl fotók, videófelvé-
telek sora őrzi majd a helyi ovisok és 
iskolások táncos produkcióját. Kisgyer-
mekek szüleikkel együtt tekintették 
meg a Közösségi Ház udvarán a Batyu 
Színház bemutatóját, majd már a Főté-
ren Tumbász Márton és Ónodi-Szabó 

Mihály zenekara húzta a népzenei mo-
tívumokkal vegyes talpalávalót.
A helyi kitüntetések átadása előtt Mol-
nár Beatrix tanítványai jóvoltából a 
modern tánc szépségeivel is megismer-
kedhettek a jelenlévők. Majd Juhász 
Béla polgármester nyújtotta át a 2016-
os települési díjakat:
–  Sződliget Kiváló Tanulója elismerést 

vehetett át Balogh Ádám, Bezzeg 

László Bendegúz, Fritz Áron és Tóth 
Máté Benedek;

–  a Katedra-díjat idén Burik Antalné, 
Helembainé Haris Judit és Opavsz-
kyné Ónodi Gabriella érdemelte ki;

–  a Tiszta udvar rendes ház elismerést 
2016-ban Szűcs Ferencné, Novák 
Béla, Oravecz András és Rakonczai 
József kapta meg.

–  a Sződligetért emlékplakett kitüntetés 
a természet szeretetéért, védelméért, 
a környezet ápolásáért Golcs József 
vehette át.

Rák Orsi tánciskolájának produkciója 
után tiszteletét tette Sződligeten „Kató 
néni” is: Ihos József humorista poénjai 
nevetették meg a közönséget. A leme-
nő Nap a talán legnagyobb érdeklő-
déssel várt Szandi-műsor időpontját is 
jelentette. Az énekesnő által előadott 
ismert slágereket együtt énekelték a fi-
atal és idősebb generáció tagjai is. Vé-
gül a Bon Bon együttes lábakat meg-
mozgató zenéje tette teljessé és zárta a 
remek hangulatú sződligeti Falunapot, 
amelynek szervezői ezúton is köszö-
netet mondanak a megvalósításhoz 
nyújtott segítségért a támogatóknak és 
közreműködőknek. 

K.Gy.
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Átadták az idei települési  
kitüntetéseket
A hagyományoknak megfelelően a 
kitűnő hangulatú szeptember 10-i Fa-
lunapon került sor Sződliget díjainak 
ünnepélyes átadására.
Először a Sződliget Kiváló Tanulója díj 
kitüntetettjeire került sor. Juhász Béla 
polgármester kiváló tanulmányi ered-
ményeiért és példamutató szorgalmá-
ért Balogh Ádámnak, Bezzeg László 
Bendegúznak, Fritz Áronnak és Tóth 
Máté Benedeknek nyújtotta át az elis-
merést.
Idén is egy-egy óvodapedagógus, taní-
tó és tanár érdemelte ki a Katedra Díjat. 
A kitüntetésben 2016-ban Burik Antal-
né, Helembainé Haris Judit és Opavsz-
kyné Ónodi Gabriella részesült.
Minden esztendőben községünk négy, 
különböző jellegű ingatlanokkal ren-
delkező településrészében (az „Ősfa-
lu”, a „Barackos”, az Újtelep és a La-
kópark) részesül „Tiszta udvar, rendes 
ház” kitüntetésben egy-egy ingatlan. 
Az idei díjazottakra ezúttal is az Idő-
sek Tanácsa tett javaslatot, amelyet 
az önkormányzat képviselő-testülete 
egyhangú támogatással hagyott jóvá. 
A 2016-os értékelési szempontokat a 
javaslattevő szervezet részéről Somo-
gyi Istvánné ismertette. Mint elmond-
ta: ebben az évben különös hangsúlyt 
kapott a veteményeskertek gondozása, 
gazdagsága. Ez alapján a négy jutalma-
zott ingatlantulajdonos: Szűcs Ferenc-
né, Novák Béla, Oravecz András és 
Rakonczai József.
Végül a Sződligetért Emlékplakettet 
átadására került sor. Ezt megelőzően 
azonban az idei díjazott tevékenysé-
gét a javaslattevő horgász egyesület 
nevében Tatár Sándor méltatta meleg 
szavakkal. Szavaiból kiderült, hogy dí-
jazott Golcs József a természet szerete-
téért, védelméért, a környezet ápolásá-
ért érdemelte ki a kitüntetést, amelyet 
Juhász Béla polgármester adott át. 
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Golcs József
Az idei év Sződligetért emlékérem 
boldog tulajdonosa Golcs József volt. 
A horgászok körében jól ismert kárpi-
tosmester ma már  a mindig elfoglalt 
nyugdíjasok életét éli községünkben. 
Meséljen magáról az életéről kéré-
semre az alábbi történet kerekedett. 
Olvassák olyan érdeklődéssel,mint 
ahogy én hallgattam élettörténetét, 
miközben lejegyeztem az alábbi so-
rokat:

1941-ben születtem Csepelen, harma-
dik osztályos koromban költöztünk át 
Budára,majd hetedikesként  már sződ-
ligeti iskolás voltam. Édesapám a váci 
helyőrség parancsnoka volt, ezért köl-
töztünk ki a fővárosból.
Első munkahelyem a Sződligeti Erdé-
szet volt, ahol épp akkor a közeli er-
dőtelepítést végezték a régi nagyerdő 
kivágása után. Mondhatom, hogy a 
települést övező erdő fái közül sokat 
én ültettem a két kezemmel.1956-ban 
ipari tanuló lettem először az Ikarusz-
nál, majd egy kisiparosnál tanultam a 
szakmát. Dolgoztam 10 évig Dunake-
szin is a járműgyárba, Soroksáron a 
TSZ-nél, majd innen kerültem a Nem-
zeti Bankhoz, utolsó munkahelyemre. 
A banknál a kárpitos műhely vezetője 
lettem a mi feladataink közé tartozott a 
kisebb javítások mellett az irodák füg-
gönyözése, ajtó párnázás stb. A napi 
feladatok mellett a nagyobb rendezvé-
nyek, ünnepségek dekorációit is én,mi 
készítettük. Szerettem nagyon a mun-
kámat, annak ellenére, hogy sokszor 
nem volt könnyű feladat az  emberek 
irányítása. Munkám mellett sokat dol-
goztam privátban is, sok csodálatos 
munkám, feladatom volt az évek alatt. 
Rengeteg kapcsolatom volt, egymás-
nak ajánlottak a kuncsaftjaim. Mun-
kám során sok kihívással találkoztam, 
mint például a nagy tárgyaló 16 mé-
teres asztalára hogyan oldjam meg az 
egységes asztalterítőt. Ekkora drapériát 
nem lehetett készen kapni, így külön 
erre a célra szőttek nekünk  terítőt.  A 
leg emlékezetesebb munkám talán egy 
orvos barokk garnitúrájának felújítása 
volt.
Dekorációt nem csak a munkahelye-

men, Sződligeten is több ízben készí-
tettem a Duna parti rendezvényekre.
Sződligeten aktív tagja voltam és va-
gyok a közösségnek, 30 éve a Hor-
gász Egyesület tagja, majd alelnöke is 
lettem. Nem is gondolják az emberek 
mennyi munkával jár egy ilyen nagy 
egyesületnek a kézben tartása,ügyei-
nek intézése. Nem múlik el nap, hogy 
ne menjek le a tóra, ne kapjak telefont, 
ne kelljen valamit az egyesülettel kap-
csolatosan intézni. Van hogy éjjel csö-
rög a telefon. Sok a feladat, de igazán 
büszkék lehetünk a tavunkra. Egyre 
népszerűbb is  nem csak a horgászok 
körében a hely,volt már itt esküvői 
fotózás,reklám film és zenei klipp for-
gatás is. Igyekszünk vigyázni is erre 
a csodálatos tóra amit nem mindenki 

tud, hogy a régi szeszgyár kubik gödre-
inek összekötéséből lett kialakítva.
Szeretek Sződligeten élni, életem során 
végigkövettem ennek a településnek a 
fejlődését a sáros utak eltűnését a víz, 
gáz, közvilágítás bevezetését, a közte-
rületek szépülését. Úgy érzem folya-
matosan fejlődik ez a település, még 
ha nem így gondolják sokan, de hát 
mindenkinek minden sohasem lesz jó.
Családom? Egy lányom van Csilla és 
egy gyönyörű unokám. Lányomék mel-
lettünk élnek. 25 éve elváltam,jelenleg 
élettársammal élem a dolgos nyugdíjas 
éveket.
Három kívánság?
1. Még pár aktív élet a közösségben.
2. Lássam unokám felcseperedését.
3. Az egészségem ilyen maradjon.
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Barangoltunk 2016-ban is
Lelkes csapatunk  alakulásának 10 éves 
évfordulóját követően, immár harmadik 
éve új felállásban folytatja barangolá-
sát.
Hódultunk a természetnek, az élvezet-
nek, a szépségnek és nem utolsó sorban 
a munkának is.
Közösen köszöntjük a névnaposokat és 
a kerek évfordulósokat. Megajándékoz-
zuk az ünnepelteket. 
Ellátogattunk a nyíregyházi állatkertbe, 
melyet egy kellemes fürdőzéssel kötöttünk 
össze.
Részt vettünk a főzőversenyen – nagy örö-
münkre – nem kis sikerrel.

Itt ragadom meg az alkalmat és ajánlom egy 
egyszerű de finom torta receptjét. 
Hozzávalók: 2 körte, 15 dkg vaj, 5 dkg kris-
tálycukor, 15 dkg kukoricaliszt, 5 dkg darált 
dió, 3 tojás, 12 dkg porcukor, késhegynyi 
őrölt gyömbér és szegfűszeg, 1 tk. Sütőpor, 1 
csipet só.
1. A meghámozott körtéket 
vágd kockára. A 20 cm-es kerek 
tortaforma alját vastagon kend 
be a vaj felével és szórd rá a 
kristálycukorral elkevert diót. 
Rakosgasd bele a körteszelete-
ket, úgy, hogy szorosan egymás 
mellett legyenek.
2. A többi vajat keverd habosra 
a porcukorral és a három tojás-
sárgájával. A lisztet keverd el a 
sütőporral és a fűszerekkel, dol-
gozd össze a vajas krémmel. A 
fehérjékből verj kemény habot 
egy csipet sóval. Lazán forgasd 
a habot a masszához és a tész-
tát simítsd a körtére. 
A 170 C-os sütőben 
40 perc alatt elkészül, 
ezt tűpróbával is elle-
nőrizheted.
3. Még melegen vágd 
körbe a torta oldalát 
egy késsel. Fektess a 
formára egy tálat és 
egy gyors mozdulattal 
fordítsd meg a sütit, 
így az alja felülre ke-
rül.
Variáld a tél gyümöl-
cseivel! - Jó étvágyat!

Friss erővel készítettük a közel 400 
darab gombócot a falu óvodásainak 
György-napra.

Kresz napra feladatokkal, ajándékokkal 
készültünk, árusítottunk, jutalmaztunk,  
ételosztásnál segédkeztünk. 

A Mihály napi vásáron kürtőskalácsot 
sütöttünk, a gyerekeknek ajándékokkal 
kedveskedtünk.

Falunapon segédkeztünk a díszletezésben, a 
lovasiskolások fogadásánál, megvendégelé-
süknél.
Kedves csapattársunk még díjat is nyert szép 
kertjével. 

Kirándultunk Kehidára, ellátogattunk Hévízre. 
A keszthelyi verklifesztiválon különleges zenei 
élményben volt részünk, de a balatonboglári 
gömbkilátót sem hagytuk ki.  

A kultúrának hódolva – szín-
házlátogatásaink is rendsze-
resek.
 
A közelmúltban ellátogattunk 
Visegrádra, még a mostoha 
időjárás sem tántorított el 
szándékunktól, ahol a lovagi 
torna csodálatos élménnyel 
gazdagított minket.A Rene-
szánsz étteremben elfogyasz-
tott Márton napi libalakoma 

volt a nap megkoronázása, ahol szó sze-
rínt korhű ruhákban, megkoronázva él-
vezhettük a csodálatos ételeket,italokat.

Az évzáró karácsonyi 
partink előtt még tervez-
zük a falu karácsonyát 
munkánkkal és ajándé-
kainkkal gazdagítani.

Kívánunk mindenkinek 
kellemes karácsonyi 

ünnepeket, örömökben, 
sikerekben gazdag, 

boldog új esztendőt.

Barangolók csapata
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Idén is lelkesek voltak  
az Okos nők
Községünkben 2012 szeptemberében alakult az Okos Nők Klubja. 
Az immár 57 tagot regisztráló csapat havi összejöveteleik mellett 
rendszeresen kirándul is. Bódi Zsuzsát, a klub vezetőjét kérdeztük 
az idei programokról. 
Mi minőségi időt biztosítunk tagjainknak, olyan programokat 
igyekszünk összeállítani, hogy aki a rendezvényeinken akik itt 
vannak, azok úgy érezzék nem haszontalanul eltöltött idő volt a 
programok látogatása.
Ismételten szeretném elmondani, hogy az elnevezésünk nem IQ és 
diplomafüggő, hanem arról szól, hogy egy mai nő, aki képes arra, 
hogy egy családot koordináljon, gyereket neveljen, tanuljon, pénzt 
keressen, és olyan kreatív legyen, hogy mindezt a sok feladatot 
eggyé formálja, az csak okos nő lehet. Ebből a gondolatból kiin-
dulva kerestük azokat a hölgyeket, akik ismereteiket szerették vol-
na átadni, megosztani illetve hölgytársaik tudására is kíváncsiak.
Férfiakat nem is engedünk be, mert úgy érezzük, hogy egy-egy 
előadás során olyan bizalmas beszélgetések is kerekednek , amik 
férfiak jelenlétében nem hangoznának el.
Havonta van klubnapunk, ahol meghívott előadókat látunk ven-
dégül.
Ebben az évben is sok érdekes előadás volt , többek között ven-
dégünk volt Fodor Erika helyi selyemfestő, ezotériával kapcsolatos 
témában kozmetikus, coaching és mandala készítő is ellátogatott 
hozzánk. Két alkalommal is volt festőművész a vendégünk. Előa-
dást hallgathattunk a generációk harcáról is.
A hagyományokhoz híven az év utolsó rendezvénye pedig a ka-
rácsony jegyében, kis ajándékozással, a készülődés praktikáiról 
szólt.
Az együtt töltött idők hasznosságát a kirándulások népszerűsége 
is mutatja, amik teltházas buszokkal zajlottak, ez esetben férfiak 
jelenlétével. Voltunk Majkon a kamanduli szerzetesek kolostorá-
ban, Tatán és Dobogókőn az egyik kirándulásunk alkalmával, il-
letve ősszel a diósgyőri vár, Lillafüred és az edelényi kastély volt 
a program.
Ezen kívül csoportosan meglátogattuk a Vigadót egy egész napos 
Bartók program apropóján.

Voltunk a Zeneakadémián is.
Továbbra is várjuk az új tagokat, mindenki számára nyitottak a 
rendezvényeink. Tagsági díj nincsen, de megköszönjük a közös 
asztalra hozott finomságokat, amit természetesen az előadások 
után közösen fogyasztunk el baráti beszélgetés keretében. Tag-
jaink, amint regisztráltak, egy információs rendszerbe kerülnek a 
klub által, amin keresztül értesülhetnek nem csak a klub, hanem 
más helyi-  és országos  rendezvényekről.
A klub a falakon kívül is működik tovább, a tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy barátságok és egymást a hétköznapokban segítő isme-
retségek szövevénye is kialakult a négy év során.
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Egy kis ízelítő a Női Nyugdíjas 
Klub életéből
A minap már nem első alkalommal ju-
tott el hozzánk az a vélemény, mely 
szerint „Persze, nálatok, ott a klubban 
biztosan csak az eszem-iszom, dínom-
dánom megy.” Nos, akkor nézzük 
csak!
Nálunk, a Női Nyugdíjas Klubban, 
idősödő korunk ellenére is zajlik az 
élet. Szervezetünk éves tervét átnézve 
egy kicsit meglepődtem, mert egyik 
hónapban sem volt szó tétlenkedésről.
Például januárban az ünnepekről 
szólt a mese: mindenki elmesélte a 
maga és családja karácsonyát, majd 
a bevált receptekről is szólt a fáma. 
Februári hónapban megbeszéltük az 
Erzsébet-programot. Kár, hogy a közös 
gyógyfürdőzéses tervünk nem valósult 

meg. Márciusban megünnepeltük a 
Nőnapot és természetesen koszorúz-
tunk. A tavaszvárás közepette a szoká-
sos klubnapi bingózáson túl virágülte-
tésről és a május elsejei - nagyon jól 
sikerült - főzőverseny előkészítéséről 
is beszélgettünk. Júniusban a gödi 
strandot választottuk és ez olyan jól 
sikerült, hogy megismételtük júliusban 
is. Ezúton is köszönet azoknak az au-
tósoknak, akik segítettek az utazásban. 
Az augusztusban megtervezett tabló is 
remekül sikerült, már csak a keretezés 
van hátra. Szeptemberben a váchar-
tyáni szüreti felvonulásra és mulatság-
ra voltunk hivatalosak. Fergetegesen 
sikerült, ilyen élményben - például az 
elfogyasztott szabolcsi töltött káposzta 

ízeiben - azt hiszem, egyikünknek sem 
volt része gyakran. Természetesen visz-
szahívtuk barátainkat a Falunapra, ahol 
mi is megvendégeltük őket cigánypör-
költtel, ami nagyon ízlett nekik.
Minden rendezvényen részt veszünk, és 
ahol kell, ott segítünk. Októberben mi 
is rendeztünk egy kis szüreti mulatsá-
got.  Igaz, nem rúgtuk ki a ház oldalát, 
de azért mindenki jól érezte magát. És 
közeleg a Karácsony! Középpontjában 
a készülődés, a bevásárlás, az ajándék-
készítés szeretteinknek. Mi a klubban 
- hangulatot biztosító díszítéseken túl 
- mindenkit megajándékozunk egy kis 
csomaggal is.

Kedves Kortársunk!
Reméljük, az idei programjaink rövid 
áttekintése meggyőzött arról, hogy 
köztünk a helyed. Gyere közénk, sze-
retettel várunk - jól fogod érezni ma-
gad!

Női Nyugdíjas Klub

Civilek Sződligetért 
Egyesület
Egyesületünk hivatalosan 2006. júniusától működik egye-
sületként. Korábban egy pár éven keresztül, mint baráti tár-
saság tevékenykedett. Alap tevékenysége az egyesületnek a 
környezetvédelem, a természetszeretet, természetjárás, ha-
gyományápolás. 
Jelenleg az egyesületnek harminchat tagja van. 
Fő rendezvénye az egyesületnek a május 1-i Vándor Faka-
nál Főzőverseny, és a december elején megrendezett „Ado-
mánygyűjtés”. 
A főzőversennyel az Eleven Köz Tér pályázaton második he-
lyezést értünk el.
2012-ben a Pest Megyei Közgyűlés „Pest Megye Környezet-
védelméért Díj”-ban részesítette egyesületünket. 
Az egyesület munkájáról a cisze.hu honlapon adunk tájé-
koztatást. Az érdeklődőket szívesen fogadjuk az egyesüle-
tünkben tagként is.
Minden kedves érdeklődőnek, olvasóinknak, Békés Kará-
csonyt és Boldog Újévet kívánunk! Papp István

FESTÉK-BARÁCS-GAZDABOLT
kulcsmásolás!

Lazúr festékek, csatlakozók,  
hordók, dézsák, munkavédelmi eszközök, 

villany- és vízszerelési anyagok... 
számtalan apró cikk.

nyitvatartás:
H-P: 06-17, Sz: 06-12

Sződliget Szabadság tér 2. 
Telefon:30/333-1438
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Vigyázzunk magunkra –  
vigyázzunk rájuk!
Rokonságunkban, ismerőseink, bará-
taink körében szerencsére még szép 
számban élnek időskorú embertársaink, 
akik élettapasztalatára, megfontoltságá-
ra, okos tanácsaira nap mint nap szük-
ségünk van. Ugyanakkor éppen éltes 
koruk miatt ők kiszolgáltatottabbak, 
elesettségüket, gyengeségüket kihasz-
nálva megtéveszthetőbbek az átlagnál. 
Ezt kihasználva szép korú embertársa-
ink célpontjává válhatnak bűncselek-
ményeknek: trükkös, besurranásos, be-
töréses lopásoknak, zsebtolvajlásoknak, 
továbbá csalásnak, rablásnak. 
Ezek elkerülése végett kérjük az érin-
tetteket és a környezetükben élőket, 
hogy az alábbi jó tanácsokat ismerjék 
meg, tartsák be. Hogy szeretett és tisz-
telt időskorú sződligeti társaink még 
sokáig boldogságban élhessenek kö-
zöttünk!

•  Mindenképpen gondoskodjon ott-
hona biztonságáról! Amennyiben 
lehetősége van arra, hogy riasztó-
berendezéssel védje otthonát, azt 
feltétlenül tegye meg. Az ajtó nyitás 
védelmében biztonsági lánc, kémle-
lőnyílás, biztonsági keresztzár, vala-
mint hang és fény mozgásérzékelők 
felszerelését ajánljuk.

•  Amennyiben otthonában nagyobb 
pénzösszeget tart, azt mindig tegye 
biztonságos, mások által nem ismert 
helyre. A pontos hely ismerete csak 
önre tartozik, azt senkivel ne ossza 
meg!

•  Ismeretlen eredetű eszközökkel há-
zalókat, vagy egyéb trükkös indo-
kokkal becsengető személyeket ne 
engedjen be otthonába! Amennyi-
ben valamelyik szolgáltatótól (víz, 
gázművek, kábel TV, elektromos 
szolgáltató, stb.) keresik, kérje el a 
hivatalos minőségét igazoló iga-
zolványát. Ha kétsége van, kérjen 
visszajelzést az adott szolgáltatótól 
arra vonatkozólag, hogy valóban 
küldtek-e munkatársat, szakembert 
Önhöz!

Besurranó tolvajt fogtak a sződligetiek

Lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 
folytat eljárást a Váci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osz-
tálya L. János 47 éves gödi lakos ellen. A rendelkezésre 
álló adatok szerint a férfi 2016. november 20-án az esti 
órákban ment be egy sződligeti családi házba az ingatlan 
nyitott ajtaján keresztül.  Az előszobában magához vette 
a sértett pénztárcáját a benne lévő okiratokkal és kész-

pénzzel együtt.
A férfit a ház lakói tetten érték és a rendőrök kiérkezéséig a helyszínen vissza-
tartották. A járőrök L. Jánost előállították a Váci Rendőrkapitányságra, ahol a 
nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnügyi őrizetbe vették. (forrás: 
police.hu)

•  Ha ismeretlen személy rendőrnek 
illetve hivatalos személynek adja ki 
magát, minden esetben kérje el az 
arcképest igazolványát, jelvényének 
számát figyelje meg. Az igazolvány 
felmutatása kötelező!

•  Törekedjen jó kapcsolatot ápolni 
szomszédjaival. Kölcsönösen figyel-
jenek egymás otthonaira, ha gya-
nús idegent lát lakásaik közelében, 
azonnal hívja a rendőrséget.

•  Utazáskor, vásárláskor a zsebtolva-
jok ellen a legjobb védekezés, ha 
táskáját többször ellenőrzi, hogy 
zárva van-e, azt minden estben tart-

sa közvetlen testi őrizetében. Fon-
tosabb iratait, értékeit zárható belső 
zsebekben rejtse el!

•  Az ATM automatánál történő pénz-
kivételkor járjon el mindig nagyon 
körültekintően. Válasszon forgalmas 
helyet, amennyiben megoldható kí-
sérje el Önt valamelyik hozzátarto-
zója. PIN kódját ne tartsa kártyája 
mellett.

Amennyiben mégis bűncselekmény ál-
dozatává válna, kérjük, azonnal értesít-
se a rendőrséget az ingyenesen hívható 
107-es, illetve 112-es számon!
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Tanácsok a téli hónapokra
Készüljünk fel a havazásra!

•  Érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni a híradásokat 
és az időjárás előrejelzést.

•  Célszerű előkészíteni hólapátot, homokot, elemes rádiót 
és zseblámpát, tartalék elemeket.

•  Gondoskodni kell, hogy a mobiltelefonok fel legyenek 
töltve, indokolt lehet tartalék akkumulátor beszerzése is.

•  Megfontolandó, hogy ivóvízből (ásványvízből), nem 
romlandó élelmiszerekből, gyógyszerekből néhány napra 
elegendő tartalékot képezzünk.

•  Érdemes hordozható alternatív fűtőtestet, vagy tűzhe-
lyet készenlétbe állítani és felhalmozni tartalékokat tü-
zelőanyagból.

•  Legyen elérhető helyen elegendő mennyiségű meleg ru-
házat, amely lehetővé teszi a többrétegű öltözködést!

Az otthon biztonsága

•  Hagyományos tüzelőberendezés használata esetén külö-
nös figyelemmel kell lenni a tűzmegelőzésre, füstelveze-
tésre.

•  Azokat a PB-gázzal üzemelő fűtőkészülékeket, amelyek 
nincsenek a kéménybe kötve, vagy az égéstermék sza-
badba történő kivezetése más módon nem megoldott, 
soha ne üzemeltesse folyamatosan zárt térben! A helyi-
ség nagyságától és a fűtési fokozattól függően legalább 
egy-másfél óránként szellőztetni kell a helyiséget, el-
lenkező esetben a felgyülemlő égéstermékek mérgezést 
okozhatnak.

•  A gázszolgáltatás ideiglenes kimaradása esetén ne hagyja 
nyitva a fűtőkészülék elzárócsapját!

•  Legyenek otthon alapvető gyógyszerek, kötszerek, ha 
csecsemő van a családban, számára tápszerek!

Utazás télen

•  Szélsőséges időjárási körülmények között nem bizton-
ságos az utazás, különösen, ha nagyobb távolságra kell 
eljutni!

•  Ha feltétlenül szükséges útnak indulni, mindig kísérővel 
tegye és csak abban az esetben, ha meggyőződött róla, 
hogy úti célját biztonsággal eléri és a visszautazás felté-
telei biztosítottak!

•  Ha nagyobb távolságot kell gyalogosan megtennie, öltöz-
zön rétegesen, felsőruházata lehetőleg legyen vízhatlan, 
vigyen magával meleg kávét vagy teát!

•  Autóval csak akkor induljon el, ha feltétlenül szükséges, 
ha járműve megfelelő műszaki állapotban van és rendel-
kezik a biztonságos téli üzemeléshez szükséges felszere-
léssel (téli gumiabroncsok, hólánc, tartalék üzemanyag, 
elakadás esetére lapát vagy ásó, homok, stb.)! 

•  Indulás előtt autójában helyezzen el meleg takarót, lega-
lább egy napi étkezésre elegendő élelmiszert!

•  Legyen felkészülve, hogy autója bármikor elakadhat és 
esetleg csak napok múlva fogják kiszabadítani! Öltözetét 
úgy állítsa össze, hogy szükség esetén gyalog is képes le-
gyen folytatni útját!

Gondoljunk a magányosan és az utcán élőkre!

•  A hideg idő beálltával veszélyben vannak a hajléktalanok 
és a fűtetlen lakásban élők, figyeljünk oda rájuk!

•  A jó idő elmúltával a hirtelen beköszöntő hideg, a 0 Cel-
sius fok alatti hőmérséklet kemény próba elé állítja az ut-
cán, a tüzelő nélkül, elhagyatott tanyákon, külterületen, 
lakásukban egyedül élő idős embereket.  

•  Az állami intézményeken, a civil, karitatív, egyházi szer-
vezeteken túl az egyes állampolgároknak is nagy sze-
repük lehet abban, hogy az időjárás okozta tragédiák 
megelőzhetőek legyenek. Kérjük, hogy a hideg idő bekö-
szöntével figyeljenek a környezetükben élőkre, a legve-
szélyeztetettebb, magányos idős emberekre és az utcára 
szorult hajléktalanokra!

•  Alkoholt soha ne fogyasszon a hideg elleni védekezés 
céljából! Kezdeti élénkítő hatása után csökkenti a fizi-
kai teljesítőképességet, fáradtságot, bágyadtságot okoz, 
illetve csökkenti a helyzetfelismerő- és ítélőképességet, 
amely ilyen helyzetben életveszélyes lehet

Amennyiben tud olyan emberről, aki veszélyhelyzetbe 
került, akit a kihűlés veszélyeztethet, kérjük, tegyen beje-
lentést az ingyenesen hívható 107-es, vagy a 112-es tele-
fonszámokon, vagy jelezze a lakóhely szerint illetékes ön-
kormányzatnak! 
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Novemberben  könyvtári szervezésben Szél Marietta ze-
nés, dalos játékán vehettek részt az óvoda legkisebb lakói.  
A  mini- és kiscsoportosok a játék után a hangszerekkel is 

megismerkedhettek. 

Ineraktív játék az oviban
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Csapatunk rendkívül sikeres versenyt 
tudhat maga mögött!

4 db Országos Bajnoki Aranyérem

3 db Országos Bajnoki Ezüst érem

2 db Országos Bajnoki Bronz érem

Köszönjük mindenkinek a segítséget, a 
támogatást, és a szurkolást!

Köszönjük a felkészítést 
Csipkereki Olgának.

Tündérkert lovarda sikerei

Újra börze Több hónapos kihagyás után újra ruha börzét szerveztek 
az anyukák. A volt Gondozási Központ épületében zajló 
jó hangulatú vásár ígéretes kezdetnek bizonyult. Reméljük 
lesz folytatás minél több árus és még több vásárló részvéte-
lével. Köszönet a szervezőknek az első alkalomért!



Nincs ötlete, 
hogy mivel lepje meg 

férjét/feleségét, barátját/barátnőjét, 
rokonait karácsonyra?

Segítünk! 
Látogasson el webáruházunkba:

www.korsoaruhaz.hu

Sződligeten ingyenes házhozszállítás.

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.
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Kezdetét vette a 2016/2017-es tanév
Szeptember 1-jén reggel 8:10-kor a 2.a és 2.b osztályos ta-
nulókkal és Bognár Brigitta és Papi Gézáné tanító nénikkel 
együtt, Gáspár Ágnes igazgató asszony megnyitotta a 2016-
2017-es tanévet. Két első osztály indult, a kis elsősöket szé-
pen festett tantermek és mosolygós tanító nénik fogadták. 
Az egész napos oktatás szervezésében idén is segít bennün-
ket a Talentum Alapfokú Zene- és Táncművészeti Iskola, 
melyhez egyre több gyermekünk csatlakozik. 
Idén sem szűkölködünk programokban, szeptember 22-
23-án megtartottuk az első féléves papírgyűjtést. Ezúton is 
szeretnénk megköszönni minden kedves szülőnek a segítő 
közreműködést. 

Október 5-7 között a Határtalan nevű pályázatunk lezárult, 
20 gyermek látogatott felvidékre 2 pedagógusunkkal együtt. 
Megemlékeztünk október 6-ról, 14-én a Bólyai matemati-
ka verseny megyei fordulóját szervezte iskolánk, melyen 
gyermekeink szép eredményeket értek el. 15-én szombaton 
témanapot tartottunk az Összetartozás nevében, megemlé-
keztünk az 1956-os forradalomról is. 24-28-a között Egész-
ségvédő projekthetet tartottunk az iskolában, ahol diákjaink 
elsősegély oktatáson is részt vehettek. Szintén ezen a héten 
rendeztük a már hagyománnyá vált zöldség és tökfaragó 
versenyünket. Rengeteg igényes, ötletes remekmű született. 
Természetesen ezzel nincs még vége. Javában tart az adven-

ti készülődés iskolánkban, s rengeteg programról számol-
hatunk még be, mely színesebbé, vonzóbbá, tartalmasabbá 
teszi iskolánk diákjainak iskolai életét. 

Nagy Beáta tanító néni
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk  megköszönni azoknak,  
akik Nagy Sándor temetésén részt vettek, 

sírjára virágot,koszorút helyeztek 
és részvétükkel osztoztak a család gyászában. 

Hrozina és Nagy család

Tisztelt Sződligeti Társaink!

Összefogásunk eredményes volt!

Fedél van Rácz Ivánné és Zsolt feje fölött.

A júliusi felhívás lakókocsira vagy albérletre szólt.
Az adományok összege szept. 7-ig 192 500 Ft volt. 
Szeptember folyamán még 50 ezer Ft gyűlt össze a 
számlán.
Így a lakókocsi szóba sem jöhetett, albérletet pedig nem 
kaptak. A ház legkevésbé sérült egyetlen helyiségében 
húzták meg magukat, az eső elől fóliával próbáltak vé-
dekezni.
Erre a helyiségre – és még addig, ameddig a falak bírták, 
valamivel tovább is – sikerült tetőt készíttetnünk. Nagy 
köszönet érte az ácsmesternek, aki januárig beüteme-
zett munkái közé ezt elvállalta, bőven áron alul.
Nagy köszönet, azért is, hogy a kémény magasításához 
csak az anyagot kellett fizetnünk, a munkát segítségül 
kaptuk.
Mindezen munkák megkezdése előtt el kellett vitetnünk 
az összeégett szemetet. A konténerért a 28 eFt-ot ado-
mányozó fizette.
Sok és nagy köszönet illeti a munkálkodókat, a számlát 
biztosító és felügyelő plébániát, a jótanács-adókat, az 
adományozókat, bajtársainkat.

Jó sződligetinek lenni

2016. november 17. 

Tisztelettel, szeretettel:
Szabó Gáborné sződligeti lakos
Papp István a Civilek Szödligetért Egyesület elnöke

Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

A Határtalanul! Pályázaton a Sződligeti Gárdonyi Géza Ál-
talános Iskola és a Gödi Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola együttesen 1 247 000 Ft támogatást nyert, 
egy Felvidéki utazás megvalósítására. A pályázat célja: a 
külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése. 

HÁrom LAkat alatt álló titkok nyomában

A korabeli Magyarország hármas lakat alatt állt, amelyeket 
fel kellett nyitni, hogy az ország igazi európai nagyhatalom-
má válhasson. Az egyik lakat rézből, a másik ezüstből, a 
harmadik aranyból készült. Az elsőhöz a rézkulcsot Besz-
tercebánya, a másodikhoz az ezüstkulcsot Selmecbánya, a 
harmadik aranykulcsát pedig Körmöcbánya adta. 
Október 5 – 7 között a HATÁRTALANUL! Pályázat lehe-
tőségét kihasználva, a Sződligeti Gárdonyi Géza Általános 
Iskola és a Gödi Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Álta-
lános Iskola 43 tanulója és 5 pedagógusa indult el a titkok 
nyomában Felvidékre.
A komáromi erődrendszer nagysága mindenkit lenyűgözött, 
a sötét labirintusában kissé bátortalanul lépkedtünk egymás 
mögött. Az Európa-udvarban 36 ország, tájegység építésze-
tének jellegzetességeit tekinthettük meg. Mire az őseink öt-
letességét bizonyító gútai vízimalomhoz értünk már a nap is 
kisütött, jó kedvvel sétáltunk át Közép Európa leghosszabb 
fahídján (86 m). 

Határtalanul! Program
Besztercebánya szépsége elvarázsolt, Körmöcbányán 124 
lépcsőfokot másztunk meg a kilátásért, a Pénzverde és az 
Érmék Múzeumában éreztük, hogy már megtaláltunk két 
„kulcsot”. A harmadik kulcsot Selmecbányán kerestük. 50 
m mélyen a föld alatt, egy 300 éves tárnában találtuk meg. 
Bátorságunkért tiszteletbeli bányászokká avattak.
Az aradi vértanuk emléknapját a nagymácsédi Mészáros 
Dávid Alapiskola 7. osztályos tanulóival együtt ünnepeltük. 
Felfedező utunk utolsó napját Pozsonyban, az egykori koro-
názó fővárosban töltöttük.  
Felejthetetlen élményekben, kalandokban volt részünk. 

Simonné Kelemen Mária 
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Hírek a helyi művészvilágból

Kedden pont ráérek 
klub

Október 22-én nyílt meg dr. Kalmár Géza kiállítása a Közös-
ségi Házban. A megnyitón Fazekas László muzsikája vará-
zsolta el a vendégeket.
Kardos Tibor Párizsba, Benk Katalin Németországba kapott 
meghívást és állították ki képeiket.

Advent időszakában pedig,immár hagyományosan, a helyi 
művészek,kézművesek és termelők munkáiból,portékáiból 
nyílt kiállítás és vásár a Közösségi Házban.

Az idén indult, hetente kedd délelőttönként  zajló klub 
életéből két kép az adventre készülődésből.
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Naponta olvassuk, hallgatjuk, látjuk, hogy gyerekek men-
nek iskolába reggeli nélkül (de ugye tömegesen éheznek 
gyerekek a világban)…
Nahát, egy édesanya addig ütötte másfél éves kislányát, 
míg az bele nem halt az ütlegelésbe (jaj, de szegény na-
gyon ideges volt, hiszen most is terhes)…
Egy nagyapa megerőszakolta unokáját, a táborban a tanár 
megerőszakolta diákját (de hát Európában minden 5. gye-
rek válik szexuális erőszak áldozatává)…
Miközben emelkedik a gyermek terhességek száma és 
minden második nőnek van abortusza. Gyermekeink sze-
xuális műveltsége a béka-perspektíva alatt van, de ki is vi-
lágosítaná fel őket? (a szülők ugye fáradtak, magukra sincs 
idejük, a téma különben is ciki...).

Az ingerküszöbünk már az egekig emelkedik, lassan nem 
csodálkozunk semmin, nem rendít meg semmi. Vagy csak 
akkor, ha a saját bőrünkön érezzük a bajt, ha a saját gyer-
mekünket éri bántalmazás. Na, akkor fel vagyunk hábo-
rodva, és hirtelen igen aktívvá válunk. 

NA DE! Van egy igen lelkes, szakemberekből álló csapat, 
amely arra esküdött fel, hogy megvédi gyermekeinket. 
„A Hintalovon Alapítvány célja, hogy a Magyarországon 
élő gyerekek jogai minél teljesebben érvényesülhessenek, 
valamint jóllétüket minden lehetséges módon garantálja a 
felnőtt társadalom.” – fogalmazza meg küldetését az Ala-
pítvány. 

Projektjei közül kiemelendő a yelon tested lelked szexed, 
mely szexedukáció gyerekeknek, szülőknek és gyerekek-
kel foglalkozó szakembereknek„A projekt célja egy web-
oldal, telefonos alkalmazás és chat működtetése, mely 
valódi választ ad a 10-18 éves korosztály énképével, test-
képével, (pár)kapcsolataival, szexualitásával kapcsolatos 
kérdéseire. A chat segítségével a gyerekek, fiatalok köz-
vetlenül és anonim módon feltehetik kérdéseiket, és sze-
mélyre szabott válaszokat kapnak az Alapítvány kiképzett 
önkéntes ügyelőitől. Külön honlapon kapnak segítséget 
azok a gyerekekért felelős felnőttek (szülők, gondozók, 
nevelők), akik a szexuális felvilágosítás és nevelés kérdés-
körében a gyerekek szükségleteinek megfelelően szeret-
nének eljárni.”

Nos, gyerekek, anyukák, apukák és tanárok! Tekintsétek 
fentieket ajánlásnak, és nézzétek meg, használjátok ki a 
lehetőséget! Olyan világot élünk, amikor minden segítsé-
get – amit felénk nyújtanak – meg kell ragadni…nem sok 
van belőle…
Ahol megtalálható:  www.hintalovon.hu 

www.yelon.hu 
www.beta.yelon.hu

Külön honlapon kapnak segítséget azok a gyerekekért fele-
lős felnőttek (szülők, gondozók, nevelők), akik a szexuális 
felvilágosítás és nevelés kérdéskörében a gyerekek szük-
ségleteinek megfelelően szeretnének eljárni.

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

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

Hajnali fogás

A hátsó borítón látható kép, Kis Dávid fotója.  
A kép és készítője az alábbi díjakat kapta:

Saubermacher –Az Év Természetfotósa 2016
– A legszebb magyar természetfotó díja 
– „Állatok és környezetük” kategória I. helyezettje
– A Természet világa magazin különdíja



Jótékonysági hangverseny

Sári gyógyulásáért

Balkovics Sári sződligeti lakos, 17 éves lány.  

2016. július 04-én Alsógödön, a 2-es úton,  

a GYALOGÁTKELŐHELYEN, átkelés  

közben ütötte el egy figyelmetlen autós.

Válságos állapotban került kórházba, ahol már 

eddig is több műtétet hajtottak végre rajta.

Adományával Ön is  

támogathatja a gyógyulást:

Sződligeti Egyházközség  

Karitász,  

*

Támogassuk Sári gyógyulását imával: 

Uram! 

Tartsd erősen Sárit gyengéd kezedben, 

közel a szívedhez!

Támogassuk a gyógyulás anyagi hátterét. 

Kihelyezett gyűjtőládák helyszínei: CBA, 

Sződligeti Posta, Katolikus templom, Bo-

rostyán virágház és időpontja november 

27–december 18.

Támogatók: 
Borostyán virágház, Rábai cukrászda, 
sződligeti CBA, Tündérkert Lovarda SE.

2016. 12. 11., vasárnap 16 óra 
Sződligeti Római Katolikus templom

fELLéPŐK:
Ókovács Szilveszter 

operaénekes
Nagy Gábor 

orgona
Kápolnai Jenő és Zsombor 

trombita
Telbisz Katalin 

hegedűművesz
Dudinszky Luca 

fuvola
Berszánné Réthelyi Piroska 

gitár
Sági László

összekötő szöveg

* *

Adventi programajánló

Balkovics Sándor (édesapa)  
Raiffeisen Bank  
12026001-01329551-00100007
(közlemény: Sári gyógyulásáért)




